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ÅRSMöTET hölls som utlyst i TSAs klubbstuga i Täby den 20. jan
med ett 20—tal deltagare. Diskussionens vågor gick stundtals höga
om banlängder, poängserie för nybörjare mm och den ena kommentaren
avlöste den andra. Det var stundtals mycket muntert i kammaren på
vinden i Grindstugan!

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 50,— för 1986 (in—
betalningskort bifogas att snarast användas!) och samtliga funk
tionärer omvaldes. Efter fika med mackor, av Johan hemgjorda ur—
goda kanelbullar, kaffe, the och/eller saft vidtog uppläggningen
av 1986 års jaktkalender och den lyder som följer:

Febr. 16: Bo 5/Johan

Mars 9: —EJY
23: Theo

April 6: —AKF
16: Sven
23: —IQ

Maj 3: Nationell/ESA
6: -HBV

14: Sven
21: —CTU
28: -OY
31: Nationell/VRK. Samma dag också TSAs field—day

Juni 4: -CZI
11: -KON
14: Nationell/URK
18: Lennart B
25: -BGU

Juli Sommaruppehåll

Aug 6: Gunnar
13: —ACU
19: -AKF. OBS! Tisdag kväll och sista jakten före SM

23—24: SM/ÖSA
30: —BF med övernattning på ön!

Sept 3—7: VM i Sarajevo. Uttagning via de nationella jakterna.
10: —CTU
17: -EJY
24: -KON

Okt 3-4: KM/-BGU
12: Clas T/Göran G
19: —CZI
26: Bo S/Johan

Nov 9: Gunnar. Djurgårdsjakt?
16: -OY
23: Clas T
30: -EGU med årets traditionella glögg/pepparkaksjakt

Som synes en diger lista med sammanlagt 30 st jakter (inklusive
de två vi redan sprungit när du läser detta) . Dessutom tre natio
nella jakter, SM och NM.

För att om möjligt få med fler nybörjare skall vi införa en poäng-



serie för nybörjare med samma poängberäkning som våra vanliga
jakter. Nybörjare är man under det första året för att sedan
föras över till den vanliga listan. Nu förväntas varje deltagare
tamed sig en nybörjare på varje jakt! För att uppmuntra till
instruktion av nybörjare föreslås att varje instruktör får t.ex.
8 poäng för varje jakt oavsett placering. Vad sägs?

Därmed över till resultaten av förra årets sista jakter:

851005/06 KM och SRJ OPEN

Se poängseriebladet för resultaten samt vinnarens Bo 5 berättelse:

85101 3/Skavlöten

1) —KON/Olle 5) Johan 9) Magnus Härviden
2) Sven 6) -EJY/Anders 10) Åsa Gustavsson
3) Göran G 7) Clas T
4) Gunnar 8) Bo 5

851027/Malmsjön

1) —CZI/Klas 4) Sven 7) —BGU/PA
2) Gunnar 5) Johan 8) —ESD/Olle
3) —CTU/C-G 6) Clas T 9) —EJM/Christer

En ovanligt lång jakt med tanke på jakttiden 2 timmar. Endast
fyra jägare tog samtliga rävar. Kallt!

85111 0/Enebyberg

1) Gunnar 4) Bo 5 7) —BGU/PA
2) Theo 5) Sven 8) Clas T
3) Johan 6) -AKF/Bosse

851117/Vallentuna 7) —KON/Olle

1) Theo 4) Sven 8) Clas T
2) —AKF/Bosse 5) -OY/Lasse 9) —EJY/Anders
3) —BGU/PA 6) Gunnar

En 1O-rävarsjakt i snö och kyla. Ett par av rävarna körde spora
diskt när de över huvud taget körde — ibland kom bara ett enda
pip under passet. Endast Theo tog samtliga rävar. Ytterst halt
vid utfarten från idrottsplatsen — en av jägarna for rakt över
stora vägen och hamnade i diket, fick hjälp att vrida bilen rätt
och körde sedan parallellt med diket en bit innan han kom upp
på vägen igen.

851 124/Getaren

1) —KON/Olle 4) -BGU/PA 7) —OY/Lasse
2) Bo 5 5) Johan
3) Sven 6) Gunnar

Snöigt och halt i skogen och också på skogsvägen in till start—
platsen djupt inne i skogen. Tre gånger fick vi försöka komma
upp för en lång, isig backe innan bilen äntligen lyckades forcera
den. Det blev snart kallt om fötterna i snön ty gymnastikskor är
ingen lämplig fotbeklädnad vintertid.



851201 /Ursvik

1) Bo 5 3) -AKF/Bosse 9) -CTU/C-G
2) Johan 6) Gunnar 10) Lennart B
3) —CZI/Klas 7) Sven
3) —OY/Lasse 8) Clas T

Årets sista traditionella glögg/pepparkaks-jakt, extra kryddad
med skidor och stavar. Återigen vann dock de “skidlösa”; det är
helt klart att med skidor är man handikappad. Kanske skall vi
införa i reglerna för skidjakter att den som vill springa bara
får tillgodoräkna sig 5 poäng oavsett placering. Detta skulle
uppmuntra användningen av skidorna, eller hur?

860112/Sundby

1) —KON/Olle 5) —CTU/C-G 9) Lennart B
2) —CZI/Klas 6) —AKF/Bosse 10) —BGU/PA
3) —EJY/Anders 7) —OY/Lasse 11) —HCI/Tomas
4) Johan 8) Sven 12) Bo 5

En JÄTTE—bana med fem rävar/fem 0—kontroller på min 12 km längd.
Därtill 0—gradigt i luften vilket gjorde banan svåråkt med bak—
halt till tusen. Bristen på skidspår i alla nödvändiga riktningar
innebar att man fick stundtals spåra långa sträckor på en skare
som inte höll. Jobbigt!! Vinnaren tog 8 kontroller på 2.13

8601 26/Skillinge

1) —EJY/Anders 4) Sven 7) —BGU/PA
2) Theo 5) Gunnar 8) Kalle
3) —KON/Olle 6) Bo 5 9) Lennart B

5 rävar/2 o—kontroller på en banlängd av ca 2,5 km. Hårt, isigt
underlag gjorde att skidorna gick mer på tvären än rakt fram.
Anders sågs skrinna runt banan och vann på drygt 58 min — själv
behövde jag nästan två timmar! Hård, kall vind som bet i kinden
när man skulle över fälten, som på sommaren är nedlusade med
golfare.

Kalle (Gunnars grabb) hittade fem kontroller och tog därmed sina
första 10 poäng i nybörjarserien. Grattis!

KOMMANDE JAKTER

Söndag l6.2:Samling kl 1900 vid Skavlöten för vår och kanske världens
första NATTZ~RIDRÄVJAKT (1) med pannlyse, kartlupp, sax,
penna, kompass, stavar, skidor, karta, vantar mm mm.

Skavlöten ligger vid norra delen av Rönningesjön. Se tele
kartan blad 1, ruta C4.

Arr. Bo S/Johan som har lovat vara snälla mot oss.

Söndag 9.3: Samling kl 1000 vid Tveta, söder om Södertälje.
Kör E4 söderut förbi Södertälje och över motorvägs
bron, tag av till höger E3 mot Göteborg men kör EJ
ut på E3 utan tag av mot “Centrum, Nynäshamn” och
kör ca 200 m till ett vägkors. Kör rakt fram till
nästa vägkors (ca 1,5 km) och tag till vänster. Kör
under E3 och fortsätt ca 3,5 km till skylt Tveta.



Sakta ned och titta efter skylt Lerhag/Åleström
samt SRJ—skylt. Följ skyltarna till startplatsen.

Arr. —EJY/Anders som lovat fixa dusch/bastu

Söndag 23.3: Samling kl 1000 vid Skavlöten som ligger vid norra
delen av Rönningesjön. Se telekartan bladi, ruta C4.

Arr. Theo

Söndag 6.4: Samling kl 1000 vid Grönsta/Lidingö för den sista
söndagsjakten under vårsäsongen. Frågetecken för
skidorna.

Grönsta ligger på norra Lidingö, blad 12, ruta C3
eni telekartan.

Arr. -AKF/Bosse

Onsdag 16.4: Samling kl 1900 vid Sandviks motionsgård i Viksjö
för den första skymningsjakten.
Kör Viksjöleden — Hummelmoravägen - motionsgården.

Arr. Sven som lovar en överraskningsjakt med sju
rävar.

Onsdag 23.4: Samling kl 1900 vid Täby lP.
Kör Täbyvägen genom Täby Kyrkby, passera kyrkan
och fortsärr ytterligare ca 1 km. Sväng till höger
och följ skyltarna.

Arr. —IQ/Alf

Därmed är det slut på kallelserna för denna gång. Nästa blad
beräknas komma ut i slutet av april.

På årsmötet pratade vi om att bygga en serie 2m—saxar och intres
set blev ganska stort. —CGR i örebro har lovat sända schema med
byggbeskrivning och —EJM/Christer är intresserad av att hålla i
komponentanskaffningen. Alla som vill vara med ombedes att snarast
kontakta red, så att vi kan organisera detta på bästa sätt.

Slutligen ett TACK till prisdonatorerna under 1985:

SRJ OPEN: Spendrups, som backade upp oss med ett par backar öl
och läsk

Skandia, som skänkte pennor och askfat

DataBild, som skänkte ett par overhead—väskor

Plast In, som skänkte några skrivbordsunderläggsvärlds
kartor för den LÅNGA jakten utan ytbegräns—
ningar men där pass, visum och flytväst behövs

Pharmacia, som skänkte HTH att smörja in torra händer med

Poäng-
serien: ELFA som skänkte badlakan; väska rymlig nog för kläd—

ombyte, termos och mackor samt bad/dusch—grejor;
en del smått och gott för el-pularen

Vi ses härnäst på natt-skidjakten!

Bilagor: KM/SEJ OPEN, Poängserietabellen, RPO-artikel ur QTC 1:86

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
Tel, 08—26 02 27 (bost) , 08—29 02 45 (arb)



KM & SRJ Open 5-6/10-85

Lördagen den 5:e oktober samlades ett antal rävjägare, varav två
ifrån ESÅ, hemma hos Gunnar för att få uppleva en utav årets höjd-
punkter: SRJ Open & KM i rävjakt.
Efter sedvanligt trassel med utrustningenagav vi oss iväg till

skogen per bil, och när jag skriver skog, är detta ingen överdrift.
Platsen för nattetappen var vald med omsorg; området strax nord
om Sundby rnotionsgård. Vid första anblicken av kartan, letade det
sig genast fram minnen fran en berömd nattjakt anno-84.
Startsicottet gick och jag gav mig iväg norr~.t. Två minuter senare

pejlades ettan, som hördes svagt och låg vasterut. Tvåan lät stark
och jag fick den norrut. ESA Johan anslot sig och vi fortsatte norr
ut wedans trean pep i öster. På väg till tvåans förmodade lage fast
ställdes bariitgar till 4:an, nordost, och 5:an, norr.
När jag en halvtinuue senare satte stiftklamman i startkortet vid

femmans räv, var jag inte alls glad. Men däremot var resten av färd-
vägen utstaicau: 4:an, 3:an, 2:an och Han.

På pigga ben fortsatte färden över stock & sten mot nästa ray i
ordningen. wrysset visade sig inte vara bra; det låg en km fel, men
efter avklarad bergsklättring lyckades jag ändock hitta räven mellan
passen. Under noggrann navigering förflyttade jag mig därefter från
fyran till trean, där jag motte Sven C, som låg listigt gömd iett
kärr( raven alltså ), men som jag till min stora glädje hade lyckats
pricka in rätt på kartan. 1 glädjeruset fortsatte jag sedan i stor
stil med att praktisKt taget springa ett varv runt en sjo, Mörusjön,
innan tvåan lokaliserats.

Nu var deu bara gttan kvar. Snubblande på Icvistar och knabbar tog
jag mig uppfor och över kalhygget. Snubblade sedan vidare, denna
gång på rötter, på stigen och ne~ på äkern.Fu.ll fart nedför fältet,
försöker samtidigt läsa kartan. När jag åter tittar upp ifrån Kartan
får jag lägga på en tvärnit för att inte braica in i en mur av sly.
Upp på vägen och iväg norrut. Moter återigen ESA Johan vars lampa har
slocknat. Viker av vägen och in på en stig. SUgen och jag fortsätter
uppför en tung backe. Nu börjar krafterna sina, både i batterierna
och i kroppen, men jag hinner tram till krysset innan 1:an b~rjar i
alla fall. Ettan sätter igång, jag vänder och springer österut. Marker
att r.även istället för att bli staraare, blir svagare. Under nyttjande
av krattuttrycic vänder jag ater västerut och hinner lagom till dess
att Han slutat, tillbaka till utgångspunkten. Fortaätter c:a 500
metrr västerut, där jag staller mig tor att vänta i mörkret. Sek—
underna tickar iväg och efter 5 minuters otalig väntan börjar det
att tjuta i öronen. Jag vräker mig fram, uppfor en backe, under ei

kraitLedning, nedfor ett stup, 50 meter kvar, ~.ver en stig, slut—
ramsan börjar, nör att jag är nara, ännu närmare, det vrålar i huvu
det, och jag braicar in ~ ett granbuskage. Medans jag slåss med gran
arna passar räven på att sluta sanda. Nar jag och pannlampan har be
segrat granarna lyser jag omKring mig med det allt svagare lyset.
Samma belysningseffekt xan nu uppnås med ett stearinljus. Tar ett par
steg uppför en kulle och rår syn på räven, stämplar och tittar på de
rött lysande siffrorna. Det har förflutit 2.12.56 sedan jakten bor
jade.



Val tillbaKa till startplatsen moter jag återigen Sven, som tar
en drickpaus, for att senare tappert ge sig ivag för att leta reda
på ettan. Etter en halvtimmes väntan vid startplatsen börjar jag
bli alltmer belåten och segerviss, men då kommer P-A tillbaka, och
det visar sig att han Klär mig med ungetär ert halv minuts marginal.

När vi återigen kommer tillbaka till Gunnars residens väntar en
varm dusch och en varm bastu med en icall pilsner och eftersnack.
Därefter “utfodrades” kvällsmål. Sedan var det inga problem med
somnen.
Nar jag vaknade och slog upp ögonen på morgonen såg jag rött;

Johah 5 och författaren sov nämligen i ett fotorum, där alla fonster
var klädda med röd film.
Efter en god frukost gav vi oss alla rävjägare ut till skogen

igen, där ett strålande solsken trotsade höstens kfla.
Dagetappen tog sin början och jag sprang något stelbent iväg västerr

ut, till en början i gott sällskap med Göran 0 och Johan. Rävarna
pejlades i tur och ordning. Bestämde mig för att begynna med femman,
som jag dock hade svart att bedömma avståndet till. Två pass senare
togs räven tillsammans med Anders och Johan. Sedan snabbt iväg norrut
till fyrans Kryss, som verkade vara bra. Orienteringen gick som på
räls, rakt igenom skogen ända fram till krysset. när fyran satte i
gång hördes den mot all förmodan inte en dB högre än nere vid 7:an.
Fortsatte norrut pass efter pass till och med kartkant nr 2. Där
raven hade gömt sig. Nu behövdes det inga bäringar för att fatta var
nästa räv låg. Alltså, iväg till karticant nr 3, över åicrarna, och
så småningom parkering på norra delen av höjden vid kartans rio hörn.
Tvåan börjar och jag sätter iväg söderut, jag springer och springer
men kommer inte fram. Sändaren tystnar och kompassen plockas fram.
Fortsätter 100 meter och sätter mig på eniculle, ungefär en armé
längd från stiftklämman. Tio minuter senare brakar det lÖ5r ~ örona,
och jag löper ett antal varv runt antennträdet innan rävens position
avslojas. Får sällskap av våra vänner frän Eskilstuna ett hundratal
meter innan avvikande uppfattning om bästa banval skiljer oss åt
igen. Preans kryss visar sig vara precis lika bra som de dittills
uppsökta, dvs uruselt. Lyckas ändå ta den på kompass utan tidsförlusu.
ut från räven möter jag Anders som också brukar riktningshjälp sista
biten. Ska han ta den ? Springer norrut utmed kalhygget, plumsar
igenom ett träsk. bamtidigt som jag kommer ut på stigen bötjar Han
sända. Inser att jag inte hinner fram, men fortsätter ändå framåt
på stigen västerut i god fart. Passerar Stensberg, följer stigen fram
till berget och klättrar upp, för att sedan invänta ~:an. ttäven börjar
och jag kämpar vidare, och hinner precis fram när den slutar. Stämplar
och går därifrån. när jag vänkr mig om får jag se Anders ta räven
på kompass tätt följd av Mikael.

Därmed yat 1985 års KM och SRJ Open avklarat, sänår som på dusch &
bastu ocn vältörtjänt middag med prisutdelning, hemma flos Ch~nnar.

Ett Wacic uiil Gutinar ~ Co för en minnesvära helg.

Bo 5
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