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Årsmötet hölls den 22 januari hemma hos AKF/Bosse med 14 st deltagare. Som vanligt redo-
gjordes för vad som hänt under året, föreningens ekonomi samt omval av ordförande AMM/
Ingvar, kassör Gunnar Svensson och ledamot/redaktör BGU/PA. Clas Thorén omvaldes som 
revisor.  

Pga ett bankproblem kunde kassören inte färdigställa bokslutet före årsmötet, men arbetet 
pågår för att lösa detta. Ett extra årsmöte kommer därför att utlysas när problemet är löst. 
Årsmötesprotokollet med verksamhetsberättelse från ordförande samt rapporter från kassör 
och revisor kommer att bifogas i nästa SRJ-Blad. 

Efter de formella förhandlingarna gjordes ett avbrott för förtäring (tack Bosse för mackor, 
pålägg och kaffe), därefter planerades kommande jakter och årsmötet avslutades med pris-
utdelning i poängserien samt diplomutdelning till de olika vinnarna i våra KM 2m och dito 
80m. Slutligen tackade vi Bosse för värdskapet för detta årsmöte. 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för innevarande år skall bibehållas oförändrad till 
200,- för aktiva medlemmar och 100,- för stödjande medlemmar. Inbetalning sker på pg-konto 
40 96 39-2 så snart som möjligt. Ange ”Medlemskap 2020” samt namn/signal och eventuell 
ny adress och/eller telefonnummer. 

Det preliminär jaktprogrammet för innevarande år ser ut som följer nedan, men förändringar 
kan ske med kort varsel.Tag därför alltid till vana att kontrollera hemsidan innan du åker, så 
att du inte åker till fel plats vid fel tid och med fel utrustning! 

Antalet jakter beräknas bli 34 st varav 2 st gemensamt med VRK. Dessutom kommer det att 
arrangeras tre nationella jakter, i april, maj och juni för uttagning till det svenska VM-laget. 
Årets VM arrangeras i Serbien den 30.8 - 5.9. Utöver dessa jakter arrangeras NM i  Danmark 
den 31/7 - 2.8 och SM av GRJ den 15 - 16.8. 

Ytterligare information om våra avklarade och kommande jakter finns att läsa på SRJ´s 
hemsida under: http://www.ardf.se/srj 

Resultat från vinterns första klubbjakter 

200112/Grimsta 
1) KMU/Peter 1.02.57 7 st 7) Erik T 1.30.38 
2) AMM/Ingvar 1.07.28  8) Gunnar S 1.35.33 
3) GNS/Peder 1.10.20  9) HPL/Anders 1.38.10 
4) Henrik L 1.10.50             10) Clas T 1.49.47 
5) Jessica 1.16.58             11) Andras P 2.02.37 
6) KON/Olle 1.20.48             12) AKF/Bosse 1.02.10 3 st 

http://www.speech.kth.se/prod/srj/index.php


Årets första jakt arrangerades av BGU/PA i den helt snöfria, stigrika, ganska torra och lagom 
kuperade fina terrängen med start i den östra delen av Grimstaskogen. Banlängd drygt 3,5 km 
med åtta olika banval. 

Två områden var rödmärkta, det ena var skjutbanan med mycket skottlossning och det andra 
var en hundträningsbana ute på ett stort fält (där ingen aktivitet pågick). Mycket folk med 
hundar på stigarna, och en av jägarna fann sig plötsligt stå öga-mot-öga med några rådjur, 
som inte visade någon nämnvärd rädsla där de stod. 

Mulet väder men ingen nederbörd, ca 6 grader varmt och lite byig vind. Solen kom fram på 
eftermiddagen när rävarna togs in. Choklad, marmelad och varm saft serverades efter jakten. 

200119/Djurgården 
1) Erik T 0.18.00 5 st 7) AMM/Ingvar 0.25.00 
2) Henrik L 0.19.00  8) Gunnar S 0.28.00 
2) HPL/Anders 0.19.00  9) BGU/PA 0.31.00 
4) KMU/Peter 0.20.00             10) KON/Olle 0.36.00 
5) GNS/Peder 0.21.00             11) Clas T 0.46.00 4 st 
6) Jessica 0.22.00             12) AKF/Bosse 1.02.00 

AIB/Per hade lagt en ganska kort 5-rävars fox-o-ring-tävling norr och öster om Oakhill på 
Djurgården och i närheten av Rosendals slott. Fin, öppen terräng och fri från omkullfallna träd 
och sankmarker. 

Kartskala 1:5.000 och mycket stigar gjorde detta till en snabb bana med en banlängd på ca 2 
km. 

Ett par grader varmt med en strålande (och bländande) sol. Efter jakten bjöd Per på hembakat 
bröd med pålägg och dryck. 

  
  
Kommande jakter under 2020 

Lördag 01.02: Samling kl 17.00 vid Sundby friluftsgård SO om Huddinge C för Gunnars  
   traditionella kvälls(skid)jakt. Tag med saxarna för båda banden. 
   Arr. Gunnar S 

Söndag 16.02: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. Henrik L 

Söndag 01.03: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. GNS/Peder 

Söndag 15.03: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. AMM/Ingvar 

Söndag 29.03: 1.a apriljakt (tre dagar för tidigt) 
   Samling kl 10.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. ? 



Onsdag 08.04: Första kvällsjakten! Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan  
   och via e-post 
   Arr. HPL/Anders 

Onsdag 15.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. AKF/Bosse 
Lördag-söndag 
  25 - 26.04: N1 arrangeras av SRJ. Mer info kommer 

Onsdag 29.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. Clas T 

  Maj: 
  06: KON/Olle 
  13: AIB/Per 
  19: KM 2m! Arrangör saknas. Vem känner sig manad? 
  27: GNS. Gemensam jakt med VRK 

  Juni: 
  03: Arrangör? 
  08: Gemensam jakt med VRK 
  17: Gunnars mara 

S o m m a r u p p e h å l l 

  31/7 - 2/8: NM i Danmark 

  Augusti: 
  05: KON/Olle 
  11: AKF/Bosse 
  15-16: SM i Göteborgstrakten 
  26: BGU/PA 
   
  30.8 - 5.9: VM i Zlatibor / Serbien 

  September: 
  09: YFI/Ola 
  16: Håkan M 
  23: GNS 
  30: KM natt, HPL 

  Oktober: 
  11: KM dag och Första dagjakten. KON/Olle 
  18: AMM/Ingvar 
  25: Clas T 

  November: 
  08: BGU/PA 
  22: Henrik L 

  



 December: 
  06: Jessica och AMM/Ingvar 
  13: BGU/PA 
  31: Gunnar S 
   

Nästa SRJ-Blad kommer ut i april, men dagsaktuell information finns på hemsidan. 

Väl mött i läskiga och snöiga (?) skogen. 

Red. PA Nordwaeger/SM0BGU, Kyrkoherdevägen 17, 168 59 BROMMA  
Tel:  08-26 02 27, 0703-024 533  
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