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GOTT NYTT ÅR alla rävjägare, året vi sparkar igång med en rivstart.
Årsmötet och de två första jakterna för året är redan fastlagda!

Härmed varde kallat till
ÅRSMöTET den 26. jan kl.
19.00 hemma hos -AKF/Bo,
Mjölnarstigen 4, Lidingö
tel. o8—765 91 49.

Ring senast måndag samma vecka och meddela att DU kommer så att han
kan “fixa’ tillräckligt med kaffe/te och doppa åt alla.

Utöver den sedvanliga genomgången av klubbens aktiviteter under det
gångna året inkl poängjaktsprisutdelning och fastläggande av årets
jakter, skall EJY/Anders visa dia—bilder liksom också Gunnar 5.

Innan vi går vidare i texten vill jag passa på att tacka Gunnar för
all hjälp under förra året, då han höll ordning och reda på både
klubb och blad under mitt kringflackande i västerled. Han drar sig
nu välförtjänt tillbaka för att pusta ut och samla nya krafter in
för de nya jakterna. Han har dock lovat komma tillbaka då och då
med reportage (och skrönor?) från äventyren i skogarna.

Därmed över till resultaten av de sista jakterna under förra året:

820924/KM natt/ösmo

1) Gunnar 5
2) —CTU/Clas-Göran
3) -EJY/Anders

820925/KM dag/ösmo

4) —KON/0141e
5) Sven Carlsson
6) -BGU/PA

1) -KON/Olle
2) -BGU/PA
3) -CTU/Clas-Göran

KM 1982, sammanlagt

4) Sven Carlsson
5) Gunnar 5

1) —KON/Olle
2) —CTU/Clas-Göran
3) Gunnar 5

821010/Höjden

4) Sven C
5) -BGU/PA
6) -EJY/Anders

1) Sven C
2) —EJY/Anders
3) -BGU/PA

4) —CZI/Klas
5) Gunnar 5
6) —CTU/Clas-Göran

7) —ACU/Uno
8) -ESD/Olle
9) Clas Thorén

821017/Gömmaren

1) —BGU/PA
2) —CZI/Klas
3) -CTU/Clas-Göran
4) -ACU/Uno

821024/Täby

5) —KON/Olle
6) Clas Thorén
6) J Knutsson
6) -AKF/Bosse

9)
10)
10)
12)

1) Gunnar 5
2) -BF/Calle
3) Sven C
4) -CTU/Clas-Göran
5) -AKF/Bosse

6) -EJY/Anders
7) -BGU/PA

Theo Berg
-ACU/Uno
Lennart Berg

11) Clas Thorén
12) Sten Sandberg
12) Åke Larsson

Sten Sandberg
-EJY/Anders
Henrik Lindell
—ESD/Olle

8)
9)

lO)



821113/Lidingö

1) Gunnar 5
2) Sven C
3) —KON/Olle
4) Clas Thorén

821121/Gustavsberg

VAR VAR RESTEN?

1) —AKF/Bosse
2) Sven C
3) Gunnar 5

4) —CTU/Clas-Göran
5) —EJY/Anders
6) -CCT/Bengt

Därmed är samtliga jakter för året redouisade. På nästa sida finner
Du resultatlistan för poängserien. GRATTIS, Gunnar Svensson!

Ett par kommentarer till listan: Vi har haft totalt 20 st jakter un
der förra året. Av dessa har de 4 st sämsta räknats bort och dessa
är markerade med ett snedstreck genom siffran. En understruken siff
ra är arrangörs— eller rävliggarpoäng; max 3 st 10—poängare kan där
vid erhållas och därefter 5 poäng för varje gång.

Har Du några kommentarer att göra angående listan, kontakta red.
snarast för åtgärd. 1 annat fall kommer den att gälla vid pris-
utdelningen.

KOMMANDE JAKTER

Lördag 5.2: Samling kl 1250 vid Lovö Golfbana, på vägen mot Lovö
kyrka.
Blir det väder för en SKIDJAKT, månne?
Arr. -BGU/PA

Lördag 12.3: Samling kl 1250 vid Ågesta Friluftsgård.
Om det inte blev av att använda skidorna förra gången,
blir det aktuellt nu?
Arr. Gunnar 5

\5& tidigt,!
Xr säsongstart~i februari ett världsrekord, månne? 1 så fall bör
vi ju komma in i “The Guinness Book of Records”, eller hur?

VÄLKOMNA till årsmötet den
DU kommer.

26. jan och glöm inte meddela Bosse att

Red. P—A Nordwaeger/—BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 (bost) , 08—29 02 45 (arb)
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Extrabladet till S R J - BLADET nr 1-83

Rapport från en av oss som var där. På rävjakten förståss!

KM 19820924-25 hölls i Ösmo. Nynäsarabbarna med Bosse-GSZ
i spetsen genomförde ett perfekt KM. Förläggning blev sko
lans ‘jympasal, en jättestor säncikammare för oss fyra som
övernattade. När vi installerat oss, blåst upp våra luft
madrasser eller lånat skolans hoppmattor, började vi undra.
Va, blir vi inte flera. Denna helg, eller var det för långt
hemifrån, var tydligen alla SRJ:are upptagna med annat än
rävjakt. Dom får skylla sig själva.

Vi samlade ihop oss för nattjakten och åkte ut till
starten. Fick oss tilldelat kartor som sig bör. Va,hur kan
man fixa en jakt på en så liten karta. Ja, ja det blir en
sådan där 40 minutersjakt. Man blir inte ens ‘svättig Det
var kanske inte bara jag som’hadde”sådana funderingar.

Jakten börjar lämna startplatsen 2 minuter före. Det
brakar loss, slår på dämpningen direkt vid starten. Vart
skall man springa utan att springa ut över kartkanten. Hade
valt höjden vid startplatsen som pejlplats hela 1:a passet.
2 av rävarna max dämpning direkt i starten. JO, Jo, det här
grejar man lätt på 40 minuter. Va nära. Vilken skall man
börja med. Ta 3:an i andra, rusa till 5:an i samma och 4:e
i 3:e. Lätt grejat med 3:an i alla fall. Råkar i tidsnöd
till 5:an men hinner precis ta honom när han har slutat.
Folk i buskarna runt om, smyger ut från räven. Iväg till
4:an. Här börjar det att hämma sig att man hade bestämt sig
för att Nynäshamnarna inte kan lägga nattjakter. Åtminstån
de inte få ut distansen på detta kartblad. Kommer ikapp PA.
Vi springer ute i kanten på villaområdet, viker av från
stora vägen börjar forsera mellan tomterna ut i terrängen.
4:an drar igång, max dämpning, hinner inte fram. Jag tror
nu är det nära och börjar att leta. Fel hittar inget. Nästa
pass, oj,oj helt fel. Ut över åkern, ser PA:s lyse. Räven
tjuter i öronen upp över en liten höjd. Tvärtysst, börjar
skumma av terrängen tillsammans med PA. Fel igen. Ytter
ligare ett pass längre bort, hinner precis när han har
tystnat. Tappat 2 pass, ut på vägen och jaga ikapp med ti
den. PA försvann (lyset hade pajat). Springer med släckt
lampa på vägen. Tänder när vägen kommit en bit in i skogen.
Målet är nu 2:an som tjuter igång. Här görs nästa tabbe.
Litar på mina pejlingar från starten och nuvarande styrka
på räven. Den måste ligga in i terrängen, viker av. Borde
valt att springa på vägen upp till 2:an som var placerad
mycket nära vägen (se kartan som PA har stoppat med) . När
2:an nu kommer igång ett pass senare befinner jag mig snart
öga mot öga med en stor fårskock. Massor av ögonpar spanar
på en. Just,vilket intresse rävjakten drar här i ÖSMO. Det
är som om det våre Djurgården som krossar AIR på Johannes
hov. Nu måste jag runda stängslet, når nästan fram till
räven. Skummar igenom naturen men måste invänta kommande
pass. Det blir att klättra upp för stupet och ta 2:an uppe
på höjden. Nu står valet mellan att springa ut på vägen



och gå in på nästa väg och senare ta stig ner i terränaen
eller att än en gång korsa alla bergsryagar tvärs över.
ni som har sprungit i Nynäshamn vet vilket jobb det kan
vara) Här satsas på komapass tvärs genom kärret och vidare
i den kuperade terrängen. Ser en gul lampa fladdra till,
efter en stund kommer Sven ångande. Tänker genast, aha
Sven:s sista och den tar han innom 10 minuter. Här gäller
det att inte missa 1:an den måste tas direkt och det innan
2:an startar. Bedömmer att Sven inte kan hitta 2:an mellan
passen för den var svår funnen. Jaa kommer upp i bättre
terräng och lämnar kärret bakom mig. Det är bara att traska
vidare, svetten droppar i ögonen man trampar nästan på
tungan i alla motluten tvärs rygaarna. 1:an brakar loss,
står högt, springet utför, nu eller aldrig, fort går det,
1:an funnen, det är över.

Väl åter duschade och fräscha av—njöts korvar med brö,
soppa och alla mackorna. Nu tog det vanliga bortförklarings
snacket vid och man tyckte och man agumenterade. Mest var
det nog om 1 :ansom någon rev ner antennen på. När man sen
are skulle ta 1:an var den mycké svårpejlad, tyckte många
men från mitt håll gick det skapliat. Långt in på små tim
marna tystnade snacket och snarkninc’arna tog överhand.

Söndaa upp och hoppa, frukost och senare avfärd mot dag—
jaktens startplats. Nytt område och karta, fin bana lättare
terräng att löpa i. Nu var det CTU och KON som gick bäst(
se PA bifogade prislistor). Direkt efter löpet började man
att räkna sekunder, men man kom inte ihåg de exakta sekun—
derna från nattresultatet. Vi fick invänta startpärmen med
nattresultaten i innan dagens segrare samt KM mästare kun
de utses. Valet var mellan KON och CTU. OLLE -KON drog än
en gång det längsta stråt och vann med 45 sekunder tilloodo
på CTU. Det är bara att gratulera och lämna ifrån sig
KM tileln

En föredetta KM mästare.


