
SRJ-BLADET

Årgång 32 nr 4

1979—05—16

Resultat av tidigare jakter:

1979—04—21/Granskog:

1) —BP/Calle 5) -BGU/PA 9) -EJY/Anders
2) —OY/Lasse 6) -IWH/Gösta 10) —CCT/Bengt
3) -CTU/Clas-Göran 7) Olle Nilsson 11) -DFP/Per
4) —AKF/Bosse 8) -ACU/Uno 12) Johan F

1979—05—08/Hellas:

1) -BF/Calle —CTU/Clas—Göran 10) —BZR/Tobba
2) —EJY/Anders —CBV/Bruno 12) —BGU/PA
3) —AKF/Bosse —CCT/Bengt 13) Göran G
4) -OY/Lasse -CTG/Per-Anders
5) —ACU/Uno Sven Carlsson Se också sep blad, för

fattat av arr. —IWH!

Se sep redogörelse

KOMMANDE JAKTER:

Eftersom det inte blir något Järfälla-Field—day iår utgår tävlingen
på Ängsjö och ersättes av:

Onsdag 30.5: Samling kl 1900 vid skogsvägen ca 1,5 km väster om
Lovö kyrka på vägen mot vattenverket
Arr. -BGU

Lördag 16.6: N in~U_i~ist1 Samling kl 0915 vid Enhörna IF:s
Friluftsgårdiiörr om Ytterenhörna kyrka.
Vägbeskrivning: Kommer Du från Sthlm svänger Du av

första Södertälje—avfarten från motor-
vägen, kör över gamla fälibron och
följer hänvisningsskyltarna mot E3.
Vid utfarten ur Södertälje svänger Du
höger vid skylten “Enhörna, Strängnäs,
Almnäs” och svänger sedan andra vägen
till vänster mot “Enhörna”. Kör sedan
till Ytterenhörna kyrka (det är den
första kyrkan Du kommer till) och fort—
sätt ytterligare ca 200 m. Där finns en
liten vit skylt pekande åt höger, märkt
“Enhörna IF Friluftsgård”. Efter 1—2 km
är Du framme.

Kommer Du från Strängnäs kör Du fram till
Södertälje—infarten och svänger vänster
vid skylten “Enhörna, Strängnäs, Almnäs”
och följer sedan texten ovan.

Vi skall försöka ha passning på R5 resp
145.550 för inlotsning.
Arr. -BGU

Därmed är det slut på vårsäsongens jakter. Nästa jakt i höst blir
torsdagen den 2/8, arrangerad av SÖRJ.

Finns ett inbetalningskort bifogat, saknar vi Din medlemsavgift.
Är något oklart, ring kassören -IWH/Gösta på tel 08-761 52 96.

ADQAR önskar red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59

161 37 BROMMA, tel 08—26 02 27

6)
7)
8)
9)

10)

1979—05—12/Nationell i Västerås:

PS. Dusch/bastu finns men
Du bör ta med Dig mat
eller äta i Södertälje
efter jakten. DS.



Tidender från Stockholms Rävjägare

En tisdagkväll ± början av maj, närmare bestämt den åttonde,
gick en dramatisk rävjakt av stapeln ute vid Hellaegården,
på Orrmossens kartblad. Vädret var tämligen idealiskt för
rävjakt, inget regn att tala om och absolut ingen irriterande
värme. Kartan som var i skalan 1:10000 visade sig givetvis
till en början omöjlig att vika rätt, vilket medförde att de
flesta deltagarna så småningom “ramlade över kanten”. Den
illistige arrangören, Gösta/—iliE, hade nämligen samlat rävarna
på kartans östra del, till ganska stort förfång för dem som
chansade västerut, vilket skadeglädjande nog flera stycken
gjorde. Arrangören, som själv var räv nummer 5, hade placerat
sig på andra sidan Källtorpssjön ± förhållande till start—
platsen och på ett sådant sätt att jägarna skulle tro att han
låg på en udde på startsidan. Från sin utsiktsplats fick han
till sin glädje se att listen åtminstone hade lurat ut en
deltagare till sagda udde. Nämnde deltagare vankade oroligt
omkring och väntade på tredje sändningspasset. Upprymd av
denna framgång tog sig räven orådet före att missa tredje
passet med drygt en och en halv minut, vilket lär ha orsakat
gallhojt i omgivningarna i stil med “Kör för f—n” och “Vakna
din dj—l”, något som räven tyvärr eller tur nog inte hörde.
Kommen till sans igen körde dock räven sina två minuter med
någon försening och fick besök av åtminstone 3 jägare, som
alla hade något att säga om rävens tilltag. Samtidigt kunde
räven följa rörelserna på andra stranden och se den väntande
jägaren där betvinga sin hastigt påkomna lust att simmande
ta sig över och i stället moloket börja lufsa runt den kilo
meterlånga sträckan. När arrangören några dagar senare av
en jägare fick reda på att denne i näst sista passet nästan
hade stått på räven men ej hunnit fram och i stället för
att leta i den närmaste omgivningen genomfarits av misstro
och med ilfart begivit sig till motsatta sidan för att där
hinna ta räven under sista sändningspasset, ja då började
arrangören undra om han inte hade varit lite för elak.
Speciellt som de andra rävarna hade rapporter om jägare
som stirrat den rakt i ögonen men gått förbi och kommit
tillbaka efter nästa sändningspass slut mm mm. Emellertid
hördes också nöjda röster redan under eller strax efter
jakten, som t ex Anders, när denne slutade hos arrangören
med ropet “TiiidH~ Dj—a bra jakt Gösta, jag har sprungit
i kärr precis hela tiden.” Anders blev tvåa. Vem som vann?
Ja, det gjorde en av dem som chansat västerut. Hur kunde
en av dem vinna? Jo det går, men då bör man heta Calle Walde~
Slutligen ett hjärtligt tack till rävarna Roffe, Bengt, Tomas
och Torbjörn samt Ninni som tog hand om starten.

Ansvarige arrangören och räv nummer 5
Gösta/SMØIVIH



Rävjakt i Västerås 1979—05—12

Ärets första nationella jakt hölls i Tillberga, norr om Västerås.
Vädret var mycket fint med sol och skugga i lagom proportioner; dock
blåste det ordentligt, vilket tvingade jägarna att kämpa tappert då
öppna fält skulle korsas mot vinden.

Vid samlingsplatsen vid badhuset fanns de obligatoriska jaktanvis
ningarna såsom antal rävar, jakttid, frekvens mm. Därtill fanns det
en uppgift med ungefär följande lydelse: “Måste Du passera järnvägen,
använd övergångarna.” (Jaktområdet delades nämligen av en järnväg med
ost/västlig sträckning). En omfattande diskussion utbröt bland räv—
jägarna om huruvida det låg någon räv norr om järnvägen eller om
det bara var en fint från arrangörens sida och många kloka banalter—
nativ tillverkades på stående fot av deltagarna, där hänsynen till
järnvägen utgjorde ett tungt vägande inslag.

33 st jägare ställde upp och gick i oordnad tropp till startplatsen
på ett elljusspår. Två minuter före första sändningspass släpptes
så kopplet loss och spreds över nejden, i huvudsak i sydlig riktning.
Vid pejlingarna visade det sig nu att inte bara en räv låg norr om
järnvägen utan med säkerhet två och måhända även tre. Alla uppgjorda
banalternativ kullkastades. Den tredje, osäkra räven (räv nr 1) låg
på en sådan linje att den lika gärna kunde ligga strax söder om järn
vägen och en definitiv plats kunde bara bestämmas med hjälp av en
krysspej ling.

De två rävarna söder om startplatsen (rävar nr 4 och 5) låg relativt
nära varandra och inte längre söderut än att några jägare, som chans—
ande sprang söderut, redan i första passet kpnde ta någon av dessa
rävar. Sedan följde en lång transportsträck4upp till räv nr 1, antingen
via en väg (längre men lättsprungen) eller utmed ett skogsbryn (kortare
men svårsprungen), och krysspejling visade att räven låg längst öster
ut och norr om järnvägen.

De jägare som sprang genom skogen alt i skogsbrynet fann en svårfram—
komlig terräng, eftersom en omfattande skogsavverkning har drabbat
området och efterlämnat alla kvistar/grenar kvar på backen. En av del
tagarna kröp därför under ett tredubbelt taggtrådsstängsel för att
finna en lättare väg och sprang några 100 meter med lätta fjät på det
härliga underlaget. Plötsligt blev han varse ett betydligt tyngre tram—
pande bakom sig, vände sig om och fick se en kviga komma sättande. Den
berömda bilden av Kalle Anka, görande ett svanhopp över ett hinder,
fick sin praktiska tillämpning när jägaren huvudstupa dök över stäng—
slet till den säkra men ack så svårframkomliga sidan.

Nåväl, allt gick bra och vid summeringen efteråt visade det sig att
hela 24 st jägare tagit fem rävar varvid den snabbaste, Peter Ljung—
ström VRK, tog sig runt på 1 tim 1 min, vilket var snabbare än arr.
—DEE/Martin hade räknat med. Tvåa blev —BF/Calle Walde SRJ med tiden
1 tim 4 min 50 sek.

Lagsegern togs av VRK:s mannar Peter+—CJW/Bosse+Christer Eriksson och
har därmed fått den första poängen i lagtävlingen om det vid det här
laget så berömda “skåpet” och var det skall stå.

Den totala banlängden var nästan 6 km fågelvägen men det är få jäga
re förunnat att kunna springa så varför de flesta sprang 7-8 km. Vid
startplatsen väntade sedan dusch/bastu på de trötta jägarna.

TACK VRK för en välorganiserad och trevlig jakt och vi ses i Stock
holm nästa gång.

73 de —BGU/PA



Resultat].jsta från Västerås-jakten 1979—05—12

1) Peter Ljungström VRK 1.01.00 5 st rävar
2) —BF SRJ 1.04.50
3) —CJW VRK 1.07.38
4) ChristerEriksson VRK 1.20.00
5) —EJY SRJ 1.20.06
6) —EZM VRK 1.27.05
7) —OY SRJ 1.27.15
8) —CCT SRJ 1.28.00
8) —ACQ VRK 1.28.00

10) —JCQ VRK 1.30.00
11) —AKF SRJ 1.35.00
12) —GGR L5SA 1.35.20
13) —IwH SRJ 1.36.00
14) —BGU SRJ 1.44.00
15) —ENP VRK 1.45.10
16) —FNB VRK 1.47.49
17) —OW VRK 1.49.40
18) —CTU SRJ 1.49.45
19) —HDL 1.51.30
20) T. Cariström VRI( 1.53.40
21) —EJM VRK 1.53.45
22) —HCL 1.58.00
23) —HUR 2.00.00
24) Hans Degermark 2.05.30
25) C. Carlström VRK 2.04.00 4 st rävar
26) —BPX 2.09.40
27) —IDT VRI< 1.35.40 3 st rävar
28) B. Carlström VRK 1.35.50
29) B Holmgren 1.37.00
30) —IKU 1.27.38 2 st rävar
31) Susanne ? 1.44.00
32) ?




