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Sommaren har nu börjat, den sista vårjakten är klar och nu kan vi
summera resultaten av våra ansträngningar men mer om dessa längre
fram ty vi börjar med RESULTATEN av jakterna från april och framåt:

930414 /Knalleborg

1) Bo 5 0.55.05 6 st 5) —AKF/Bosse 1.33.50
2) Gunnar S 0.58.50 6) Sven 1.45.50
3) —KON/Olle 1.11.00 7) —ACU/Uno 1.27.22 5 st
4) —OY/Lasse 1.33.49 8) —AUL/Stig 2.12.00 2 “

Till denna jakt hade red tagit med sig sina arbetskamrater från
KEBO Biomed samt VD med sekreterare och exportchef från moderföre—
taget KEBO Lab för en demonstration. En grundläggande information
om pejlingens grunder, kartläsning och kompassfunktion hade hållits

0 i Mälarö SOK’s klubbstuga i närheten före tävlingen och modet hos
deltagarna att ge sig i kast med denna uppgift steg i samma takt
som de mousserande flaskornas innehåll sjönk.

Deltagarna (8 st) delades upp i tre grupper med den yngste i varje
grupp som härförare. De två VD-arna placerades för säkerhets skull
i olika grupper för den händelse någon grupp skulle försvinna — ett
visst svinn måste man ju alltid räkna med men sannolikheten att två
grupper skulle försvinna samtidigt betraktades som osannolik. Dess
utom hade gruppen med moderbolagets VD utrustats med en jättelik
s:t Bernhardshund som en extra säkerhetsåtgärd.

Grupperna hade fått var sin karta och kompass och på kartan hade
en bäring genom rävarna ritats in. Meningen var nu att grupperna
skulle lägga in den andra bäringen från startplatsen och därefter
ge sig ut och leta reda på rävarna. Eftersom det var första gången
skulle två grupper bara ta en räv var och den tredje gruppen, be
stående av en “seg gubbe” och en Vasaloppsåkare, skulle hitta två
rävar.

De två första grupperna hittade respektive räv medan den tredje
gruppen misslyckades pga en trasig kompass och en sax utan sido—
bestämningspil. Det samlade omdömet efter jakten var att det var
betydligt svårare än väntat att i infernot av Morse—signaler hitta
den räv man skulle ta men alla tyckte det var intressant och ro
ligt. Roligare blev det efteråt i stugan då vi firade en av del
tagarnas nyligen timade 40—årsdag men det är en helt annan his
toria.

930421 /Judarnskocgen

1) —KON/Olle 0.47.20 7 st 6) Clas T 1.02.12
2) —BGU/PA 0.49.35 7) —EJY/Anders 1.13.40
3) Bo 5 1.00.30 8) —AUL/Stig 2.12.00 5 st
4) —OY/Lasse 1.00.40 9) —UNV/Arne 0.55.00 2 “

5) Gunnar 5 1.02.00



Det fina och varma vädret Pohlman hade utlovat under dagen kom helt
av sig — det regnade, blåste och var kallt när rävarna lades ut men
under själva jakten var det uppehåll. En lagom lång bana i den fina
Judarnskogen bjöd Sven på. En nybörjare, -UNV/Arne, hade på SRA—
bullen hört om jakten och kom ut, försågs med en sax, karta och
kompass och under sakkunnig ledning av arrangören hittade han två
rävar. Hoppas vi ses i Viksjö igen.

930428 /Sandvik

1) —KON/Olle 1.25.29 5 st 6) Clas T 1.09.30
2) Gunnar 5 1.25.30 7) Kalle 1.20.00
3) Bo 5 1.55.08 8) —UNV/Arne 1.23.00 2 st
4) —OY/Lasse 1.55.09 9) —AUL/Stig 2.12.00
5) —BGU/PA 0.59.00 4 “

Det rekordhöga värmen (+27 C, varmast i april sedan 1802!) vi hade
haft de föregående två dagarna svalnade lite till kvällen och gav
oss en härlig kväll. Tyvärr blev det en del strul med sändarna enär
nr 3 och 5 överhuvudtaget inte startade och nr 4 var mycket, mycket
svag och hördes endast när man kom i närheten av 6:ans räv. Då fick
man en mycket svag signal i öst-/västlig riktning men nästan utan
möjligheter att sidobestämma. så sprang t ex Bo 5 först mot sjön,
hittade ingenting utan vände till kontrakurs och hittade den så
småningom.

930505/Kallhäll

1) —BGU/PA 1.31.00 7 st 5) Gunnar S 1.53.50
2) —OY/Lasse 1.32.47 6) —CLE/Lennart 2.06.20
3) Bo S 1.33.00 7) —RGH/Johan 2.00.00 5 st
4) —KON/Olle 1.36.10

Ett svagt duggregn började falla i början av jakten, men det var
bara en skugga av det regn som föll förra året på denna jakt och
som fortfarande är i färskt minne hos jägarna. Nu fungerade alla
rävarna klanderfritt och hördes bra över hela området, även 4:an,
som var så svag förra jakten. Ett och annat rådjur skrämdes upp ur
sin lega och hararna for kring fötterna när vi forsade fram genom
skogen.

930512 /Domarudden

1) Gunnar S 0.59.34 7 st 6) —KON/Olle 1.32.20
2) —BGU/PA 1.07.50 7) Gunnar F 1.45.43
3) —OY/Lasse 1.20.34 8) Sven C 1.50.45
4) —RGH/Johan 1.20.36 9) —CPA/Lasse 1.09.52 3 st
5) Clas T 1.24.32 10) —AOZ/Gunnar 2.12.00

Bo S hade lagt en ganska kort, snäll bana norr och väster om Domar—
uddens friluftsgård, vilket säkert hjälpte nybörjaren och hans
“handledare” —CPA/Lasse att hitta rävarna. Det hade varit en mycket
varm dag och kvällen blev f in, om dock med en del mygg. De som tog
sig ned till bastun vid sjön kunde njuta av en av de sista dagarna
med bastun i dess nuvarande skick — den 16.5 skall gravöl drickas
och därefter börjar ombyggnaden till något nytt.



930526/Grönsta

1) —KON/Olle 1.17.00 7 st 6) —RGH/Johan 1 20.36 6 st
2) Sven C 1.29.00 7) Gunnar F 2.09.00
3) Gunnar 5 1.30.00 8) —EJM/Christer 0.49.00 3 st
4) Clas T 1.31.22 9) —AOZ/Gunnar 2.12.00
5) —EJY/Anders 1.51.00

930602/Altorp

1) Bo S 1.23.21 6 st 5) Clas T 1.36.10
2) Gunnar 5 1.26.16 6) Gunnar F
3) —BGU/PA 1.26.20 7) —AKF/Bosse 1.31.50 5 st
4) Kalle 1.32.00 8) —OY/Lasse 0.56.00 4 “

-KON/Olle åtog sig att lägga denna jakt sedan ordinarie banläggaren
-HBV/Bengt fått förhinder. Ett regn under eftermiddagen drog fram
över området men när vi startade var det uppehåll. l:ans räv ville
inte starta och 4:an var så svag vid starten att vi lurades att
springa mycket längre bort än vad den verkligen låg.

930609 /Törnskogen

1) Gunnar 5 1.48.08 7 st 5) Sven C 2.54.00
2) —KON/Olle 1.59.03 6) —CLE/Lennart 2.27.10 5 st
3) Clas T 1.59.08 7) Gunilla 2.13.00 2 “

4) —BGU/PA 1.59.17 8) Esbjörn 2.00.55 0 “

Här kom arrangören —OY/Lasse med en variant på våra jakter — vi
samlades vid Turebergs IK:s klubbstuga vid södra delen på kartan,
kördes sedan ut till startplatsen längst norr ut på kartan och hade
tidtagning vid målet/stugan. Det blev en både lång och hård jakt
över hela kartan i den svårorienterade terrängen och det tyder ju
också tiderna på. Notera att bara 13 sekunder skiljer 2.an, 3.an
och 4.an åt med tre olika banval. Vädret var varmt och en hel del
mygg attackerade oss när vi stod och väntade vid rävarna.

930616/Kärsö

1) —KON/Olle 1.16.00 7 st 5) —OY/Lasse 1.28.31
2) —EJY/Anders 1.17.40 6) Bo 5 1.35.43
3) —RGH/Johan 1.27.56 7) —CLE/Lennart 1.49.40
4) Sven C 1.28.30 8) —AKF/Bosse 0.34.00 2 st

Efter en regnig rävutläggning klarnade det upp och blev en härlig
kväll. Det blev en lagom lång (kort?) bana efter den hårda jakten
förra veckan och före den stora urladdningen nästa vecka med
Kalle’s mara vid Sundby. De som kom tidigt kunde titta på alla de
gamla fina bilarna och motorcyklarna som samlas vid Brostugans
servering varje onsdagkväll under sommaren och senare lyssna till
och lukta på ett antal burn—out’s ute på stora vägen in mot sta’n.

930623/Sundby

1) Bo 5 0.39.31 2 st 5) Gunnar F 1.07.00
2) —OY/Lasse 0.46.30 6) —CLE/Lennart 1.16.59



3) —RGH/Johan 0.48.24 7) Clas T 1.09.45 1 st
4) Sven C 0.48.55

Pga tekniska problem startade endast två rävar på denna den sista
vårjakten på Flemingsbergskartan. Banlängden hade beräknats till
ca 10 km om alla rävarna hade fungerat som vanligt.

PO~NG8ERIEN

Efter första halvårets jakter ser den ut på följande sätt på de tio
första platserna:

1) —KON/Olle 118 p 6) Sven C 91 p
2) Gunnar 5 104 7) Clas T 69
3) -BGU/PA 102 8) —RGH/Johan 67
4) —OY/Lasse 98 9) —AKF/Bosse 63
5) Bo 5 97 10) Gunnar F 50

NATIONELLA JAKTER

Om dessa tre jakter kan ni läsa lite längre fram. De fungerade
också som uttagningsjakter för EM-laget och nu vet vi vilka som
tänker resa till Tjeckien i september.

Efter detta över till KOMMANDE jakter under sommaren och hösten:

Fredag 30.7—
Söndag 1.8: Nordiska Mästerskapen, arrangerad av OSA. För närmare

info se föregående SRJ—blad!

Onsdag 4.8: Samling kl 1900 vid Enebybergs 18, telekarta 18/84
Arr. -KON/Olle

Onsdag 11.8: Samling kl 1900 vid Granskogs P-plats på Järvafältet
Arr. -BGU/PA

Tisdag 17.8: Samling kl 2000 vid Stockby motionsgård, telekarta
26/D4, för sista träningsjakten före 514. Tag med
pannlyse!
Arr. —AKF/Bosse

Lördag 21.8-
Söndag 22.8: SVENSKA

MÄSTERSKAPEN 1993

Stockholms Rävjägare (SRJ) har härmed nöjet
inbjuda alla Sveriges rävjägare till SM i RIO
lördagen den 21 och söndagen den 22 aug.
Tävlingscentrum blir i Bålsta, som ligger vid £18
halvvägs mellan Stockholm- Enköping.

Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 7
augusti. Anmälan göres genom att sätta in
anmälningsavgifien 100,- på pg 409639-2. På
talongen uppger du: Namn, ev signal, adress, f6-
delseåz, klubb samt om du vill ha oklislrad karta.

Anmälningsavgiften återbetalas ejom du uteblir.
Total koslnad är beräknadtill 250,-. Tnkvartering i
ett antal mindre rum i sängar.

Ca en vecka f&e tävlingen tär du övrig informa
tion.

Frågor besvaras av Sven Carlsson påtel 08-8724
49 (bost) eller av PAJ-BGU på tel 08-621 36 79
(art) eller 08-26 02 27 (bost).



Onsdag 1.9: Samling kl 1900 vid Knalleborgs daghem, Ekerö, tele
karta 41/C3
Arr. Clas T

Onsdag 8.9: Ring Bo S på tel 540 612 12 om startplats

Onsdag 15.9: Ring —OY/Lasse på tel 754 76 47 om startplats

Lördag 18.9: SKÅPJAKTEN, arrangerad av SRJ. Kontakta red för
närmare info

Onsdag 22.9: Ring -CLE/Lennart på tel 760 46 72 om startplats

Onsdag 29.9: Samling kl 1900 vid P—platsen utmed Kanaans väg strax
före båthamnen, telekarta 28/Bl, för den sista kvälls—
jakten för säsongen med undantag för KM i slutet av
oktober
Arr. -BGU/PA

Med dessa jakter är hälften av höstjakterna utlysta. Nu återstår
oktober — decemberjakterna och arrangörerna -EJ’!; -CZI; Clas T;
Lennart B; Bo S samt Gunnar S förväntas inkomma med besked om var
jakterna skall arrangeras!

För den som är på resande fot följer här en lista över Oslogruppens
hösträvj akter. Om du är intresserad av att springa i någon av dessa
jakter under ett besök i Oslo, kontakta red för närmare info om vem
du skall kontakta där.

6.8: Norskt mästerskap i Stavanger
12.8: start kl 1830, Karisviks gård LASUGA
17.8: “ “ 1830, Lier LA1KP
26.8: “ “ 1830, Solemskogen LA2QDA
1.9: “ “ 1830, Östmarksetra Rolf
8.9: “ “ 1730, östervannsvingen/Skytterkollen LA3QG

16.9: “ “ 1730, Ramton LASOM
21.9: “ “ 1900, östmarksetra (nattjakt) LA5CH
2.10: “ “ 1400, Kodal/Klåstadkrysset LA6VEA
9.10: “ “ 1400, Ingierstrand LA1KF

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 (8) , 08—621 36 79 (A) , 010—212 59 95 (A)



NATXONELL RÄVJAKT 1 VÄSTERÅS

1 samband med SSA:s årsmöte under helgen 24-25.4 i Wenströmska skolan
i Västerås arrangerade VEK på lördagsförmiddagen med Martin/SM5DEE
i spetsen årets första nationella jakt, tillika den första kvalifi—
ceringsjakten till RPO—EM i Tjeckien i september.

startplatsen var vid den höga kraftledningsstolpen utanför entrén och
kl 0958 släppte Nartin iväg oss. Många av oss sprang norrut och fick
på så sätt tag i 2:an i andra passet men hade nu 7:an som en “bak—
räv”, vilket ju inte är speciellt populärt bland rävjägare, eftersom
det alltid tar emot att springa tillbaka varifrån man kom. Från 2:an
söderut mot 7:an och därifrån blev det i tur och ordning 1-6—5—4 med
räv 3 som sluträv och detta banval med banlängden 4,8 km blev nog det
bästa. De som började med 1:an och 7:an och sedan gick via 2—3—4—5
och slutade med räv 6 fick ytterligare drygt 2 km att tillryggalägga
innan de blev klara.

Bäringarna blev det lite si och så med eftersom det finns mycket som
stör och drar i signalerna. Av den anledningen fick redaktören vid
starten cryssen för rävarna 3 och 4 mycket längre österut än var de
verkligen låg, ett fel som emellertid korrigerades i takt med att
avståndet till rävarna minskades. Även andra jägare noterade konstiga
bäringar i början.

Vädret var fint med lite sol, en svag vind och en temperatur på ca
l0°C, vilket gjorde det skönt att springa mellan rävarna men kallt
att gå tillbaka från den sista, Ordentligt svettiga och trötta kunde
vi bli och det märktes tydligt på en av stockholmarna, som efter att
ha tvålat in både kropp och hår duschade, torkade och klädde på sig
och upptäckte att håret fortfarande var fullt av shampoo! Efter dusoh
och bastu kunde vi fika i ett hörn i utställningshallen och sedan gå
runt och titta på allt som rör amatörradio idag.

Även rävjakt fanns med i denna utställning. VRK har sedan några år
tillbaka egna skärmar med en instruktiv info om rävjakt och dessa
placerades på en mycket plats mitt i hallen. Dessutom satte Bo/—CJW
upp sina nyutvecklade, mycket fina saxar för Som och 2m och det var
många som var framme och tittade på dem.

Slutligen €tt TACK till VRK för denna jakt och här följer resultaten:

1) Bengt Evertsson 5 öSA 1.14.50 7 rävar
2) Olle/SMØKON OT SRJ 1.15.50
3) PA/SMØBGU OT “ 1.16.45
4) Bo Söderqvist 5 “ 1.17.55
5) Göran/SM4HQO 5 ÖSA 1.18.20
6) Gunnar Svensson OT SRJ 1.18.40
7) Kalle Svensson 5 “ 1.19.05
8) Hans/SM5SVM 5 VRK 1.19.22
9) Christer Ericsson 5 “ 1.23.40

10) Jan/SM5FUG 5 “ 1.24.10
11) Ingvar/SM5DAT OT “ 1.31.30
12) Lasse/SMØOY OT SRJ 1.39.00
13) John/SM5DAA OT VEK 1.44.00
14) Leif/SMSEZJ4 OT “ 1.49.15
15) Göran/SM5FNB 5 “ 2.01.50
16) Rolf/SM5DIY OT “ 2.01.55
17) Magnus Holmberg 5 ÖSA 2.05.00 6 rävar



fl) ——



NATIONELL RÄVJAKT 1 ÖREBRO

Den 9. maj arrangerade ÖSA den andra nationella jakten för året och
tillika den andra uttagningsjakten till Eli senare i höst i Tjeckien.
Samlingen skedde vid skolan i Rainsberg, ett litet samhälle 25 km NO
om Lindesberg i norra delarna av Örebro län. 16 löpare hade hittat
till jakten och skulle nu ge sig ut för att finna rävar i skogen. För
att få jakten lite mer som de internationella fanns det denna gång
ett gemensamt mål dit alla skulle bege sig för att få sluttid.

5 min före start visade det sig att räv 1 redan startat. Två av
arrangörerna gav sig snabbt ut för att rätta till felet. Räven kom
igång i andra passet på rätt tid vilket ej störde jakten nämnvärt.
Däremot startade ej räv 5 trots försök att få igång den. Banläggarna
hade till dagen lyckats beställa ett perfekt väder, soligt och varmt
med ca +20 C. Detta plus den något jobbiga terrängen bidrog till att
svetten lackade extra mycket.

Efter duschen serverades mackor + dryck. Som avslutning på dagen
erhöll alla deltagare en special-designad plakett.

RESULTAT

1) Bengt Evertsson 5 ÖSA 1.12.15 6 rävar
2) Sven—Ove/SM4CGR OT “ 1.26.23
3) Bo Söderqvist S SRJ 1.30.41
4) Göran/SM4HQO S ÖSA 1.33.12
5) Bo/SMSCJW OT VRK 1.40.20
6) Gunnar Svensson OT SRJ 1.42.44
7) Christer Eriksson S VRK 1.44.03
8) Fredrik Sundin 5 ÖSA 1.46.26
9) Olle/SNOKON OT SRJ 1.47.47

10) Jan/SM5FUG 5 VRK 1.51.13
11) Johan/SMORGH S SRJ 1.54.20
12) Kalle Svensson S “ 2.11.31
13) Leif/SM5EZM OT VRK 2.13.50
14) Henrik Nord 5 ÖSA 2.15.37
15) Stig/SM4OWV OT “ 2.29.18
16) Birgitta/SM4OWY D “ 2.38.12 5 rävar





NATIONELL 2M-JAKT 1 STOCKHOLM

Den 5.e maj arrangerades vid Xngsjö friluftsgårs nära Stäket årets
tredje uttagningstävling för E1I, som skall gå i Milovy/Tjeckien i
september. Denna gång skulle vi träna en 2m—jakt och det var med en
viss spänning spaltredaktören lade ut rävarna tidigt på morgonen. Hur
långt bort kunde de läggas utan att hörbarheten blev för låg? Hur
skulle den relativt stora tippen mitt på kartan påverka signalerna?
Påverkas signalerna om räven placeras inne i ett tätbevuxet pmråde?

Till skillnad mot våra vanliga 80m—rävar har dessa 2m-dito ingen
starttidsfördröjning, utan går igång så snart “Till”—knappen slås på.
Rävarna var alltså i funktion när de lades ut och för att jägarna
inte skulle höra dem alltför tydligt före start, startade —OY/Lasse
en störsändare vid startplatsen. Samlingstiden var kl 10.00 med ge
mensam start kl 10.30.

Under utläggningen visade det sig att 3:ans räv inte kunde höras från(9
startplatsen utan man måste komma in en bit i skogen innan den
hördes. Dock kom flera jägare tillbaka och påstod att den inte kunde
höras någonstans i området. Nu var den placerad långt ned mot backen
och när de flesta jägare kommit tillbaka, gick banläggaren ut och
lyfte upp den till ca 2 m över backen men utan resultat - den kundeQ
inte höras från starten och varför vet vi inte. Kanske den täta sko
gen mellan dess plats och startplatsen dämpade signalerna effektivt
men faktum kvarstår — en del av jägarna kunde inte höra den när de
sprang ned mot 4:an; andra åter hade inga som helst problem när de
väl kommit in i skogen i östlig riktning. Kanske ligger förklaringen
i de tekniskt olika saxarna. Från 3:an kunde banläggaren klart och
tydligt höra de fyra andra rävarna.

Vädret var perfekt med sol tidigt på morgonen när rävarna lades ut,
molnigt under själva jakten och sedan soligt igen. Nycket folk hade
som vanligt samlats på Ängsjös stora gräsytor och många, som såg de
stora antennerna, frågade vad vi höll på med och tittade på utrust
ningarna.

RESULTAT

1) Bo Söderqvist 5 SRJ 1.25.50 5 rävar
2) —SVM/Hans 5 VRK 1.53.30
3) Gunnar Svensson OT SRJ 1.57.50
4) —1-IQO/Göran S ÖSA 0.57.50 4 “

5) —OY/Lasse OP SRJ 1.18.30
6) —CJW/Bosse OT VR.K 1.21.20 -

7) Bengt Evertsson 5 OSA 1.25.40
8) Kalle Svensson 5 SRJ 1.27.30
9) —CGR/Sven OT ÖSA 1.51.00

10) —EJM/Christer S SRJ 3.12.00 2 “

Efter denna tävling kan vi nu sätta samman laget till EM, baserat på
de två bästa resultaten av de tre nationella uttagningstävlingarna,
varav två tidigare arrangerades av Västerås och örebro.

Seniorer: Bengt Evertsson ÖSA
Bo Söderqvist SRJ
Göran/SM4HQQ ÖSA

Reserver: Hans/SM5SVM VR.K
Kalle Svensson SRJ
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När vi slog norrmännen i Morokulien

Den 12—13 juni samlades rävjägare från både Norge och Sverige i det
lilla landet Morokulien på gränsen vid charlottenberg för att springa
den årliga landskampen i rävjakt. Från svensk sida kom en liten men
naggande god samling bestående av Bengt Evertsson, Magnus Holmberg,
-CGR/Sven och -HQO/Göran från ÖSA samt Kalle Svensson, -OY/Lasse och
-BGU/PA från SRJ.

Tävlingen består av en 80m—jakt på lördagen, arrangerad av norrmännen
eftersom den jakten ingår i Oslo-cupen, och en 2m—dito på söndagen,
arrangerad av svenskarna, med mellanliggande grillfest och transfor
matorkastning på lördagskvällen.

Vädret på resan till Morokulien på fredagseftermiddagen var bra men
när vi vaknade på lördagsmorgonen regnade det, ett inte helt ovanligt ()
fenomen här. Pga detta regn hade banläggaren LA1KF/Torbjörn lite
problem med utläggningen av rävarna och starten blev fördröjd en
timme till kl .1400. Vid samlingsplatsen fick vi en liten bit av en
karta, utklippt ur en större, och på denna lilla bit fanns ett ännu
mindre kartområde med en yta av ca 3 kvadratkilometer. 1 detta lilla Q
område fick Torbjörn in en bana med ca 4 km längd, stundtals i en
mycket småkuperad och svårsprungen terräng. Till detta skall läggas
det strilande regnet som inte förbättrade situationen för jägarna.

Efter middagen samlades vi vid gränsstugan, grillade korv, kastade
transformatorer och sprang med ägg-isolatorer på träslevar, slog mygg
och umgicks med varandra som man brukar göra med de trevliga norska
vännerna samt väntade på resultatlistan. Eftersom detta var avslut—
ningsjakten för Oslo-gruppens poängserie blev det också prisutdelning
och sedan gick vi till sängs. En ny jakt väntade nästa morgon.

Kl 6 på morgonen gick spaltred upp, åt en snabb frukost och startade
sedan de små och mycket kompakta ryska kombinerade 2m/80m—sändarna,
nedstoppade i små axelremsväskor. 80m—antennen är en några meter lång
kabel med ett kastlod i ena änden. 2m—antennen är en sinnrik “mått
bands”—antenn som går att rulla in i en liten dosa. När “måttbanden”
är utvridna är de ca 50 cm långa och bildar ett “V”. Man hänger de
fen sändarna över axeln och när man har hittat ett träd hänger man
bara upp väskan i remmen på ett par meters höjd och går vidare. Enk
lare kan det inte bli!

Startplatsen låg denna gång i utkanten av Charlottenberg utmed vägen
mellan Arvika — Kongsvinger. Solen sken och det var ganska varmt men
mycket blött i terrängen, eftersom träden inte hade hunnit torka, och
det var en genomblött banläggare som återvände till förläggningen för
att packa ihop och utrymma stugan före kl 1200.

Starttiden var utsatt till kl 1030 och liksom igår delades jägarna
in i tre grupper som startade med 5 min mellanrum. Terrängen är inte
speciellt kuperad med undantag för ravinen mellan 1:an och 4:an men
har på en hel del ställen mycket tät undervegetation och en blöt
sådan kan ge knepiga reflexer. Några större problem hade dock ingen
av jägarna på den ca 5 km långa banan och efter 49 min kom vinnaren
Bengt E i mål. Detta var hans tredje vinst i rad på både Bom och 2m
plus att han har vunnit också transformatorkastningen tre år. Oslag
bart!?



Resultaten från de två deltävlingarna ser ut som följer:

80 m

Seniorer

1) Bengt Evertsson SM 0.39.15 5 rävar
2) Magnus Holmberg SH 0.40.15
3) -HQO/Göran SH 0.40.43
4) —SOQ/Christian LA 0.56.35
5) —6KCA/Svein LA 1.01.45
6) —1KP/Öivind LA 1.26.40
7) —6PJIA/Erik LA 1.47.48
8) -7UCA/Rune LA 2.33.20
9) —4JIA/Reno LA 2.38.20

10) Kalle Svensson SH 1.08.34 4 “

Oldtimers

1) —4CGR/Sven SH 0.40.25 5 “

2) —6X1/Knut LA 0.46.55
3) —OOY/Lasse SH 0.57.55
4) —4ND/Stein LA 1.03.23
5) —SOBA/Arne LA 1.04.14
6) —OBGU/PA SH 1.10.10
7) —3QG/Ole LA 1.20.56
8) —2YG/Georg LA 1.42.00 2 “

2m

Seniorer

1) Bengt Evertsson SM 0.49.50 5
2) —SOQ/Christian LA 1.09.22
3) Kalle Svensson SM 1.14.50
4) Magnus Holmberg SM 1.28.30
5) —HQO/Göran SM 1.00.50 4 “

6) -7UCA/Rune LA 1.49.30
7) —6KCA/Svein LA 1.19.15 3 “

Oldtimers

1) —CGR/Sven SH 0.59.35 5 “

2) —6X1/Knut LA 1.04.45
3) —OOY/Lasse SH 1.16.25
4) —3QG/Ole LA 1.19.30
5) -1KF/Torbjörn LA 1.32.00
6) -SOBA/Arne LA 1.39.00

Hed detta är 1993 års rävjaktslandskamp över, vi tackar våra norska
kolleger för en trevlig helg i Horokulien och ser fram mot nästa års
övning då SH-land hoppas få arrangera 80m-jakten på en mycket fin
karta ett stycke in på den svenska sidan.
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hovedvei

— kjorevei
—— traktorvei
—er sti

liten sh
-~ utydelig sti

— — uthogd linje
krattledning

— steingjerde
gjerde, passerbart

-.—.— jernbane
- skog- og figurgrense

• c~ bygning, ruin
— skrent
—— swp

s~rIig stor shein
• steinklynge

blokkfett
ur, steingrunn

~ heydekuiver, tellekurve —

-~a; hjelpekurver m/taltstrek
heydepunkt
fordypning, grop

o v grop naturlig, grop opparbeidet
~—‘~ grustak, bratt jordbakke

putt, vanntytt grop —

o bronn, kum, oppkomme
n ely, ikke passerba~ -

-~r--- stor bekk, passerbar
—c bekk, grott

fombekk, utydelig grott
åpen myr
tydelig myr — —

utydetig rnyr -

~ upasserbar myr

smal myr myrsig

c~ åpent område, dyrket mark
halvåpent område, yoU

O sterkt nedsatt løpbarhet
nedsatt lopbarhet

:1, god sikt, nedsatt lepbarhet
hogstfelt
parkeringsptass el.
lite tårn, jakttårn
Iekeinnretninger

o lekehylte, bitvrak
trig. pungt
bauta

S~A~ 1:15000
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