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Årsmötet hölls den 18/1 hemma hos AKF/Bosse med ett 10-tal deltagare. Som vanligt redo-
gjordes för vad som hänt under året, föreningens ekonomi samt omval av styrelsen 
(ordförande Gunnar Fagerberg, kassör Gunnar Svensson, ledamot/redaktör BGU/PA). Clas 
Thorén omvaldes som revisor. 

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 2017” samt namn/signal och eventuell 
ny adress och/eller telefonnummer. 

Årsmötesprotokollet med verksamhetsberättelse från ordförande samt rapporter från kassör 
och revisor bifogas nästa SRJ-Blad. !
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 EM-laget. 
Årets EM arrangeras i Litauen den 4-10 september. Utöver dessa jakter arrangeras NM i  
Sverige under tiden 28-30 juli med Grönklitt som TC samt SM i  augusti. !
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 !
171015/Judarn 
1) AMM/Ingvar 0.41.52 7 st 6) GNS/Peder 1.20.30  
2) Henrik L 0.42.12  6) Peter Haglund 1.20.30  
3) Gunnar S 0.46.15    8) AKF/Bosse 1.26.00     
4) HPL/Anders 1.03.55  9) Anna G 1.00.00 3 st  
5) Clas T 1.08.30 
  
Årets första jakt arrangerades av BGU/PA med en 7-rävars 80m-jakt i Judarnskogen med 
startplats vid Ängbyplans T-banestation. Banlängd bara ca 2 km med rävarna placerade utmed 
de öppna fälten med tanke på eventuella skidåkare. !
Jakten var nämligen utlyst som en både skid- och tillfots-jakt, men den gångna veckan med 
plusgrader fick den fina snön att packas ihop, och när kylan kom blev det en hård skare som 

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


gjorde skidåkning besvärlig. Ingen tog dock med sig skidor utan alla sprang/gick och 
trampade genom skaren hela tiden. Jobbigt! !
Peder tog med sig en nybörjare, Peter Haglund, och vi hälsar honom välkommen och hoppas 
att vi får se honom fler gånger på våra jakter. !
170122/Nacka 
1) KMU/Peter 0.32.35 5 st 5) Andras 1.15.10  
2) AMM/Ingvar 0.36.42  6) BGU/PA 1.15.18 
3) Gunnar S 0.57.42  7) AKF/Bosse 1.01.10 3 st 
4) KON/Olle 1.09.44 !
Dagens jakt arrangerades av GNS/Peder och HPL/Anders som en 5-rävars 2m-jakt med start 
bara några hundra meter från de höga Nacka-masterna, som badade i solsken när vi samlades 
men sveptes in i dimma under jakten. Temperaturen låg runt 0 grader. !
Det finns fortfarande lite snö, på många ställen med en så hård skare att den bar, och is i skog-
en och på de hala stigarna. Dubbade dojor är ett måste. En hel del branter passerades på väg 
ner till sjön i norr och sedan tillbaka upp och runt masterna. !
Arrangörerna bjöd på varm korv och kaffe eller te efter jakten, och vi lät oss väl smaka.  
   
KOMMANDE JAKTER !
Lördag 04.02: Samling kl 17.00 vid Sundby friluftsgård SO om Huddinge centrum för 
   Gunnars traditionella kvälls(skid)jakt. Tag med saxarna för både 2m och 
   80m. 
   Arr. Gunnar S !
Söndag 19.02: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: Henrik Lindell !
Söndag 5.03: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: Gunnar Fagerberg !
Söndag 19.03: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: Jitka/Johan !
Söndag 2.04: 1.a apriljakten! Samling kl 10.00 för den sista söndagsjakten vid plats som 
   meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: AMM/Ingvar !
Onsdag 12.04: Första kvällsjakten! Samling kl 19.00 för vid plats som meddelas via e-
   post och hemsidan. 
   Arr: AKF/Bosse !
Onsdag 19.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: BGU/PA !
Onsdag 26.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: Clas T 



För resten av året ser jaktprogrammet ut så här: !
Maj 
03: AIB/Per 
10: KON/Olle 
12-13 eller 13-14:  Nationell jakt N2. Banläggare HPL/Anders och AMM/Ingvar 
31: KM 2m tillsammans med VRK. Banläggare BGU/PA !
Juni 
05: Gemensam jakt med VRK 
14: Håkan M 
21: Våravslutning med Gunnars mara !
Juli 
28-30: NM vid Grönklitt/Orsa !
Augusti 
09: KON/Olle 
16: AKF/Bosse 
23: BGU/PA !
September 
4-10: EM i Litauen 
13: AMM/Ingvar 
20: KM natt! Banläggare Gunnar F 
27: Gunnar S !
Oktober 
08: Henrik L 
15: KM dag! Banläggare Clas T 
22: KON/Olle 
29: Jitka/Johan !
November 
12: GNS/Peder och HPL/Anders 
19: Gunnar F !
December 
03: BGU/PA 
17: AMM/Ingvar 
31: Årsavslutning med Gunnar S som banläggare  !
Nästa SRJ-Blad kommer ut i april, men dagsaktuell information finns på hemsidan.  
  
Väl mött i ”läskiga” och snöiga (?) skogen! !
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