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MIDSOMMARAFTON och med den det typiska svenska midsommarvädret —

strilande regn och ganska kallt. Det är faktiskt ganska skönt att
sitta inne i stugvärmen och veta, att man inte skall ut i ovädret
och leta efter några välgömda rävar i en blöt skog. Vi har ju bli
vit bortskämda med sol och värme under den sista tiden, eller hur?

Detta är det sista bladet före sommaruppehållet och längre fram
hittar du kallelserna till både våra egna jakter och till SM. Två
överraskningar, från -OY/Lasse och —RGH/Johan, finns också att
läsa. Men som vanligt börjar vi med resultaten från de senaste
j akterna.

860506/Altorp

1) Bo S 49.56 5) Gunnar 1.00.50
2) —RGH/Johan 51.00 6) —OY/Lasse 1.07
3) —EJY/Anders 52.25 7) Sven 1.07.45
4) —KON/Olle 54.50

Läs vad Gunnar har att berätta:

“—HBV/Bengt som arrangerade jakten + vi sju jägare samlades vid
Roslagsbanans station Altorp. Kl. 19.08 gick starten.

Startfältet spreds i små grupper i en solfjädersform mot norr.
1 denna ljumma vårkväll gällde det att, vis av tidigare misstag
på —HBVs jakter, ej rusa iväg för långt från start.

Lunkade iväg längs motionsspåret och till höger om mig ringlade
Roslagsbanans bruna banvall i kanten av golfbanan.

l:an tutar igång, riktning nord/nordväst och ej alltför stark.
Bengts jakter brukar vara mycket korta med rävarna koncentrerade
så att det finns möjlighet att ta flera i samma pass. Väntar spänt
in någon lämplig kanträv att nosa på i 1:a passet. 2:an brakar
igång, iväg över banvallen, vägen och upp i skogen, man hinner
inte långt numera när det är 7—rävarsjakter, passen är ack så korta.
Hinner ej fram, upo med kompassen, får riktningen rakt genom be
byggelsen, lunkar runt den och passar på att pejla in och lägga
ut alla bäringarna. 3:an, 4:an och 5:an urstarka, men men 2:an i
kanten måste tas först.

Tar 2:an i andra passet, rusar mot 3:an men hinner ej, satsar mot
6:anmen hinner ej, satsar mot 7:an, hinner ej mén det är nära,
nära. Går och skummar, möter Bo, skummar vidare och lyckas.

Nu i 3:e passet gäller det att springa tillbaka mot 3:an, som jag
passrade när den var tyst. Hinner ej men det gör Bo, som var 400 m
före. Tar 3:an i fjärde passet, ligger efter ett pass. Satsar på
6:an, tar exakt pejling på 5:an för kommande behov.

Resten av rävarna tas i passen, hade ingen lycka med att hitta
dem mellan passen.

Väl tillbaka i målet hade alla andra redan kommit. Vinnartiden för
kvällen, 49.56, innebär att man inte får missa något.

Vi tackar -HBV för en kort och intensiv jakt.”



8605l4/Rotebrovägen (Ängsjökartans “baksida”

1) Theo
2) -RGH/Johan
3) Gunnar
4) -KON/Olle
5) —CTU/C—G
6) -EJY/Anders 1.47.09
7) —OY/Lasse 1.54.05

8) —BGU/PA 2.02.40 6
9) Clas T 1.54.00 5

10) Lennart B 1.35.20 3
11) —EJM/Christ. 1.36.00
12) —ETS/Rune 1.38.00
13) —AOZ/Sven 1.40.00
14) II Sylwen 1.15.00 2

(nybörjare)

Soptippsinfarten är den adekvata benämningen på samlingsplatsen på
Ängsjöbladets “baksida”. Där förmanade Sven oss att inte springa
över nysådda åkrar (tror han inte att vi har varit med förr?) samt
att se oss ordentligt för om vi skulle korsa landsvägen, som delar
kartan i en östlig och en västlig halva.

Starten gick perfekt med första räven i första passet, vilket sanner
ligen inte tillhör vanligheterna, i alla fall inte för mig,0men
sedan strulade det till sig, då jag sidobestämde en räv 180 fel
och hamnade i det nedre vänstra hörnet med räven i det övre högra!
1 sådana situationer önskar man sig motoriserade dojor!

Till yttermera visso var en av rävarna mycket svårpejlad i när—
striden, förmodligen pga att ena jordplanet bara var någon meter
långt. Jag upotäckte det när jag tog in räven efter jakten. Sven
bedyrade att jordplanen var lika långa så någon jägare har antag
ligen slitit av tråden.

Enligt startkortens stämplar har de fyra första jägarna startat på
fyra olika rävar och slutat på tre olika rävar så det fanns flera
banval — inget banval var det naturliga vid starten.

860521/Brantbrink

1) Gunnar
2) -BGU/PA
3) —AKF/Bosse
4) —KON/Olle
5) -RGH/Johan
6) —EJY/Anders

1.34.50 7 rävar
1.41.00
1.45.09
1.45.30
1.46.50
1.59.00

7) Sven
8) Theo
9) Clas T

10) Frasse
11) Bo 5
12) -PHK/Stefan

1.49.05 6 rävar
1.59.55 5
2.00.00
2.05.30
2.05.32
2.12.00 2
(nybörjare)

Vi var bara 8 st som sprang iväg när starten gick men efter ca 10
min dök Täby—gänget upp efter diverse biltrubbel hemmavid.

Gunnar, Anders och jag chansade ned i kartans vänstra hörn och den
chansningen gick hem, ity att vi stämplade den räven i första passet.
En annan av rävarna låg i en skogsdunge mitt i villaområdet så det
gällde att ha säkra bäringar — och det hade man ju inte! Flera
villaägare tittade misstänksamt på mig när jag sprang fram och till
baka på vägarna utanför husen. Bäringarna tagna under inflygnings—
banan i vänstra karthörnet var väldigt missvisande. Finns det mag
netiskt järnskrot i backen?

Den sista räven vi (Bosse—AKF, Olle och jag) slutade på låg långt
uppe till höger på kartan så det var en dryg promenad vi hade till
baka till starten. Dörren till duschen var stängd men lyckligtvis
kom ett par tennisspelare och öppnade kodlåset så vi kunde tvätta
oss på ett civiliserat sätt.

860528/Pommern

1) Gunnar 1.18.30 7 rävar
2) —AKF/Bosse 1.19.30
3) —KON/Olle 1.27.20
4) —BGU/PA 1.27.21
5) -EJY/Anders 1.27.22
6) Lennart 8 1.28.22
7) -CTU/C-G

8) Sven
9) —JST/Thomas
9) -LGO/Mats

11) Clas T
12) —BTS/Rune
13) —EJM/Christer

1.46.22
2.12.00
2.12.00
1.48.00 6 rävar
1 42 00 5
1.04.00 3

1.17.10 7 rävar
1.25.05
1.36.40
1.42.40
1.45.50

rävar
TT

TT

TT

IT



Det är inte ofta vi springer på en så liten karta som Pommern—
bladet, skala 1:10.000, till storleken mindre än A4 och dessutom
karttryckt endast på 2/3 men tack vare de sju rävarna kan jakt-
tiden ändå bli dryga timmen på ca 4 km banlängd. Det var också med
en viss spänning vi inväntade starten, funderande på var —OY/Lasse
kunde ha gömt rävarna. Gunnar gjorde en kvalificerad gissning och
gissade rätt på fyra rävar, enligt vad Lasse något skakad berät
tade efteråt.

Tyvärr startade inte fyrans räv i första passet till förfång för
Clas T, som praktiskt taget stod på den men fick springa därifrån
och sedan återkomma i senare pass. Några av oss sprang ned i det
högra hörnet på kartan i förhoppningen att stå bra till men där
fick vi tji.

Stod bra till gjorde vi dock för den myriad av mygg som fick sig
ett oväntat kosttillskott av friskt rävjägarblod.

Före jakten rensade —RGI-I/Johan rävfrekvensen från ovidkommande
trafik. Han satt hemma i tentamensintensivläsning (med glänsande
resultat på provet) och längtade efter friheten från böckernas
dammiga värld och kunde på så sätt på sitt vis deltaga i jakten.

860 531/Kvarnberget

1) —BGU/PA 1.09.03 7 7) —EJM/Christer 1.39.40
2) Gunnar 1.14.14 ( 8) Lennart B 1.40.45
3) —KON/Olle 1.19.00 \ 9) Sven 1.45.10
4) —RGH/Johan 1.22.20 \.,~0) Clas T 1.55.10
5) —ARP/Bosse 1.26.06 6) —EJY/Anders 1.26.40

Samtliga tog alla 7 rävarna. Beklagar Anders att du kom sist fast
du kom 6:a!

Det här var på TSAs field—day uppe på Kvarnberget, med sin karak
teristiska parabol och en imponerande antennfarm, uppbyggd av TSA,
SRA och Sollentunaamatörerna. Bland alla radiokörningsaktiviteter,
korvätning och solbadande hade —IQ/Alf, på sitt vanligt avspända
vis, arrangerat dagens jakt. Sommaren visade sig från sin allra
bästa sida med flödande sol och värme dagen till ära.

Startplatsen hade Alf dragit ned halvvägs från toppen till vägen
och det borde ju naturligtvis ha triggat en misstanke om att en
räv låg i närheten av samlingsplatsen — och det gjorde det ju Det
var bara Gunnar som gissade rätt men han sprang å andra sidan för
långt, hann inte tillbaka utan började i norr, sprang varvet mot—
sols och slutade på den närmaste räven. Som plåster på såren hade
han den kortaste vägen hem till den 4—gradiga duschen.

Efter jakten satt vi på berget och lögade oss i solskenet med varm
korv, öl, läsk, kaffe och medhavda mackor. Clas T och jag, som inte
gillar 4—gradiga duschar, stannade vid Skavlötens motionsgård för
dess betydligt varmare dusch och bastu.

860604/Uttran

1) —KON/Olle 1.32.35 7 rävar 6) —EJY/Anders 2.00.30
2) —EGU/PA 1.44.30 7) Lennart B 2.01.36 5 rävar
3) Gunnar 1.49.30 8) —CTU/C—G 1.11.20 3 “

4) —ARP/Bosse 1.46.20 6 “ 9) —BTS/Rune 1.53.00 2
5) Clas T 1.58.22 10) H Sylwen 2.12.00 0 “

Samling i norra delen av Uttran Sjukhusområde med god spridning av
vägarna ut mot lämpliga startpositioner. Till höger om samlings
platsen finns ett något svårframkomligt område med ett kalhygge,
perfekt för en räv. Några av oss sprang in i det och upp på en kulle



när första räven började. Men inte låg det n~qon räv där inte,
och jag skulle tro att arranqören —CZI/Klas gladde sig när han såg
hur han lurat oss.

Kartan är i A4—storlek med skala 1:10.000 och banan fick en längd
av ca 7 km genom att lägga en räv i tre av de fyra hörnen. Dess
utom finns ett sumpparti mitt på kartan och där for vi runt i odon
och knädjupt vatten och letade efter välgömda rävar.

Under mitt letande efter 5:ans räv skummade jag genom ett buskaqe
utmed en väg och hoonade upp på vägen i samma öqonblick som en Volvo
med två qamla damer oasserade. När de fick se mig rvqgade de till
baka som vore jag en reoresenant för de onda i ‘V”, föraren tram
pade gasen i botten och med en dubbelsidig burn—out stegrade sig
Volvon och for iväg. Några hundra meter längre fram stannade bilen
och jag tror det tog en stund för damerna att få psyket i balans
igen. Tänk vad vi rävjägare, som är så snälla, kan ställa till med!

86061l/Enebyberg

1) 5OXW/Michael 1.14.00 7 rävar 9) —RGH/Johan 1.43.40
2) 5OXY/Johan 1.14.18 10) —IDV/Ronald 1.53.50
3) —BGU/PA 1.23.55 11) —EJM/Christer 2.06.50
4) Sven 1.25.18 12) Lennart 8 1.46.10 6 rävar
5) Gunnar 1.35.10 13) —JST/Thomas 2.04.00
6) —EJY/Anders 1.35.11 14) —BTS/Rune 1.49.05 3
7) —AKF/Bosse 1.36.32 15) Kalle 2.12.00 2
8) Clas T 1.43.14

Till den här tävlingen dök det upp två ESA-jägare, som behövde extra—
träning till den nationella tävlingen i Uppsala kommande lördag, och
de var of ina nog att lägga beslag på de två första platserna. —OXW/
Michael får därmed sina första poäng i vår ~oängserie.

Sedan vi delat på befintliga papperslappar och upphöjt dem till
startkort stack vi iväg. Några av oss, däribland ESA—gänget, sprang
upp på en höjd söder om idrottsplatsen och denna gav oss ypperliga
första—bäringar; dock tog det tre pass innan jag hittade första
räven, eftersom Olle hade gömt den på ett listigt sätt i en låg
buske med antennen som en kopia av det indiska reptricket. Andra
rävar låg i små gropar eller gömda i ormbunksbestånd, så det gällde
verkligen att se sig för var man gick fram.

-RGH/Johan svarade för dagens prestation, då han först skyff lade
kol på ångbåten, sedan sålde sin segelbåt och slutligen startade
30 min efter oss andra. Om han hade startat samtidigt med oss hade
han förmodligen vunnit.

En snabbt hopräknad poängtabell för det första halvårets jakter,
med undantag för två, ser ut så här för de tio första platserna:

1) —KON/Olle 125 poäng
2) Gunnar 118
3) -BGU/PA 97
4) —AKF/Bosse 89
5) -RGH/Johan 87
6) -EJY/Anders 86
7) Sven 82
8) —OY/Lasse 74
9) Bo 5 51
9) Clas T 51

De två undantagna jakterna är Lennarts Skavlöten, som jag ännu inte
fått något resultat från ännu samt Tyresta, som kommer om några
dagar. Arrangör Gunnar.

Därmed över till



KOMMANDE JAKTER

Lördag 2.8: Sommar—räv—jakten på Gotland. Se förra SRJ-bladet.

Onsdag 6.8: Samling kl 1900 vid P-platsen vid Gladökvarn för
höstsäsongens första jakt. Det är samma P—plats som
vid KM—dag förra året.
Vägbeskrivning: Kör Huddingevägen och sväng av mot
Länna. Kör bron över Flemitigsbergsviken, förbi Sundby
Friluftsgård och sväng till höger mot Gladökvarn. Kiir
stora vägen rakt fram tills den slutar där bussen vän
der, sväng höger och sedan höger igen in på P—platsen.

Välkomna till en lätt uppmjukning så här direkt efter
semestern.

Arr. -BGU/PA

Onsdag 13.8: Ring —CTtJ/C—G på tel. 0753-524 91 om plats. Samlings—
tid kl 1900

Tisdag 19.8: Samling kl 1900 vid Stockby Motionsgård/Lidingö för
den sista träninqsjakten före SM/NM. Blir det mörkt
nog för pannlampa? Observera veckodagen!

Arr. —AKE/Bosse

Lördag 23.8 och söndag 24.8:

INBJUDAN TILL SVENSKT OCH NORDISKT MÄSTERSKAP 1 RADIOPEJLORIENTERING

Örebro Sändaramatörer har härmed äran
inbjuda till Svenskt och Nordiskt mästerskap
i radiopejlorientering lördagen d. 23 och sön
dagen d. 24aug. 1966. Svenska mästerska
pet består dels av en nattetapp på lördags
kvällen, dels av en dagetapp på söndagsför
middagen. Dagetappen är även Nordiskt
mästerskap.

Reglerna är oförändrade sånär som på två
punkter:

Punkt4: Kontrollerna (rävarna) sänder i tur
och ordning var tionde minut. Text “två mi
nuter i gamla reglerna struken.

Punkt 14: Pris utdelas även till bäste seni
or. Juniorgränsen ändras till 18 år enlighel

192

med VM-reglerna, övriga åldersgränser är
oförändrade.

Anmälan skall vara arrangörsklubben till
handa senast d. 8 aug. Anmälan göres ge
nom attsätta in anmälningsavgiften 100 krtill
Postgiro 4307409-5. På talongen uppger Du:
signal, namn, adress, födelseår och klubb.
Anmälningsavgiften återbetalas inte om Du
uteblir.

Total kostnad har beräknats till högst 200
kr inkl. anm. avg.

lnkvartering i fyrbäddsrum där madrass
och kudde finnes. Lakan. sovsäck eller dyl.
medföres av den tävlande. Begränsade möj
ligheter att medföra husvagn. Tältplatser

finns i god omfattning.
Måltider: välkomstfika och nattmål på

lördagen samt frukost och lunch på
söndagen.

Kartorna kommer att vara uppklistrade på
kartong. Glöm inte att i anmälan påpeka om
du vill ha kartan “oklistrad’.

Bekräftelse av anmälan postas c:a 1 vec
ka före tävlingen. Där lämnas upplysn. orti ti
der, vägbeskrivn. m. m.

Frågor besvaras av tävi. kommitténs ordf.
SM4HQO Göran pa tel. 019/102386, arb.
119600.

ÖREBRO SÄNDARAMATORER

QTC 1986 5

Lördag 30.8 och söndag 31.8:

Långt ute i skärgården norr om Sandhamn ligger en under
bar ö som heter Harö och på denna har —BF/Calle sitt
sommarställe vid en varm insjö. ön saknar vägar och till
-BFs QTH är det ca 15 min promenad genom den gamla byn
från Harö brygga, som man når med Waxholmsbolaqets
båtar.

Nu skall det bli rävjakt på Harö och trevlig samvaro,
gärna med familjemedlemmar. Vi ordnar en inofficiell
familjekarta i skala 1:20.000 och står som vanligt för
gott om mygg.



Rävjakten äger rum på lördag ca kl 1400 och de som inte
kan stanna till söndag, då vi skall ägna oss åt främst
sol och bad, kan då åka in med kvällsbåten.

Transporter

Waxholmsbolaget trafikerar Harö brygga från dels Sthlm
(Strömkajen) via Vaxholm, dels Stavsnäs (buss 433/434
från Slussen — från bil avrådes då det kan vara svårt
att parkera.)

Ni löser bijett ombord till Harö brygga men släng den
inte då den skall lämnas när ni kliver av. Biljetten
kostar ett par tior enkel, barn under 18 år medföljer
gratis.

Nedanstående båttider är prelininära och är hämtade ur
1985 års höstturlista 1. De kan kontrolleras hos —BF
eller Waxholmsbolaget när det drar ihop sig.

Ni åker bäst med båt från Sthlm kl 0900 (Vaxholm 0955)
och kommer då till Harö framåt 1200. Alternativt tar
ni buss från Slussen kl 1015 med båt i Stavsnäs kl 1105
med ankomst Harö framåt 1300 eller, om ni vill ha gott
om tid, buss kl 0720 (båt 0905)

Familjemedlemmar kan tillstöta med eftermiddagsbåten
från Stavsnäs (buss från Slussen 1540, båt 1640) och
kommer då till Harö ca 1800. Denna båt kan också de ta
som måste åka in direkt efter jakten (till Slussen
strax efter 2000).

Vi möter vid Harö brygga — obs! föranmälan (se nedan).

Ni får gärna stanna till sista båten på söndag kväll!

Inkvartering

1 eget tält eller i viss utsträckning på hårt underlag
inne på loftet.

Utspisning

1 allmänhet i egen regi dvs självhushåll, där ni har
tillgång till spis med fyra plattor (elspis). Om ni
tror att det blir trångt kan ni gärna ta med ett eget
litet kök.

På lördag kväll är det gemensam suoé och de som så
önskar kan få Harö—specialen rökt fisk, som vi ordnar
(och ni betalar). Vi ordnar också vatten — övriga dryc
ker tar ni med själva!

Föranmälan

Till —BF/Calle eller -MYL/Christina per telefon 08—
756 61 60 (senast måndag 25.8 om ni vill ha rökt fisk).
Telefon till Harö, där vi är fr.o.m. fredag kväll 29.8
är 0766—571 42.

VÄLKOMNA! -BF/Calle



-BF/Calle har också följande upprop:

Försvarets Materielverk anordnar ett nordiskt kortvågsmöte HF86 på
Fårö den 12-14.8, varvid vi kommer att ha den speciella anropssig—
nalen SL1HF — se vidare QTC.

Första kvällen anordnar vi en rävjakt för att man skall lära känna
varandra i trivsam miljö. Till den behöver vi så många rävsaxar vi
kan låna ihop.

Vi räknar med SRJ5 och TSAs saxar och vore glada om vi också kunde
få låna privata, fungerande saxar liksom andra klubbars.

Vi behöver dem redan veckan innan (efter jakten den 6.8) och kan
lämna igen dem veckan efter (till jakten den 19.8).

De som kan och vill ombedes ringa —BP/Calle på tel 08—756 61 60
(landet 0766—571 42). Tack på förhand~

—BF/Calle

Onsdag 3.9 till söndag 7.9: VM i Sarajevo.

Onsdag 10.9: Ring —ACU/Uno på tel. 08—26 61 92 om plats. Samlings—
tid kl 1900

Onsdag 17.9: Ring -EJY/Anders på tel. 0755—381 76 om plats. Sam—
lingstid kl 1900

Onsdag 24.9: Rinq —KON/Olle på tel. 08—768 44 13 om olats. Samlings—
tid 1900

Därmed är det slut för denna gång och jag kan sätta blomster
kransen i håret och göra som Rönnerdal även om mina ben inte är
lika lurviqa som hans.

Avslutningsvis: Läs och njut av -OY/Lasses och -RGH/Johans fina
berättelser om våra jakter. Det blir något att be
rätta för barnbarnen

Samtliga önskas härmed EN GLAD SOMMAR från red.

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



1OWATrUT
TILL ANTENNEN?
Allan Johnson
SM5JIG
Norrby Västerljung
15600 VAGNHÄRAD

Ofta hör man på banden att någon kör t.ex
lOwattuttill antennen. Vid vidare diskussion
omtalar kanske denne att han har 30 m RG58
mellan TX-en och antennen på taket. Men
hur mycket effekt får antennen?

Kabeln har bara några dB dämpning och
det är inget att bry sig om och vilken koax jag
använder har ingen betydelse lag får alltid 59
i rapport.

Menvad gördetta i verkligheten? Härföljer
en tabell med ej ovanliga kabeltyper resp.
längder för 2 meter och 70 cm. Förutsättes
100% (eller watt) utmatad effekt från trans
mittern och den effekt som kommer fram till
antennen i % (eller watt). Ganska skräm
mande eller hur!

Put = 100 ~ 10kabellängd x (— dB :305)

144 MHz 432 MHz

Kabel- RG 58 RG213 RG58 RG213
längd 6d8/lOOft 2.SdB/lOOft 15d8/lOOft 5dB/lOOft

m dB Put dB Put dB Put dB Put

0 0,00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100
2 0,39 91,3 0,16 96,3 0,98 79,7 0,33 92.7
4 0,79 83,4 0,33 92,7 1,96 63,6 0,66 86,0
6 1,18 76,2 0,49 89,3 2,95 50,7 0,98 79,7
8 1,57 69,6 0,66 86,0 3,93 40,4 1,13 73,9

10 1,96 63,6 0,82 82,8 4,92 32,2 1,64 68,6
12 236 58,1 0.98 79,7 5,90 25,7 1,97 63,6
14 2,75 53,0 1,15 76,8 6,89 20,5 2,30 59,0
16 3,15 48,5 1,31 73,9 7,87 16,3 2,62 54,7
18 3,54 44,3 1,48 71,2 8,85 13,0 2,95 50,7
20 3,93 40,4 1,64 68,6 9,84 10,4 3,28 47.0
22 4,33 36,9 1,80 66,0 10,8 8,30 3,61 43,6
24 4,72 33,7 1,97 63,6 11,8 6,60 3,93 40,4
26 5,12 30,8 2,13 61,2 12,8 5,26 4,26 37,5
28 5,51 28,1 2,30 59,0 13,8 4,20 4,59 34,8
30 5,90 25,7 2,46 56,8 14,8 3,35 4,92 32,2
40 7,87 16,3 3,28 47,0 19,7 1,08 6,56 22,1
50 9,84 10,4 4,10 38,9 24,6 0,35 8,20 15,2

100 19,7 1,00 8,20 15,2 49,2 0,00012 16,4 2,29

NATT-VALLAT 1 RÄV-SPÅRET
Av SMOOV

Att jaga räv är en stark upplevelse. Det vet
vi alla som har provat på det. Ju mer man är
med, desto mer biten blir man. Men det är
med detta som med andra stimulantia, efter
en tids bruk blir man tillvand. Då söker man
nya och starkare upplevelser. Det är samma
sak med rävjägare. Dagjakt blev nattjakt med
panniampa. Fem rävar blev upp till tio rävar.
På snö blev det skidjakt. Nu har det skett:
— Värlspremiär för natt-skid-räv-jakt! Il alla
fall i SMO-trakten.)

Denna jakt avhölls en smällkall februari-
kväll vid Skavlötens motionsgård i Täby.
Banläggare var SMORGH och (naturligtsvis)
SM5IQ. Med tanke på den arktiska tempera
turen och den sena timmen hade SMOGGU
för säkerhets skull ringt runt ett par dagar in
nan, för att förvissa arrangörerna om att det
skulle bli några deltagare. Det blev det.
Stockholms Rävjägares nio verkliga stålmän,
sammanbitna, påpälsade och n~allade,
samlades till start med saxar, kompasser,
pannlampor, kartställ, skidor, stavar m m.
Det var en tlusig samling prylbehängda jul-
granar som med is i magen stakade iväg när
det var dags för det första MOE:et.

Alla tog sig runt banan! Visserligen tog det
tid, men som det har sagts: Det är ädlare att
pejla än att vinna! Det tycktes även vara ädla
reattfrysa, fumla, halka, sätta rovor, få fel på
grejorna och så vidare... Här kommer en av
deltagarnas egen berättelse. Läs och döm
själva vad ni gick miste om, ni som inte var
med!

RÄVEN RASKAR OVER ISEN
— Vad är det som gör att man ger sig ut en

söndagskväll för att jaga räv? Till råga på allt
med 15 minusgrader och mörker, när man
kan sitta hemma i TV-fåtöljen med en pilsner
och sporta med Sportspegelnl Det är out-
grundligt, Förmodligen är det samma drift
som i gamla tider drev Scott och Amundsen
mot Sydpolen, Nansen mot Nordpolen eller
Picard mot havsdjupen. Längtan efter “viss
het”, att få uppleva “hur det känns”. Det
tyckar i alla fall jag, när Alf/!Q ropar ut att vi
får ge oss iväg.

Jag sätter full fart väg mot elljusspåret.
Där är det både fina skidspår och ljust. Man
måste spara på pannlampan, Den har ju spe
lat en spratt tidigare, sh.. Spåret blir branta-

re och brantare, Saxning. Det brukar vara bra
att få de första bäringarna från en höjd, så jag
kämpar på.

Så är det dags för första räven. Jag letar
och letar på saxen men hör bara de vanliga
80-metersstörningarna. Efter en stund hittar
jag — tvåanl Nåväl, fort tar jag en bäring och
ritar in den på kartan. Strecket blir både snett
och krokigt, men det är svårt att vara artist
med vantarna på.

Jag hör trean, fyran och femman. Jag pej
lar och ritar, men tycker att det är något
egendomligt med att alla bäringarna ligger åt
nästan samma hål!. Dessutom mot norr, där
kartan slutarfyrahundra meterfrån den plats
där jag står, Men jag lyssnar vidare. Jag hör
ettan, som även den ligger norr ut. Då först
kommer jag på, att belysningen till ett elI jus
spår kräver en elkabel. Den befinner sig en
knapp meter ovanför min skalle. Vad är det
sånt kallas? — Oskickligt beteende eller? Jo
— Nybörjarklant!

Ny bäringar, nya streck. Jag glider i väg
ned mot trean som sänder. Den måste vara
nära, för den är så stark. Men, varför blir den
svagare och svagare? Jag lyckas få stopp på
skidorna, tänder lampan och tittar på kartan.
Då märker jag att jag inte vet var jag är. Me
dan jag försöker läsa in mig, kommer fem-
man igång. Den bara brakar in på största
dämpningen. Jag spejarut åt det hållet saxen
utvisar och ser där två andra pannlampor.
Jag stakar ditåt och har fint glid. Då ser jag
diket.

När jag har hittat mina stavar och min sax
samt tömt pannlampa och glasögon på snö
har räven tystnat sedan en !ång stund. Men
som tur är, skidspår är synnerligen avslöjan
de. Jag hittar femman och stämplar.

Medan jag glider vidare vrider jag febrilt på
frekvensratten. Jag hittar inte rävarna. Till
slut hör jag den jag alldeles nyss har tagit.
Den låter som ett pysande med lätta nyckel
knäppar. Saxen har behagat driva med mig.
Den låga temperaturen har gjort att rävf rek
vensen 3580 numera ligger strax utanför det
område min sax täcker. Jag försöker med
kroppsvärme få driften åt andra hållet, men
insersnartattså kan man inte åka skidor, Det
blir att åka tillbaka till starten och ta till reserv
saxen, till banläggarnas stora munterhet.

Nu har jag fina bäringar, en sax i vilken det
som skall höras hörs och ny energi. Jag pejlar
fyran. Den ligger troligen på andra sidan
Rönningesjön. Jag ser att det går ett fint
skidspår runt sjön och bedömer att om jag tar

det runt, så skall jag lagom vara på andra si
dan när fyran kommer igång igen. Det är jag.
Men enligt min nya bäring ligger nu fyran på
den sida jag nyss lämnat. Då ser jag en pann
lampa komma över isen i riktning mot mig.
Nu förstår jag var fyran ligger. Mitt på sjön,
försedd med egen antennmast som ju inte
ses i mörkret!

Tvåan råkarjag få syn på närjag åker förbi.
Litet tur skall man väl ha i bland.

Två rävar kvar. För att komma till ettan,
måste jag tvärs igenom ett risigt och snårigt
område. Ett ganska färskt skidspår utvisaratt
det skall gå, även på skidor. Mitt inne i hiet
märker jag, att den tidigare skidåkaren tydli
gen har mer eller mindre krupit, med skidorna
i handen. Så gör även jag.

Jag är ute på stigen på andra sidan detta
risområde när ettan kommer igång, stark.
Jag pejlar men får inte sidobestämningen att
fungera. Jag märker då. att trådantennen till
sidobestämningen tydligen hänger kvar nå
gonstans i riset. På saxen finns det bara en
kort stump, ungefär två centimeter. Det räc
ker inte. Jag chanser uppför en backe, och
hittar ettan.

Nu har jag bara en räv kvar. Utan sidobe
stämning blir det att göra som i gamla tider,
att försöka få kryss. Jag pejlar min sista räv
och tar ögonmärke. Med rena Gundefarten
åker jag till andra ändan av det gärde jag står
på och pejlar igen. Den ligger nog österut,
bäringarna verkar gå ihop åt det hål!et. Ett
skidspår som leder i ostlig riktning blir mitt
val. Skogen tätnar och det blir mörkare och
mörkare. Jag ser nu att pannlampan har en
ljustemperatur som närmast motsvaras av
ett stearinljus. Vart har mina 10 Watts
halogenljus tagit vägen? Säg inte att lampan
skall lägga av nu också! Men mycket riktigt.
Den slocknar. Där står jag, mitt i svarta sko
gen, i ett halvdåligt skidspår, med en räv kvar
och utan ljus. Jag har hål!it på i nästan två
timmar. Livet kan vara bra grymt ibland.

Jag tänker: Det ÅR roligt! Jag gör det FRI
VILLIGT! Då kommer sista räven igång. Jag
har den fem meter till höger om mig. Det är
bara att stämpla i startkortet och ta sig till’
baka till samlingsplatsen igen. Så är den jak
ten slut.

Medan jag skidar i mörkret tänker jag:
— När är nästa jakt? D å skall jag min
sann

‘The Quick Brown Fox”
196 QTC 19865
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A VJAKT — sport, fakirnöje, riaturuppleve].ne...

iC)taias stolt on, den stjärnklara natten, då tappra
täbybor vid Skavlöten envetet utkämpade “striden” i
den bistra vinterkylan. Det blir inte utan leenden
omkring sig i skaran son, man nämner det, och med ens
tystr,ar’ al la, och minns.

Mar, tänker på han “från söder om söder”, vinnaren,
som med frostbiten uppsyn och med is i skägget mötte
Afle och mig i den goa stugvärmen, där vi sen starten
satt i gemytligt samspråk, medan de tävlande hade
kilometrar att tillryggalägga i kylan.

Och sent skall man glömma SMØEJY, alias Ost—Anders,
som i starten tror sig vara färdig-utrustad, skidorna
ligger färdiga på marken, har låst bilen, dax att

sticka, mindre än en minut kvar...
“Åh, inga pjäxor!” — en mycket mild tolkning av
hans språkbruk vid tillfället. Och sen for han som
en tätting och bytte saxar. Medan den ena saxen ti—
nade i onklädningsrumnet tog han väl nån räv med den
andra, innan det var dax att byta igen...

3 innet må länge sväva över Täby, och det värmer
gott bland en nästan lika tapper skara, som nu in
funnit sig för en ny Skavlötenjakt, i Pheo Bergs
regi.

l’ohlman har sett till så att det inte ska bli en
a1$~för idyllisk söndagsjakt. En isande vind med

byarna, i kombination med snöhlandat regn,
h~tller kläderna lagom sura och k—värdet på plats.
När så tanken glömmer sig kvar hemma under täcket —

möjligen upp och sätta på riggen kl 10 (GMP!), ja
då ligger en kritisk analys av situationen nära!

Antinguri är man galen, eller ocksPi är mali det 1 alla
fall

sällskap med Lasse —Or och Olle —KON beger jag mig
nu norrut (~ taktik). — Ha! Tji fick jag. Samtliga
bäringar i en 300 sektor söderut. Som tur är samman
faller flera bäringar, så man slipper rita! För
snart kan jag ändå inte rita — pennan, som satt
fasttejpad på ett fruset pekfinger, lossnar i när—
striden vid första räven. Man svär över dom på 3M.

Snart är tappade pennor bagateller. Det är fruktans
värt kallt om fingrarna. Känseln är borta sedan
länge, och handen stelnar i ett krampaktigt grepp om
rävsaxen. Jag får bita i klämman för att stämpla.

Dagen till ära har Theo ställt rävarna på enminuts—
pass. Gissa om det går en på nerverna att aldrig
hinna fram i tid!

Halsbrytande kastar man sig utför stup och slår sig
sen fördärvad när de ideliga luftfärderna slutar
med direktkontakt med moder jord!
— Vem f—n slänger nerblåsta trädgrenar omkring sig?

Man badar i diken och river sig på taggtråd som nån
omtänksam bonde spänt upp. SPLASCH! Jakten på räven
som inte dök upp i tid slutar förtretligt i en le—
rig pöl. 60 sekunders pass är för lite!

Nu blir man inte nådig. Soni om det inte vore nog
med att Elfas skärmboxar är kalla en vinterdag utan
handskar. Dom kan ju inte göra tryokknappar heller,
(Nu lever —UBY farligt.) Eara för lite vatten ska
man väl inte behöva... Och gissa hur det är att
pejla med sidobestämningssladden ständigt inkop~ad~

Va nu då? Som om det inte räckte med allt strul. Nu
gav sig resåret totalt! Förtvivlat försöker jag
hålla de plaskblöta paltorna uppe med ena handen,
medan den andra håller sax, karta och kompass samt
försöker jorda sidobestämningsantennen mot skärm—
boxen. Så nu behövs ingen extra dämpning vid när—
striden.

Jag möter Olle, —KON. “Det är tufft”, säger han.
Han har nog rätt.

Jag susar förbi P—pltsen. Arrangören Pheo sitter 1
sin varma bil och lyssnar på Radio MRS (nej, inte
—MRS Nisse). “Heja!” Hur v~!tgar han utmana ödet med
en så ironisk kommentar?

Efter ett missat pass vet jag var räven är. Spring
er nerför backen mot sjön. Nu är byxorna snart nere
och så som nyss sutten på dass fortsätter jag med
begränsad steglängd över vägen.

Men snubblar 1 slänten.

Nu mot räven med 9.61 m/s2. När jag biter i mossan
öga mot öga med räven tänker jag på Olles “Det är
tufft”.

Nog är det tufft alltid, tänker jag när kylan på
minner min byxlösa kropp om att jag kanske borde
resa mig. SMØRCH/Johan

1 förra QUATSA kunde du läsa en kort i”tls om ett unikt röviakteevenemang 1 Täby:
världen, företa skidräyjakt 1 mörker, tillika världens första natträvjakt på skidor.
—AGII/Johar. och jag åtnjöt då arrangörernas vjirmeetugattl)varo medan människor runtom i terränger’ kämpade mot
mörker och tiogradig kyla. Nu står Johan aonl tävlande vid en annan töby—jakte start och minns. —IQ/Affe

Min ian kan ts dit sas en söndagsproaenad med fall jan också~
Og sea Int, passade pi att ta dina första rävjaktntig vid Tåby If
onsdag kvill 23/4, pan pi vid vår fieldday på KvarrkergeU
Pi lördag fe blir det rivJakt, rävaax får du låna, och har du
bihev av ‘hålla handen’ så fixar vi det led.
Ou kan vii pr6va — en anda gång itninstone?
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_______________ ‘R’. [Tid —___________________________ 7 1.21.4é

Cal 1 INamn
SN4NOijlGör ~n Arv i dssori

Klubb Rl~s

SBL
2i~ ~~lster Ericsson ‘JR[( SEN 7 1 1.26.30

Sfs Gunnar Sv€nsson SRJ SEN - 7 1.36.50

4 1 3M50XV Urban Ohlsson ESA SEN 7 1.27.05

L5 ~ SH4CGR Sven Nilsson ~~SA SEN 7 1.37.52

~ 4 31150CR H~k3n Karlsson ESA SEN 7 1.:38.00

~ 5 SN5EZM Leif Zettervall VRK OLD 7 1,38.11
8’14 8M4’3GR Lars Carlsson bSÅ SEN 7 1.43.10

?I9SfrISAKF Bo Lindell SRJ OLD 7 iA~~O

~1e 22 ‘SMOOV Lars Nordgren SRJ OLD 7 1 .47.00

Ilij 8 31150 n Johan Johansson ES;~ SEN 7 1.53.11

(12H. SM5ACO1Dorgald Olofsson URK OLD - 7’LS?.lS

L~j~ jSven Carlsson SRJ OLD1 7 2.00.27
14 ::tErieseu;Pa NDrdw.aegger SRJ OLD 7 2.05.35

15 2~EN~&Jn P~lmquist VRR SEN 7_4 2.10.52

1H 6 EMSFNE ‘3or~n Pettersson ~RK 3211 7 2.15,0~

17117 ~ Hnders 0>1 in ~ERJ OLDj 7 2.25.20
~~TF~~9_Asklund ö~öEb7’ 2.31.28

19 13 SN4OSR Bo Asklund ~SÅ JIJN 7 2.56.55

20 18 SMSFOH Jan Jäderholm ESA OLD ‘ 2.57.00

21 11 SM4ONY Birgitta Asklund ÖSA DAM 3 2.44.27
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RESULTATLISTÅ FRAN NATIONELL R~VJÅKT 1 V%STERAS 24/5 1986

Klass Signal Efternamn Förnamn Klubb Ant. Tim min sek

5 SM4HQO Arvidsson Göran äSA 7 1 12 18
5 SMOROH Söderberg Johan SRJ 7 1 12 19
5 Eriksson Christer YRK 7 1 22. 35
5 SM5FUG Palmqvist Jan YRK 7 1 29 59
8 Söderqvist Bo SRJ 7 1 30 0
DB SM5EZN Zettervall Leif VRK 7 1 30 1
DB SMOBSU Nordwaeger P. A. SRJ 7 1 30 3
5 SM4CL3R Nilsson Sven öSA 7 1 32 13
Db SMOKON Ni 1 sson Olle SRJ 7 1 32 30
8 SM5DCK Karlsson Häkan ESA 7 1 34 0
5 Evertsson Bengt öSA 7 1 40 57
8 Berg Theo SRJ 7 1 40 57
5 Svensson Gunnar SRJ 7 1 42 44
5 SM4GGR Carlsson Lars öSA 7 1 43 0
DB SM5DÅA Larsson John VRF( 7 1 51 11
DB SMODY Nordgren Lars SRJ 7 1 52 20
DB SM5HCL Andersson Nisse YRK 7 1 55 0
DB SM5HUR Delin Leif YRK 7 1 55 1
5 SM5FNB Pettersson Göran VRK. 7 1 57 33
5 SM5PIZ Malmqvist Tomas ESA 7 2 0 51
DB SMOEJY Sylin Anders SRJ 6 1 42 43
5 SM5DXY Johansson Johan ESÅ 6 1 50 52

Carlsson Sven SRJ 6 2 2 9
5 SM5PQD Dahlgren Per VRF:: 6 2 5 25
DB SM5DIY Svensson Rolf YRK 6 2 5 26
DB SM4DWV Asklund Stig öSA 5 1 52 0
Dam SM4DWY Asklund Birgitta öSA 5 2 0 33
Jun SM4DSR Asklund Bosse äSA 5 2 1 11
9 SN5ÅCQ Olofsson Donald VRK 5 2 12 0
5 SM5LLJ Jonsson Ulf URK 1 1 0 0



NATIONELL. RÄVJAKT OCH VM—UTTAGNI NO 1 J~LLA 14/6 1986

RE SULTAT

NAMN

1 SM5OCK H~.KAN KARLSSON
2 BO SöDERQVIST
3 iJIJNNAR SVENSSON
4 THEO BERG
5 SM4CGR SVEN—OVE NILSSON
6 CHRISTER ERIKSSON
7 RONALD PERSSON
8 GöRAN ARV IDSSON
9 JOHAN JOHANSSON
10 LARS THYR
11 LEIF ZETTERVALL
12 JOHAN SöDERBERG
1:3 OLLE NILSSON
14 CHRISTIAN WAROH
15 TOMAS MALMOVIST
16 GÖRAN PETTERSSON
17 P—A NORDWAEGER
18 BIRGITTA ASKLUND
19 JAN PALMQVIST
20 LARS. CARLSSON
21 DONALD OLOFSSON
22 ULF OVLANDER
22: SVEN CARLSSON
24 LENNART BERG
25 URBAN OHLSSON
:26 STIG ASKLUND
27 KARL SVENSSON

PLAC SIGNAL

SMOIDV
SM4 HQO
SM5OXV
SMGIZW
SM5EZM
SMOROH
St’lOKON

KLUBB R~VAR TIt’ KLASS

ESA 5 1.04.26 SEN
SRJ 5 1.05.09 SEN
SRJ 5 1.07.15 SEN
SRJ 5 1.07.22 SEN
öSA 5 1.18.55 SEN
VRK. 5 1.22.27 SEN
SRJ 5 1.22.S~ OLD
oSA 5 1.1:3.00 sEN
EsA 5 1.2t.00 sEN
SRJ 5 1.29.40 SEN
VRK 5 1.3:3.24 sEN
sRJ 5 1.33.47 sEN
SRJ 5 1.24.37. OLE’
COA 4 .~)_7 ,1t_.Jfl .J i ..JI .t4.

ESA 5 1.38.34 SEN
VRK 5 1.45.05 SEN
SRJ 5 1.50.16 OLD
äSA 5 1.5:3.13 DAM
VRK 5 1.54.32 SEN

?‘A 4 C?. ~ OCKi
0cm L...!J.s..L •_.C~.

VRK 5 2.09.05 OLD
ÖSA 4 1.47.42 JIJN
SRJ 4 1.49.31 VET
SRJ 3 2.10.00 VET
ESA 2 Ø.5:1.0~, SEN
öSA 2 1.01.20 OLD
SRJ 1 1.49.30 JUN

SM5PIZ
SM5FNB
SMOBOIJ
SM 4OWY
SM5F IJO
SM400R
SMSACQ

fl v
...‘

SM4OWV


