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Sommaren börjar nu lida mot sitt slut, nätterna blir mörkare och kal
lare men samtidigt kan man tömma naturens skafferi på dess rikedornmar
såsom svamp (hittade nästan 2 liter kantareller idag), blåbär, vild-
hallon och annat smaskens. Lagom till årets SM kommer väl dessutom
också lingonen (Du har väl anmält Dig till årets stora rävjaktsbe—
givenhet?).

Resultaten av tidigare jakter:

8804 06/Ängbybadet

1) Gunnar 0.49.40 6 rävar 4) —AKF/Bosse 1.07.20
2) Clas T 0.57.00 5) Bo S 1.15.19
3) —EJY/Anders 1.05.09 6) -EJM/Christer 0.52.00 3 rävar
2:ans räv hade “monterats ned” av klåfingriga typer och återfanns ca
20 m längre bort.

880413/Sandvik

1) Gunnar 1.15.20 7 rävar 5) Bo S 1.44.05
2) —OY/Lasse 1.21.00 6) -EJY/Anders 1.52.04
3) —RZC/Theo 1.22.40 7) —EJM/Christer 1.23.00 6 rävar
4) —KON/Olle 1.29.45

880420/Grönsta

1) —KON/Olle 1.53.00 7 rävar 5) —RGH/Johan 1.47.50
2) Bo 5 2.12.00 6) Sven C 2.12.00 3 rävar
3) —BGU/PA 1.33.00 5 “ 6) —CZI/Klas 2.12.00
4) Clas T 1.14.10 4 “ 6) —EJY/Anders 2.12.00

Gunnar ryckte in och räddade jakten sedan ordinarie arrangören —AKF
skickats utomlands. Sin vana trogen :utnyttjade Gunnar hela kartan
från ö till V och resultatet blev som synes endast två som gick runt
hela banan. Bo 5 sprang dessutom utan pannlampa och det tog honom två
pass att hitta sista räven i mörkret, eftersom han fick känna sig
fram genom löv, stenar och buskar med händerna.

Det regnade hela dagen och detta resulterade 1 att en av rävarnas
automatikenheter vattenfylldes genom ett otätt display—fönster, vil
ket fick till följd att sändaren plötsligt sände med en kontinuerlig
signal. Den stängdes så småningom av av Gunnar sedan alla (utom Sven)
hittat den och använt den som ny startplats.

880427/Ekerö

1) Gunnar 1.23.30 7 rävar 4) -EJM/Christer 1.34.00
2) Bo 5 1.23.37 5) —RGFI/Johan 1.42.30
3) —BGU/PA 1.26.05 6) —AKF/Bosse 1.50.45

Clas T hade en enastående tur med vädret den här dagen — soligt och
upp mot 10 grader varmt och även om temperaturen sjönk mot kvällen
blev det en härligt tävling. Äntligen kunde man dessutom lägga av
pannlampan.

Den här gången fungerade alla rävarna feifritt men 4:ans sändning
är lite staccato—betonad. Alla rävarna var väl gömda under löv o dyl
och därför svåra att hitta.

Johan hade dagens mest originella kartunderlägg, nämligen middagens
uppsprättade mjölkpaket. Dessutom lånade han min reservsax samt kom—



pass och hörlur ur SRJ—reservutrustningslådan. Så kan det gå när inte
Roslagsbanan fungerar tillfredsställande.

880504/Tuvängen

1) —KON/Olle 1.35.00 7 rävar 4) Gunnar 1.50.50
2) Sven C 1.47.00 5) —OY/Lasse 1.32.00 5 rävar
3) —BGU/PA 1.50.30 6) Clas T 1.39.00

Detta blev den innevarande säsongens i särklass blötaste tävling med
ett stilla strilande regn från ovan och stora, djupa kärr under föt
terna. Redan efter fem minuter plöjde man genom halvmeterdjupa dy—
diken och sedan över leriga åkrar med tyngre och tyngre skodon som
följd. Lyckligtvis fanns det friska vårbäckar att skölja av skorna
i. Terrängen var härlig med massor av brantfötter att forcera.

Anders hade sitt eget lilla äventyr med misstänksanima sonimarstuge
ägare, som stoppade honom och undrade vad han gjorde ute runt deras
hus mitt i natten. Dessutom var det någon som sköt i skogen i mörkret
så Anders lämnade området och tog in rävarna nästa morgon. Det är
inte lite en rävarrangör råkar ut för!

880518/Ursvik

Vet någon var resultatlistan finns?

880527/Kvarnberget

1) -RZC/Theo
2) -BGU/PA
3) Gunnar
4) Sven C
5) -OY/Lasse

1) Gunnar
2) Sven C
3) -EJY/Anders

1.15.15 7 rävar
1.33.30
1.36.02
1.37.55
1.41.05

1.06.20 7 rävar
1. 35. 05
1.35.26

6) -EJY/Anders
7) Clas T
8) Kalle
9) Lennart B

10) -ORV/Anders

1.47.00
1.56.50
1.47.20 5 rävar
1.52.46
1.43.44 4

Varför så få?

880608/Altorp

1) -RZC/Theo
2) -RGH/Johan
3) Bo 5
4) Sven C
5) Clas T
6) -BGU/PA
7) Kent Karlsson

Som motvikt till
här gången. 8 st
bra, eftersom de

1.05.27 7 rävar
1.15.06
1.16.08
1.18.05
1.24.00
1. 27. 00
1.27.10 (nyb)

-KON/Olle
—CLE/Lennart
—OY/Las se
Gunnar
Kalle
Lennart B

1.34.20
1.36.10
1.36.40
1. 47. 40
1.42.53 6 rävar
1.51.25

Kvarnberget och den traditionella TSA—field—day—tävlingen lockade
som synes många deltagare i det soliga och varma försommarvädret.
Det blev en ganska lång och mycket svettig bana och det var tur att
Olle hade placerat en vattenkontroll på ett strategiskt ställe,
annars vet vi inte hur det hade gått.

880601/Bögs Gård

8)
9)

10)
11)
12)
13)

föregående jakt blev det ett rekorddeltagande den
sprang utan karta och det gick ju uppenbarligen
tre första platserna belades av “de kartlösa”.



8806l5/Ellagård

Sju rävar och åtta orienteringskontroller mitt inne i villabebyg—
gelsen! Nybörjaren Peter 5 tog sex rävar på sin första tävling!
Vad må det bli av honom?

88062 2/Ågesta

1) Bo 5
2) -EJY/Anders
3) -OY/Lasse
4) Sven C
5) -AKE/Bosse
6) —KON/Olle
7) -BGU/PA

2.10.00 7 rävar 8) Clas T 2.09.00 5
2.25.00 9) Lennart B 2.40.45
2.29.40 10) —RGH/Johan 3.09.25
3.06.00 11) —RZC/Theo 3.12.00
2.41.40 6 “ 12) Kalle 2.09.00 3
2. 55. 00
3.01.20

Säsongens avslutningsjakt, före tävlingen döpt till “Gunnars mara”,
blev just — en mara. Med en banlängd fågelvägen på ca 7 km till den
sista räven, varmt och fuktigt, massor av mygg samt en räv placerad
på spetsen av en halvö med 20 m 1,5 m djupt vatten att ta sig genom
blev denna jakt årets hårdaste. Lägg därtill ca 5 km väg hem så
förstår var och en att det var sting i jakten. När 3 timmar för
flutit och man fortfarande jaaade kvarvarande rävar ändrade jakten
karaktär från tävling till en frAga om överlevnad! Fjälljägarnas
patrullmarscher är reaa söndagspromenaden jämfört med “Gunnars
mara”.

SAMMANSTÄLLNING (de 5 bästa)

1) Gunnar 118 poäng
2) —KON/Olle 103
3) Sven C 90
4) -BGU/PA 78
5) Bo 5 73

KOMMANDE JAKTER

Onsdag 10.8:

Onsdag 17.8:

Lör—/söndag
20—21.8:

Onsdag 24.8:

Lör—/söndag
27—28.8:

Inställd p g a bilstöld!

Ring —CZI/Klas på tel 0753—551 96 om plats

NM i Norge. Ring Gunnar på tel 08—746 73 57
åkning

Samling kl 19.00 vid Stockby motionsgård
Arr. —AKF/Bosse (Obs! Sista träningen före

om sam—

SM)

SM i Stockholm med omnejd. Anmäl Dig före 6. aug

Söndag 3.9: Ring —ACU/Uno på tel 0756—312 33 om plats

Ons-/söndag
7—10.9:

1) -KON/Olle
2) —EJY/Anders
3) Bo 5
4) Lennart B
5) Sven C

0.54.15 15 kontr 6) Gunnar 1.14.26
1.00.06 7) —OY/Lasse 1.29.14
1.09.00 8) —EJM/Christer 1.30.00
1.10.02 9) —AKF/Bosse 1.30.30
1.13.30 10) Peter 5 (nyb)1.45.00 6 rävar
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Onsdag 14.9: Ring —RZC/Theo på tel 08-661 88 34 om plats

Onsdag 21.9: Jakt i Liljansskogen.
Samling kl 19.00 vid Aktiverum, Sthlms Studenters
Motionshall i Frescati.Se kartblad 13, ruta G4 i tele
fonkatalogen, huset under nt i Svante Arrhenius väg.
Tag med kronor till parkering och bastu.
Arr. —BF/Calle

Efter dessa jakter återstår nu KM/SRJ OPEN, Budkavle-SKÅPJAKTEN
samt 5 st poängjakter. Arrangörerna till dessa , dvs Gunnar, -OY/—EJY,
Lennart B, Clas T, Bo 5 samt —CZI uppmanas att under augusti meddela
plats och tid för resp jakter.

VI SES!

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


