
SRJ -BLADET

Årgång 40

1987—09—24

Nr 5

Höstmörkret har nu lagts sig över oss och därmed går vi över
till dagjakter nu när sommartiden är tillända för detta år.
Dock återstår SRJs KM/OPEN med sin traditionella natt/dag—
jakt under första helgen i oktober.

Så här ser kalendern ut för de resterande jakterna för iår:

Fre—Lör
2 — 3.10:

Lördag 10.10:

Söndag 18.10:

Söndag 25.10:

Lördag 31.10:

Söndag 8.11:

J_T≤MZE~LQE~N
Se bifogad inbjudan.
OBS! Ring —OY/Lasse så FORT som möjligt så att
han kan köpa ti1lräck1i~Effied mat!

SKÅPSJA}CT i Västerås!
Samling kl 09.30 vid Ekängsstugan/Surahammar.
Åk till Västerås och sväng väg 65 (Industrileden)
mot Surahammar. Framme i Surahammar passerar Du
en OK-mack och fortsätter ytterligare ca 1 km.
Där går en väg till vänster, skyltad med VRICs
rävskylt.

Omklädningsrum och samlingsrum, där egen medhavd
skaffning kan förtäras.

Avmarsch till startplatsen kl 10.00. Jakttid 2
timmar med 10 rävar!

Välkomna önskar VRK med -EZM/Leif

Samling kl 10.00 på P—platsen vid Granskog/Järva—
fältet.

Vägbeskrivning: Åk “gamla” E18, dvs Enköpingsvägen
mellan Jakobsberg och Kallhäll och kör in på avtags—
vägen skyltad “Granskog”. Så får vi väl se om om
rådet är totalt utjagat.

Arr. —CLE/Lennart

Samling kl 10.00 vid P—platsen Norrby Skog, Lovön.
Vägbeskrivning: Efter Drottningsholm, följ skyltar
först mot Lambarudd, sedan mot Norrby Skog (små
träskyltar).

Arr. Clas Thorén

OBSERVERA veckodagen!!
Samling kl 10.00 vid Skavlöten. Det är den norra
kartan som gäller.

Arr. —IQ/Af fe

Samling kl 10.00 på P—platsen utmed Söderby Gårds
Väg norr om Söderby sjukhus.
Vägbeskrivning: Åk E3/E4 mot Södertälje. Sväng av
vid Rönninge/Salem och tag till höger efter motor
vägsavfarten. Sväng till höger igen vid vägkorset
efter ca 500 m och kör mot Salems kyrka. Efter 1 km
svänger Du åter till höger under motorvägen (mot
Tumba) och fprtsätter ca 1 km. Se också telekartan
blad 46, ruta El.
Arr. —CZI/Klas



Söndag 15.11: Ring Theo på tel 08-661 88 34 om platsen

Söndag 22.11: Ring Lennart B på tel 08—758 76 56 om platsen

Söndag 29.11: Samling kl 10.00 vid slutet av Fjätursvägen i
Täby. Se telekartan blad 8, ruta lE

Arr. Bo 5

Söndag 6.12: Samling kl 10.00 för årets SISTA jakt med glögg
och pepparkakor på P—platsen vid Hellas—gården.
Detta KAN bli vintersäsongens första skidjakt om
vädergudarna ger oss en lika tidig vinter som
sommaren varit dålig! Håll ett öga nå väder~rog—
noserna.

Arr. -BGU/PA

Slutligen finns också berättelser från den nationella jakten i
Kilsbergen samt kopior ur QTC gällande den nationella jakten i
Stockholm.

Q Spara nu detta SRJ—blad omsorgsfullt ty någon ny påminnelse om

Q jakterna i år kommer inte.
Hoppas ni sov ut ordentligt vid övergången till vintertid!

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



5 t o c k h o 1 m s Rävj ägare

1 n b j u d e r

till

SRJ OPEN samt SRJ KM i RÄVJAKT

Dag Fredag 2/10
Lördag 3/10

nattetapp
dagetapp

Samling inför nattetappen kl 1900
inför dagetappen kl 0600

Plats

Logi

Hällsbostugan i Sigtuna
Se skiss nedan

övernattning fl hårt underlag
Yarmdusch, bastu, pentry finns

Frukost fl lördagsmorgonen bestär av:
Kaffe, te, choklad, bröd, smör, ost
Ange speciella änskemäl i samband med
anmälan1

Anmälan Anmälriingsavgiften 50:— betalas in till
postgiro 45 83 36 — 5 senast den 24 sept.
Ange namn/signal fl talongen.

Kartan ingär i avgiften men fär om ~ önskas
monteras av de tävlande själva.

Upplysningar kan erhållas från

Lars Nordgren SMOOV
Tel a) 08 — 793 7126

b) 08 — 754 7647

Välkomna



NATIONELL JAKT 1 KILSBERGEN DEN 8. AUGUSTI

Den 3:e och årets sista nationella jakt arrangerades av
ÖSA 1 Klockhan-imar i Kilsbergen. Regnet föll ymnigt när
Olle/—KON och jag lämnade Stockholm på lördagsmorgonen
prick klockan 7 och körde den norra vägen om Mälaren.
Samtidigt startade Gunnar med Kalle från Huddinge och
hämtade Klas/-al och Lasse/—FDA på sin färd på den södra
sidan om Mälaren.

När vi närmade oss örebro hade himlen ljusnat och regnet
upphört och nu kunde vi bara hoppas att det skulle förbli
uppehållsväder. Vi följde väganvisningen och hamnade så
småningom vid en orienteringsstuga(fyrkanten) 1 Klockhammar,
där vi välkomnades av arrangörerna med Sven/—CGR i spetsen.

1 stugan rådde febril aktivitet med att dela ut startkort,
kartor och nummerlappar samt att förbereda maten som skulle
serveras efter tävlingen. Avmarch till startplatsen (triangeln)
var utsatt till kl.10.41 och på minuten lämnade vi stugan.
På vägen hade vi tillfälle att studera kartan och stönande oja
oss över de branta stigningar som väntade oss. Frågan var ju
bara åt vilket håll man skulle börja.

Två minuter före start släpptes de 14 deltagarna iväg och de
flesta sprang söderut,däribland Gunnar som tog l:an i 2:a passet
och redan hade en solklar ledning t.o.m räv 2. Därifrån strulade
det dock til sig på väg till 5:an och 3:an och segern rök.
Själv stannade jag vid sydspetsen av den långsmala sjön
för att ta samtliga bäringar och där stod också Kalle och Olle.
Olle hörde dock inte rävarna utan måste springa tillbaka till
bilen för att justera saxen.

Sedan alla bäringar lagts ut springer jag söderut mot l:an
och hinner krysspejla de flesta rävar under tiden. Svänger
upp en stig till höger och väntar på l:an men det visar sig
att jag står ca 200m fel. Hinner dock fram i slutet av passet
och sedan bär det av uppför branterna med hårddunkande hjärta
mot 7:an som jag hittar på kompass strax efter den slutat
sända i samma pass. Full fart på väg och stig mot 4:an men
hinner inte fram i passet. Går och strular i terrängen när
jag plötsligt ser Bengt Evertsson med bestämda kliv försvinna
mot NO. Aha,han har hittat 4:an! Chansar att gå åt det hållet
varifrån han kom och hittar räven. Det gröna granrisskyddet
bryter markant av mot den bruna omgivningen.Stämplar och
springer mot NO och 6:an och passerar krysset jag har på kartan.
Inser att räven ligger längre bort.Springer utmed kanten åt
norr,vill inte förlora höjd. 6:an starta~,stark och präktig,
och är framme inågra steg. Nu är det 2:an som gäller men
var ligger den? Krysset jag har är ju helt fel.

På väg från 6:an får jag sällskap med Klas när vi rutchar
utför en häftig brant. Klas muttrar något om att detta liknar
jakterna Gunnar lägger i Huddingeskogarna—kuperat och
svårforcerat.Väl nere springer vi en stig mot norr och kommer
ut på en väg när 2:an slutar.Tar en noggrann kompasskurs
nedför en bäckravin,hoppar över den relativt strida strömmen
och börjar leta i buskarna på andra sidan men hittar inget.



Ser Bengt på ena sidan och Kalle och Olle på den andra och
där går vi under passet och väntar.Pejlar 5:an och får ett
nytt kryss längre norrut än tidigare. 2:an startar igen ca
100 m längre bort,stäxnplar och springer sedan en stig
mot 50 ned till en väg.När jag skall läsa in mig på kartan
förväxlar jag två stigar och springer därför fel väg söderut.
Upptäcker det när jag kommer fram till några hus men då är
det försent att vända.Fortsätter över ett fält, genom en
skogsdunge och ett nytt fält och hittar snart snart skogs
vägen jag skall in på.Där står en bil parkerad och det luktar
rävliggare om dea.Fortsätter flåsande uppför stigen och
det är bara någon minut kvar innan 5:an skall starta igen.
Hur skall jag hinna till det övre krysset?
5:an startar och signalen dundrar in i öronen,full dämpning.
Nu visar det sig att extrasvängen över fälten inte var till
någon nackdel eftersom jeg ligger så nära.Lämnar stigen
och far genom blåbärsriset fram till räven.Stämplar och
springer österut strax bakom Bengt men han försvinner snart
när ett högt ormbunksbestånd omöjliggör vidare springande
för min del.Passerar ett kärr och går nu på måfå.När 3:an
börjar springer jag in i ytterliggare ett kärr och kommer
inte ut förrän räven slutar.Tar ut kompasskursen och går
från träd till träd.Nu gäller det—skall jag hitta den eller
missa passet?Plötsligt ser jag Göran/—HQO komma runt en
liten höjd och försvinna in i en tät gran och då ser jag
samtidigt klämman.Jakten är över.

Från ett litet flygfält i skogen har Sven ordnat bil—
transport tillbaka till samlingsplatsen där dusch och bastu
väntar.Inte en droppe regn har fallit hittills men ett fint
duggregn börjar falla när de sista jägarna kommer tillbaka.
Vi serveras nu smörgåsar,te,kaffe,öl och läskedrycker och
sedan vidtar prisutdelningen med priser från Ekströms till alla.

Tack öSA för en bra jakt!
PA

RESUIJTM’

1) Bengt Evertsson öSA 1.24.27 7 rävar 9) —GGR/Lars öSA 2.07.55
2) —rico/Göran “ 1.30.23 10) —EZM/Leif VRK 2.09.14
3) —BGU/PA SEJ 1.30.34 11) —FDA/Lars SEJ 2.16.20
4) Gunnar Svensson “ 1.32.05 12) Maria Gyllander öså 2.21.10
5) —I~N/0lle “ 1.43.35 13) —MsTfi4arianne “ 2.34.50 5 rävar
6) —CZI/Klas 1.43.40 14) Kalle Svensson SEJ 1.56.30 4 “

7) —OXV/Urban ESA 2.03.33
8) christer E. VRK 2.04.14
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Teckenförklaring

Bilvig, ei.flhlg s Brunn, Clii.
N — Bilväg, liten nttenioii, gr1.t

Stig, stor tydlig ° Sjö, GÖI, lite..
0~

— / Stig, lit... tydlig Snkm.rk. olnmkomilg
GrInsel-lednlng Ssnkm.rk, öppen

N_—~-- Stei.mor Ssnkm.rlc. kruxet.
V~ stängsel, nnerb.n S.nlcm.rk. dIftus/Sump

Stängsel. svlrpasse.bstt Höjdkurv.

lolnhtns q lutnin~stnck
~ Knttlednh.g .~ 0 Hjälpkrnn med

—1—————-;



RPO-SPALTEN
SMØBGU, PA Nordwaeger. Grävlingsvägen 59, 161 37 Bromma. Tel. 08-260227

NATIONELL JAKT VID GÖTAGARDEN
1 SOLLENTUNA

1 Leif/-EZM VRK 7 rävar 1.30.39
2 Göran/-HQO OSA 1.43.25
3 Donald/-ACQ VRK 2.03.10
4 Jan/-FUG VRK 2.10.54
5 Anders/-EJY SRJ 2.11.39
6 Bo/-AKF SRJ 2.18.19
7 Johan/-OXY ESA 2.24.00
8 Urban/-OXV ESA 2.24.20
9 Roland/-IDV SRJ 2.32.50

10 Olle/-KON SRJ 6 rävar 2.07.50
11 Sven Karlsson SRJ 2.34.30
12 Clas Thorén SRJ 2.51 .30
13 Mariannef-MST ÖSA 3 rävar 3.12.00

Anlände till Götagården på fredagkvällen
före jakten. J89 hade med banläggaren
SM5BGU kommit överens att få sova över
där för att slippa åka bil på lördagmorgonen
då jag ändå hade vägen förbi redan på freda
gen. Götagården visade sig vara en gammal
klubbstuga från 40-talet ensligt belägen vid
en liten sjö. SMSBGU, som mött upp med
nycklar, berättade och visade mig runt samt
förklarade att sova där gick som sagt bra, de
enda besökare som brukade komma var tju
var nattetid — annars ingen fara.

Efter en natts stärkande sömn och frukost
dök SMSBGU, P-A upp efter det att han varit
ute i skogen med rävarna. P-A hade med sig
skaftning åt alla väntade deltagare. Vi prata
de lite om hur många deltagare som kunde
tänkas komma. Efter att ha diskuterat en
stund enadesviom att sisådär20—30 st kun
de man kanske hoppas på. Tyvärr visade det

sig att vi varit för optimistiska.
Vid tiden för avma,sch till start var vi ett

15-tal jägare. Ute i skogen fanns 7 st rävar
som väntade på besök. Vi hade ca 1 km pro
menad till starten. Jag har provat på olika id
rotter, tävlingscykling i min gröna ungdom,
åker skidor, springer vanlig orientering men
det må sägas ingen utövning har varit eller är
så kul som rävjakt. där man har så pass mån
ga ingående moment men ställs inför uppgif
ten att lägga upp tävlingen själv, man får ju
välja banan själv med valt ri målräv. Sänd
ningsschemat för rävarna gör att den absolut
kortaste vägen inte alltid är den snabbaste.
Frammevid startplatsen. Detvarc:a 10 minu
ter kvar till start, studerade kartan och be
stämde att jag skulle springa iväg åt sydväst
upp på en kulle, därefter dra mig ner efter sti
gen så långt söderut som möjligt. SM5FUG,
Janne och SM4HQO, Göran hade tydligen
samma tanke. När rävarna började sända var
vi vid A. SM5FUG stannade kvar, jag lade in
bäringen och stack iväg ned för kullen bort
efter stigen, hörde att Göran kom med.

Tvåan kom igång stark, bestämde anden
skulle jag la som första räv men inte hinna ta
direkt. La in bäringen. lunkade i bäringens
riktning. Vartefter rävarna sände ladejag in 3,
4. 5, 6, och 7:ans bäringar. Sprang därefter
för fullt mot 2. Fick syn på Göran -HOO som
stannat på söder sida om stigen varför jag
drog mig lite norr över. När tvåan kom igång
igen visade det sig anden låg alldelesdär Gö
ran stått. Hade tidigare tagit kompasskurs
mot 4 när jag kommit fram till stigen, varför
jag “bara” hade att hasta mot nordväst. Fast-

nade i en mosse. När 4:an sände stod det
klart att jag ej kunde hinna fram under sänd
ningen utan tog en noggrann kompasskurs,
sprang efter den, pejlade på 5, 6 och 7 under
tiden jag sprang. Kände mig säker på 7~ans
position, trodde mig helt säker på 5:ans posi
tion. Bestämde mig för att ta rävarna i ordnin
gen 6,5,7 vilket senare visade sig vara lite to
kigt men gick bra ändå. Fick syn på HOO igen
samtidigt som det var dags för räv 4. Vi tog
den samtidigtefteren mjölksyrestimulerande
rusch.

Kände mig lite osäker på 6 men sprang mot
nordväst efter en stig. Såg ryggen på HQO,
kom ikapp, stannade i tron att räv 6 låg inom
1 minuts löpavstånd. När 6 startade sända vi
sade det sig att jag stannat lite för tidigt, nåd
de precis fram strax efter att den slutat sända
och därvar redan HO0 räv7mumlade
HQO. OK tänkte jag. sticker han på 7 springer
jag på 5. Sprang efter stigen där jag träffade
på Sven Carlsson. Jag hade fått mitt kryss
uppe på kullen men Sven hade tydligen sitt
längre fram. Jag sprang fram till B. ett väg-
kors. Stannade där tills räven startade sin
sändning. Mitt kryss var fel. Grundbäringen
mer riktig än övriga bäringar. Sprang över ett
gärde, fastnade i ett stängsel. Räven slutade
sända men jag hade tagit kompasskurs och
sprang på enligt den ihopp om att någon an
nan jägare tagit räven och ej hunnit bort. Tur,
där var SM5KON, Olle just på väg bort från
räven så att det var bara att stämpla, springa
tillbaka till vägen och vägen tillbaka mot 7.

Mötte HQO igen, han var tydligen på väg
bort från 7, alltså borde jag hinna fram till pas
set. Vek ned mot stigen. Räven började sän
da, fick kämpa igenom tät snårskog, kom
fram precis närden startade. Där satt Gunnar
Svensson som frågade om det var jobbigt viI
ketdetvar — ochblött. Lövslykanvaraförun
derligt blött fastän det bara duggregnar.

Trean och ettan kvar att ta. Satsade på att
ta trean i passet efter. Kutade allt som gick.
Kom fram till en bergknalle. Klättrade upp på
denna. Hade ett tätt slyhygge framför mig.
Funderade på att stanna eller ta mig över in
nan räven började sända? Enligt mitt kryss
måste räven ligga på andra sidan. Torrsimma
de genom lövslyt, pustade ut på andra sidan.
Dags för sändning. Räven igång — rakt till
baka genom slyt. Räven lät mycket svag, Slu
tade sända när jag var mitt i eländet. Fick
kompasskurs och drog mig deppande till
baka. Fick till min stora förvåning syn på rå
ven precis nedanför bergknallen där jag stått
och tvekat om jag skulle ta mig över slyhyg
get eller ej.

Full fart mot räv 1 vilken således kom att bli
min sluträv, givetvis efter att för tredje gån
gen fått lov att pressa mig genom “slyhyg
get”. Tog ettan direkt i nästa pass.

Efter en skön promenad tillbaka till starten
väntade BGU med uppvärmd bastu, varm fi
ka med smörgås.

Resultatet av tävlingen blev så att jag var
nöjd.

Efter ett trevligt eftersnack där SM5B F dök
upp tillsammans med XYL och berättade om
SSAs årsmöte, var det dags att bryta upp och
sticka hem.

SRJ med BGU skall ha tack för en mycket
bra jakt. Vi ses till SM och om inte annat
SRJ-open.

SM5EZM. leif

OTC 1987 8-9392


