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Viltmat i Sörmland

Svenska Jägareförbundet
lanserar nu en viltmatkarta Kocken Mathias Dahlgren var
över några av de Stockmed på lanseringen av den nya
holmskrogar som serverar
viltmatskartan.
vilt på menyn i höst. Viltmatskartan presenterade
på Atelier Food på Konstakademien måndagen den 7 oktober. Det var Jägareförbundet Stockholms län (med främst
Lena Runer) som arrangerade pressmötet tillsammans med
Svenska Jägareförbundet. 26 representanter från matmedia
slöt upp och fick både smaka och höra hur intresset för viltmat ökat i Stockholm.
Kockarna från krogarna Fredsgatan 12, LUX, Gubbhyllan och
Nosh and Chow serverade vilt med nya smakkombinationer.
Maria Rankka från Jägareförbundets styrelse samtalade om
den nya allemansmaten (viltkött) med Mathias Dahlgren,
kock och Jan Åman från Atelierslice/Konstakademien.
På plats fanns också Mats-Eric Nilsson. Han är redaktör för
tidskriften Hunger, som i dagarna utkommer med sitt första
nummer och som har ett dött vildsvin på omslaget med
texten ”Ät upp mig”. Dessutom finns jaktlaget i Qvistberga
med i senaste numret av Gourmet – där de flesta är kockar.
Intresset för viltkött kan minst sagt sägas öka.
Svenska Jägareförbundet hoppas att viltintresset sprider sig
så vi får fler restauranger, skolor och institutioner som till
exempel vill servera vildsvin. Viltmatkartan kommer att uppdateras allt eftersom man får in nya tips (info@viltmat.nu)
Christina Nilson-Dag

Den 4 november planerar
Jägareförbundet Sörmland ha
en kick-off för sina viltveckor,
som en del i viltmatprojektet. Då inviger landshövding
Liselott Hagberg viltmatveckorna och samarbetet mellan
LRF och Jägareförbundet. Ett
förmiddagsprogram där jaktvårdskonsulent Anders Nilsson, med flera talar, ska lyfta
länets viltfrågor och intresse
för viltkött. Samordnare är
Kerstin Osmark och Per Uno
Unoson från länsföreningen i
Sörmland.
Christina Nilson-Dag

Undersökning
bland ungdomar
Just nu pågår en undersökning
på Jägareförbundets hemsida.
Undersökningen riktar sig till
alla ungdomar mellan 13 och 25
och syftet är att få fram ungdomarnas egna åsikter, funderingar, med mera. Frågorna tar
cirka två minuter att besvara
och som tack är man med i en
utlottning av en iPad.
Hjälp till att sprida detta
så att vi får in många
svar!
Tamisha Kindberg
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SAMLA RÄVSKIT OCH VINN en JAKTRADIO
Nu är det slutspurt i insamlingen av rävskit för att
undersöka utbredningen av rävens dvärgbandmask. Fortfarande saknas dock en hel del prover.
Nu förenklar vi insamlingen. Vi lottar
dessutom ut jaktradioapparater och USBminnen bland alla som samlat in prover.
En skit, en lott.
Rävens dvärgbandmask är en parasit som i sällsynta fall kan smitta människor och då kan vara
dödlig. Den upptäcktes i Sverige första gången
2011. Nu samordnar Jägareförbundet en kartläggning av masken, i samverkan med Statens
Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.
Just nu är det relativt enkelt att hitta rävskit,
eftersom räven äter en hel del blå- och kråkbär.
De blåsvarta skitarna syns då lätt exempelvis på
grusvägar där rävarna sprungit. Många av oss
kommer säkert köra mycket grusväg de närmaste
veckorna, och kanske till och med spårar av
vägarna. Då är det lätt att se rävskit. Ett annat
tips är att kolla vid en vildsvins- eller rävåtel;
där ligger ofta skit. Eller kolla på älgpasset när
du sitter och väntar på storoxen. Har man bara
ögonen och vanliga fryspåsar med sig är det just
nu alltså ganska lätt att samla in prover.
Så här gör du:
Ta med en rulle fryspåsar och gärna en märkpenna. Samla in rävskit på samma sätt som när
du använder hundbajspåsar och märk påsen med
ett löpnummer. För varje prov behövs dessutom
kartkoordinater enligt WGS84 decimal. Antingen
använder du en GPS, eller så går du senare in på
www.eniro.se och utnyttjar möjligheten att visa
GPS-koordinat i deras kartfunktion.
Sedan mailar du till vilt@sva.se och uppger hur
många prover du samlat in samtidigt som du
uppger namn och postadress. SVA skickar då ut

Foto: Fredrik Widemo

ett frankerat provkuvert, samt en blankett där du
ska uppge koordinaterna för dina prover. Returnera till SVA så snart som möjligt. Kuverten rymmer inte mer än fem prover, därför behöver du
ange hur många prover du har så att du kan få
rätt antal kuvert.
Det går också bra att samla skit från skjutna
rävar; kläm ut en matsked från ändtarmen i en
plastpåse.
Det här är en riktigt bra möjlighet att
visa på jägarkårens samhällsengagemang, samtidigt som du får veta om
parasiten finns där du rör dig!
På http://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2013/10/samla-ravskit-och-vinn-jaktradio/
hittar du mer information, inklusive en lista över
hur många prover som saknas i varje kommun.
Fredrik Widemo
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Dags att börja tänka
på julklappar ...
Håll utskick efter Jägareförbundets julklappstips i Svensk Jakt
nummer 11, som kommer i slutet
av oktober. Var smarta och ordna
med klapparna i tid! Vi visar ett
20-tal julklappar, lite nytt lite
gammalt. Många fler hittar du i
webbshopens butik.
Kajsa Lindbergh

1 700 besökte Jorden och Skogen i stan
Som på flera andra håll i Sverige har även Umeå haft arrangemanget Jorden och Skogen i stan. Totalt 86 klasser
med 1 761 skolelever i årskurs 4-6 besökte de tjugosju olika
stationerna den 11 och 12 september.

Sjukdomar hos älg
Den 23-24 oktober hålls ett internationellt forskarmöte i Uppsala
om sjukdomar hos älg. Arrangörer
är SLU och SVA. Från Jägareförbundet deltar bland annat Göran
Bergqvist, Per Zakariasson och
Thomas Ohlsson.

Det var för femte året som Jägareförbundet Västerbotten
och Jägareförbundet Umeå hade en station. På Jägareförbundets station tränande eleverna på att använda sina
sinnen. De fick smaka på marinerat torkat björnkött, känna
och titta på viltskinn, horn, kranier och torkad spillning.
De luktade på skosmorning gjord av björnfett och tjära. De
lyssnade på naturens ljud, som förstärktes av en cd med
rävskall, kronhjortsbröl, en lockande älgtjur och vargyl.
Alla fick skriva ner sin upplevelse om vad de sett, hört,
luktat, känt på och smakat på. Deltagarkortet blev en lott
så klassen kunde vinna en bok om djur och natur, från
Jägareförbundet.

förvaltningsplan för skarv

Det är LRF, Lantbrukarnas riksförbund, som samordnar
arrangemanget Jorden och Skogen i stan. Tillsammans med
tjugosju organisationer i Umeåregionen vill man väcka
intresset hos barn och ungdomar för de gröna näringarna.
Eleverna fick träffa djur, se maskiner och prova på många
olika aktiviteter kopplade till jord- och skogsbruk och för
Jägareförbundets del, viltbruk!

Naturvårdsverket har nu påbörjat
arbetet med att ta fram en ny förvaltningsplan för skarv. Den ska
vara klar i mars nästa år. Förbundet arbetar främst genom kustrådet för att få till en användbar och
skarp plan.

Anja Kjellsson

Daniel Ligné

Göran Bergqvist

Foto: Kenneth Johansson
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Plats för kvinnorna
För kännedom har nu Forum Sveaskog, nr 4-2013 kommit ut
med tema Plats för kvinnorna. ”Jämställdhet föder framgång”
som Sveaskogs VD Per-Olof Wedin skriver i ledaren.
På sidan 28-29 är det ett utmärkt reportage om Anna-Maria
Eriksson från Lycksele. Hon är skoglig fältassistent på Sveaskog
och är också en av jaktledarna i ”Första jaktlaget”, ett samarbete mellan Jägareförbundet Västerbotten och Sveaskog som
syftar till att ge nyutexaminerade jägare en professionell start
på jakten. Anna-Maria sitter även i styrelsen för Lycksele jaktvårdskrets.
Jag (Anja Kjellsson) har också uttalat mig om Svenska Jägareförbundets kvinnliga nätverk JAQT, och om lite annat.
Läs mer på: http://www.sveaskog.se/Documents/Om%20
Sveaskog/Best%c3%a4ll%20informationsmaterial/Forum%20
Sveaskog%20nr%204%202013.pdf
Anja Kjellsson & Mikael Karlsson

Händer nationellt
NOVEMBER
15: Förbundsstyrelse
15-16: Ordförandekonferens
23-24: Julmarknad,
Öster Malma
26–27: Konsulentdagar
28/11-22/12: Det vilda
julbordet, Öster Malma
DECEMBER
2: Sveriges vildnad, Skansen
2-3: Ledningsmöte
2-6: Viltförvaltningsdagar

uselt år för fjällgässen

11: Björnförvaltningsmöte

Projekt Fjällgås har nu kunnat
summera den vilda fjällgåspopulationens häckning det
gångna året. Tyvärr, har populationen åter haft ett uselt år
och antalet vuxna vilda fåglar
minskade samtidigt som endast en vild unge blev flygg.

11-12: Förbundsstyrelse

Fåglar i fokus

Läget för den svenska fjällgåsstammen är nu ytterst akut
då antalet vuxna fåglar ligger
runt 40 individer. Predation i
kombination med andra faktorer som mänsklig störning
Foto: Niklas Liljebäck
i häckningsområdet är det som
troligen förklarar minskningen.
Projektet arbetar brett för att minska hoten nästa år och särskilt
rödrävjakt i fjällgåsens häckningsområde ligger i fokus.
Niklas Liljebäck

Forskningstjugan har fått in 13
ansökningar i år. Flera ansökningar berör nya områden och
de senaste årens klövviltsfokus
har brutits något då flera av ansökningarna handlar om viltförvaltningsutmaningar kopplat till
fåglar. Det är Förbundsstyrelsen
som fattar beslut kring vilka
projekt som får stöd av Forskningstjugan i december.
Niklas Liljebäck
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Vildsvin i fokus på kongress

Temadag på Rosenbad

Vartannat år anordnar International Union for Game Biologists
en kongress. Hela tjugo procent av föredragen vid årets möte
handlade om vildsvin, som uppenbarligen utgör en utmaning
för viltförvaltare överallt. Den framväxande svenska modellen
för vildsvinsförvaltning som presenterades imponerade stort på
vildsvinsforskare från kontinenten.

Den 7 november anordnar
Landsbygdsdepartementet,
med Eskil Erlandsson i spetsen, en temadag om vidsvin på
Rosenbad. Samtliga jakthandläggare och representanter
från intresseorganisationer och
Viltförvaltningsdelegationer
bjuds in. Förutom föredrag
från myndigheterna så kommer Fredrik Widemo och Jonas
Kindberg att föreläsa. Ett gott
betyg för den kraftsamling runt
vildsvin som vi gjort under
sommaren.

I princip alla föredrag om vildsvin började med en bild av en
stam stadd i snabb tillväxt, med fokus på ökande problem med
skador på grödor och viltolyckor. Detta är ett genomgående
mönster i Europa, oavsett om jakten följer markägandet eller
om lantbrukare ersätts för skadorna. Inte heller finns det någon
skillnad mellan länder där utfodring är förbjudet och länder
där utfodring är tillåten. Alla förefaller vara överens om att vi
framför allt måste öka avskjutningen, och inte ha områden där
man inte jagar.
Undertecknad presenterade utvecklingen för den svenska vildsvinsstammen vid kongressen, och en undersökning av svenska
jägares och bönders attityder till vildsvin. Tyska och polska
vildsvinsforskare var mycket imponerade av att den svenska
jägarkåren på många håll lyckats mer än fördubbla avskjutningen på ett år genom samverkan och ökade jaktliga insatser.
Lyckas vi i våra fortsatta ambitioner att kontrollera vildsvinsstammen genom samverkan kommer vi kanske snart att kunna
exportera vår vildsvinsförvaltning till kontinenten, istället för
tvärtom.
Fredrik Widemo

Daniel Ligné

färre vildsvinsolyckor
I år sker färre trafikolyckor
med vildsvin jämfört med i fjol.
Detta vid summering av de tre
första kvartalen på nationell
nivå. Från 2 667 olyckor i fjol
till 1 849 stycken i år. Allt enligt
siffror från Nationella Viltolycksrådet.
Markus Olsson
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nytt från Öster Malma
Sommaren är passerad och vi på
Öster Malma hade en bra sommar med mycket besökare. Antal
lunchgäster, boende och sålda
grillbufféer ökade medan antalet
besökare i Wildlife Park minskade något. En anledning till
detta är bland annat att vi valde
att inte har Cafe Jägarboden öppet dagligen under maj månad
utan vi hade endast helgöppet.
Vi gick med i booking.com inför
sommaren och vi har hittills
sålt närmare 300 hotellrum via
denna kanal. "Mycket bra" är den
betygsättning vi hittills har fått
av dessa gäster. Gå gärna in på
sidan och läs vad gästerna tycker.

Friluftsdag i Skåne
I slutet av september bjöd Svenska Jägareförbundet 35
elever och lärare från Polhemskolan i Lund på en friluftsdag
i Skarhults kronopark. Eleverna kom från språkintroduktionsprogrammet, som vänder sig till nyligen anlända ungdomar mellan 16 och 19 år.
Friluftsdagen är en del av projektet Nya svenskar i naturen,
ett projekt som syftar till att öka kunskapen och intresset för
den svenska naturen. Projektet finansieras delvis av Svenskt
Friluftsliv. Liknande dagar ska genomföras på Öster Malma
(21-22 oktober), i Sollefteå (17 oktober), samt i Borlänge (2425 oktober)

Nu har hösten kommit och på
Öster Malma är det fullt upp med
konferenser, afternoon tea, mm.
Planering inför julmarknaden
och julbord är i full gång och i
år har vi utökat julmarknaden
till två dagar, 23-24 november.
Vad gäller julborden har vi som
mål att slå tidigare antal sålda
julbord!

Under dagen fick ungdomarna chansen att prova på skytte
och apportering, bygga fågelholkar samt känna på olika
typer av päls, horn, med mera. Genom aktiviteterna fick de
en del information om jakt och viltvård.
Skarhults kronopark förvaltas av Sveaskog som upplät
marken för dagen. Naturbruksgymnasiet i Osby ordnade
fika och lunch, som bestod av wraps med rådjur- och dovviltskav. Förtroendevalda från länsföreningen i Skåne ställde
upp som funktionärer.

Sedan 2012 är vi med i ett projekt
som heter Swedish Welcome,
projektet är delvis finansierat av
tillväxtverket. Syftet är att bidra
till en hållbar utveckling och öka
lönsamheten för företag inom
besöksnäringen. Vi har deltagit
med vandrarhemsboendet i
flyglarna och fick i år betygssättningen Excellent.

  Tamisha Kindberg

Annelie Karlsson Lenksjö
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Skottrensa med fem centimeters marginal

Foto: Kenneth Johansson

Norska Mattillsynet har kommit med nya råd om hantering
av viltkött. Livsmedelsverket kommer dock inte att ändra
sina råd innan vi har resultaten från de pågående undersökningar som utförs tillsammans med Jägareförbundet och
Statens veterinärmedicinska antalt, SVA.
Jägareförbundet, Livsmedelsverket och SVA genomför för
närvarande undersökningar av hur man bör välja ammunition och hantera slaktkroppar för att minimera risken att få
blyrester i viltkött. Jägareförbundet har tagit fram rekommendationer utifrån de preliminära resultaten.
Jägarförbundet rekommenderar:
• att man alltid överväger om det finns fullgoda blyfria alternativ för matvilt.
• används kula med blykärna bör man använda så kallade
”bondade” kulor, där blykärnan kemiskt förenats med
kulans mantel. Dessa kulor släpper ifrån sig mindre bly än
konventionella kulor.
• vid skottrensningen bör man skära bort allt kött som ser
ut att vara blodsprängt eller påverkat av splitter från kulan.
Därutöver bör ytterligare fem centimeter opåverkat kött
skäras bort.
• slaktrester som kan antas innehålla blyrester bör inte lämnas så att vilt eller hundar kan komma åt det.
Rekommendationerna baseras på preliminära analyser,
och kan komma att ändras när de svenska undersökningarna är slutförda nästa vår. Jägareförbundet har en uttalad
ambition att få bort alla blyrester från ammunition i viltkött.
Detta sker genom att bygga upp och sprida ny kunskap till
jägarkåren om val av ammunition och kötthantering. Det
finns idag fungerande blyfria alternativ, men inte för alla
kalibrar och alla användningsområden. Med korrekt hantering är viltkött fortfarande samma fantastiska råvara
och resurs.
På http://jagareforbundet.se/jakten/jaktnyheter/2013/091/
skottrensa-med-5-cm-marginal/ kan du hitta länkar till
Jägareförbundets rekommendationer, Livsmedelsverkets
samlade råd för jägare samt de norska råden.
Fredrik Widemo

Möte om gåsförvaltning
Face håller ett förvaltningsmöte
om gäss den 17-18 oktober där
representanter från jägareorgansiationer i Europa ska mötas för att
utbyta erfarenheter kring gåsförvaltningen i respektive land.
Fokus kommer ligga på grågåsen
som tillväxer i samtliga länder
och särskilt i västra Europa börjar
kostnaderna för lantbruket kopplat till skador från grågäss att öka
radikalt. Trycket på jägarorganisationerna är stort från flera håll och
den svenska situationen är i detta
sammanhang ganska lätthanterlig.
Niklas Liljebäck

Möte om IT-portalen
Den 25 september höll referensgruppen till länsstyrelsernas ITportal sitt sista möte. Undertecknad deltog från Jägareförbundets
sida. Projektet avslutas nu och
avrapporteras till landsbygdsdepartementet under oktober
månad. Därefter går IT-portalen in
i driftskedet. Vi är tillfrågade om
att finns kvar som referensgrupp
även då, så våra möjligheter att
påverka utvecklingen kommer att
kvarstå.
Göran Bergqvist
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Tankesmedja Folk och natur 2013

Älgforskarmöte i Norge

Ett 80-tal inbjudna experter på naturvård och hållbar utveckling har genomfört Miljödepartementets tankesmedja Folk och
natur 2013. Ekosystemtjänster och biologisk mångfald stod på
agendan för året. Diskussionerna fungerar som underlag både
för den pågående utredningen om ekosystemtjänster, och för
arbetet med en proposition på området.

I mitten av
augusti hölls
det tredje
Fennoskandiska älgforskarmötet i
mellersta
Foto: Kenneth Johansson
Norge. Vid
mötet presenterades resultat från
både avslutade och pågående
studier. Samtidigt diskuterades
gemensamma projekt och möjligheter att kombinera data från
Sverige, Norge och Finland.

Efter inledande föredrag av bland annat miljöminister Lena Ek
delades deltagarna in i grupper med olika fokus. Jägareförbundets vilt- & naturvårdsstrateg Fredrik Widemo deltog i gruppen som diskuterade arbetet med grön infrastruktur.
Man har länge försökt få in mer av landskapsperspektiv inom
naturvården. Ett exempel är Jägareförbundets rekommendationer att gynna vilt och biologisk mångfald genom skyddszoner längs vattendrag i jordbrukslandskapet och genom att skapa
flerskiktade lövmiljöer längs vattendrag i skogen. Kombineras
detta med skapande av sluttande, lövdominerade bryn har
man skapat ett nätverk av goda miljöer för vilt och mångfald.
En av slutsatserna var att man måste ta tillvara frivilliga initiativ och bevara engagemanget för landskapet hos exempelvis
jägarkåren. För att nå en hållbar utveckling måste man kombinera den offentliga och den privata naturvården, som exempelvis kan ta formen av frivilliga avsättningar eller viltanpassad markanvändning. Här har vi jägare mycket att visa fram
och vara stolta över! Läs gärna även förbundets remissvar om
ekosystemtjänster och grön infrastruktur på hemsidan.
Daniel Ligné

Webben för viltolycksremsor
Inom Svenska Jägareförbundet används numera webben för
att få tag på viltolycksremsor. Beställningen görs av den länsförening eller krets som behöver ett parti viltolycksremsor.
Detta görs efter inloggning på förbundets webbutik.
Det finns också en enklare variant för utskrift på viltolycka.se.
Viltolycksremsan används av trafikanter för att märka ut var
djuret försvann efter en viltolycka. Dessutom finns bland annat information om vilka åtgärder man är skyldig att vidta om
olyckan är framme.
Markus Olsson

Två av Jägareförbundets tjänstemän deltog vid mötet, i egenskap av forskare. Jonas Kindberg
ansvarar för Jägareförbundets
viltövervakning och är knuten
till SLU. Jonas presenterade vilka
förändringar vår nya älgförvaltning medför för älgövervakningen. Fredrik Widemo är förbundets vilt- och naturvårdsstrateg,
och är även knuten till Uppsala
universitet. Fredrik presenterade
preliminära data på jägarkårens
attityder till älgstammens storlek,
och jämförde dessa med attityderna för fyra år sedan. Resultaten
kommer att presenteras i rapportform under hösten.
Nästa år är det Sveriges tur att stå
som värd för mötet, som då kommer att hållas på Jägareförbundets
anläggning Öster Malma. Mötet
är dock en workshop enbart för
inbjudna forskare, och inte öppet
för andra intresserade.
Daniel Ligné
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jaktlagsutredningen

Vi blir fler!

Följande pressmedelande gick ut den 3 oktober:

Goda nyheter, vi blir nu fler!
Sammanställningen för
september månad visar att
vi fått en kraftig ökning av
betalande medlemmar
(133 243 i augusti till 141 749
i september) och målet om
145 000 betalande medlemmar den 31 december är nu
klart inom räckhåll!

Många frågor återstår att lösa
Svenska Jägareförbundet anser att det första delbetänkandet från
Håkan Larssons jaktlagsutredning innehåller många bra delar, men
att det också finns saker som återstår att lösa.
Svenska Jägareförbundet tycker att det är bra att den myndighet
som ska hantera jaktfrågorna i framtiden också får ett uppdrag att
främja jakten.
– Många populationer, bland annat vildsvin och gäss, ökar i antal.
Vi har idag större problem med att skapa balans än att bevara. Det
behövs en aktiv regional förvaltning med fler jägare som jagar mer.
Därför är det logiskt att den myndighet som ska reglera jakten
också får ett ansvar för säkerställa jaktens framtid, säger Daniel
Ligné på Svenska Jägareförbundet.
Förbundet är också positivt till att det föreslås en nystart, oavsett
vilken myndighet som får uppdraget att skapa en klok och bra viltförvaltning.
– Arbetssätt och samverkansformer måste ses över i och med att vi
får en ny jaktlag. En bra viltförvaltning, som bland annat tar hänsyn till att all förvaltning ska ske regionalt, kräver en nystart – och
det är bra.
Svenska Jägareförbundet är dock inte nöjd med ordningen på Jaktlagsutredningen.
– Först borde utredningen se över lagen och hur den regionala
förvaltningen ska fungera. Då finns det möjligheter att fastställa
vilka krav som kan komma att ställas på ansvarig myndighet. Först
därefter kan man göra en bra bedömning om vilken myndighet
som har de bästa förutsättningarna att hantera frågorna. Nu görs
utredningen i omvänd ordning, säger Daniel Ligné.
– Vi är mycket kritiska till att utredaren vill lösa del av finansieringen av den nya myndigheten med att ta pengar från Viltvårdsfonden. Vi anser precis som utredaren att det behöver tillföras medel –
en nystart kräver det. Att finansiera en myndighet med pengar från
jägarna är en synnerligen anmärkningsvärd lösning. Viltet och dess
förvaltning är ett samhällsintresse och bör, precis som alla andra
förvaltningar, grundfinansieras av samhället via statsbudgeten,
säger Daniel Ligné.
Förbundet ska nu läsa igenom utredningen, och diskutera denna
med förtroendevalda internt, för att forma åsikter om såväl detaljer
som helhet.

Anledningen till detta är i
grunden att vi alla gjort ett
bra arbete och fokuserat
på medlemsvärvning, men
i detta fall att lite mer än
hälften av alla autogiron
fallit bort när vi beräknat
medlemsstatistiken på grund av en miss i systemet.
Tanken är att vi går ut med
informationen att vi nu
ökar igen i hopp om att
fler "tvivlare" nu följer med
strömmen och betalar inför
älgpremiären på måndag.
Samtidigt kommer en till
återvärvningskampanj gå
ut till 35 000 före detta
medlemmar samt en fjärde
påminnelse som förhoppningsvis ger bra utslag,
vilket det brukar göra.
Fortsätt med ert hårda arbete med medlemsvärvningen, så vi håller tummarna
att medvinden håller i sig!
Oscar von Stockenström

