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Vintern är över, en vinter som stundtals varit kall men stundtals
mycket vacker och med en del snö som tillåtit några skidjakter. Nu
gäller dock förberedelserna för året stora begivenhet, nämligen
VM:et i september på Ing 1.

Som vanligt börjar vi med RESULTATEN av tidigare jakter:

940213/Järva

1) AKF/Bosse 1.56.20 7 st 4) Gunnar F 2.10.00 3 st
2) KON/Olle 2.04.30 5) Bosse 5 1.39.20 7
3) OY/Lasse 1.58.00 6 st

Jakten var utlyst som skidjakt! Det var -18 C när Sven gick ut med
rävarna. Vid 12-tiden hade temperaturen stigit till -8 C med strå
lande sol; det var ett underbart väder! AKF/Bosse hade sällskap med
Inger banan runt; Bosse 5 hade inga skidor med sig och därmed pla—
cerarde han sig poängmässigt sist.

940226/Sundby

1) Bengt E 1.31.10 15 st 5) Kalle S 1.31.30 13 st
2) Bosse S 1.31.16 6) BGU/PA 1.59.00 11 “

3) KON/Olle 2.01.20 7) AKF/Bosse 0.14.07 10
4) Magnus II 2.15.28

Det var strålande fint väder denna lördag när Gunnar S lade ut de
åtta fasta kontrollerna och de sedvanliga sju rävarna. Kl 17.10
släpptes vi iväg för att under 40 min leta efter de fasta kontrol—
lerna och därefter startade rävarna. Skidspåren runt Sundby var
utmärkta att använda liksom nere på Flemingsbergsviken, men för
sökte man ta sig tvärs över viken blev det blött, eftersom snön
dolde smältvattnet på isen. Temperaturen föll till ca —10 C och
månen lyste över området —— mycket vackert!

Även denna jakt var utlyst som skidjakt (och det hörsammade Bengt
E, KON, BGU och AKF, som därmed kom först i poängserien) men ingick
också som ett delmoment i det träningsläger som anordnades denna
helg hemma hos Gunnar 5. Det började fredag kväll med en Bom-jakt
i Ursvik, fortsatte lördag fm med en 2m-kortdistansjakt och avslu
tades på söndag fm med en ny 2m—j akt.

940313 /Fiskartorpet

1) Gunnar 5 1.05.15 7 st 5) Gunnar F 1.39.10
2) BGU/PA 1.19.30 6) EJM/Christer 1.17.00 4 st
3) Kalle 5 1.20.20 7) Victor F 1.35.00 1 “

4) KON/Olle 1.25.00

Snön hade helt försvunnit under de senaste dagarna, men det var



blött i marken och möjligheten att följa någon annans spår till
räven fanns inte. Det var soligt men blåsigt på morgonen och det
snö—/regnoväder Pohlman hade hotat med i TV hade den goda smaken
att hålla sig borta tills vi kommit hem igen. Dusch och bastu i
KTU’s motionsanläggning avslutade denna jakt.

940320/Järna

1) BGU/PA 1.25.40 5 st 5) AKF/Bosse 1.49.00
2) KON/Olle 1.45.20 6) Sven C 1.51.20
3) Clas T 1.47.33 7) Gunnar F 2.11.00
4) OY/Lasse 1.47.34

En perfekt rävjaktsdag, solig med temperaturen kring noll grader.
Snön låg djup i skogen, så det blev tufft att springa terräng mel
lan rävarna, även om skaren bar ibland. Olle fick sig ett ofrivil
ligt dopp när han skulle balansera på en trädstam över en ganska
bred å. PA slet sönder en sko och fick springa med snö runt tårna
under halva jakten. 2—ans räv hördes mycket svagt, så svagt att den
inte kunde pejlas, 5-ans räv gick inte alls. Det är hög tid nu att
våra nya rävar kommer igång!

940401/Bogesund

1) BGU/PA 1.50.41 10 st 4) Gunnar F 3.00.00
2) Clas T 1.52.58 5) VEl/Jesper 1.18.30 2 st
3) AKF/Bosse 2.13.30 15 st

1:a apriljakten med OY/Lasse och KON/Olle som arrangörer bjöd på
ett par överraskningar; kartan hade storleken av ett vanligt vykort
över den östra delen av Bogesundslandet och av de fem ryskbyggda
rävarna bytte 1:an och 2:an plats ett par gånger under jakten
liksom också 3:an och 4:an, vilket förvillade en del innan det stod
klart, att under 1:a april—jakten kan och får allt hända. Dessutom
fanns det vid varje räv en liten karta med två fasta o—kontroller
inritade och av dessa var en gemensam från två olika rävar! ~å en
räv fanns det tre o—kontroller varav en var speciellt utsedd för
Gunnar $ -- den låg nämligen ute på en ö ett par hundra meter från
land och det var meningen att Gunnar skulle simma ut för att finna,
att där ingen räv låg; “April, april . ..“

Nu visade det sig att både Gunnar och Kalle hade fullständigt mis
sat att det var Långfredag, så Kalle åkte till skolan på morgonen
och Gunnar satte igång att jobba som vanligt —- det blev verkligen
“April, april. . .“ när de upptäckte misstaget.

Vädret var perfekt med sol och lite blåst under jakten. Nätterna
före och efter jakten innehöll riktiga busväder med starkt regn och
halv storm. Men var fanns alla rävjägare?

940413/Näsbypark

1) Sven C 1.12.35 6 st 4) KON/Olle 1.31.40
2) Bo S 1.23.44 5) Gunnar 5 2.12.00
3) AKF/Bosse 1.24.42

2:an sände hela tiden men kunde bara höras på 30 meters håll. Byte



av antenn gav ingen förbättring. Olle tog hem den för kontroll.

Gunnar hade glömt utrustningen hemma när han drog ut på jobb i
norrort och hann inte hem före tävlingen. Han fick därför låna
allting inkl skor. Glömde att stämpla kortet gjorde han också, men
han var ändå sist i mål.

Därmed över till KOMMANDE JAKTER:

Onsdag 4.5: Samling kl 1900 på P-platsen vid Grönsta/Lidingö
(telekarta 26/C2)
Arr. ?

Onsdag 18.5: Kvällsjakt. Ring CLE/Lennart på tel 08—760 46 72

Onsdag 25.5: Kvällsjakt. Ring Gunnar F på tel 08—654 71 01

Onsdag 1.6: Samling kl 1900 vid Altorps station i Djursholm (tele—
karta 18/DS)
Arr. HBV/Bengt

Onsdag 8.6: Samling kl 1900 vid rastplatsen på Träkvista malm.
Denna ligger på åsen efter Träkvista C (telekarta
40/E3) med utsikt över Ekerö kyrka
Arr. Clas T

Onsdag 15.6: Samling kl 1900 vid Ängsjö friluftsgård för en lång
förberedelsejakt till nästa långa jakt
Arr. KON/Olle

Onsdag 22.6: Gunnars mara! Samling kl 1900 vid Sundby frilufts
gård i Huddinge (telekarta 50/DS) för den avslutan
de vårjakten, förmodligen lång som vanligt. Gunnar
bjuder på bad i Flemingsbergsviken efteråt.

Med detta är de vårsäsongens jakter avklarade och vi kan gå på
semester — sticka ut med båten, åka utomlands eller förbereda
årets rävjakts-VM. Alla sätt är bra utom de tråkiga.

Vi ses i skogen!

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)


