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Enligt almanackan borde våren vara här men det är kallt, blåsigt
och en eller annan snöby som drabbar oss. Men ge inte upp, våren
och med den värmen kommer vilken dag som helst.

Enligt vår eminente kassör finns det fortfarande några efter—
släntare ~om inte betalt årsavgiften. Om Du finner ett inbetal
ningskort med detta blad tillhör Du dessa. Betala medlemsavgiften
med det snaraste, så att Du får nästa SRJ—blad. Avgiften är 50,—
inkl Dina familjemedlemmar.

Därmed över till resultaten från de senaste jakterna:

860216/Skavlöten

1) Gunnar
2) Lennart B
3) -BGU/PA
4) —KON/Olle 9) Clas T 1.57.30
5) Theo 10) —EJY/Anders 1.5l.OQ 4 rävar

Världens första nattskidrävjakt! Det var en förväntansfull skara
som samlades utanför bastun vid Skavlöten i 10—12—gradig kyla med
pannlyse, kartlupp, sax, karta, kompass, penna, skidor, stavar,
vantar mm och med hela himlapällen fylld av glimmande stjärnor.
Det var perfekta förhållanden för skidåkning — vindstilla, fint
skidföre och gnistrande kallt. Kallt blev det också om fingrarna
när man skulle rita in bäringarna på kartan:

En av rävarna låg ett gott stycke ut på sjöisen och det var bara
ett par vid starten som vågade tro på sidobestämningen åt det hål
let. En annan räv låg vid strandkanten nedanför de branta stupen
vid fornborgen, vilket förorsakade jägarna uppe vid borgen stora
problem när de skulle ta sig ned för stupen. Det är verkligen
inte lätt när skidorna skall med. Någon lär ha tagit av sig skidor—
na och hasat på ändan utför, övriga rävar låg snällt placerade
på torra land.

Det blev som utlovat en ganska snäll bana med en längd av ca 3 km
fågelvägen men den är som bekant näst intill omöjlig att följa.
Ett par tre km extra fick vi nog tillryggalägga innan vi kom till
baka till bastun igen.

860309/Tveta

Skidor Löpare

1) —KON/Olle 1.41.00 9 kontr.
2) Gunnar 1.51.30
3) —ARP/Bosse 1.52.40
4) Sven 1.56.34
5) —BGU/PA 2.16.50
6) —CTU/C—G 2.22.00
7) —OY/Lasse 2.30.00
8) Clas T 2.20.00 8 kontr.
9) —DQ/Torsten 2.41.00 7 kontr.

10) —CZI/Klas 3.12.00 5 kontr.
11) Kalle 5 1.00.54 3 kontr.

1.07.30 5 rävar
1.09.25
1.11.37
1.18.30
1.20.39

6) Sven
7) -AKF/Bosse
8) —OY/Lasse

1.22.30
1.22.48
1.55.00

1) Theo 1.31.55 9 kontr.
2) —RGH/Johan 1.32.00
3) Lennart B 1.56.35
4) —FDA/Lasse 1.56.50
5) Bo 5 3.12.00 4 kontr.



Här får vi två prislistor för att få rättvisa mellan löpare och
skidåkare. De sju rävarna kompletterades med två o—kontroller,
varvid den ena var felmarkerad på Anderss karta vid starten —

ön han hade markerat innehöll en fast o—kontroll någon annan lagt
ut och den ö han hade lagt ut sin o—kontroll på fanns inte på
kartan! Dock var vi tre stycken (Sven, -OY/Lasse och jag) som tog
båda dessa kontroller så rätteligen borde vi ha pluspoäng för
detta.

För skidåkarna var det svårvallat eftersom temperaturen låg runt
nolistrecket. Ute på sjön fanns det dessutom en upplogad bana vars
översta islager brast, resulterande i att endast skidspetsarna
syntes ovan vattenytan, ungefär som två ubåtsperiskop. Och hur
vallar man för undervattensskidåkning? Skidorna är fortfarande
luddiga undertill sedan glidlagret löstes upp av vattnet.

860323/Skavlöten

1) —KON/Olle 1.37.40 9 rävar 6) -RGI-1/Johan 1.48.10 9 rävar
2) —AKF/Bosse 1.38.40 7) —BGU/PA 1.51.09
3) Gunnar 1.40.40 8) Bo 5 2.12.00 6 rävar
4) —EJY/An~ers 1.43.00 9) Cissi Berg 1.42.00 5 rävar
5) —OY/Lasse 1.45.00 10) Kalle 5 2.12.00 0 rävar

Den här nio—rävarsjakten genomfördes under ovanligt tuffa förhåll
anden — djup snö, halv storm och kraftigt snöfall, där den blöta
snön inte föll •uppifrån utan blåste horisontellt. Dessutom gjorde
vätan det omöjligt efter en stund att rita in bäringarna på kar
tan. Det blev att försöka hålla reda på riktningarna i huvudet.
Även vi jägare blev så småningom blöta från topp till tå med mas
sor av snö i stövlarna.

En av rävarna startade inte som planerat utan Theo fick ge sig ut
och sparka igång den. Detta strulade naturligtvis till planeringen
av banvalet en smula men förmodligen hade inte vinnartiden kunnat
pressats något nämnvärt. Det framgår ju helt klart att man med nio
rävar kan lägga en jakt som tar 1.5—2 timmar trots att området
inte är större än Skavlötenkartans — det är inte längre nödvändigt
att lägga maratonjakter!

860406/Grönsta

1) —CTU/C—G 1.25.18 7 rävar 7) Gunnar 1.39.20
2) —KON/Olle 1.25.20 8) —BGU/PA 1.46.50
3) —RGH/Johan 1.25.50 9) Sven 1.58.13
4) Bo 5 1.32.05 10) Lennart 2.12.35
5) —EJY/Anders 1.38.29 11) —EJM/Christerl.12.00 3 rävar
6) —OY/Lasse 1.38.35 12) Kalle 2.12.00 0 rävar

Vårsäsongens sista dagjakt, bortsett från de kommande nationella
jakterna förståss. Det fanns fortfarande gott om snö i skogen om
man bestämde sig för att gå kompass mellan rävarna istället för
att utnyttja vägar och stigar i området. Å andra sidan ger ju
terränglöpning en god motion, eller hur? Någon plats för skidor
fanns det dock inte.

Som synes av sluttiderna blev det nästan dött lopp mellan 1:an
och 2:an, endast två sekunder skiljer dem åt. Själv sprang jag
förbi en av rävarna (5:an) till krysset jag hade på kartan 1,5 km
längre bort, hittade där istället 3:an, stämplade och måste sedan
springa tillbaka de felande 1,5 km—arna när sidobestämningen och
signalstyrkan obarmhärtigt avslöjade hur fel jag stod. Så kan
det gå när man inte lyssnar på rävarna mellan passen!



Arrangören Bosse fick vissa problem med två av rävarna på morgonen
när han skulle starta dem. 1 den ena sade det “poff” och rök steg
upp från den och i den andra kunde inte displayen släckas men båda
fungerade utmärkt under jakten. Det är tydligen rejäla och fält
mässiga grejor vi har.

860416/Viksjö

1) —AKF/Bosse 1.20.20 7 rävar 5) Gunnar 1.52.00
2) -BGU/PA 1.25.45 6) —KON/Olle 1.38.00 6 rävar
3) —OY/Lasse 1.26.40 7) Clas T 1.27.30 5 rävar
4) —RGH/Johan 1.32.45

Vårsäsongens första skymningsjakt. Visa av skadan från förra årets
Sven—arrangerade jakt hade de flesta försett sig med pannlampa och
förberett sig för ett dopp i kärret mittemot motionscentralen men
av det senare blev det inget. Jakttiden begränsades till 1 timme
50 minuter och det var bara Gunnar som utnyttjade tiden maximalt.
Banlängden ca 4-5 km.

Förra året både snöade och regnade det och iår hängde snön i luf
ten men den började inte falla förrän vi var på väg hem. Som van
ligt fick vi använda dusch och bastu efter stängningsdags tack
vare Svens utomordentliga kontakter med föreståndarinnan för mo—
tionsgården.

En av rävarna låg strax utanför staketet runt Hummelmora Gård och
naturligtvis befann jag mig på fel sida om staketet, ett staket
som inte är så lätt att ta sig över eftersom det består av ett
nät med taggtråd högst upp. Därför hann jag inte fram under när—
striden men hade turen att få in ena !eteti under en motvikt och
kunde på så sätt hitta räven efter passet. Sluträven kunde jag
sedan hitta i halvmörkret tack vare den ständigt lysande dis—
playen (se ovan).

Därmed slut på redogörelserna på de senaste jakterna och över till

KOMMANDE JAKTER

Tisdag 6.5: OBS! veckodagen! Ring —HBV/Bengt på tel. 758 65 91
om plats. Samlingstid 1900

Lördag 10.5: Nationell jakt i Eskilstuna.
Start kl 1100. Samling vid raststugan i Vilsta, som
ligger i södra Eskilstuna, dvs samma plats där den
första skåpsjakten gick 1983.

Från Vilsta kommer vi troligen att åka bil till start—
platsen. Ungefärlig restid max. 15 min.

Ombyte och duschmöjligheter finnes i raststugan. Upp—
lysningar fås genom SM5OXY/Johan tel. 016—703 04
eller banläggaren SM5PIZ/Tomas tel. 016—11 98 82.

ESA RPO—team hälsar alla välkomna till det fagra
Södermanland och Eskilstuna genom RPO—managern i
ESA, SM5OXY/Johan

Onsdag 14.5: Samling kl 1900 mitt emot infarten till soptippen
på vägsträckan Rotebrovägen (den som går Stäket—Rote
bro) och Eds Kyrka. Samlingen ligger ungefär vid “E”
i Edssjön på telefonkartans översikt.

Karta: Ängsjö, och har Du den sS hittar Du lätt sop
tippen — och resten med! Möjligen kan det bli parke—
ringsproblem men jag hoppas det löser sig.
Arr. Sven



Onsdag 21.5:

Lördag 24.5:

Onsdag 28.5:

Lördag 31.5

eller

Samling kl 1900 vid Brantbrinks lP.
Kör Flottiljvägen från Tullinge C ca 1,5 km mot
F18/Lida. Se telekartan blad 29 + 34.

Arr. —CTU/C—G

Nationell jakt i Västerås.
Ring red. på tel 08—26 02 27 (bost) eller 08—735 80 35
(OBS! nytt telefonnummer till arbetet) för närmare
info då dessa saknas vid pressläggningen samt för ev.
samåkning

Samling kl 1900 vid Bögs Gård, Norra Järva.
Kör E4 mot Uppsala. Vid HÄGGVIK tar Du av och rundar
SOLNA OFFSET. Sväng sedan höger igen upp vid Last—
vagnar (VOLVO) och höger in på Kolonnvägen.
Se skiss.

Arr. —OY/Lasse

Söndag 1.6: TSA5 field-day på Kvarnberget. Ring -RGH/Johan på
tel 08—768 41 14 eller —IQ/Alf på tel 08—758 39 23
om dag och tid.

Kom tidigt och stanna länge och deltag i begiven—
heterna.

Jakten ingår i vår poängserie, glöm inte det!

Onsdag 4.6: Ring —CZI/Klas på tel. 0753-551 96 om plats. Sam
ling kl 1900

Onsdag 11.6: Samling kl 1900 vid Enebybergs lP.

Arr. -KON/Olle

Lördag 14.6: Nationell jakt i Uppsala.
Start kl 1100. Samling vid Jälla Lantbruksskola.
Kör E4 genom Uppsala och sväng höger in på väg 78
mot östhammar. Fortsätt ca 5 km till Jälla och stanna
på Lantbruksskolans P—plats. Dusch och mat utlovas.

Välkomna önskar URK genom -LLJ/Ulf som svarar på
frågor på tel. 018—12 92 03.

Onsdag 18.6: Samling kl 1900 vid Skavlöten.

Arr. Lennart Berg



Onsdag 25.6: Samling kl 1900 vid Tyresta för vårsäsongens sista
jakt. Lita dock inte på att det skall bli en still
sam avslutning!

Arr. -EGU/PA

Sedan kommer “SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR. ..“

Som en uppmjukning inför hösten har följande kommit:

Inbjudan till SOMMAR—RÄV—JAKT på Gotland

Gotlands Radioamatörklubb SK1BL
har härmed nöjet att inbjuda till
Sommar—räv—jakt.

Plats: KINNER—stugan, Lummelunda
Tid : Lördag 2 augusti, kl 1000

Det blir sju rävar, vissa närmare
och vissa längre bort. Möjlighet
till omklädning och dusch inomhus
finns, men östersjön är väl varm
vid det här laget?

OM de hugade rävjägarna så önskar
kommer en natt—jakt att ordnas på
lördagskvällen, när det har mörk—
nat.

Upplysningar kan erhållas genom
SM1CIO Torsten, 0498 — 740 21
SMOOY Lars, 08 — 754 7647

Ring -OY/Lasse och boka in Dig

Översiktskarta

så snart som möjligt:

Slutligen en påminnelse till jaktarrangörerna för augusti- och
septemberjakterna att bestämma var startplatserna skall vara.
Detta gäller alltså —ACU, -AKF, —BF, —CTU, —EJY samt —KON.
Besked önskas till SENAST slutet av maj:

OBSERVERA! Glöm inte bort att de nationella jakterna gäller för
uttagning till VM i Sarajevo i år.

Kallelsen till SM i örebro kommer i nästa SRJ-blad, som beräknas
komma ut i slutet av juli.

VI SES OCH SPRINGER IKAPP!

Red. PA Nordwaeger/—BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 (bost) , 08—735 80 35 (arb)

Väskinde

BY


