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GOD FORTSÄTTNING på julfirandet önskas alla rävjägare från redaktören.
Hoppas ni är mätta av all maten ty det kan behövas nu när ni skall ut
i skogarna i tankarna igen och minnas alla hisnande äventyr som har
hänt under året.

Innan ni kastar er över godbitarna varde härmed kallat till

ÅRSMÖTET den 25. jan
kl 1900 i TSAs klubb—
lokal, grindstugan,
Hägernäs.

Kontakta red om du behöver hjälp med transporten dit. Den som kör ut
med egen bil åker Norrtäljevägen (motorvägen) norrut, svänger av vid
Hägernäs—avfarten och kör rakt fram till grindarna. Svårare än så är
det int& Som vanligt skall vi avhandla klubbens väl och ve, ha pris—
utdelning i poängserien, bestämma nästa års jakter samt kanske också
diskutera otyget med fler rävar än de vanliga 5.

Ring red senast en vecka innan och tala om att DU kommer så vi kan
skaffa fram lagom med fika och tilltugg.

Poängserien ja Den vanns iår av Gunnar med bred marginal. GRATTIS!
Någonstans längre fram i denna digra lunta finner du den fullstän
diga tabellen. Bläddra snabbt — var hamnade DU?

Därmed över till resultaten av de sista jakterna under året och vi
börjar med Djurgårdsjakten den 24. augusti. Eftersom Gunnar vann lo
vade han att skriva om sina upplevelser under jakten och den finner
du när du vänder på detta blad — men håll i mössan och “fasten seat—
belt, please” för nu går det undan!

Red. PA Nordwaeger, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 bost., 08—29 02 45 arb.



Djurgården 19830824

Ja, nu har det skett. Det har
ju snackats om gamla hederliga
jakten på Djurgården på 50 —

talet. Nu fick vi chansen att
springa på en färsk 10.000—del
som Hellas har gett ut. På 50—
talet då var det andra grejor,
grönsaksbladet det var nymodig
heter då (50.000—delen). Jakten
på 50-talet med båt i kanalen
försed med rävsändare, kajkan—
de fram och åter. Ja hur var
det egentligen. Calle Walde
måste jag checka av med, innan
jag fortsätter med skrivandet.

Gräver fram apparaten bland
alla rävpapper och kartor, slår
Calles nummer får besked att:

Calle väntas hem senare i
kväll”. Ber att Calle skall
ringa upp. Calle ringer upp
och lovar att fästa några ra
der på ett papper och posta det
till mig.

1 vecka senare: Nu har pap
peret kommit, sitter här och
läser: “ Min båt gick i kanalen
fram och åter med 40 Watt in
och roterande omformare—Det var
så på den tiden—för att få hygg
lig signal från en liten antenn
under kapellet. Båten rattades
av min kamrat på Teknisk fysik
på KTH, nuvarande forsknings
chefen på FOA, Svante Jahnberg,
som var en utmärkt skådespelare
på att hålla masken (Hans far
bror var professionell skådis
på Göteborgs Stadsteater!) Till
slut kunde inte heller han hål
la masken!” Slutsatsen får var
och en dra själva, tycker GS.
“En räv bortåt Blockhusudden
körde med två växelvis antenner.
Jag minns tyvärr inte om vi den
na gång smugit in en räv bland
jägarna, men mycket tyder på det
eftersom 5M5 AKF, Bosse, inte
finns angiven bland rävarna.”

Här är bäst att kasta sig på
telefonen och checka upp vad
Bosse hade för sig 1959 10 25 1
Ingen kontakt, men får chansen

till en interjuv på en av våra ja—
keter. Ett sammandrag av vårt snack:
Bosse den vandrande räven ställde
tillsammans med en av skolkompissar—
na upp vid starten, Stockholms Rodd
förenings båthus. Skolkompisen fung
erade som Bosses antennhållare. Vid
stad var det ingen som fattade miss—
tankar : “Att det fanns en räv bland
hermelinerna”. Ett talande bevis för
detta är att endast 2 av alla startan
de lyckades med att ta Bosse. Sän
daren en 1 Wattare, nycklades av Bos
se som kastade ut en motvikt på nå
gon meter och antennen sträcktes ut
av skolkompisen. När passet var kört
togs all tråd hem och Bosse och skol
kompisen fortsatte att jaga banan
runt. Målsättningen var ju att ta
så många rävar som möjligt. Bosse
vill minnas att -TX tog honom på bar
gärning, vid bron samtidigt som -BF
passerade med båt å allt. Undra om
—TX visste hur nära det var att ta
två rävar i en smäll. —TX du får
gärna skriva en rad till SRJ—bladet
och avge din syn på saken.

Återgår till Calles brev igen:
Jag tror också att någon satt på

bryggan vid kanalens östra ände- Jag
vet inte på vilken sida— där fanns
f.ö. ingen bro vid den tiden.

Det är f.ö. ganska kul att se de
gamla signalerna igen, många av dem
är nu ganska kända i SSA el. TVT
sammanhang.

Vi sände i tre timmar- Du får väll
se i resultatlistan hur många rävar
segraren tog!”.

Ja ha ja det blir till att gräva
i mina gamla SRJ-blad och leta upp
1959. 1959 slutar med kallelse till
Djurgårdsjakten något resultat blev
ej publicerat i laga ordning. Bäst
att ringa nu ansvarige PA på redak
tionen och framföra klagomål på
redaktionsarbetet, bättre sent än
aldrig. Så här får det ju inte gå
till i en välordnad klubb. Fram med
telefonen igen. Får direktkontakt
med PA som lovar att checka upp detta.
PA vill minnas att han har fått ärva
arkivet som omfattar 1956 och fram
åt (Vem har alla andra gamla årgångar,
svar kan lämnas till PA som gärna



vill få samlingen komplett.).
VA lovar att återkomma. 1 vän
tan på att VA letar vrider vi
klockan till start—dax 19830824.

Vi = 16 rävjägare som ser sis
ta chansen att slipa till formen
för SM—83, har samlats på par
keringen vid Djurgårds Brunns
Värdshus. Fin sommar kväll och
det är —BF:s traditionella jakt,
sista jakten före SM. Ikväll får
man vara rädd om armar och ben.

Vi blir ombedda att dra oss ut
på fältet för start (märkt 0 på
kartan). 1 väntan på starten be
stämmer jag mig för att uppsöka
pejlplatsen märkt Opå kartan.

Starten går, får sällskap med
Teo upp till utsedd pejlplats.
1:an startar upp som en ande—
viskning, bedömms ligga bakom
kullen vid Manillaskolari. 2:an
brakar igång, skall jag chansa i
1:a passet? Litet område bäst
att stanna och pejla alla? Det
rycker i bena svårt att bestäm
ma sig! Stannar kvar. 3:an tutar
igång, lägger utbäringen, nu
börjas det. Stark, troligen sö
der om kanalen på stranden. Nu
drar man sig till minnes allt
som tidigare berättats om —59:års
jakt. Vad har käre -BF kokat ihop
idag ( en liten båt kanske, nä,
idag är det en riktig jakt, eller
inte?). Bäst att pejla 3:an noga,
bäringen stämmer. 4:an normal,
kursen läggs ut samma linje som
2:an. Placeringen bedöms till syd
ost Isbladskärret.

Nu har jag väntat och inget napp
norröver ännu. —BF starta upp 5:an
så att vi får höra var den finns!
Ja nu kommer den igång ej särskilt
stark, riktning ut över Gärdet. Nu
är det bäst att ge järnet, får
sällskap med Teo. Hinner upp i
skogen, kanten av kärret tar kom—
passkurs, lägger ut den på kartan.
Spr4,nger kompasskurs mot 5:an,
paferar Kaknästornet. Hoppar över
1:an, men tar och lägger ut 2:ans
kurs, fin avskärning. Krysset
hamnar vid kullen söder om skjut-
banan. Bäst att ej ta det med
100% säkerhet är ganska nära Kak
nästornet, kan ge felaktig bäring!

3:ans bäring tas från höjdens
kant R 1 N G R 1 N G bäst att
svara vem kan det vara:

Hej har du några rävar
hemma “. Det är Tobban som
undrar, skall förbereda sön
dagens jakt. Även Tobban var
med 1959, vill jag minnas, jag
frågar! J0, rätt Tobban drar
sig till minnes att han som
räv låg mitt emot Roddföre
ningens båt hus (= söder om
kanalen) denna fina höst dag
med bra utsikt över kanalen.
Där Calle och Svante kajkade
fram och tillkaka. Säkert en
angenäm syn för en välgömd räv.
Tobban en vän av ordning, kom—
merihåg att han skrev en insän
dare i QTC, ber att få dyka ner
i källararkivet. Han kommer
igen och läserföljande, saxat
ur QTC nr 12—59:

duiakt
BS~nd.: SMSBZJI. Torbjön. Ja,...o...
För~&(.fl.Isn 1. Sundb) bag.

Detta blir en mycket kort zävspalt, tili gläd
je för alla, som Inte har hunnit bli smittade
av rävbacillen ännu. Det enda jag har att be
rätta är, att Teknis’ Radioklubb ordnade en
liten skämtjakt å Kongl. Djurgården 1 den li
kaledes Kongl. Huvudstaden den 25 oktober.
Tio (10) rävar skulle tas och diverse lustighe
ter förekom. Bl. a. ställde en av rävarna upp
som rävjägare vid starten. En annan räv åkte
fram och tillbaka i båt genom Djurgårds
brunnskanalen. En av rävarna var fjärrstyi-d
(nycklades via radiosignaler från en annan
räv c:a 500 meter därifrån). En räv kom inte
igång förrän omkring sista halvtimmen, vilket
dock ej skulle ingå bland lustigheterna, utan
berodde på ett s. k. tekniskt missöde. Dess
utom förekom ett antal mer eller mindre ‘nor
mala,- rävar. Leijdström vann på 7 rävar, och
alla tyckte att jakten trots allt hade varit kul

1 övrigt återstår Inget annat än att önska
alla en God Jul!

Vi tackar Tobban för denna fina
artikel och kastar oss ut i
rävskogarna igen. Vi är nu igen
på Djurgården 1983: ... 3:ans
bäring lägges ut på kartan.
Kryss nere vid Waldermars Udde,
skumt 3:an är mycke starkare,
kanske fel pejlad eller har —BF



vräkt på med extra effekt och
jätte lång antenn. Krysspejling
på 4:an tas från en liten höjd
på Gärdet. Kryss sydost kanten
av kartan. Nu kommer 5:an rätt
in i hjärnan via hörtelefonen,
blockerar, bara att rusa. Tomt
Gärde så långt ögat kan nå,
ända bort till Sveriges Radios
höga hus. Oj, Oj korsa nästan
hela Gärdet på 2 min, öka tak
ten. Riktningen bär av ut mot
stora vägen, ett fåtal träd
dyker upp, ur tomma intet. Hin
ner fram, stämplar, springer ut

• mot vägen vänder tillbaks motstarten. Tar nya cykelvägen
parallellt med vägen. Möter Ol
le soni kommer lunkande på
trottoaren. Han ser lika fun

Q dersam ut som jag själv kändemig, nyss.” Här kan ju ingen
räv finnas” tycks Olle ha på
sina läppar. Vi är ju vana
vid kamoflerade rävar. Här
står några nakna trädstammar
för sig själva och i gräset
ligger räven. Nu får jag syn
på flera jägare som är på in
gång. Glömmer 5:an.

Drar vidare mot startplatsen,
nu gäller det 2:an hinner näs
tan till startparkeringen.
Pejlar 2:an lägger ut bäringen,
kryss bortom villaområdet, un
der en kraftledning. ( se där
krysset från Kaknästornet var

• ej att lita på).C:a 700 m och
8 minuter kvar till 2:an gott

• om tid. Bäst att exakt bestämma
4:ans läge. Aj, aj parallellt
med utgångs pejlingen, nästan.
Det var inte bra, någon är fel.
Jag står helt nära en kraft—
ledning, OK, bedömmer att 1:a
pejlingen är den rätta. Bestäm
mer mig för följande vägval
till 4:an : Ta bron + vägen sö
derut och ställa mig i södra
änden av Isbladskärret.

Men, men först bäst att rusa
bort till 2:ans kryss och börja
leta i alla buskar. Ensam trod
de jag men där finns redan Olle.
Hinner pejla 1:an mycket intres
sant avskärning, söder om kana
len. Efter 4:an blir det att
dra sig upp mot kanalen o bron,
vid värdshuset. 2:an tutar i—
gång, blockerar men jag är ej

framme på räven ännu. Jag har gått
och letat c:a 100 m fel. Springer in
mot 2:an här fanns det folk vill jag
lova. Det är bara att ta kölapp,
stämplar och lämnar räven på slut—
ningskanten. Klunglöpning ner mot
östra bron över kanalen, över bron,
vägen söderut. Ronald är den förste
som lämnar klungan, viker av österut
efter villorna. Resten drar ner till
Isbladskärrets sydspets och nu blir
det liv i knoppen, tvärs över kärret.
Oj, oj först måste vi runda sydspet
sen och sedan norrut igen. 4:an är
jättestark bara vatten i mellan. Tju—
tet stiger dämpningen på max, slarvar
tar sida och viker av från stigen åt
fel håll, upp i skogen. Räven i kärr
kanten, viker sig av skratt! Har du
sett en automat skratta? Då är det
kärvt. Vänder om finner 4:an och får
stämpla, säkert som sista man i
klungan. Nu står folk och river sig
i huvudet. Vet ej vart dom skall ta
vägen. Jag vet, rusar tillbaks upp i
skogen, springer kompass upp till
kanalen, gärdet mot bron. Vart tog
allt folk vägen. Helt ensam sånär
som på Theo som syns ute på stigen
lite norr om mig. Han har samma mål
som jag, 1:an.

Nu kommer 1:an igång, inget vrål
men klar och tydlig sändning. Bus
kar, träd och Djurgårds flanörer
svischar förbi. Ut på fältet, rikt
ning kanalen, allén. Var, var, sä
kert är man på fel sida om kanalen.
Nej, alla pejlingar pekar söder om
kanalen. Svetten sprutar, vita pric
kar på näthinnan, flåsar som en
flodhäst. Var är räven, är framme
vid allén har fått bäringen att vri
da parallellt med allén. Vilket träd
är det. Fler folk på gång bakom. Aha
tre trä fram, laddar för snabb stämp—
ling. Kartan med kortet rätt, fram
med armar och karta, suger klämman
i farten, stämplar i flykten. Nu
gäller sista räven.

3:e räven min sista, är bedömd att
ligga 1:a kryss norr Waldemarsudde
och senaste kryss 500 m nord ost
därom. Lunkar vägen fram tills att
jag kommer fram till min 1:a bäring
på kartan (till 3:an). Längre än
så hinner jag inte innan 3:an star
tar upp sitt pass. Farten har tagit
slut efter rusningen på 1:an. Sat
sar på att krysset (det senaste)är
riktigast och tar terrängen rätt
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upp över knallen, följer minimat.
Theo satsar runt kullen. Ronald
som syntes till borta vid 1:an,
har försvunnit ur sikte. Ensam,
jobbigt uppför, hinner ganska
högt och tar en sista exakt kom
passkurss. Bedömmer avståndet
till 3:an långt bort, springer
vidare. Marken planar ut försö
ker hålla exakt kurs tar det
lungt. Nu börjar det gå utför
sätter igång med att leta, kom
mer fram till stupet. Där skurn—
mar jag igenom extra noga och
i gläntan, kammar noll. Springer
över fältet och vägen, ligger
fel i kurs till senaste krysset.
Följer senaste kompasskursen,
har inget nytt kryss att gå på.
Sätter igång att söka av ter
rängen efter att ha passerat
vägen, ingen räv synlig än. Det
är gott om tid hinner söka av
stort område rusar på ett äls
kande par. Jag är tydligen inte
den första som kommer och stör.
Aha, dom är vana vi konstigt
folk här bränns det. Nu tar vi
varje buske under nogrann ob
servation. Nu är det endast
halvminuten kvar, bäst att kli
va ur taggbuskarna och inta
stridsställning. Nu brakar det
igång, i med dämpning, mera
dämpning, ut och in i tagg—
buskarna. Svårigheter med si
dan, men tar 3:an med viss

Q tidsspillan. Nu får jag säll
skap av Olle och Ronald. Det
blev ganska tätt. 3 st innom
samma minut. Theo syns inte
till, hann han i förra passet.

På väg tillbaka från 3;an
snackar vi om att det finns
stora områden kvar att beta
av på denna fina karta. Vi får
se vem som lägger nästa Djur—
gårds jakt. Skall det dröja
lika länge som vi fick vänta på
denna jakt, 24 år?

Hälsningar
En Djurgårdare.

P.S Du som undrar vad PA kom
fram till, när han grävde i

sitt stora arkiv: Inget resultat
har publicerats i SRJ Bladet från
jakten 1959. Vi knäpper våra
händer och ber en bön för årets
resultat.
Nä, det är nog bäst att jag bi
fogar en kopia på startlistan
som —BF har räknat ut resultatet
på. Håll till godo!
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830907/Enebyberg

1) -BGU/PA 5) —CZI/Klas 9) Theo Berg
2) -AKF/Bosse 6) —CTU/Clas—Göran 10) Sven C
3) Gunnar S 7) —EJY/Anders 11) Cissi Berg
4) —KON/Olle 8) —CLE/Lennart 12) J Söderberg

12) B Söderqvist

Nu har hösten verkligen kommit och med den kylan och regnet. Det av—
skräckte dock inte de tappra 13 som sprang i en lagom kuperad terräng,
genomkorsad av MASSOR av stigar — man fick verkligen hålla tungan i
rätt mun för att inte missa var man var.

Den första timmen kunde vi springa utan hjälp av panniamporna och la
man benen på ryggen (konstigt uttryck förresten: hur kan man lägga
benen på ryggen och ändå springa?) kunde man komma nästan hela vägen
runt utan hjälp av artificiellt ljus.

Själv startade jag söderut tillsammans med Clas—Göran och Klas men
C—G ändrade sig visst och försvann i tangentens riktning norrut.
“Jag är fräck och chansar däråt”, muttrade han och drog iväg med något
spänt i blicken. Klas och jag ömsom sprang och ömsom pej lade/ritade
och plötsligt var också han borta. Han kände visst också någon drag
ning norrut!

Tvåan togs i andra passet och sedan full fart mot trean, förbi jakt—
skyttebanan där de skjutglada sköt så flisorna yrde ovanför huvudet
(är det inte nog med skjutande i världen ändå?), upp på höjden där
räven antages ligga och väntan någon minut. När den startar är den
så stark att sidobestämningen inte fungerar. Full fart 25 m vinkel
rätt mot minimum, en ny bäring och nu går det bättre. Hittar den i
riset vid trädets fot, stämplar och iväg mot ettan. Hinner dock inte
fram under femte passet utan plumsar ut i ett kärr för att få bästa
krysspejlingen. “Aha, uppe på höjden, den skall vi ta i nästa pass.”
Sagt och gjort och stöter för första (och enda) gången ihop med en
annan jägare (Bo 5 eller Johan 5).

Fortsätter under passet norrut mot fyran men “nådde inte ända fram”
(som vore man en annan fälldinare) och missade ett pass under rotan—
det bland block och täta buskar. Tänk att nedskakade vattendroppar
kan vara så våta! Står ute på vägen när räven börjar och är på två
röda uppe vid trädet med det stora barkstycket. Nu är det bara den
långa transportsträckan ned till femman, nästan förbi startplatsen.
Väljer att springa runt idrottsplatsen för att inte kompisarna vid
starten, som måste ha kommit tillbaka för länge sedan,skulle se vil
ket konstigt banval jag gjort och lyckas nu med något som är för
underligt: efter att ha sprungit ca 6 km springer jag rätt in i en
vallgrav + mur, ca 25 m lång, under närstriden och blir stående,
svärande över påfundet att bygga en hinderbana mitt i skogen, ca 20
m från räven. Nåväl, en noggrann kompassgång när jag väl övervunnit
prövningen ledde rakt på räven och sedan var denna tävling över för
min del.

Dusch, bastu (med eftersnack med Gunnar 5 och kort visit av Sven C,
blöt och svettig), varm choklad och grovt rågbröd avrundade kvällen
och därefter hem på fyra hjul till tonerna i “Smoke—Rings”.



8309l4/Salem

1) Gunnar 5 5) Sven C 8)-EJY/Anders
2) —KON/Olle 6) Göran W 10) Lennart Berg
3) —AKF/Bosse 6) Jonas W il) Per C
4) —BGU/PA 8) Theo Berg

1 hällande regn samlades vi vid Salemsvallen, lyckligt omedvetna om
vad som komma skulle. Regnet öste ner och vi satt kvar i bilarna så
länge som möjligt men starttiden närmade sig obevekligt så det var
bara att ge sig ut och göra sig redo. Då blev vi varse de överrask
ningar arrangörerna hade i beredskap — 6 st rävar och en karta med
mest bebyggelse på. Jag tror vi måste gå tillbaka till den grå forn
tiden (då Ura—Kaipa gick i kolt och rävsaxarna hade runda pejlramar)
för att hitta en jakt med mer än fem rävar här i Sthlm. Vid en hastig
blick på kartan tänkte jag: “Herregud, har arrangörerna Klas och C—G
varnat alla de villaägare, vars tomter vi kommer att korsa under vår
vildsinta jakt?”

Nåväl, full fart västerut vid start och det klaf fade ju. 6:an sände
samtidigt med l:an och var väldigt stark, liksom 3:an i samma rikt
ning, och dessa två klämda man lätt i 2:a passet. Det var förresten
rena lämmeltåget åt det här hållet! Från 3:an upp mot 5:an men vid
motionsspårets korsning med skogsvägen blev jag stående: “Ligger
räven till höger eller vänster? Det är 50% chans att springa åt rätt
håll — alltså stannar jag kvar här. Nu skall Gunnar få sig en match”.

5:an tutar igång, snabb sidobestämning och iväg åt höger i spåret.
Hinner fram strax efter 4:e passet men kan inte hitta klämman. Rotar
runt i 30 sek men hittar inget! Förmodligen har klämman blivit en
kameleont för att dj-s med mig. Hur som helst, jag ger upp, skriver
av tiden och kutar vidare mot skjutbanan och 2:an. Hinner inte fram
utan missar ett pass och går runt och sparkar så block och mossa ry
ker. Dessutom går pannlampans fäste sönder, så lampan ramlar ned på
näsan och hänger sedan i knähöjd. Som de flesta torde inse är det
förknippat med vissa svårigheter att hålla karta, kompass, sax, pen
na och lampa i händern~kamtidigt som man skall rita på kartan men
nöden är uppfinningarnas moder — “In med lampan i munnen, det är ju
tur att ingen’ ser en. ‘Mötte man en bärplockare nu, doge han väl av
skräck av att se en lysande käft komma forsande genom skogen”.

0 Från 2:an upp till 4:an och springer ikapp Olle och Bosse men vi hin
ner inte fram i tid. Det gjorde dock Gunnar, som med spelande ögon
och vilt fladdrande skägg är på väg mot l:an och segern. Här spelar
oss arrangörerna det sista sprattet — räven ligger inte alls uppe

Q på höjden där vi var och letade utan i en buske mitt på ett fält.
Nu är det bara l:an kvar, i närheten av vattentornet.Ligger den ovan—

• för branten eller nedanför? Olle och Bosse går nedanför (ja, Bosse
går inte på benen nedför branten utan på öronen under buller och brak
och stannar mot ett stort flyttblock en aning omtumlad); själv går
jag ovanför och naturligtvis ligger räven — nedanför. Dödsföraktande
åker jag på sulorna utför men det hjälper inte utan kommer 4:a efter
Gunnar, Olle och Bosse.

Även Anders hade närkontakt av tredje graden med Moder Jord någonstans.
Saxen slog i så frekvensen for iväg ända ut i kanten av vridkondingen.
Därför kunde han inte ta alla rävarna (påstår han).

Sammanfattningsvis kan man säga, att det var intressant att ha fler
rävar än 5 och förhoppningsvis är inte detta sista gången. Vem vågar
ha 7 st rävar?



830923/24 KM vid Hellas/Skavlöten

Sammanlagt resu1tat~

1) —EJY/Anders 6) —CZI/Klas 10) B Söderqvist
2) —KON/Olle 7) Sven C 12) —BF/Calle
3) Gunnar 5 8) —BGU/PA 13) —ACU/Uno
4) Theo Berg 9) Lennart Berg 14) —OAB/Jonny
5) —AKF/Bosse 10) J Söderberg

Några efterkommentarer från SRJ:s KLubbrnästerskap Sept 1983.

Torsdag kväll dagen innan natt KM skulle gå av otapel stod regnet som
spö i backen, kan bli ett blött KM i morgon kväll i skogarna kring
Hellasgården.
Fredag eftermiddag på väg ut till Hellasgården sken den bleka september—
solen för fullt allt medan kvarvarande molnrester skingrades för vinden
kvällen såg ut att kunna bli riktigt bra.
Var för en gång skull framme i god tid före, start, vilken var utsatt
till 19.10.
Efter en stund dök Gösta upp tillsynes i god form och med något lurt i
blicken.
Av Gösta fick vi informationer om startplats, omklädningsrum,mm, plus
att det skulle vara ett 30 tal lottor i byggnaden vilka också skulle
utöva nattliga öningar i skogen, kul.
Strax före 19.00 var samtliga jägare klara med sina utrustningar och
samlade i det för kvällen av Gösta speciellt anordnade tävlingscentret,
kartorna var nu utdelade vilka studerades flitigt.
Väl ute var det nu helmörkt vilket gjorde att endast en macsa ljus—
punkter syntes vaggande fram och tillbaka i orolig väntan på Göstas
startsignal.
Första räven kom igång på rått tid, nu startade den stora rusningen
söder ut mot den stora stigen, tror att nära nog samtliga var på väg
ditåt.
Tvåan peljades rakt i söder mitt i kartan, väl framme på stigen såg
jag endast ett lyse och det var Bosse ÅKF som lade ut bärringen mot
trean som hördes med god styrka i en sydostlig riktning.
Vad var alla dom andra viste de att det inte l~g någon räv i ryggen?
Själv vågade jag inte springa iväg allt för långt utan att först vara
säker på var fyran och feinman låg i för riktning.
Fyran kom igång låg åt sydväst, på vilken aida av vattendraget gäller
att hålla den under kontroll lite senare.
Kvar var nu enbart femmat bakom eller framåt?
Oj rakt i öster nära på, här gäller det att sätta högsta fart för att
hinna i kapp de som chansade öster ut, nyttjar den fina stigen vilken
går i rätt riktning mot femman ska jag komma fram till nästa pass,
plötsligt dök det upp ett annat lyse framför, visade sig vara Sven
Carlsson som också var på väg till femman.
Stannar till här borde den kunna ligga, ingen ide’riisa iväg mycket längre
utan väntar tills den kommer igång igen.
Vandrar omkring lite slött, letar utan större hopp att finna den innan
sändningen börjar igen.
Plötsligt piper det kraftigt i lurarna har stora svårigheter pejla in
den ordentligt är alldeles för stark.
Skogen runt omkring börjar nu att lysa upp, springer bort ett stycke
för erhållande av en riktig bärring nu går det bättre, det är många
söm sliter i klämmorna framme vid räven.
Det visade sig att jag stod för nära vilket försvårade närstriden.
Av antalet lampor som svärmade runt femman verkar det som flertalet
löpare startat åt samma håll.



Väl ute på stigen kryaspejlas ettan och trean hoppsan ligger de så
långt norr ut, här gäller att klara av dessa före dom andra om det
skall bli någon bra placering.
Kopplet av löpare har tydligen tänkt lika för det är ett flertal
ljuspunkter springande på stigen i riktning mot trean.
Mitt banval är 5.3.1.2.4.
En snabb titt på klockan bör hinna fram till trean tills nästa pass
börjar.
Den är nu igång springer vidare på stigen tills bärringen vinklar av,
viker av från stigen är kraftig på dämpningen det här fixar sig lätt
gäller nu bara ta noga kompasskurs, sluttecken tyst i lurarna följer
kursen mycket noga var är räven, börjar snirkla runt ingen klämma
synlig.
flötsiigt kommer Gunnar Svensson springande på vinkelkurs har han
hittat den?
Viker in på Gunnars spår ingen räv sy~ilig tusan också här ryker ett
pass, har någon stämplat före blir det nog svårt att komma ikapp.
Trean igång, en kort niirstrid var ej långt ifrån, det är inte alltid
lätt att hitta klämman i mörker utan hjälp från sändaren.
Full fart ut niot stigen springer på den inbyggda kompassen finner ej
stigen en titt på koinpassen naturligtvis fel riktning ändraskursen
är strax ute på stigen igen och sätter nu full fart ner mot ettan,
borde kunna vara framme till nästa pass.
Når fram till Söderbysjön lagom för att höra ettan nyckla, stark
springer upp mot höjden hinner 5tt stänipla precis innan den slutar.
Väl nere på stigen möter jag Sven Carlson springade åt motsatt håll
var hari redan klar med ettan?
Visade sig vid eftersnacket inte vara helt riktigt.
Ett flertal lampor voro fortfarande synliga tydligen är gänget samlat.
Nu gäller det göra rätt vägval för en bra placering.
Kom in på en nyanlagd väg vilken jag ej kunde läsa in på kartan,
nåväl det gör detsamma går lätt att springa på och bäriväg söderut
är bara att ångapå.
Stannar till känner en viss trötthet nyttjar tillfället till att läsa
in mig på kartan, plötsligt dyker en ljuspunkt upp framför kommer
på skärande kurs. det visade sig vara Clas CTTJ vilken passerade i full
fart i riktning väster ut.
Är nu framme vid den stora mossen ska nog inte springa iväg mycket
längre, stannar till i väntan på tvåan.
Tur som en tok den är väldigt stark, rusar på efter en kortare närstrid
finner jag klämman stäjnplar och raskt iväg för att inte vägleda kon
kurrenterna.
O:a 250m bort möter jag Teo och Gunnar på väg in mot tvåan ska dom
hinna fram?
Tänker inte mer på det utan här gäller det få fatt i fyran så fort som
möjligt.
Kör vidare söderut ner mot den öst—västliga vägen pejlar fyran under
tiden för att klargöra på vilken sida av vattendraget den är placerad på.
Kommer fram till att det måste vara på hitsidan.
Finner en liten stig som bärav åt nordväst åt fyran till, måste nog
vara där till nästa pass för att håLla Gunnar och Tco stången.
Sveper med lampan runt, Söker efter det blårandiga området borde vara
i närheten, där borta är det snett framför toppen,väntar nu på fyran.



Nu är fyran igång styrkan bra ligger inte allt för långt bort, springer
på bärringen åt öster plötsligt upptäcker jag var blåområdet Ur, håller
nämligen på och ta mig över lilla viken rakt nedanför fyran.
Vatten rikligt med vatten ramlar omkull saxen helt under vattenytan,
skall det bli som på Rönningejakten att saxen slutar fungera just innan
sista räven pga av vatten i vridkondensatorn.
Stapplar fram genom blötmarken tur saxen fungerar fortfarande, når
fram till fastare mark för att konstatera en brant bergvägg står ivägen.
Fyran är med all säkerhet placerad ovanför, söker en framkomlig väg
tiden rusar iväg irrar runt finner en klätterväg upp mot räven.
Väl där uppe syns en pannlampa på väg in mot kontrollen tusan också
här ryker nu en placering, det okända lyset hann in sekunderna före
och stämpla.
Lyset tillhörde Sven Carlson, just som jag skulle fråga Sven om han var
klar, såg jag antalet stämplar var fyra då var det riktigt rolipt trycka
dit femte och sista sant skriva sluttiden allt medan Sven försvann vidare
ut i det okända.
Tog sedan ut en grov kompasskurs noV Hellasgården, traskade med raska
steg genom den stjärnklara hösbatten allt medan SM batterierna nu endast
gav ledljus som tur är det nog sista nattjakten för i år.
En efter en började vi återsamlas, efter dusch och ombyte var det sed
vanliga eftersnacket i full gång, medan Gösta brottades med resultat—
listan.
Gösta meddelade oss resultaten, det gick ju ganska bra för egen del.
Sakteliga droppade vi av en efter en för att ladda om inför morgondagen
då det gäller ta nya nappatag med skogarna runt Skavlöten.
Tack för ikväll vi syns i morgon, hej.





KM—dag var förlagd till Skavlöten ett välkänt område för de flesta
av oss
Samling vid bastun där Gösta ordnat med incheciming.
Vädret var ganska bra något mulet med regnet hängande 1 luften.
På grund av lite sen ankomst nalkades starttiden oroväckande snabbt
var ej helt klar med utrustningen när alla löparna rusade iväg åt
olika håll.
Väl klar sprang jag upp mot höjden 1 öster för erhållande av bra pelj—
punkt, rattar förtvivlat på saxen utan att höra något ingen ettaanu
skall tvåan vara igång hör inget, väntar in tiden för trean fortfarande
tyst, här är goda råd dyra.
Fel på saxen?
Första gången på många år typiskt att det nka hända just på ett KM.
Springer tillbaka ner mot bilen, plockar fram reserysaxen vrider in
frekvensen lagom för att höra fyren nyckla slutteokriet.
Plötsligt dyker PÅ upp även han har svårigheter med hörbarheten, Pk
lånar den andra reservsaxen ser glad ut och rusar vidare.
Äntligen allt under kontroll har nu sumpat närapå ett helt pass, kan
dock fortfarande inte höra ettan, struntar i den lägger ut dom andra
bärringarna samtidigt som jag springer norrut.
Ettan var det något telmiskt fel på vilket gjorde att den aldrig kom
igång under jakten, enligt uppgift av de vilka i stort sett stått på
den vid starten skulle den varit hörbar mycket svagt men ej varit möjlig
att pejla in.
Alla rävarnas bärringar är nu inritade, femman i nordväst, fyran och
tvåan ligger rakt 1 norr relativt svaga, trean i nordostlig riktning
ungefär lika kraftig som femman.
Bestämmer banvalet till att bli 5.3.2.4.
Ställer in kompasskursen på fenunan ginar över de nyskördade åkrarna
för att vinna tid, framme vid skogsbrynet stannar jag till för att läsa
in mig på kartan ska nog springa in en fyrahunrameter till och upp mot
höjden.
Efter en kortare närstrid satt den första stämpeln på plats.
Vill minnas vi var en fyra fem stycken som stämplade in för att därefter
spridas åt olika håll.
Krysspejlade trean avståndet såg ut att inte vara allb för långt borde
vara möjligt hinna fram till nästa pass.
Framme vid ängskanten kan jag se flera röra sig runt i skogen i avvaktan
på att trean ska komma igång, vill minnas det var Bosse ÄlG?, Teo, Gunnar,
samt Lennart Berg, väl i gång rusar vi in mot räven stäiuplar och raskt
iväg igen.
Eftersom jag fått tvåan och fyran rakt norrut var det nu naturligt att
sätta högsta fart i riktning mot tvåan.
Detta visade sig kanske inte vara helt lyckat ty på väg dit passerade
jag fyran vilket upptäcks framme vid tvåan, glömde heltenkelt krysspejla
fyran vilken nu låg i en helt annan riktning nämligen rakt österut och
inte åt norr vilket var min första pejling.
Nåväl inget att göra något åt nu när jag går och väntar på tvåen.
Har lite tur ligger rätt nära på väg dit möter jag Kalle Walde, Olle
Nilsson, Jonny Dahlin vilka just varit och stflmplat vid tvåan.
Söker mig tillbaka ut mot den stora stigen för att ta den snäbbaste vägen
österut mot fyran.
Hinner ungefär halvvägs tills den börjar sända igen lägger ut en ny
bärring och erhåller ett riktigt kryss.



Möter Gunnar på kontrakurs i riktning mot tvåan, troligen kommer
han hinna fram före beroende på listigare ~rägtral.
Teo har nu dykt upp bakom är tydligen på väg i samna riktning, nu
gäller det att inte skänka bort någon placering.
Vi forserar fram genom den stiglösa skogen, närmar oss nu våra kryss
stannar upp i avvaktan på fyran,.kryss•et låg ganska bra kom sekunden
före Teo.
Därmed var KM avslutat och nå väg tillbaka spekulerar vi vad tiden
skall duga till, tror nog att Gunnar han fram i passet före vilket
senare visade sig vara riktigt.
Efter en ganska lång promenad på minst 3km var vi frame vid Skavlöten,
startkorten överlämnades till Gösta.
Nästa prövning var att klara sig igenom eftersnacket utan förlora allt
för många pass vilket inte alltid är så lätt.
1 bastun stod stämmningen som vanligt hög och idialtiden på bästa
varvet kröp ner till smått otroliga tider ja dessa rävjägare.
Hur vi än resonerade var det Olle Nilnon som gått runt på den basta
tiden.
Då alla väl var ombytta och klara förkunnade Gösta dagens resultat
samt totalresultaten vilka du kan läsa om på annat ställe i SRJ—bladet.
För egen del var det riktigt roligt att eluttiden räckte till den
åtråvärda KM—titeln, vilken man kämpat om så många gånger utan att nå
ända fram.
Därmed är 1983 års 1CM avslutat. -

Ett varmt tack från alla deltagarna till Alf och Gösta nlus deras
medhjälpare, för årets heltigenom lyckade KM—arrangemang och väl mött
i skogen ktimpandes efter nya rävar.

ØF4JY.
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831003/Hellas

1) —CZI/Klas 6) —CTU/C—G 11) B Söderquist
2) Gunnar 5 7) —IWH/Gösta 12) —NGK/
3) —KON/Olle 8) Theo Berg 13) Thomas Wanzelius
4) Sven C 9) Lennart Berg
5) Clas T 10) J Söderberg

Detta var 7—rävarsjakten som blev 6—rävarsdito, eftersom räv 1 var
krasslig och lät underlig. Starten vid Hellas blev något kaotisk då
starttiden av misstag blev samma som samlingstiden men det löste sig
så småningom.

Samtliga rävar var placerade öster om Källtorpssjön med en banlängd
av ca 6 km från start till sista räv. Våra “standard—rävar” sände
som vanligt (dock inte l:an som ju krånglade), förstärkta med rävar—
na 6 och 7. 6:an sände samtidigt som 3:an men på frekvensen 3535 kHz
och 7:an samtidigt med 5:an men på frekvensen 3550 kHz. För att ytter
ligare krångla till det för jägarna sände extrarävarna samma signal,
nämligen MO MO och det lurade åtminstonde en att ta samma räv två
gånger — det gäller att hålla tungan i rätt mun och veta var man har
varit! Det är inte helt lätt att hålla reda på tre frekvenser men
övning ger färdighet.

Men det var inte bara rävj ägarna som hade en tuff dag; det gällde
också för banläggarna Uno och PA. För oss började dagen när tuppen
sov som djupast och drömde om den sötaste hönan och på vägen ut till
Hellas föll under en kort stund ett snöblandat regn. 1 övrigt duggade
duggregnen tätt och den blöta undervegetationen gjorde oss våta långt
upp på kroppen. Det var skönt att sitta framför brasan i stugan efter
starten och värmas upp med en kopp kaffe och en “Sverige—bulle” men
ännu skönare att duscha och bada bastu när rävarna tagits in igen.

831016/Ågesta

1) -CZI/Klas 7) —ACIJ/Uno 13) T Wanzelius
2) Gunnar 5 8) -KON/Olle 14) Lennart Berg
3) Theo Berg 9) —AKF/Bosse 15) J Söderberg
4) —CTU/C—G lO) Henrik Lindell 16) Clas T
5) —BGU/PA 11) B Söderguist 17) —EJM/Christer
6) Sven C 12) —NGK/

Dagens jakt var utlyst att vara arrangerad av Gunnar varför sjumila—
stövlarna hade anbefallits. Lyckligtvis har jägarna bättre reda på
sig än red och den verklige arrangören —CTG/Per—Anders tog hand om
tävlingen. Detta betydde dock inte att inte sjumilastövlarna behöv
des.

En av rävarna låg drygt 1 km SO om startplatsen, en annan ungefär
lika långt i SV och resten långt nere i 5 och de flesta, inklusive
segraren, sprang som jag: först räven i 50, därefter genom kärr och
moras söderut där pricken över i:et var en balansgång över en uttjänt
spång för att nå den sista av de tre rävarna. En viss trygghet fanns
i den grova stålwiren i en ännu inte uppsatt högspänningslinje, som
låg längs med spången. Denna spång sprang vi på fram och tillbaka och
efter andra vändan var det bara att knata så mycket tygen höll NV—
vart för att hitta den 5:e och sista räven. Klas sprang så det svart—
nade för ögonen, sade han. Sprang han då fortare än ljuset? Detta får
en i fysikens irrgångar välorienterad person reda ut — bidrag emotses
till nästa nummer.

Dusch och bastu avslutade denna, för en del (däribland mig), blöta
jakt samt med eftersnack i cafeterian.
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831030/Gålö

1) —KON/Olle 6) —AKF/Bosse 11) Theo B
2) Gunnar 5 7) —BGU/PA 12) Lennart 8
3) -EJY/Anders 8) -CZI/Klas 13) Sten 5
4) —NGK/ 9) Sven C 14) 8 Söderguist
5) —CTU/C—G 10) Clas T 15) —ORV/Anders

16) -OAB/Jonny
17) -EJM/Christer

1 halv storm träffades vi på P—platsen vis Skälåker/Gålö. Det hängde
nederbörd i luften och den började falla efter ungefär halva jakten.
Kallt var det dessutom och de som inte hade toppluvan med sig frös
och tittade avundsjukt på oss bättre utrustade.

När vi fick kartan, som inom parantes var jättestor trots skalan
1:15.000, utbröt diskussionen om vilken udde en räv inte skulle
ligga på. “Havstornsudd ligger det ingen på — där fanns det ju en
förra gången”, var det någon som säde och många nickade instämmande.

Q Men alla hade fel — det låg ju en räv där! Det är ju arrangörens
privilegium att lägga en räv på exakt samma plats två gånger om han
känner för det, eller hur?

Själv satsade jag mot norr tillsammans med Gunnar, Anders, Clas och
Q Olle och hoppades att någon skulle ligga åt det hållet. Och det gjorde

det ju! 5:an Ingen hann fram i tid utan vi letade i buskarna när
plötsligt Gunnar satte av åt SV i fyrsprång. Han hade hittat den. mel
lan passen — hans väderkorn är osvikligt. Ett febrilt letande star
tade och plötsligt fann jag den också, tätt följd av Olle. Anders var
nästan desperat när han såg oss försvinna och hördes hojta något o—
tryckbart.

Olles och mina vägar skiljdes snart; han satsade mot 2:an i SV och
jag mot l:an i S, bara några hundra meter från startplatsen. När
jag sprang förbi starten såg jag Berg—arna, som försenade gjorde sig
redo. Hittade snart l:an och därefter upp mot 4:an på Havtornsudd
men gjorde misstaget att springa på fel sida av udden. Ty när räven
började sända stod jag öga mot öga med en lodrät klippvägg. Visser
ligen lyckades jag klättra uppför den ungefär som en fluga klättrar
på en vägg men hann inte fram utan spillde ett pass i gott sällskap
med Lennart, Theo, Bo 5 och Christer.

Efter att ha hittat räven gjorde jag misstag nummer 2, nämligen att
springa på andra sidan udden utmed stranden, ty där låg stormen på
så man nästan blåste tillbaka in i skogen. För att få lite lä blev
jag tvungen att springa i den stiglösa, kuperade terrängen 1 km innan
jag kom till P—platsen och det var jobbigt. Flera pass gick åt fan
ders här. Väl ute på ängen vid P-platsen gick det lättare — nu var
det bara att ånga på mot 2:an och sedan mot 3:an. Hade sällskap med
Sven från 2:an men han stannade efter en stund och syntes sedan inte
till. Det visade sig sedan att han, tillsammans med bl.a. Bosse, fått
krysset på 3:an ca 1 km N om dess verkliga läge och därför stannat.
Kan det verkligen vara möjligt att signalerna har reflekterats så
konstigt?

Nåväl, tillbaka vid startplatsen var det skönt att dricka den varma
chokladen och byta kläder, ty regnet hade börjat falla och det blås
te hårt. Vädret till trots hade 17 st kommit och det är nog något av
ett rekord. Banlängd ca 7 km — om man sprungit den smartaste vägen!
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Motorväg / Bilvag. 2-filig med tunnel
Bilväg, 1 litig dålig med vagbom
Cykelväg Molionsspar och leder
Stig, stor , liten Eiljusspar
Rågäng Orivriingsvag
Jarnvag Skjutbana
Kraltiedning. linbana
Stangsel, passerbart / opasserbart
Stenmur / Beståndsgrans



8 31l06/Nynäshamn

1) Gunnar 5 6) —KON/Olle 11) -FOE/
2) Sven C 7) —BGU/PA 12) —EJM/Christer
3) —CTU/C-G 8) Lennart B 13) —AKF/Bosse
4) —CZI/Klas 9) Göran W
5) Theo B 10) Clas T

Samling och start vid Lövhagens Friluftsgård i ett kallt men fint
väder. Kartan är ju bekant vid det här laget och terrängen är med
rätta fruktad av oss jägare. Det är mer uppför och nedför än plan
mark i denna del av Sthlms—området.

Vid startsignalen sprang några av oss norrut på vägen och vek sedan
av in i röran av raviner och stup och efter 200 m har man fullstän
digt tappat bort sig på kartan. “Vilken var den sista höjden jag
passerade? Den? Eller den med sankmarken i? Vilken sankmark? Här
finns ju ingen sankmark! Kan du inte läsa kartan, klantskalle! Äh,

O jag ger upp — spring på minimum!”Så går tankarna när man virrar runt i den här terrängen nästan utan
att kunna ta vara på sig själv. Stöter samman med Bosse, Olle, C—G,
Klas och Gunnar, den senare dock på väg därifrån med triumfens glimt
i ögat. Han har redan hittat 5:an i första passet! Resten av banan

Q går han som på räls på rekordtiden 1.07.50 vilket är 20U) minuter
snabbare än tvåan Sven. Är det möjligen det nästan helt bortklippta
skägget som gör att han kan springa ännu fortare än förut?

Vi andra måste gå och vänta till nästa pass innan vi hittar räven,
som låg helt öppet vid ett ensamt träd. Bosse passerade t.o.m. på
en meters avstånd men såg inget. Efter stämplingen iväg tvärs över
kartan mot l:an, som låg på en udde och inte alls där mina bäringar
pekade och missade därför tre pass. Någon hade under tiden kommit
ned till viken på fel sida och upptäckte att han hade en km att
springa runt och sedan samma km tillbaka igen innan han kunde fort
sätta, så han kastade in handduken och åkte hem. Och vem skulle inte
ha gjort det i hans ställe?

Själv sprang jag tillbaka runt viken tillsammans med C—G och Theo
och fortsatte ned söderut i ett elljusspår mot 2:an, upp i terrängen
och hade plötsligt fri sikt ut över havet. “Va, var är jag nu då?
Här skall det väl inte vara vatten!” Alltså, vilse igen. Den här
terrängen ÄR bökig! Helt om och började kräla uppför sluttningarna
igen som en annan stenget med tungan som slips och hjärtat dunkan—
de som en stångjärnshammare då 2:an brakade igång 15 m till höger
— jag var alltså inte helt vilse. Sedan full fart söderut på en stor
stig och lyckades hitta 3:an mellan passen och 4:an i nästa pass —

det var bara ca 250 m mellan dem. Plockade på hemvägen in 3:an och
kom därför sist tillbaka till starten.

En kall dusch och en het bastu avslutade säsongens rävjaktsspring—
ande för min del. Nästa jakt skall jag själv arrangera i Grimsta—
området. Få se hur det kommer att gå — jag har en överraskning i
bakfickan till grabbarna.



83ll27/Grimsta

1) —CTU/C—G 4) -CZI/Klas 7) Sven C
2) Gunnar S 5) Klas T 8) —AKF/Bosse
3) —KON/Olle 6) -EJY/Anders 9) —ORV/

Årets sista rävj.akt inträffade på 1:a Advent och som sig bör var det
ganska kallt, ett par minusgrader men bara ett tunt snölager: på vind—
skyddade plat~er i skogen. Redan en kvart över sex på morgonen var
jag på plats med ryggsäck, toppluva och pannlampa och började vand
ringen runt banan. Tre antenner hade jag satt upp dagen-innan och
mot dessa ställde jag nu mina första steg i mörkret. Det var al1de~.
les tyst i skogen bortsett från hundskall på avstånd och två kråkor
jag skrämde upp när jag brakade fram. Under tiden som de tre första
rävarna sattes upp ljusnade det långsamt så de resterande fyra (över—
raskningen: 7 rävar) kom upp i allt från ett svagt gryningsljus till
fullt solsken.

O För en gångs skull var jag tillbaka vid startplatsen i god tid förestart och kunde skriva in de nio deltagarna i startlistan. Dessutom
bjöds jägarna på glögg och pepparkakor (det skall man ju ha på 1:a
Advent, eller hur?) och med något undantag lät alla sig väl smaka.
Om det sedan var glöggen eller de sju rävarna eller en kombination
av båda som gjorde att ett par sprang fram och tillbaka genom skogen
må jag låta vara osagt.

Den här gången fungerade alla sju rävarna perfekt. Våra vanliga sände
som vanligt, räv 6 (på 3535 kHz) sände andra minuten i 2:ans pass och
första i 3:ans och räv 7 (på 3550 kl4z) sände andra minuten i 4:ans
pass och första i 5:ans. Men flera intygade efteråt att det är stö—
kigt att ha tre frekvenser att hålla reda på; det vore en klar för
del om våra sändare kunde ändras så att t.ex. sju rävar kunde sända
inom den vanliga lO—minuters—cykeln.

Allt gick dock bra utom för en, som inte läste instruktionen före
start och därför missade de två extra—rävarna. Det var synd. Nästa
gång bör vi nog ange på startkorten ev. avvikelser från en standard—
jakt för att undvika en liknande fadäs.

1 och med historien ovan sätter vi punkt för årets rävövningar i skog
och mark. Nu återstår bara ÅRSMt5TET (kommer DU ihåg var och när? Om
inte, gå tillbaka till sidan 1)

Ett par kommentarer till poängserie—listan: Vi har haft totalt 23 st
jakter (plus KM, som dock inte räknas in i poängserien) under året.
Av dessa har de 5 st sämsta räknats bort och dessa är markerade med
ett snedstreck genom siffran. En understruken siffra är arrangörs—
eller rävliggarpoäng; max 3 st lO-poängare kan därvid erhållas och
därefter 5 poäng för varje gång.

Nu är det slut och du kan pusta ut. Ett skrovmål med skinka, lutfisk,
pastej, sylta och korv skulle väl sitta fint nu? Jag skall se vad
som finns i kylskåpet. GOD FORTSÄTTNING!

PS. Gunnar: är du bönhörd nu? DS.



No Code Proliciency Naeded

SWEDEN
Rune Wande SMOCOP
Fre/nagen 10
8-755 00 Nyltva,n, Sweden

The Swedish television devoted a toll
hour program to harn radio a tew months
ago. Mr. Erik Bergsien SM6DGR has tor
many years produced a very popular pro~
gram called 9echnlcai Magazine.’ A re~
cent series of programs has been about
the development of radio and television
(rom the very beginning up to today’s
satellite TV. Amateur radio got its full
share ot this. Erik brought up specialized
communications modet like moonbounce
(EME), meteor-scatter, SSTV, RITY, con
testing, etc., and also amateur.radio
direction-firiding (ARDF), poputarly called
lox.hunting.

Fox.hunhing, European style, brings the
ham operalor out from the shack inb the
fresh air. Radio direclion.finding as a
sport among trams starled in Sweden ln
1947 and spread quickly wtthin Europe ln
the SDs, The firat Swedish Championshlps
were held in 1952 by Vaste!as Radio Club,
SKSAA, a club celebrating ts 4Oth an
nlversary Ihis year.

Swedish harns SM5lO, SMSAVC, and

SMSCRD wpnl or Il,.,’ t,,s’ rn’s”onary”
tr.p to Norway en 195; cc spr’aC the dta
of losiunting ‘In, Ist unutf,cjal Euco’
pean Championahp. welt held ln Sa,.
(tro, Yugosiavia. jr, 1958 and this apon
has bacon, very popular ln East Europa
The World Champbonshlps a~e uau.lly av
r.nged by an faal European country.

US Variety

You do not have to be a ham to par.
licipate in tos-hunting and knowiedge of
Morse code is of course not recessary. You
can Identity the los by the number 01 dits
iransmitlad

The development of aulomatic 1 ox
transmltters has facllitated the errange
ments for a hunt The old system required
a minimum ot tive operators hiding In the
woods and petting eaten up by the mot
qulloes. These new automatic trans
millers also give the successtul hunler a
sup on which the ID of the for and the
check-in time is printed. The hunter hav.
ing prool ot linding all lise foxes in the
shortest period of time is the wlnner. It
ture is not elways the faslest runner that
wins. You must be accurate when you
lake the bearings.

Ch.mpionshlp.

ln the Swedish as weil as the Nordic,
European, and World Championships ln
ARDF, the store Is a combination of the
resutts from both the day and the night
hunt. The Swedish Championshlps this
year took place in Eskilstuna, 90 kilo
meters west of Stockholm, in August.

The World Champlonshtps 1982 were
going to be held in Bulgaria (L4 bur were
postponed duc to difficulties caused by
Ihe hosting country. The International
Amateur Radio Union (1ARU) Region 1 has
dereloped International rules tor amateur
radio direction-finding. AROF Is a very
nice club activity, involving buIlding and

constructing the equipment and at
ranging the ouldoor activities. Why don~
you start this in your club? For further in
formation, feel free to write to me (SASE
or SAE + IRC, please). It is just a maIler of
getting started.
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In the US. diracllon-findlng on two
meter FM has a growing popularlly For
this. lwo-metel hand-hold eqoipment with
I4BSCV anlennas is osed. t saw this dernon.
strated at a Minoteman Repoater Associa
tion rr.eeting in Boston, Massachusetts,
about a year ago. ln the VS, lox.huntlng la
of cours. (tt dono by automottle.

Or%.ntaerlnq

ARDF is very elmilar to the so-called
orienteering. whlch is. aport in whlch you
run in the brett trying to lind checkpointe
that are ,narked on a very detailed map.
You aiso have a compass lo heip you. This
Swedish sport ts spreadlpg all over the
world. The New’ England Orlenteering
Club in Massachusetts has been very suc
cessfui ln the US, In box-hunling. the
checkpoints are welt hidden and you have
lo Iry to lind Ihem tusuaily lise) by the
rneans of a map, a compass, anda small
direction-finding recelver about the size of
a kingsize cigarette pack. Frequencies
used are between 3,500 and 3,600 kIlz.
The lransrnltlers osed are low powered,
lust 2 Watts or iess, and the antenna la a
short verlical wire hung up in a tre.. Each
los transmits a series of dashes

le.. M 0; the ionger the
dashes, the easier it is to determine dirac
hon. The fire toxes transmlt two minutes
each, one at a time- No. 1 f ox stans by
sending a series of M 0 E M 0 E for two
minutes. The letter E, i.e., ont dit, iden
tifies the tirst tor. No. 2 tor foiiows by
sending M 0 1 M 0 i. etc- Alter ten
minutes, you have one bearing lo each
transmitter. You Ihen qulckly ~,y running)
change position and take the cross
bearing during the next ten minutes, It is
not as easy as it may sound.
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Caes SMOCTU laking bnrlrxgs Photo by SMOEJY.
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The Ior-hurner’s weapon—,acelyer and compass. Photo by SMOEJY.
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Individuell resu].tatlista av ESA,s Skåpjakt

22/10 1983 i Vilsta skogen med topp fl Start
Banläggare SM5IAJ Dag Ohlsson.

t200
Lagresultat vi ESA,s Skåpjakt den 22/10 83.

1:a ESA,s lag bestående av följande Rävjägare:
Urban Ohlsson start Nr 1. 5 Rävar Tid
Göran Polhede start Nr 8. 5 Rävar Tid
Michael Hallgren start Nrl.9. 5 Rävar Tid

Lagets totala. tid:
Skåpet hamnade därmed hos ESA. (tills

2:a VRIC,s lag bes*ående av följande Rävjägare:
Peter Ljungström start Nr 9. 5 Rävar Tid
Lars Höglund start Nr 5. 5 Rävar Tid
Krister Eriksson start Nrlli. 5 Rävar Tid

I.agets totala tid:

Starter m.m. SM5Mfl Rune
1. Urban Ohlsson ESA 5
2.. Gunnar SvenssonSRJ 5
3.Peter Ljungström VEK 5
4.5.0. Nilsson ÖSA 5
5.Göran Polhede ESA 5
6. Lars Höglund VEK 5

7. Bo Lindell SRJ 5
8. P.A.Nordwaeger SRJ 5

9. Krister ErikasonVEK 5
10. Theo Berg SRJ 5
il • Michael Hallgren ESA5
12. Donald 0hlofssonV~K 5

13. Johan Johansson ESA 5
14. Leif Zettervall VEK 5
15. Anders Gylin SRJ 5
1$.Klas Dannerud SRJ 5
17. Raimo Hallgren ESA 5
18. Sven Carlsson SRJ 5
19. Martin Zeinetz VEK 5
20. Bo Söderkvist SRJ 5
21 • Johan Söderberg SRJ 5
22. Thomas MalmkvistESA 5
23. Michael LiljeholmESA5
24. Jan flderholm ESA 5
25. Rolf Svensson VEtE 4

26. Johnny Dahlin

52,3S
1 ,O7,4
1 .13,4
3,14.1
vidare

54,O~
1 ,l0,C
1 ,13,C
3.17,1

Eriksson
rävar
rävar
rävar
rävar
rävar
rävar
rävar
rävar
rävar
rävar
Rävar
rävar
rävar
rävar
rävar
rävar
rävar
rävar
rävar
rävar
rävar
rävar
rävar
rävar
rävar

tid
tid
tid
tid
tid
tid
tid
tid
tid
tid
tid
tid
t id
t id
tid
tid
tid
tid
tid
tid
tid
tid
tid
tid
tid

52,39
54,00
54,05

1,04,15
11,07,45

1 ,t0,02
1,12,39
1 ,12,44
1,13,06
1,13,10
1,13,48
1,20,54
1,20,57
1,21,07
1,23,05
1,23,31
t,25,49
1 ,26,57
1,32,58
1,36,43
1,36,45
1,37,43
1 ,44,30
1,48,10
1,45,56

3:a SRJ,s lag bestående av följande Rävjägare:
Gunnar Svensson start Nr15. 5 Rävar tid
Bo Lindell start Nr24. 5 Räv-sr tid
P.A.Nordwaeger start Nr25. 5 Rävar tid

_Lagets totala tid:

54,OC
1 129 ,_

1.12.4
.3,19,2

Result
för ES4

De

SRJ 4 rävar

rQar

tan sriven av SM5MEI
ingt~Bästa 73

tid 1,53,07

27. Mats Holmqvist VRK 3 0*0tid 1,25,38
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