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Höstsäsongen är i full gång med regn, mygg och kvällsjakter. ÖSA
arrangerade i månadsskiftet juli/augusti årets Nordiska Mästerskap
och mer om denna tävling kan du läsa längre fram i bladet liksom
också resultaten från SM:et i Bålsta och -OY’s Skåpjakt i Kungs
ängen. Vi börjar dock med RESULTATEN av poängj akterna under augusti
och september:

930804 /Enebyberg

1) —BGU/PA 2.06.00
2) —OXW/Michael 2.10.20
3) Gunnar S 1.57.26 5 st
4) —OY/Lasse 2.12.00
5) Kalle S

Den första testen av sändarna efter renoveringen med nya blyackar
och delvis nya kablage med kontakter och allt fungerade u a. De nya
ackarnas något lägre spänning (6 V mot NiCd-ackarnas 7,2 V) ger en
något lägre uteffekt men det var inte märkbart. Molnigt och lite
svalt men mycket mygg.

93 08 li/Granskog

1) Gunnar S 1.44.10 5 st
2) Bo 5 1.59.20
3) —OXW/Michael 1.59.50
4) —OY/Lasse 1.40.30 4 “

5) —AKF/Bosse 0.29.00 2 “

6) Clas T

En bred bäck i närheten av 4:ans räv ställde till problem för några
jägare ity en halkade ned i den och fick saxen under vattnet och
därmed obrukbar och en annan fick kartan helt dränkt. Det var
ordentligt halt på kanterna och bäcken var bredare än normalt pga
allt regnande de sista veckorna. Ungtjurar och kor drällde runt i
terrängen och deras ögon reflekterade ljuset från panniampan på
natten. Fint och varmt väder även om ett litet regn kom på efter
middagen. Början till stjärnfallet Perseiderna kunde ses vid mid
natt från P-platsen på Järvafältet.

930817 /Stockby

1) Bo 5 1.15.32 7 st 6) —OY/Lasse 1.49.44
2) Clas T 1.18.05 7) Sven C 1.47.30 6 st
3) —BGU/PA 1.30.40 8) —CLE/Lennart 1.50.10
4) Gunnar S 1.30.46 9) Kalle 1.16.00 4 “

5) —KON/Olle 1.39.00

Sista träningsjakten före S11. Väldigt lerigt på stigarna över
fälten och i hästspåren. Några av rävarna var mycket väl dolda i
höga ormbunksbestånd eller gömda under trädrötter och överskottade
med jord. Regnet som föll under eftermiddagen upphörde lagom till
jakten och det blev en fin kväll.

1.28.25 7 st 6) —AKF/Bosse
1.39.15 7) —CLE/Lennart
1.40.30 8) —BZR/Tobba
1.58.22 9) Sven C
1.58.56

1.18.00 7 st 7) Sven C
1.21.20 8) —BZR/Tobba
1.32.13 9) —CLE/Lennart
1.48.40 10) —AXT/Raimo
1.51.40 11) —KON/Olle
2.02.10



930901/Knalleborg

1) Gunnar 5 1.30.28 7 st 5) —OY/Lasse 2.03.50
2) —KON/Olle 1.35.05 6) Sven C 1.53.00 6 st
3) Bo 5 1.37.26 7) —BGU/PA 1.54.47
4) —AKF/Bosse 1.55.29

En ganska varm men molnig kväll och pannlyset blev absolut nödvän
digt efter en kort stund när vi skulle leta efter de ganska väl
dolda rävarna. Stundtals besvärlig terräng, om man inte hittade
stigarna, och mossiga, hala branter efter allt regnande. Det stora
vattentornet vred signalerna från 6:ans räv och gjorde närstriden
knepigare än vanligt om man kom från fel håll.

930908/Kista

1) —BGU/PA 1.09.20 7 st 4) Sven C 1.39.39
2) —AKF/Bosse 1.23.32 5) —EJY/Anders 1.39.40
3) Clas T 1.33.05 6) Gunnar F 1.47.00 5 st

Denna gång låg inga rävar i industriområdets skogsdungar utan alla
fanns inne i Ursviksskogen, men det visste vi naturligtvis inte vid
starten. Banan skulle inte bli så lång, sade banläggaren -OY/Lasse,
men använd huvudet. Mycket väl dolda rävar, en del i gropar, andra
i buskar och en av dem i en så brant sluttning att den måste för—
ankras i en rot m h a snöret till klämman för att inte ramla ned!
En fantastiskt fin kväll med sol och ca 10 grader varmt. Eftersom
det var EM i Tjeckien saknades tre av “allvädersjägarna”.

930915 /Fiskartorpet

1) —KON/Olle 1.18.40 7 st 5) Gunnar 5 1.48.40
2) —OY/Lasse 1.22.50 6) —BGU/PA 1.31.00 5 st
3) Clas T 1.31.50 7) Gunnar F 1.51.00 4 “

4) Kalle 1.41.00

1 ett extremt dåligt väder med regn, kyla (-1-5 C), styv kuling till
halv storm och mörker genomfördes jakten runt Fiskartorpet, Stora
och Lilla Skuggan. En räv sände kontinuerligt ut en signal vilket
tvingade banläggaren Bosse 5 att handnyckla räven under jakten, på
andra lyste displayen hela tiden trots att displayomkopplaren var
i från-läge. Startkort och kartor förvandlades till pappersmassa,
alltså en sorts återvinning. Må vi aldrig få ett dyligt väder igen!

930922 /Judarn

1) —KON/Olle 0.45.10 6 st 5) Clas T 1.14.05
2) —AKF/Bosse 0.58.30 6) Bo 5 1.15.09
3) Gunnar S 1.05.59 7) —CLE/Lennart 1.27.00 5 st
4) —OY/Lasse 1.10.36 8) Gunnar F 1.10.00 4 “

En ganska kort jakt i Judarn—skogen med bara 6 rävar, den sjunde
fick något batteriproblem varvid batterivakten slog ifrån. En varm
fin kväll utan regn. Rävarna doldes mycket väl för att inte kring
strövande Skogsmullegrupper skulle finna dem — och det blev svårt
även för rävjägarna!



Efter detta över till de resterande jakterna för året:

Söndag 10.10: Samling kl 10.00 vid kaffestugan utmed E4-an i när
heten av Söderby Sjukhus. Telekarta 58, Dl.

Åk E4-an till Rönninge-Salemsavfarten, sväng höger
vid T-korsningen, sedan höger igen vid nästa T—
korsning och kör den gamla Södertäljevägen in mot
Stockholm. Sväng till höger igen vid nästa korsning
(efter ett par km), kör under E4-an och strax till
vänster ligger Kaffestugan
Arr. —CZI/Klas

Söndag 17.10: Samling kl 10.00 vid P—platsen vid Håknäs (Marcus-
gruppen) öster om Järna.

Kör E4 förbi Södertälje och ned till Järna. Sväng
av motorvägen och sedan till vänster under densamma,
fortsätt fram till T-korsningen, sväng vänster igen
och kör ca 300 m till P-platsen. Telekartan 64, DS
visar nästan hela vägen
Arr. —EJY/Anders

Söndag 24.10: Samling kl 10.00 vid P-platsen i skogsbacken ca 1
km V FRA och ca 700 m Ny Norrby Gård på Lovö
Arr. Clas T

Fredag-söndag
29-31.10: SRJ KN/OPEN med tävlingscentrum på Domaruddens Fri

luftsgård utanför Åkersberga

Ring arrangören Bosse 5 på tel 08—540 612 12 för
info om detaljer såsom jaktschema, förläggning och
kostnader

Söndag 14.11: Samling kl 10.00 vid Ensta Krog (Motionsgården)
telekarta 18, Dl
Arr. Lennart B

Söndag 28.11: Samling 1.a Advent kl 10.00 vid Hacksta—skolan i
Åkersberga, telekarta 13, E3
Arr. Bosse 5

Söndag 12.12: Dagen före Lucia! Samling kl 10.00 vid Kärsögården
(scoutgården) på Kärsö, telekarta 28, D3
Arr. -BGU/PA

Fredag 31.12: Samling kl 10.00 hemma hos Gunnar 5 på Älgskytte
vägen 27 för den traditionstyngda Nyårsaftonsj akten
i villaområdet. Telekarta 43, G5

Med denna jakt är så jaktåret 1993 tillända, nästa blad kommer i
början av januari 1994 med totalresultatet av poängserien samt
kallelsen till årsmötet. Skall vi gissa på Turebergs OK:s klubb—
stuga vid Törnskogen?

Slut för iår och Tack för jår!

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)



NK i Rävjalct i Kilsbergen den 31/7—1/8

Nordiska Mästerskapen i rävj akt arrangerades iår av ÖSA med
Sven/SM4CGR som tävlingsledare. Förläggning och tävlingscentrum var
Blankhults skola, vackert belägen högt uppe i de “Blå Bergen”.

Deltagarantalet var imponerande. 45 st hade föranmält sig. Deltagare
kom från Tyskland, Tjeckien, Norge, Danmark, Japan (fast de är svens
kar) samt Sverige. Flera av jägarna hade passat på att förlägga sin
semester i Sverige. Tjeckierna hade haft träningsläger i OK Alfernas
stuga i Klockhammar veckan innan.

80 meters plaskjakt

Lördagen inleddes med regn. Lördagen fortsatte med regn. Lördagen av
slutades med regn. Det var så blött att 80—metersrävarna nästan hade
behövt flytvästar! Lyckligtvis var de förtöjda i sina antennlinor.
Jägarna klafsade dock runt banan på förhållandevis mycket bra tider,
trots dess avskräckande längd. Fågelvägen var det 7000 m från start
till mål.

De internationella reglerna följdes, dvs fem rävar, enminuterspass
och tidtagning i mål. Banläggare var Sven/SM4CGR. Som kuriositet kan
nämnas att den närbelägna FM/TV-sändaren genererade mycket kraftiga
knasterstörningar hos åtskilliga av jägarna. Störningen kom in genom
sidobestämningsantennen. Den gamla beprövade AKF/BZR—saxen klarade
sig däremot bra!

Tjeckierna var som väntat helt suveräna. Genom att gemensam start
tillämpades blev klungorna påtagliga. Tjeckierna kallade detta “att
följa bussen”. De som inte orkade hålla tempot ansågs “inte ha bil
jett”. Jag blev själv omkörd av bussen i ett motlut mitt på banan.
Det sa bara “svisch — svisch — svisch”, så var de förbi och borta.

Nordiska Mästerskapet vanns av Bengt Evertsson, ÖSA. Tvåa var Magnus
Holmberg, ÖSA, och på bronsplats kom Göran/SM4HQO, ÖSA. En förkros
sande örebrodominans som synes. 1 lag blev resultatet 1. Sverige;
2. Norge och 3. DanmarkS Det är verkligen mycket glädjande att änt
ligen (!) få se Danmark i resultatlistorna. Hoppas det blir många
fler gånger.

Torr tvåmetersjakt

På söndagen var det dags för två—metersjakten. Solen sken. Skurar
förvarnade. Fortfarande enligt de internationella reglerna. Banläg—
gare var Magnus Holmberg. Han hade lagt en trevlig och utslagsgivande
bana söder om lördagens område. Skurarna uteblev och solen fick mer
och mer blå himmel att skina från. Se där, två—metersrävjakt är verk
ligen något att rekommendera!

Tjeckierna var suveräna även på två meter. Spridningen var dock något
större denna gång. Bosse/SM5CJW:s nya sax användes av flera av delta
garna med mycket gott resultat. Antalet beställningar på byggsats
till denna sax är nu imponerande. Kontakta Bengt Evertsson om ni vill
vara med och jaga VHF—rävar och behöver en sax.



Förläggning och matservering var utomordentligt bra och sköttes med
den äran av Sven/SM4CGR med fru och Kent/SM4KIB med fru. Heder och
tack för en fin veckända.

-oy

RESULTAT (endast skandinaver!)

80 zu, individuellt

1) Bengt Evertsson SWE 1.02.06 5 rävar
2) Magnus Holmberg 1.06.23
3) Göran Arvidson/SM4HQO 1.06.40
4) Allan Asmussen/OZ1FSM DAN 1.12.35
5) Svein Olsen/LA6KCA NOR 1.19.26
6) Lars Thyr/SMOIZW SWE 1.20.57
7) Bo Lenander/SM5CJW 1.23.21
8) Leif Zettervall/SM5EZM 1.24.01
9) Kalle Svensson 1.29.11

10) Steinar Moen/LA5OM NOR 1.30.09
11) Lars Carlsson/SM4GGR SWE 1.30.17
12) Gunnar Svensson 1.30.24
13) Marianne Arvidson/SM4MST 1.30.52
14) Arne Cristensen/LA5OBA HOP 1.34.01
15) Knut Heimdal/LA6XI 1.38.17
16) Hannu Launto/OH2NWM FIN 1.43.21
17) Hannu Määttänen/OH2BOW 1.43.34
18) Lars Nordgren/SMOOY SWE 1.44.05
19) Arne Jensen/OZ9VA DAN 1.47.26
20) Cristina Thyr/SMOECX SWE 1.48.34
21) Öivind Solli/LA1KP HOP 1.50.14
22) Clas Thorén SWE 1.50.58
23) Per Jarle Eikeland/LA5UGA NOR 1.53.48
24) Jan Palmquist/SM5FUG SWE 1.58.44
25) Fredrik Sundin 2.06.12
26) Birgitta Asklund/SM4OWY 2.22.12
27) Torbjörn Herstad/LA1KF NOR 2.24.08

80 zu, lag

1) SWE genom Bengt Evertsson och Magnus Holmberg
2) MOR genom Svein Olsen/LA6KCA och Steinar Moen/LA5OM
3) DAM genom Allan Asmussen/OZ1FSM och Arne Jensen/OZ9VA
4) FIN genom Hannu Launto/OH2NWM och Hannu Määttänen/OH2BOW

2 zu, individuellt

1) Bengt Evertsson SWE 1.23.09 5 rävar
2) Sven Nilsson/SM4CGR 1.23.53
3) Per Jarle Eikeland/LA5UGA NOR 1.24.06
4) Svein Olsen/LA6KCA 1.27.31
5) Leif Zettervall/SM5EZM SWE 1.27.46
6) Arne Cristensen/LA5OBA NOR 1.28.09
7) Göran Arvidson/SM4HQO SWE 1.32.47
8) Gunnar Svensson 1.34.14
9) Kalle Svensson 1.34.25



10) Lars Mordgren/SMOOY SWE 1.34.32
11) Bo Lenander/SM5CJW 1.34.47
12) Knut Heimdal/LA6XI NOR 1.41.54
13) Öjvjnd Solli/LA1KP 1.53.29
14) Torbjörn Herstad/LA1KF 2.14.48
15) Steinar Moen/LA5OM 2.19.53
16) Jan Palmquist/SM5FUG SWE 2.39.00

Eftersom 2m-jakter ännu ej officiellt ingår i Nordiska Mästerskapen
delades inga medaljer ut i denna deltävling, ej heller utsåg några
lagvinnare. Detta måste vi dock ändra på till kommande år - kan vi
införa det redan till NM 1994 eller 1995?

Vän av ordning frågar sig kanske nu var tjeckier och tyskar placerade
sig i resultatlistorna — de saknas ju. På 80—metersjakten kom några
tjeckiska jägare på de sex första platserna på den inofficiella
listan och på 2-metersjakten de på de fyra första platserna. Tyskarna
spred ut sig mer jämnt i listan med försteman på 28.e plats på 80-
metersjakten och på 19.e plats på 2-metersjakten. Det var för övrigt
samme man som blev bäste tysk, Jens Stein/DL8KAN.



Svenska Mästerskapen 1993

Under helgen 2 1—22 augusti arrangerades årets SM av SRJ (Stockholms
RävJägare) i området kring Bålsta NV om Stockholm. Förläggningen var
förlagd till Knarrbackens “stugby” strax utanför Bålsta centrum med
Sven Carlsson som banläggare och huvudarrangör.

När vi vaknade på lördagsmorgon~n vräkte regnet ned och det såg ut
som om Pohimans väderprognos i TV kvällen innan med råge skulle upp
fyllas men det dog långsamt bort på förmiddagen. Natten blev t o m
stjärnklar med lite dimma över fälten.

Banläggaren Sven Carlsson samlade sina rävliggare runt sig och gav
de instruktioner som är nödvändiga för tävlingens genomförande och
sedan reservsändarna från Örebro kommit försvann alla rävliggare ut(J.~ i skogen. Sambandschefen —IQ/Alf satte upp inlotsningsstationen för
de bilburna jägarna samt ordnade förbindelsen mellan rävarna, start-
platsen och förläggningen med hjälp av -NTJ/Lorenz och -MYL/Kristina.

Jägarna droppade in under eftermiddagen, registrerades och anvisades
hus för övernattningen samt undfägnades med kaffe/té och hembakade
bullar och äppelkaka. Utrustningen kontrollerades, batteripaket jus
terades, några sov för att samla krafter och andra pratade om tidi
gare SM. Speciellt glädjande var det att välkomna de två Gävlejägare,
som för första gången skulle springa ett SM och tampas med sju rävar
och dessutom på natten. Och det gjorde de mycket bra!

Klockan 1945 var det dags med avfärd till samlingsplatsen NO om
Brunna Centrum. Där delades kartorna ut och vi promenerade iväg några
hundra meter till start, markerad på kartan med en triangel. Som van
ligt funderade vi på åt vilket håll vi skulle springa under de två
sista minutrarna innan rävarna skulle börja sända för att hitta en
bra pejlplats och kanske ta en räv i första passet.

Startskottet gick och de allra flesta sprang iväg åt SO och vek sedan
av norrut. Därefter splittrades fältet och det var inte många man

O mötte i skogen utom just runt de väl dolda rävarna. Terrängen varibland risig och blöt men utnyttjade man stigar och vägar gick det
ganska bra. Banlängd drygt 4 km med vinnartiden 1 timme 18 minuter.

På vägen hem till förläggningen, svettiga och trötta och inte riktigt
r~ rena, stoppades vi på inotorvägen under nästan en halv timme av ett
\......? gäng motorcykeldårar som praktiserade drag—racing mitt i natten, en

utomordentligt fånig övning på allmän väg. En ensam polisbil med blå—
ljus stod på motsatta körbanan, men om det var för att hjälpa till
eller titta på förstod vi inte - helt klart är att den inte gjorde
någon nytta. Väl framme duschade vi, åt nattamat och tittade på
resultaten och gick sedan till sängs.

På söndagsmorgonen väcktes vi av Sven redan kl 0600 efter alltför få
timmars sömn, åt frukost och förberedde oss för avfärden till dag-
etappen. Vädret var mulet med lågt hängande moln men det klarnade
långsamt upp och under jakten tittade t o m solen fram. Kl 0800
startade karavanen för en några km lång färd till Lastbergets kon
ferensanläggning SO om Bålsta, däre vi kunde ställa bilarna inne på
anläggningens P-plats och kl 0858, två min före första sändningspass,
gick startskottet för dagjakten.



Många startade söderut, tre—fyra satsade norrut, lika många åt väster
och några stannade kvar. Det sista alternativet var nog inte så dumt
eftersom 6:an låg 330 m öster om startplatsen, därifrån söderut mot
4:an och sedan upp till 3:an. Om vi tyckte att nattbanans terräng var
besvärlig var det ändå inte mycket mot dagbanans — massor av grenar
och kvistar efter trädfällning, tätt med ormbunksblad som dolde
marken med de gamla blöta traktorspåren samt småkuperat och här och
där mycket tät skog m a o en mycket bra SM—terräng! Banlängden blev
drygt 7 km fågelvägen med en vinnartid på 1 timme 23 minuter.

Sedan vi duschat, klätt om, packat vårt pick och pack, städat och
ätit en härlig lunch startade så småningom det traditionella räv—
mötet, där vi bl a bestämde de kommande stora jakterna under 1994.
De nationella jakterna skall nästa år fungera som uttagningsjakter
för VM—laget och bestå av både en 2m—jakt och en 8Om-dito. Datum
bestämdes till 24—25 april i Västerås, 11—12 juni i Morokulien samt
30—31 augusti i Orebro. SM-arrangör är ännu inte utsedd, ej heller

C) datum. Däremot är det bestämt att Sverige skall arrangera 1994 års
VM under tiden 5—11 september. Nordiska Mästerskapen hoppas vi att
Finland arrangerar nästa år. Slutligen planeras ett träningsläger i
Idre under andra halvan av juli, liknande det som hölls iår med Bengt
Evertsson som drivande kraft.

Avslutades så årets SM med prisutdelningen. Det visade sig nu, att
Bengt Evertsson för femte gången blivit svensk mästare och donatorn
av vandringspokalen, -BF/Calle Walde, bestämde att Bengt nu skulle
lägga beslag på denna pokal för gott. Istället skall han (Bengt
alltså) skänka rävjägarna en ny vandringspokal för kommande SM. Sedan
de individuella segrarna, lagsegrarna och klassegrarna fått sina
plaketter blev det dags för alla jägare att gå fram till prisbordet
och välja varpå vi sade tack och adjö till varandra och åkte hem.

Ett TACK också till rävarna -BF/Calle, Sten Sandberg, Lennart Berg,
Göran Grundfelt med Elsmarie, -CZI/Klas, -HBV/Bengt, —DIC/Ragge och
Gunnar Fagerberg samt sambandsgruppen med —IQ/Alf, —NTJ/Lorentz och
-MYL/Kristina. Ett stort TACK går även till Sven för de fina, ut
slagsgivande banorna och Vivian för all den goda maten hon trollade
fram i köket på Knarrbacken.

RESULTAT, individuellt

1) Bengt Evertsson ÖSA 5 2.43.30 14 rävar
2) —SVM/Hans Sundgren VRK OB 2.55.58
3) Bo Söderguist SRJ 5 3.04.58
4) —CGR/Sven ÖSA OB 3.06.55
5) Magnus Holmberg ÖSA 5 3.07.27
6) Gunnar Svensson SIW OB 3.14.58
7) Christer Eriksson VRK OB 3.21.11
8) Kalle Svensson SRJ 5 3.28.05
9) —OY/Lasse SRJ V 3.42.52

10) —OXW/Michael SRJ 5 3.50.04
11) —KON/olle SRJ V 3.52.17
12) -BGU/PA SRJ V 4.08.16
13) —AKF/Bosse SRJ V 4.09.18
14) Clas Thorén SRJ 08 4.12.31
15) —IDV/Ronald SRJ OB 4.19.42
16) —EZM/Leif VRK V 4.41.32
17) —CLE/Lennart SRJ V 4.54.18 13 “

18) —EJY/Anders SRJ OB 4.37.28 12 “



19) —UDJ/Erik GKA S 5.26.50
20) —OWY/Birgitta ÖSA D 5.31.45
21) —OWV/Stig ÖSA V 5.34.04
22) —BZR/Torbjörn SRJ V 5.42.00 11
23) —UDI/Fredrik GKA S 4.59.04 10

RESULTAT, lag

1) ÖSA genom Bengt Evertsson, -CGR/Sven, Magnus Holmberg 8.57.52
2) SRJ genom Bo Söderguist, Gunnar och Kalle Svensson 9.48.01
3) VRK genom —SyN/Hans, Christer Eriksson, —EZM/Leif 10.42.31

Slutligen ett stort TACK till våra prisdonatorer och alla rävjägare
och andra läsare uppmanas att gynna dem som ett bevis på deras gene
rositet:

ALLGON
ELFA

O HANDKAPPINSTITUTETKl -PANEL
KYLMA
MUNTERS
ROSÉN TELECOM
SALTSJÖ-DATA
SWEMA
VÅRGÅRDA RADIO
Z 1 EHL



Skåpjakten 1993
Årets rävjaktsstafett “Skåpjakten avgjor
des lördagen 18 september, en strålande
fin men kylig höstdag. på Lennartsnäs,
söder om Kungsängen mellan Stockholm
och Västerås. Natten hade också varit klar
och kall, så frosten låg vit över gärdena när
banläggaren Lasse/OY i gryningen gav sig
ut med de 12 sändama, sju på 80 meter
och fern på två. 80-metersantennerna var
redan uppsatta. så det var bara att koppla in
trådarna och stämma av. På två meter var
riggandet ännu enklare, bara att hänga upp
sändarväskorna och slå på strömmen.

Förberedelserna höll på att bli dramatiska.
En av 80-sändama kunde först inte åter
finnas efter veckans ordinarie onsdagsjakt.
Den dök som tur var upp på fredags
kvällen. Ännu senare på natten mot lör
dagen, när arrangören för säkerhets skull
kollade alla sändama beträffande uteffekt
etc, visade det sig att flera av lådorna be
hövde tömmas på vatten. Detta var också
en effekt av onsdagens jakt, som var en av
höstens blötaste, nästan “undervattensjakt”.
Inte nog med det, två av automatlådorna
uppförde sig totalt vansinnigt. Vid koll
inuti visade det sig att elektroniken inte
bara var fuktig, den var drypande våt. De
fick tillbringa natten utan höljen på ett
vänneelement och gick sedan helt oklan
derligt på lördagsmorgonen.

Nya regler
Tävlingen gäller tremannalag. Nytt för i år
är att första sträckan går på 80 meter, andra
på 2 och tredje på 80. Varje sträcka inne
håller fem rävar. 80-meterssträckoma ett
och tre är två varianter med tre gemen
samma och två egna rävar. För att vinna tid
startas sträcka ett (80) och två (2) sainti
digt. Sträcka tre Par inte gå ut förrän bade
sträcka ett och två har kommit in. Lagets
totaltid är summan av respektive del
sträckas tid.

Först tillbaka till växling var SRJ2:s Bosse
Söderqvist med den suveräna tiden 3 7.49.
Så är han också den åttonde bästa i Europa
på två metersrävjakt. Alla trodde att nu
ligger SRJ2 verkligen bra till. Men, på 80
meter sprang Gunnar Svensson första
sträckan för samma lag. När han så små-

ningom korn åter från skogen, visade det
sig au han hade den i särklass längsta tiden
av alla 80-ineterslöpama. En tuff uppgift
väntade nu för Olle/KON på tredje.

ÖSA behåller skåpet
Men mot nordiska mästarna OSA var det
inget att göra, som vanligt höll jag på art
skriva. Bengt Evertsson, bronsmedaljör på
80 meter i årets EM, raketsprang sin
sträcka på 27.10. Det blev dagens snab
baste sträcktid. GöranIHQO på 80 och
SvenJCGR på 2 skötte sig bra så det räckte
till guld. Skåpet Par alltså stå kvar i Orebro
ett år till. De vet var!

Silvret togs ohotat av VRK2 med
Bosse/CJW (80), Christer Eriksson (2) och
Hans/SVM (80). Kampen om bronset var
dock helt öppen ända till tävlingens siste
löpare gick i mål. VRKI :s sistalöpare
Magnus Holmberg kom in 19.51 före
SRJ2:s tredjeman Olle/KON. Tack vare
Bosse Söderkvist fina tvåmeterslopp, som
var 20.51 snabbare än VRK1 LeifYEZM:s,
kunde SRJ2 erövra tredjeplatsen med blott
en minut tillgodo. Detta var ett oväntat re
sultat, som gav upphov till febril kontroll
räkning. Troligen känner de inblandade till
att arrangören Lasse/OY är humanist.
Sådana beskylls ju ibland för att betrakta
alla siffror som ungefärliga!

Resultat

Lag: 1. ÖSA (HQO/CGRIBengt E)
2.2 1.08, 2. VRK2 (CJW/Christer E/SVM)
2.43.08, 3. SRJ2 (Gunnar S/Bosse S/
KON) 2.53.37, 4. VRK1 (FUG/EZMJ
Magnus H) 2.54.37. 5. SRJI (AKF/Kalle/
Kalle) 3.05.35

80 meter alt A. 5 rävar: 1. SVM 38.49, 2.
Magnus H 49.20, 3. HQO 54.5 1, 4. Kalle
S56.l5, 5. Gunnar S 77.00

80 meter alt 8, 5 rävar: 1. Bengt E 27.10,
2. CJW 56.29, 3. KON 58.48. 4. FUG
66.47, 5. AKF 70.43

2 meter, 5 rävar: 1. Bosse 5 37.49, 2.
EZM 58.30, 3. Kalle 5 58.37, 4. CGR
59.07, 5. Christer E 68.00
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