
Referat af årligt ordinært møde i EDR's rævejagtsudvalg.

Mødet afholdt d. 7. april 2018, kl. 9:30 i Agerskov.

 Deltagere: Navn Kreds
Esben Lind Sønderjylland & Fyn
Villy Hansen, OZ6KH Midtjylland 
Arne Jensen, OZ9VA Sjælland, øerne og Bornholm

Dagsorden: Var udsendt sammen med mødeindkaldelsen, se vedlagte bilag 1. Godkendt.

Pkt. 1: Konstituering

Resultatet af valg 2018: Villy/OZ6KH genvalgt i kreds Midtjylland.

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 2018 ser herefter ud som vist i bilag 2.

Pkt. 2: RU-valg 2019

På valg er Esben og Arne/OZ9VA. De sørger selv for at arrangere valg i deres kredse. Valgmøder 
annonceres i OZ og på hjemmesiden til afholdelse senest primo marts 2019.

Aktion: Esben Lind & Arne/OZ9VA

Pkt. 3: Gennemgang af referat fra RU-mødet d. 19. marts 2017

Ad Pkt. 3: Km-sats for 2018 er uændret 0,97 kr/km.

Ad Pkt. 6: Ang. OZ7FOX hjemmeside: Esben Lind blev opfordret til at også at sende relevant 
rævejagtsstof til webmaster Steen, OZ2GO, sspaten@gmail.com samt til vor Facebookside v/Jan, 
OZ8MS, jan.langevad@gmail.com .

Ellers ingen bemærkninger til referatet.

Pkt. 4: Meddelelser og gensidig orientering

 Årsrapport 2017 til RM udarbejdet som vanligt; er tidligere udsendt til RU.
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 Ved den stor spejder-jamboree SL2017 ved sønderborg i juli 2017 blev der også arrangeret 
radiopejleløb. RU har bistået, idet Villy/6KH har assisteret ved indkøb og bygning af 25 stk. 
80 m pejlemodtagere hjemtaget fra vore kontakter i Tyskland, medens Arne/9VA stillede 5 
stk. 80 m sendere med tilbehør til rådighed.

 DM 2017: Tønder Ræveklub stod for et vellykket stævne ved Åbenrå d. 23.-24. september. 
Danmarksmestre blev ”Familien”: Esben, Jette og Asbjørn!

 9VA’s deltagelse som EDR’s repræsentant i IARU Region 1 ARDF Working Group for 2018 
er blevet bekræftet.

Invitationer til diverse internationale arrangementer i 2018 er modtaget, heriblandt:

 ARDF World Cup i Bulgarien, 11.-15. juli 2018
 Nordisk mesterskab i Finland, 3.-5. august 2018
 19th World ARDF Championships i Korea, 2.-8. september 2018

Nærmere oplysninger om disse stævner kan findes på vor hjemmeside, www.oz7fox.dk.

Hvis nogen skulle være i Californien i perioden 13.-17. juni, er der også mulighed for at deltage i 
USA mesterskaberne!

Langtidskalenderen for de store internationale stævner ser således ud:
 2019: Region 1 mesterskaber i Slovenien
 2020: 20th World ARDF Championships i Serbien
 2021: Region 1 mesterskaber i Bulgarien

Formanden for Region 1 ARDF Working Group, Jiri, OK2BWN har forrige år via Jon/LA9NGA 
forespurgt, om de skandinaviske lande i fællesskab ville påtage sig at arrangere et Region 1 
mesterskab, f.eks. i 2019. Jon’s sonderinger har dog vist, at dette bliver vanskeligt, især af 
økonomiske og prismæssige grunde; den svenske landsforening SSA har således tilkendegivet, at 
de ikke kan påtage sig nogen økonomisk risiko i forbindelse med et sådant stævne. Ideen er 
henlagt indtil videre.  

Aktivitetsniveauet:
 Tønder: Uændret, mobiljagt på tirsdage april-oktober med 9 hold og op til 30 deltagere + 3 

faste ræveudlæggere. Villy/6KH har igen hjulpet med modtagere, og ved mødet overrakte han
3 nye modtagere til Esben.

 Esbjerg: Der holdes jagter med op til 7 hold på torsdage, første gang d. 12. april.
 Herning: 14 jagter er påtænkt; forventer op til 10-12 deltagere pr. gang.
 Nyborg+Odense: Nuværende aktivitet ukendt. 
 Nordsjælland: Uændret, løb hver anden søndag forår og efterår. 2 separate 2 m jagter er 

programsat dette forår.  Ca. 10 deltagere/hold pr. gang.
 Horsens, Viborg, Randers, Aalborg, Struer, Hurup/Thy, Odense, Bornholm: Ingen aktivitet. 

Sommerlejr 2018 afholdes i uge 29, på Rømø; som sædvanligt vil der blive arrangeret rævejagter 
på både 160 m og 2 m.

Aktion: 6KH m.fl.

Pkt. 5: Storjagter og andre arrangementer 2018 
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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 2019

Der blev udarbejdet det i bilag 4 viste budgetforslag. Beløbsrammen er uændret. Forslaget vil 
blive tilstillet HB.

Pkt. 7: Evt. 

Som nævnt ovenfor, havde Villy/6KH 3 bygget 3 nye 160 m modtagere til Tønder Ræveklub, 
som han overakte til Esben.

Ellers intet særligt.

Mødet afsluttedes kl. 10:50.

15-04-2018 /9VA
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