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Årsmötet hölls som planerat i TSA5 klubbstuga den 27.1 med ett
15—tal deltagare. Ur protokollet kan nämnas att medlemsavgiften
för innevarande år bibehålles oförändrad till 50,— (inbetalnings—
kort bifogas) samt omval av samtliga funktionärer.

Efter fikapausen med kaffe, the, smörgåsar och en busgod kaka,
bakad av —RGH/Johan, bestämdes årets jakter enligt följande:

Febr. 27: Gunnar

Mars 13: -RGH/Johan
27: Bo S

April 6: Sven
13: Sven
20: —AKF/Bosse
23: NATIONELL JAKT/VRK
27: Clas T

Maj 4: —EJY/Anders
14: NATIONELL JAKT/ESA
18: -KON/Olle
25: -BGU/PA

Juni 1: —OY/Lasse
8: -HBV/Bengt

11: NATIONELL JAKT/SRJ
15: -RZC/Theo
22: Gunnar

Sommaruppehåll. Pass upp för ev sommarjakte

Aug. 10: -CLE/Lennart
17: —CZI/Klas

20—21: NM i Norge
23: —AKF/Bosse

27—28: ÅRETS SM i STOCKHOLM med omnejd

Sept. 3: -ACU/Uno
7—10: VM i SCHWEIZ

14: -RZC/Theo
21: —BF/Calle

Okt. 7-8: KM/SRJ OPEN/Gunnar
15: SKÅPJAKT, BUDKAVLE/-OY/Lasse och -EJY/Anders
23: Lennart B
30: Clas T

Nov. 13: Bo 5
27: —CZI/Klas

Dec. 4: -BGJJ/PA

Som synes en diger jaktlista med 25 st jakter i poängserien och
därtill 3 st nationella jakter, ett SM, ett NM, ett VM, en skåp—
jakt samt vårt KM/SRJ OPEN. Inte illa, eller hur?



KOMMANDE JAKTER:

Lördag 27.2: OBSERVERA veckodagen! Nattskidjakt (om vädret till—
låter, förståss)
Samling kl 17.00 vid Sundby Friluftsgård i Huddinge

Arr. Gunnar

Söndag 13.3: Samling kl 10.00 utanför kronofogdens lokaler 1
Näsbypark

Arr. -RGH/Johan

Söndag 27.3: Samling kl 10.00 vid Vallentuna lP. Sista dagjakten

Arr. Bo 5

Onsdag 6.4: Samling kl 19.00 vid Ängbybadet

Arr. Sven

Onsdag 13.4: Samling kl 19.00 vid Sandviks Motionsgård/Viksjö

Arr. också här Sven

Onsdag 20.4: Samling kl 19.00 vid Grönsta (Lidingö)

Arr. -AKP/Bosse

Lördag 23.4: NATIONELL JAKT i Västerås. Besked om tid och plats
meddelas senare

Onsdag 27.4: Samling kl 19.00 vid Ekerö dagis (Knalleborgs dag
hem) i slutet av Väsbyvägen/Ekerö

Arr. Clas T

Kallelserna till jakterna under maj—juni kommer i nästa SRJ-blad,
som beräknas komma ut i april månad. Arrangörerna för dessa jakter
(Anders, Olle, Lasse, Bengt och Theo) ombedes fundera ut var jak—
tema skall vara och så snart som möjligt meddela mig detta.

Ett par av våra klubbmedlemmar påpekade under årsmötet, att resul
taten för NM och SM aldrig publicerades i SRJ—bladet. För att rätta
till detta bifogas kopior från QTC och samtidigt storyn om 1987 års
Skåpjakt, författad av Theo, Johan och Gunnar.

Slutligen en påminnelse om att betala medlemsavgiften så snart
som möjligt!

VÄL MöTT 1 SKOGEN!

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



SKÅPJAKTEN 1987

Här följer storyn om hur SRJ vann årets Skåpjakt, arrangerad av
VRK och med 10 st rävar. Banläggare var -EZM/Leif.

SRJ-laget bestod av -RZC/Theo, -RGH/Johan samt Gunnar Svensson.
Observera att avsnitten EJ har publicerats i författarnas ordnings
följd men en del av er lär nog inte ha några speciella svårigheter
att lista ut vem som har skrivit vad.

Därmed ut i skogen!

—-Hej alla julskinkor och rävjägare!

Nej, skämt åsido, man skall inte vara elak mot alla som fastnat
halvvägs och bara kör radio(apparater) istället för att som andra
jaga desamma i skogen.

Det här får man väl för på banden så småningom, men f.n. är jag
QRT på 80 m, så jag vågar pika lite.

lallafall. Vi skall inte uppehålla oss alltför länge vid nuet med
nedblåsta antenner, nysnö och snålblåst utan förflyttar oss raskt
tillbaka till en solig oktobermorgon. Året är 1987 och Sveriges
mest inbitna rävjägarcorps har precis vaknat ur sin oroliga natt—
vila. Uppskakade anhöriga har under natten med fasa tvingats be
vittna hur det upphetsade sinnet i sömnen reser sig ur sin till—
tufsade bädd och rätt ut i luften ropar: “SKÅPET!” varpå det oro
ligt, i drönunarnas värld, springer vidare.

Hålögda efter nattens störda sömn får de sen se honom otåligt
leta efter sina specialtrimmade utensilier, hela tiden grymtande,
i det han dem ej finner förrän... Ja, just det —“Vem i . . .7”
På något konstigt sätt har de alla, i skydd av mörkret, förpassats
till sängen!

Sen kommer han till frukostbordet. Som förblindad av sin före-
sats lägger han under sin hastiga måltid ej märke till sina famil—
jemedlemmars slitna ansikten utan lämnar dem snart åt deras öde
och far mot Västerås och den hårda kampen.

“Men... Är han en av oss? Ja, åtminstonde en del av oss.”

Jag slår piggt upp ögonen i den flacka solstrimma av brittsom
mar som nyss väckt mig, avslutar frukosten och går, andandes den
friska höstluften in, mina vänner i bilen till mötes och vi beger
oss till Västerås.

Stärkt efter den gemensamma rasten i vad—det—nu—heter strax före
Enköping med Kalle och Gunnar i den andra bilen, börjar jag känna
mig som en fullvärdig medlem i Stockholms RävJägare.

Men skall sanningen fram så... Alltså, jag trodde innerst inne
aldrig på det. Näe. Skall VI vinna skåpet så skall det till...
Näe... Åtminstondeinte JAG. Det GÅR inte!

Men så kan man ju inte gå Eskilstunagrabbarna till mötes, våra
värsta konkurrenter. Ånej! Så självsäkert svingar man sin rackliga
kroppshydda in i omklädningsrummet och försöker se allvarlig och
respektingivande ut och säger:



—“Här ser ni de som vinner skåpet!”

För att inte behöva nedslås av blickar som ansträngda försöker
hålla tillbaka ett gapskratt vänder jag mig om, mumlande nått
om kartor och försvinner ut igen.

Samling till start. Nu gäller det! —-

It

——Att så här efteråt minnas tillbaka hur det var när man mötte
Kalle i närheten av räv 9 med upptäckten av att befinna sig mitt
på kartan utan att det var avsikten, är iÉité roligt. Man borde
lägga in en protest. 9:an var för stark i förhållande till övriga
rävar där jag stod ute på stora landsvägen. Grundlurad!

Efter 2:an och 9:an var det helt enkelt bara att återgå till
kartkanten. 4:an och 6:an ligger bra till men 4:an är starkast
och bör ligga närmre. Full fart framåt, hittar något att springa
på, fort går det. Slölyssnar, vad får jag höra! i med backen, öka
farten, 5:an ligger ju runt hörnet! Det tjuter och brakar bland
alla granarna, hinner faktiskt fram. En räv gratis, tänk om man
inte haft saxen på!

Fortsätter mot 4:an, justerar om kompassen eftersom jag har
lämnat grundbäringen, stannar upp och letar i ett granbestånd före
ett öppet område med ris, sten och andra svårforcerade hinder å la
plöjning mitt i skogen. Måste vara någon bonde som kört fel med
traktorn. När 4:an startar igen blir det att ta sig över detta
område men Aj!, stukar foten i plöjningen. Bara att halta vidare,
hinner ej över i passet. Varför kan det inte vara en normal pass—
längd på 2 minuter? Då hade det inte varit några problem.

Väl över är det dax att klättra lite uppåt under noggrann kom—
passgång. Får sällskap med -KON/Olle, upptäcker räven och försöker
smyga fram utan att Olle ser det, men det går inte. Samtidig stämp—
ling. Nu snabbt iväg till 6:an, det gäller att ta in de två för
lorade passen. Hinner precis pejla 6:an innan jag lämnar 4:an.
Det blir en lång kompassgång, har inget bra kryss. Går för långt,
kommer upp till karthörnet. Vänder och börjar sick-sacka genom
terrängen men hittar inget. När räven börjar sända blir det en
rush genom resten av kärret och upp på berget, stämplar. Nu blir
det l0:an, hittar gränsen i östlig riktning ut i kärret, mycket
fuktigt! Justerar kursen mer söder ut och i nästa pass är vi fler
som avsynar terrängen kring räven. Här blir det ett nytt missat
pass — betyder minst 78 minuter. Upptäcker den “mänskliga” räven,
som ligger i en svacka och läser tidningen. Men var är klämman?
Vi är fem jägare, som springer kors och tvärs under och efter
sändningen men kanimar noll. Till slut har vi vänt upp och ned på
varenda sten och grop och se... där är den!

Olle och jag lämnar mot syd—väst men när 8:an sät~er igång med
sin melodi är det åter dax att snurra på klacken 90 . Det vore
kanske på tiden att ta en lätt orienteringskurs på ett par veckor!
Hinner ej fram, går på kompass men för långt. Får sällskap med
—CGR/Sven och tillsammans lurar vi varandra söder ut över vägen,
långt ut i kärret. Nu kommer generaltabben — enligt mitt trötta
huvud är tiden snart ute, alltså sista passet. Står för långt
söder ut och missar även tiden när 8:an sänder. Får se Sven rusa
iväg på något som liknar nordlig kurs. Tänk, missat sista passet
och har två minuter på mig att hitta en räv, som jag ej vet var
den ligger! Snurrar runt, iväg på nordlig kurs. Medan jag försöker
få in samma kurs som Sven hade när han försvann in bland granarna,



försöker jag ~ra mig till minnes vilken kurs jag hade förra gång
en jag låg 90 fel. Hittar vägen igen och springer fram och till
baka och skummar hela södra delen av terrängen före vägen men
ingen räv.

Dax att ta norra delen. Har ni sett en hund skumma av terrängen?
Tänk er att den går (springer) på bakbenen samtidigt som den för
tvivlat stirrar växelvis på klockan och terrängen, så har ni mig.
Mina två minuter efter sista passet är ute för länge sedan (tror
jag) , men skam den som ger sig. Har man tur kan man ju få åka
med räven till starten iallafall. Möter en jägare, får samtidigt
syn på stora granen, stämplar och upptäcker att tiden är ju ej
ute. Kortis i roten lurade mig! Nu rinner krafterna till igen,
det finns ju tid (och rävar kvar) . 7:an, 3:an och l:an väntar på
besök. Hur många förlorade pass är det nu? Sk—t samma, nu gäller
det 7:an! ——“

Över ett kalhygge springer nu den revanschsugne jägaren och
funderar på var skåpet skall stå. Något överraskande brakar 4:an
igång på andra sidan gärdet. Efter att ha siktat in ett par tallar
tar han den efter passet och fortsätter till 6:an, där han stämp—
lar sin näst sista räv. Utan att tappa koncentrationen beger han
sig därefter till 2:ans kryss, som inte alls visar sig ligga vid
räven. Tack vare sparad spurtstyrka åstadkommer han en sluttid,
som retfullt nog är en minut sämre än segrartiden.

Väl framme vid målet blir väntans tid svår, då det länge är
ovisst var skåpet skall stå, men det visar sig att SRJ5 tekniska
lag utklassar övriga lag med flera rävlängder. ——“

B~sU~TaT: 1) Lag SRJ —RZC/Theo 0 rävar 1.42.15

Gunnar S 0 “ 2.00.40

-RGH/Johan 0 “ 2.12.00

g VRK Christer E 0 “ 1.52.45
1-1 Sundgren 9 1.59.00
—DAA/John 9 2.07.30

g ESA -OXY/Johan 10 “ 1.41.00
-OXV/Urban 10 “ 1.42.20
—PIZ/Tomas 6 1.48.00

4) Lag ÖSA Bengt E 10 “ 2.00.38
-CGR/Sven 10 2.07.30
Maria J 4 2.09.00

E’otnot: Det har beslutats att skåpjakterna i framtiden skall få
SM—status samt springas som en budkavle med 3—mannalag.
Förhoppningsvis skall detta öka intresset för jakten!


