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RÆVEJAGTSUDVALGET

Referat af årligt ordinært møde i EDR's rævejagtsudvalg.
Mødet afholdt d. 19. marts 2017, kl. 10:30 hos Villy/OZ6KH, Grindsted.
Deltagere:

Navn
Esben Lind
Villy Hansen, OZ6KH
Arne Jensen, OZ9VA

Kreds
Sønderjylland & Fyn
Midtjylland
Sjælland, øerne og Bornholm

Afbud:

Finn Madsen, OZ1AHV

HB-kontakt

Dagsorden: Var udsendt sammen med mødeindkaldelsen, se vedlagte bilag 1. Godkendt.
Pkt. 1: Konstituering
Resultatet af valg 2017: Esben og Arne/OZ9VA genvalgt i respektive kredse.
Der er stadig ingen fra kreds Nørrejylland, som har ønsket at stille op; Villy/OZ6KH varetager
derfor også denne kreds.
Konstituering: Esben Lind fortsætter som redaktør af rævespalten i OZ, medens Arne, OZ9VA
fortsætter som formand.
Udvalgslisten for 2017 ser herefter ud som vist i bilag 2.
Pkt. 2: RU-valg 2018
På valg er Villy/OZ6KH. Han sørger selv for at arrangere valg i sin kreds. Valgmødet annonceres
i OZ og på hjemmesiden til afholdelse senest primo marts 2018.
Aktion: Villy/OZ6KH
Pkt. 3: Gennemgang af referat fra RU-mødet d. 19. marts 2016
Ad Pkt. 3: Rettelse: Km-sats for 2016 var 1,00 kr/km.
Km-sats for 2017 er 0,97 kr/km.
Ad Pkt. 6: OZ7FOX hjemmeside: Kører nu fint med Steen/OZ2GO som webmaster. Driften af
hjemmesiden koster 213 kr/år, og finansieringen sker ved frivillige bidrag. Arne/OZ9VA fortalte,
at der var plads i regnskabet for Nordisk Mesterskab 2016 til at betale 1 års drift af oz7fox.dk.
Muligheden af at skaffe bidrag via startgebyret ved storjagterne blev drøftet; men vi går ikke
videre med ideen for nærværende.
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Ellers ingen bemærkninger til referatet.
Pkt. 4: Meddelelser og gensidig orientering




Nordisk Mesterskab 2016 i Helsingør var meget vellykket. Rapport om stævnet blev bragt i
OZ September 2016.
Årsrapport 2016 til RM udarbejdet som vanligt; er også vedlagt indkaldelsen til dette møde.
9VA’s deltagelse som EDR’s repræsentant i IARU Region 1 ARDF Working Group for 2017
er blevet bekræftet.

Invitationer til diverse internationale arrangementer i 2017 er modtaget, heriblandt:



Nordisk Mesterskab afholdes d. 28.-30. juli 2017 i Sverige, nærmere bestemt ved Grönklitt i
Dalarna. Fra Danmark forventes deltagelse af Anette/OZ1BCC, Villy/OZ6KH, Peter/OZ4QX
og Arne/OZ9VA. Villy/6KH har reserveret hytte til indkvartering.
21th IARU Region 1 ARDF Championships afholdes d. 4.-10. september 2017 i Litauen ved
Druskininkai, som er et ferie- og kursted i det sydøstlige hjørne af landet. Fra Danmark
forventes deltagelse af Anette/OZ1BCC, Villy/OZ6KH og Arne/OZ9VA. Den første officielle
bulletin med Letter of Intent er netop modtaget. 9VA sender letter of intent.
Aktion: Arne/OZ9VA



Sommerlejr 2017 afholdes i uge 29 ved Sanddobberne ud til Sejrøbugten. Programmet kendes
ikke p.t., men det forventes, at der som sædvanligt vil der blive arrangeret rævejagter på både
160 m og 2 m. Anette/OZ1BCC og Villy/OZ6KH deltager.



Der bliver i år – sidste uge af juli - afholdt en meget stor spejder-jamboree ved sønderborg.
Man har åbenbart også planer om at arrangere radiopejleløb, og i den anledning har OZ1JUX
lagt et opslag på EDR’s hjemmeside, hvor han efterspørger (nyt) 160 m - udstyr i form af 5
stk. sendere og 25 modtagere. Man har dog nogle ambitioner om, at senderne skal kunne
fjernprogrammeres pr. SMS; det er ikke umiddelbart et ønske, som RU kan honorere. Hvad
modtagerne angår, vil den eneste tidsmæssigt realistiske mulighed være at hjemkøbe det
fornødne antal byggesæt eller færdige apparater fra Tyskland eller Kina; men det bliver i så
fald 80 m-udstyr. Esben skal deltage i lejren og vil prøve at forhøre sig om, hvilke planer, man
har.
Aktion: Esben

Aktivitetsniveauet:
 Tønder: 8 hold med op til 30 deltagere kører hver tirsdag, april til oktober.
 Esbjerg: Der er planlagt 14 jagter i 2017, på lørdage og – i den lyse tid - på torsdage. Man
forventer op til 9 deltagere.
 Herning: Program er under udarbejdelse. Man forventer op til 13 deltagere pr. gang.
 Nyborg: Der er før arrangeret lokale jagter på både 160 m og 80 m; aktivitet og deltagerantal i
2017 er dog ukendt.
 Nordsjælland: Uændret med fast program forår og efterår. 3 separate 2 m jagter er programsat
dette forår. 10 - 12 deltagere/hold pr. gang.
 Horsens, Viborg, Randers, Aalborg, Struer, Hurup/Thy, Odense, Bornholm: Ingen aktivitet.

Pkt. 5: Storjagter og andre arrangementer 2017
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Programmet for storjagter m.m. blev fastlagt, se vedlagte bilag 3. Startgebyret er uændret 50 kr.
pr. deltager hhv. DIN-stik (max. 3 pr. hold).

Pkt. 6: Budget 2018/2019
Der blev udarbejdet det i bilag 4 viste budgetforslag. Beløbsrammen er uændret. Forslaget vil
blive tilstillet HB.

Pkt. 7: Evt.
-

Tønder Ræveklub er aftagere af gamle modtagere, som folk ikke bruger længere; kontakt
Esben!

Mødet slut kl. 13:00.

20-03-2017 /9VA
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