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De första jakterna på höstsäsongen har vi nu avkiarat liksom NZ~1,
SM och Tyska Mästerskapen, mer om dessa jakter står att läsa längre
fram. Vi börjar dock med resultaten från våra vanliga jakter:

920805 /Rösiön

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Bosse 5
—KON/Olle
—BGU/PA
—AKF/Bosse

Gunnar
Clas T
Sven C

1.10.22 7 st
1.10.33
1.10.36
1.16.07
1. 17. 50
1. 30. 42
1.39.05

—EZM/Leif
-RGH/ Johan
-CLE/ Lennart
Lennart B
Esbj öm

-DDJ/Hans
Thomas E

1.44.00
1.47 • 15
1.49 • 34
2.09.15
1.27.50 5 st
1.43.00 3 “

1.43.00

Med denna jakt visade -OY/Lasse skillnaden mellan att springa på
rävar med stigande och fallande ordningsnummer, ty han hade place
rat rävarna runt Rösjön i medsols ordningsföljd. Började man på
7:an, sprang motsols och slutade på 1:an kunde man ta en räv per
pass och under de kommande ca 8 min var det lagom att hinna till
nästa räv. Sprang man däremot medsols, dvs från l:an till 7:an
kunde man också ta en räv per pass (men knappast två) och nu var
väntan ca 12 min innan nästa räv började och man förlorade
följaktligen ganska mycket tid.

Fint väder i början men ett lätt regn kom senare.

920812 /Skavlöten

Bo 5
Gunnar
Clas T

-BGU/ PA

1.23.00 4 st 6) Sven C
1.27.35 7) —OY/Lasse
1.33.25 8) -CLE/Lennart
1.34.15 9) Kalle
2 • 07.15

Banläggaren Lennart B berättade före start att endast fem rävar
var igång pga av något tekniskt problem. Dessutom gällde mål vid
startplatsen så att vi skulle få en lång träningsbana före S!!. Det
blev dock i verkligheten endast fyra rävar eftersom räv 7 gick ett
pass och sedan tystnade den för gott. Två av rävarna var mycket
svaga och kunde höras först när vi var ute i banan.

920818 /Stockby

1) Gunnar
2) —KON/Olle
3) Sven C

1.32.59 7 st
1.48.10
1.59.40 6 “

4) -CLE/Lennart
5) —OY/Lasse
6) Kalle

2.08.33
1.16.12 5 st
1.26.00 4 “

Regnigt; inga startkort kvar. Tidsmässigt men inte längdmässigt en
lång bana. Sista jakten före SM.

8)
9)

10)
11)
12)
13)
13)

—AKF/Bosse1)
2)
3)
4)
5)

2.07.20
1.42.10 3 st
2.25.50
1.52.30 1 “



920902 ILovö
1) Gunnar 1.12.50 7 st 5) —KON/Olle 1.24.30
2) Bo 5 1.17.50 6) —AICF/Bosse 1.34.49
3) —BGU/PA 1.18.10 7) —OY/Lasse 1.54.46
4) —RGH/Johan 1.21.27 8) Sven C 2.12.00 6 st

Ett perfekt väder med sol och en frisk men inte kall vind, in-
sprängt mellan alla regnskurar som drabbat oss den sista tiden.
Lagom gömda rävar, vilket var nödvändigt för dem som sprang utan
pannlyse; detta var nog den sista pannlampsfria kvällsjakten för
denna säsong!

Efter detta över till KOMflNDE jakter:

Onsdag 30.9: Påminnelse om -BGU’s jakt vid Kanaan—badet, utlyst
i förra SRJ—bladet

Söndag 4.10: Ring —EJY/Anders på tel 0755—716 58 om plats

Fredag 9.10—
söndag 11.10: SRJ KM/OPEN! Arrangören —BGU/PA hälsar alla välkomna

till årets KM/OPEN med förläggning i baracken intill
TSA’s klubbstuga i Hägernäs/Täby.

Program: start fredag kväll kl 2100 för nattjakten
på 80 m

start lördag morgon kl 0900 för dagjakten
på 80 m. Därefter tid för fria aktiviteter
t ex sight seeing med letter och norrmän

start söndag morgon kl 0900 för dagjakten
på 2 m. Observera att denna jakt ännu inte
ingår i KM men kommer kanske att göra det
i en framtid. Beroende på letternas och
norrmännens tidsschema för hemresan är det
möjligt att denna jakt går redan på lördag
eftermiddag. Mer info under tävlingstiden.

Kostnaderna beräknas till lOO-150,—/person. För den
som inte hittar till Hägernäs gäller följande: åk E20
(Norrtäljevägen) norrut från Stockholm, ut på motor-
vägen och sväng efter ett gott stycke av vid skylten
“HAGERNAS”. Fortsätt över den första korsningen så
ser du TSA’s klubbstuga i den gamla grindstugan med
antennerna på höger sida. Kör ytterligare ca 100 m
så ser du baracken ett litet stycke ner till höger.
Skyltar visar vägen.

Söndag 18.10: Ring —en/Klas på tel 0753—55196 om plats

Söndag 25.10: Samling kl 1000 vid Paradiset i Huddinge. Se tele
kartan blad 60, ruta D4
Arr. Gunnar/Ove



Söndag 8.11: Vem kan lägga denna jakt? Tidigare utsedd banläggare
har tillfälligt flyttat

Söndag 15.11: Ring —OY/Lasse på tel 08—754 76 47 om plats

Söndag 29.11: Ring Bosse S på tel 0764—612 12 om plats

Söndag 6.12: Samling kl 1000 vid Brostugan på Kärsön. Se tele
kartan blad 28, ruta C3
Arr. —BGU/PA

Torsdag 31.12: NYÅRSAFTON! Samling kl 1000 henmia hos Gunnar på
Älgskyttevägen 27 i Huddinge (se tele-kartan blad
43, ruta G5) för årets definitivt sista jakt. Svår
terräng i villaområdet utlovas! Efter jakten dusch
och bastu hos Gunnar.

Giv akt på vädret — om det finns gott om snö gäller skidjakt om
arrangören så bestämmer.

Med detta har vi avverkat alla årets jakter och redaktören säger
“Slut för iår, Tack för iår och Gott Nytt År 1993!”

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 (B), 08—621 36 79 (A), 010—212 59 95 (A)



Nordiska I4ästerskapen i rävjakt 1992

Årets NM avgjordes den 15-16 augusti i Svastad, några mil Ny om Töns
berg i Norge, med deltagare från Sverige, Norge och Finland. 1 den
svenska gruppen ingick Bengt Evertsson och —HQ0/Göran med familj från
OSA, —EZM/Leif och Christer Eriksson från VRK samt Gunnar och Kalle
Svensson, Clas Thorén och —BGU/PA från SRJ.

SRJ-gänget lämnade Stockholm på fredagseftermiddagen och anlände till
förläggningen strax efter midnatt efter en mycket regnig resa med
tullinspektion vid gränsen samt hjälp per telefon att komma till rätt
plats, eftersom de norska vägnumren ändrades för en dryg månad sedan
men vägbeskrivningen innehöll de gamla numren. ÖSA och VRK åkte på
lördagsmorgonen och kom fram strax före start.

Vi lämnade förläggningen ca 1430 för att åka till startplatsen och
under tiden kunde vi studera kartan i skala 1:15000 och ned 5m ekvi—
distans. Höjdkurvornas antal och täthet förfärade och vi kunde mäta
upp en höjdskillnad från starten upp till toppen på Snippane till
225 m på en sträcka av 1800m. Det var ju bara att hoppas att vi inte
skulle dit upp!

Men dit upp skulle vi så småningom oberoende av banvalet och jag kan
garantera att det var brant och svårframkomligt! På vissa ställen var
branterna täckta av små stenblock som började rasa när man gick på
dem och det var inte långt ifrån att vi startade små lokala jordskred
(stenskred?) när vi, med tungan hängande långt utanför och svetten
rinnande i ansiktet, forcerade stigningarna rakt uppför eller för
sökte använda sänkorna för att mildra stigningen. Lägg därtill ett
varmt väder med sol, en tät undervegetation och på en del ställen
stormfällda träd i flera våningar, som effektivt stoppade all vidare
framfart, och bilden av en sällsynt besvärlig terräng träder fram.
Detta var förmodligen den genom tiderna hårdaste Som—jakten i NM.

När livsandarna återvänt samlades vi till middagen med efterföljande
prisutdelning. Ny individuell och officiell liM—mästare blev Bengt
Evertsson —— GRATTIS! Lagtävlingen vanns av Sverige med Bengt och
Göran —— GRATTIS igen! Det anordnades också ett lotteri på kvällen
men där stod lyckan inte de svenske bi.

på söndagsmorgonen vaknade vi av regnets envisa trummande på taket
och detta regn pågick, med några korta avbrott, under hela dagen.
Vi klev upp på stumma ben, åt frukost och efter nödvändiga förbere
delser för den kommande 2m—jakten åkte vi iväg. För de som inte vet
kan upplysas att regn och 2m—jakter är två oförenliga saker, eftersom
reflexerna är legio och kan helt omöjliggöra all pejling. Detta drab
bade mig, som vid 5:an pejlade l:an och 4:an i samma riktning. Väl
framme vid l:an fortsatte riktningen norrut, trots att den verkliga
riktningen var 90 västerut, och med god fart passerade jag
startplatsen. Därefter vek riktningen långsamt av åt väster och efter
en lång terränggång hamnade jag till slut rätt. Under slutet av
jakten hängde 4:an upp sig och sände kontinuerligt sitt M04, M04 och
det var i alla fall en viss tröst. En annan tröst var terrängen, som
inte var fullt så besvärlig och höjdrik som på 80m—jakten. Dock er
kände en av arrangörerna efter tävlingen att 4:ans räv nog var lite
onödigt svårt placerad.

“vapenvård”. Det gäller alltså att täta lådorna ordentligt och kanske
också doppa kretskortet i vax eller plastspruta det för att undvika
dessa problem i framtiden.

När resultatlistan publicerades fanns Bengt Evertsson på första plats
igen som individuell och inofficiell liM—mästare — än en gång GRATTIS!
Hoppas dessa framgångar håller i sig under SM nästa vecka, Tyska
Mästerskapen veckan därpå samt under VM i början av september i
Ungern. Kanske skall vi döpa om honom till “the invincible Bengt”?

Med detta avslutades årets NM och vi tackar Tönsbergsgruppen av NRRL
för allt —- utmärkt förläggning med mycket mat och god mat och mat
i rättan tid, både solsken och regn samt tävlingar, som går till
historien som förmodligen de hårdaste av alla tidigare genomförda NM.
vi önskar alla väl mött igen till nästa års NM någonstans i Sverige.

Resultat individuellt, Bom—jakten

1) Bengt Evertsson SM Sen 1.10.22 5 rävar
2) SM4HQ0/Göran SM Sen 1.19.02
3) LA50Q/Christian LA Sen 1.20.12
4) LA5UGA/Per LA Sen 1.21.11
5) christer Eriksson SM Sen 1.21.32
6) LA6XI/Knut LA OT 1.21.56
7) LA5OBA/Arne LA OT 1.23.27
8) SM5EZM/Leif SH OT 1.35.57
9) Kalle Svensson SH Sen 1.48.56

10) Gunnar Svensson SH OT 1.49.42
11) SMOBGU/PA SH OP 1.58.15
12) Clas Thorén SH OP 2.02.03
13) LA4ND/Stein LA OP 2.02.18
14) LA3QG/Ole LA OP 2.03.05
15) OH2NWM/Hannu OH OP 2.03.23
16) LA6KCAfSvein LA Sen 2.08.33
17) LA1KP/öivind LA Sen 2.09.39
18) LA5OM/Steinar LA Sen 2.11.15
19) LASCH/Nic LA OP 2.15.06
20) LA8UW/Karin LA fl 2.28.16
21) LA1KF/Porbjörn LA OT 2.28.17
22) OH2BOW/Hannu OH Sen 2.29.14
23) LA4PGA/Trond LA Sen 3.12.29 4
24) LA6vEA/Laila LA IL 2.42.39 3
25) Rolf Edvardsen LA OT 2.50.02
26) Brynjar Rögeberg LA OT 2.06.11 2
27) Laila Korsvik LA IL 2.22.41
28) Heidi Bakke LA IL 2.08.10 1 “

Resultat lag, Som—jakten

Lag 1: Bengt Evertsson
SM4HQO/ Göran

Lag 2: LA5OQ/Christian
LA5UGA/ Per

Lag 3: OH2NWM/Hannu
OH2BOW/Mannu

0 0

Tyvärr drabbades många av haveri med saxen pga det ihållande regnan
det och tvingades avbryta jakten och återvända till förläggningen för





Svenska Mästerskapen 1992

Årets SM arrangerades veckohelgen 22—23 aug av örebro Sändaramatörer
(OSA) med förläggning i Blankhults skola uppe i Kilsbergen i närheten
av Klockhammar. Stigningen från slättlandet upp till Blankhult är
inte helt obetydlig och det var med en viss bävan vi betraktade
terrängen, när vi under eftermiddagen i spridd ordning anlände för
att anmäla oss och hitta någonstans att sova de få timmarna mellan
natt— och dagjakterna.

Sedan vi hittat våra platser och släpat fram madrasser och kuddar
samt bäddat sängarna började de sedvanliga förberedelserna med
kontroll av all utrustning, vila, prat om tidigare SM mm mm. Vi kunde
också hälsa på våra tyska besökare, fem till antalet och varav en
hade kommit per cykel och bodde i tält, som skulle låta sig skickas
ut i nattmörkret med lånade pannlampor. En viss erfarenhet hade
några, då de besökte SRJ’s KM/OPEN förra året, men nattjakter prakti
seras inte i någon större utsträckning i Tyskland.

Strax efter kl 20 delades kartorna och vi körde iväg till start-
platsen nere på slätten, söder om Lockhyttemossen. Startplatsen,
markerad på kartan med en triangel, var belägen i ena änden av en
nedlagd flygplats, som tidigare använts för skogsbesprutning, och vi
kunde nu se att terrängen inte var speciellt kuperad. Dock fanns det
en del “gröna’, dvs svårgenomträngliga, områden och genom det tätaste
av dem alla sprang sedan en hel del av oss, eftersom l:ans och 7:ans
rävar låg på var sin sida av det och det inte alltid är så lätt att
orientera i mörkret. Den övriga terrängen var inte helt lättsprungen
pga hög undervegetation och mycket ris.

så småningom samlades vi i skolan igen för nattamaten och kunde kons
tatera, att vinnaren av nattetappen blev Bengt Evertsson, som veckan
innan blivit nordisk mästare vid tävlingarna i Tönsberg. Sedan vi
stillat hungern, gick vi till sängs i tält, husvagnar och sovsäckar
och sprang så småningom banan igen, men i sömnen.

Kl 0630 på söndagsmorgonen väcktes vi, åt frukost och förberedde oss
för dagetappen. Denna gång gick vi en dryg kilometer in i skogen
från skolan till en gammal kolbotten, där startplatsen var belägen.
Gissningarna var många att vi skulle springa runt Ängamossen och om
så skulle vara fallet fanns det en del stigar och vägar att använda.
och så visade sig vara fallet, frågan var bara vilket varv runt
mossen som skulle vara mest vinstgivande. Några gjorde en variant och
började på 7:an, sedan ner till 2:an och 6:an och därefter upp till
3:an och sedan motsolsvarv och det gav god utdelning. Terrängen var
lite småkuperad men inte så farlig som det skulle kunna vara här i
Kilsbergen. Heders, ÖSA! Dock var det tungt att passera den mjuka,
norra delen av Ängamossen. Vinnaren av dagetappen blev Bo Söderquist
med Bengt Evertsson på 3.e plats. Skulle denna 3.e—plats räcka till
totalsegern?

Det hade fram till nu varit uppehållsväder men ett svagt regn började
falla under den sista delen av dagjakten men för varma rävjägare kan
det ibland vara bara skönt.

Sedan vi duschat, klätt om och packat ihop vårt pick och pack samt
ätit en härlig lunch vidtog så småningom det traditionella rävmötet,
där vi bl a bestämde de kommande stora jakterna under 1993 t ex SM—
93, som vi hoppas kommer att arrangeras av GRJ (Göteborgs RävJägare).
De nationella jakterna skall arrangeras av VRI< den 24.4, av OSA den

15.5 samt av SRJ den 5.6 och denna jakt blir en 2n—jakt! Nästa års
mi skall förläggas någonstans i Sverige, var och när är dock ännu
inte bestämt. Skåpjakten går av stapeln i Stockholm den 18.9 samt
landskampen mot norrmännen i Morokulien i mitten av juni. Även ett
träningsläger i Idre, liknande det som hölls iår, planeras till andra
halvan av juli nästa år.

Nu var det så dags att avsluta Räv—SM genom att vår internationelle
domare SM5cWV/Gunnar Ahl delade ut de olika medaljerna och bucklorna
till SM—vinnaren, klassvinnarna och lagvinnarna och sedan fick alla
besöka det välfyllda prisbordet för sina individuella prestationer
och vi avslutar med att säga TACK! ÖSA för ett utmärkt arrangerat 5?!-
92.

RESULTAT, individuellt

1) Bengt Evertsson ön 8 2.13.07
2) Bo Söderquist SRJ 5 2.28.59
3) Gunnar Svensson SRJ 0 2.49.03
4) Christer Eriksson VRK 0 2.54.15
5) —CJW/Bo Lenander VRI< 0 2.55.37
6) Kalle Svensson SRJ 5 2.57.56
7) —KON/olle Nilsson SRJ 0 3.12.16
8) —EZM/Lejf Zettervall VRK 7 3.20.10
9) —HQO/Göran Arvidsson ÖSA 0 3.25.32

lO) —CGR/Sven—Ove Nilsson Ön 0 3.31.10
11) —BGU/PA Nordwaeger SRJ V 3.43.32
12) —AEF/Bo Lindell SRJ v 3.45.21
13) Magnus Holmberg ÖSA 5 3.54.00
14) —GGR/Lars Carlsson ÖSA 0 4.06.40
15) Sven Carlsson SRJ V 4.12.35
16) Lennart Olsson GRJ 0 4.13.20
17) —ACQ/Donald Olofsson VRK 0 4.26.33
18) —CLE/Lennart Gustafsson SRJ V 4.35.25
19) Lars Renberg GRJ if 4.37.10
20) Tomas Svensson GRJ 0 4.49.07
21) -OWY/Birgitta Asklund OSA D 5.39.50
22) -ERS/Ingvar Andersson GRJ 0 5.31.35 13
23) -BZR/Torbjörn Jansson SRJ V 5.03.58 10

RESULTAT, lag

1) SRJ genom Bo Söderguist/Gunnar Svensson/Kalle Svensson
2) OSA genom Bengt Evertsson/-HQO Göran/-CGR Sven—Ove
3) VRK genom christer Eriksson/-CJM BO/—EZM Leif
4) GRJ genom Lennart Olsson/Lars Renberg/Tomas Svensson

RESULTAT, våra tyska gäster

14 rävar

1) DL8KAN/Jens Stein
2) Y49LF/Jens Henneberg
3) DL2NBE/Carola Stein
4) DL4KCA/Jochen Neid
5) Martina Eichfeld

3.31.37
4 . 04. 10
4.14.20
4.28.49
5.01.20

14 rävar

7 ‘1

Slutligen framför vi ett stort TACK till följande prisdonatorer:





öppna Tyska Mästerskapen 1992

Veckohelgen 29-30 aug arrangerade DARC (“tyska SSA”) de öppna Tyska
Mästerskapen i Scharbeutz strax norr om Lubeck med internationellt
deltagande från Sverige (Bengt Evertsson, svensk mästare i örebro och
nordisk mästare i Tönsberg samt jag, dvs spaltredaktören), Ryssland,
Tjeckoslovakien, Polen och Tyskland. Förläggningen var för de flesta
ordnad i ett sorts vandrarhem för ungdomsgruppresor i Scharbeutz men
även tält och hotell användes. Totalt var det ca 190 st jägare som
skulle göra upp i terrängen runt denna semesterort, som fortfarande
var full av semestrande tyskar. Arrangörens XYL Angelika hade haft
ett styvt jobb att ordna inkvarteringarna mitt i semestertiden.

På fredagseftermiddagen samlades vi i strilande regn för en mottag—
ningsdrink och öppningstal och för att träffa våra gamla vänner från
tidigare duster, både nationellt i olika länder och internationellt
i samband med VM. Dock saknade vi ryssarna, som sades sitta fast vid
den polska gränsen och skulle komma sent på kvällen. Den i särklass
största utländska kontingenten kom från Tjeckoslovakien med ca 70 st
deltagare, fördelade i två bussar. De var ganska trötta efter 16 tim
mars oavbruten körning och så småningom skingrades vi för en stär
kande sömn innan 80m—jakten på lördagsmorgonen skulle börja.

Samlingen var utsatt till kl 0800 och alla saxar skulle ligga samlade
senast kl 0815 med start kl 0830 men pga svåri9heter att transportera
deltagarna från Scharbeutz till Abrensbök någon mil västerut blev
starten försenad 40 min. Tävlingen skulle följa de internationella
reglerna ned startgrupper, bestående av en dam, en junior, en senior
samt en oldtimer i varje grupp, startande 5 min efter varandra men
för att minska den totala starttiden gjordes startgrupperna dubbelt
så stora.

Som framgår av kartan var området delat i två delar med ett brett
förbjudet område i mitten samt i den norra delen ett mindre område
runt ett träsk. Startplatsen låg längst i öster och det gemensamma
målet i söder.

Enligt reglerna får ingen räv ligga närmare starten än 700m och med
detta i minnet jagade de tjeckiska jägarna (och Bengt) iväg så det
stänkte on fötterna (det hade regnat kraftigt på morgonen men under
tävlingen var det lyckligtvis uppehåll) och kom långt bortom 1:ans
räv, som låg ca 50Dm från starten. Dags för den första tjeckiska
protesten. Dessutom låg en räv inom det streckade området i norr;
dags för en ny protest. Det fanns ytterligare synpunkter och
protester mot sådant som vi skandinaver tycker är bagateller.

Terrängen var ganska öppen och lättsprungen men pga att sändarna var
mycket svaga var det väldigt svårt att krysspejla. De var så svaga
att Bengt inte kunde höra 5:an, som visade sig ligga nära målet (inom
400m och ny protest!, dock ej av Bengt), förrän han kom ned i den
södra delen av området. Placeringen för Bengt blev 47:e man i senior—
klassen med ca 90 st deltagare; spaltred kom på 12 plats i oldtimer—
klassen med ca 30 st jägare.

~å kvällen hade arrangörerna ordnat med en ham—fest i en närbelägen
by med open-air-dancing, servering av korv och öl och annat gott och
det blev nog ganska sent innan alla hade kommit “hem”, hittat sina
sängar och somnat.

så småningom. Idag hade starten för 2m—jakten senarelagts med en
timme till kl 09.30 (säkert nödvändigt för somliga med tanke på går—
dagskvällen) och denna gång fungerade transporterna och saxinläm—
ningen smidigt. Starten gick tidtabellsenligt från den plats där
målet låg igår och dagens mål låg vid gårdagens start. Vi använde m
a 0 samma karta och hade igen samma problem med de avspärrade
områdena. Igår hade några trotsat förbudet och sprungit genom det
stora onrådet, idag fanns det en del kontrollanter ute för att notera
och diskvalificera jägare på fel plats. Med gårdagens protester i
färskt minne hade arrangörerna flyttat ut rävarna längre från starten
samt iordningställt reglementsenliga startkorridorer i tre olika
riktningar. Denna gång hördes inga protester.

Om Bengt gjorde en djupdykning i resultatlistan igår, blev resultatet
desto bättre idag med en 1:a—placering i klassen medan jag vimsade
runt, ovan vid 2m—jakter och vilseledd av reflexer i alla riktningar.
En 24:e—plats blev resultatet.

Efter jakten åkte Bengt och jag, tillsammans med ett par tyskar, till
den kommunala badanläggningen för att duscha. Där fanns det också en
inomhusbassäng med saltvatten och en våg-maskin och denna gav oss en
hel del härliga vågor att leka i. Till slut var vi dock tvtngna att
gå tillbaka till samlingsplatsen för prisutdelningen, där Bengt så
småningom fick sin guldmedalj som vinnare i den internationella delen
av Tyska Mästerskapen.

När alla fått sina medaljer, bucklor, diplom och andra priser var det
dags att ta farväl av varandra och arrangörerna och börja hemresan.
En del av oss kommer dock att träffas igen om någon vecka i Ungern
för 1992 års VM. Tack DARC med Uli/DL1LP och Angelika/DOXLS i spetsen
för en trevlig tävling och vi hoppas få komma tillbaka om några år
igen.

Söndagsmorgonen startade med tät dimma och duggregn men det klarnade
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