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Nu är det verkligen varmt och gott, åtminstonde för dem som har
semester, men för gräsmatteägare börjar det bli kris. Varmt var det
också att springa på träningslägret i Idre liksom NM i Nådendal i
Finland. Reportage och resultat från denna tävling, liksom poäng—
serieresultaten, kommer i ett senare SRJ—blad —— tiden räcker lik
som inte till nu när VM-förberedelserna går på högvarv.

SM
Radiopejlorientering

Årets SM går i Västerås lord. sönd den 20-
21 augusti. SM-regler (dvs ej VM-regler
gäller). Amnäldiggenomattsättain 100 kr
påpostgirokonto 38 15 01-6 (Västerås Ra
dioklubb) senast den 25juli.
Ange på postgirotalongen: SM-94, namn
och signal, klass samt om du inte vill ha
kartan klistrad. Mer information om för.
läggning och slutlig kostnad följ er.
Har du frågor så ring
021-144428 Hans Sundgren

För Västerås Radioklubb
Hans Sundgren

Efter denna kallelse kommer RESULTATEN av tidigare jakter:

940420/Viksiö

1) Bosse 5 0.59.25 7 st 4) BGU/PA 1.39.45
2) KON/olle 1.15.02 5) Gunnar S 2.09.00
3) RGH/Johan 1.34.57

En något kylig kvällsjakt som den snabbe kunde springa runt utan
att använda pannlyset. Ett hotande regnmoln hängde över Sandviks
området strax före start men det blåste så småningom bort. Kärret
utanför motionsgården sprang vi genom på kors och tvärs och blev
lite blöta om fötterna. Dusch och bastu efteråt värmde upp oss.

940427/Lovö

1) KON/Olle 1.19.15 6 st 5) Clas T 1.36.15
2) AKF/Bosse 1.27.50 6) Gunnar F 2.05.00
3) Gunnar S 1.28.00 7) CLE/Lennart 2.04.50 5 st
4) RGH/Johan 1.28.07

1:ans batterivakt slog ifrån räven redan i första passet så av sju
små rävar blev det bara sex.



940504 /Grönsta

1) Gunnar S 1.08.30 7 st 5) Clas T 1.48.10
2) BGU/PA 1.19.07 6) OY/Lasse 1.27.40 6 st
3) KON/Olle 1.28.30 7) Gunnar F 1.45.00
4) Kalle 1.35.24

Ordinarie banläggare var bortrest varför jaktens rävar placerades
ut av Gunnar 5, Kalle och BGU/PA. De tre fick var sin sektion av
Grönstakartan att efter eget skön lägga rävarna på. Därefter jagade
de på såväl sina “egna” som övriga rävar men för att inte favorise—
ra kunskaperna om rävarnas placeringar får de bara 7 poäng i poäng—
serien.

OY/Lasse hade med sig en egen karta över Grönsta, men den täckte
inte hela det aktuella området. Han slutade på en räv långt utanför
kartkanten men hade turen att bli upphämtad av en rävintagare och
kom på så sätt snabbt tillbaka till startplatsen i andra änden av
kartan. RGH/Johan kom per kommunala transportmedel till starten ett
par minuter för sent och eftersom han saknade sax kunde han inte
jaga utan han sprang ett par varv i terrängen för att hålla värmen.

Vädret var soligt och fint men ganska kallt och på natten frös det
till.

940519/Kairo

1) KON/Olle 1.51.40 7 st 5) Kalle 2.04.50
2) Gunnar 5 2.01.13 6) AKF/Bosse 1.55.00 5 st
3) OY/Lasse 2.04.20 7) BGU/PA 1.57.25 3 “

4) Clas T 1.56.00 6 “ 8) Bertil Kruse 1.58.04

CLE/Lennart hade hittat ett nytt område i Upplands Väsby-trakten
och där lagt en bana, som var fullt i klass med en SM—bana vad det
gäller längd och svårighetsgrad, i alla fall vad gäller att gömma
rävarna. Detta skvallrar segrartiden om och att endast tre jägare
hittade alla sju rävarna.

Solen kom fram på eftermiddagen men det var ändå ganska kallt och
blåsigt och kallare blev det under jakten —— temperaturen sjönk
till 0-graderstrecket. En nybörjare, Bertil K som gått på FRO—
rävjaktskurs, gjorde sina första erfarenheter av en riktig rävjakt
i sällskap med PA och hittade tre rävar.

940525/Grimsta

1) KON/Olle 1.02.10 7 st 5) BGU/PA 1.15.00 4 st
2) OY/Lasse 1.18.20 6) Clas T 1.06.00 3 “

3) Gunnar S 1.15.25 6) Harry D 1.06.00
4) Kalle 1.33.00 8) Bertil K 2.10.00

Clas T och PA delade på denna jakt eftersom ordinarie banläggaren
var på resa. Pga av ett försenat byggmöte blev det mycket kort tid
att lägga ut rävarna och det märktes på koncentrationen av rävar
i den sydöstra delen av kartan. Ett stilla regn föll på morgonen
men eftermiddagen blev varm och solig.



Även denna gång hade vi en nybörjare från FRO, Harry Danielsson som
också gått på ovannämnda rävjaktskurs. Tillsammans med Clas T hit
tade han tre av rävarna.

940601/Altorp

1) Gunnar S
2) BGU/PA
3) KON/Olle
4) Clas T
5) Gunnar F

1.16.16 7 st 6) Victor F
1.21.30 7) AKF/Bosse
1.24.50 8) Harry D
1.24.55 9) Bertil K
2.25.10

2.25.20
1.35.00 5 st
1.24.58 1 “

1.45.00

Altorpsjakten med OY/Lasse som banläggare. Det blev lite strul med
3:ans och 4:ans rävar i det att 3:an låg fel i tiden och 4:an kom
igång efter en timme. Lasse blev tvungen att flytta den från en
fotbollsplan, där den nästan trampades ned av ett gäng mörkhyade
spelare, och för att den inte skulle inverka alltför mycket på
banvalen lades den mycket nära startplatsen.

Varmt och soligt hela dagen och myggen börjar nu bli irriterande.

940608/Träkvista malm

1) KON/Olle
2) Gunnar S
3) BGU/PA
4) AKF/Bosse
5) OY/Lasse

1.21.40 7 st 6) Gunnar F
1.22.44 7) Sven C
1.28.40 8) Bertil 1<
1.33 44 9) Gunnar fl
1.34.00

1.41.05
2.06.20
1.45.00 4 st
2.12.00 1 “

Clas T hade hittat en ny plats strax bortom Träkvista, uppe på
grusåsen med en mycket fin utsikt över Nälaren och Södertörn. Kar
tan var den ekonomiska med ett rutmönster som inte ligger riktigt
i nord—syd resp öst-väst; Clas hade därför markerat meridianerna
med rött för att underlätta orienteringen.

Vi fick skarpa tillsägelser att inte klättra i den stora grusgro—
pens branta sidor men vad skall man göra, när pejlingarna pekar upp
på krönet och man står nere i botten? Det tog nästan 10 minuter att
klättra de 30—40 metrarna upp till plan mark igen.

Söder om startplatsen var terrängen rejält kuperad med stora, djupa
diken och tät undervegetation och påminde mycket om terrängen i
Luxembourg.

94O615/Ängsiö

1) Gunnar S
2) BGU/PA
3) AKF/Bosse
4) Gunnar F
5) Sven C

1.17.40 7 st 6) OY/Lasse
1.42.50 7) Jan Fogeby
1.45.00 7) Andreas “

2.01.00 6 ~ 9) Bertil K
2.05.20

1.13.40 5 st
1.40.00 4 “

1.40.00
2.06.00 3 “

KON/Olle hade tidigare hotat med att detta skulle bli en förövning
till Gunnars mara veckan senare och det stämde bra med en banlängd
på 7—8 km. Massor av småflugor eller mygg svärmade i det varma,
fuktiga vädret över stigar och vägar och fastnade i ögon och hals.



Två nybörjare, Jan och Andreas Fogeby och vana orienterare från
Järfälla OK, ställde upp och tog fyra rävar redan första gången.
Mycket bra! Om de fortsätter blir de allvarliga utmanare i nästa
års poängserie.

940622/Sundby (Gunnars mara)

1) KON/Olle
2) Kalle S
3) Jan F
4) AKF/Bosse
5) OY/Lasse

2.31.05 7 st
3.09.00
3.10.00
3.12.00 6 “

1.28.15 3 “

6) Andreas F
7) BGU/PA
7) Mikael H
7) Rickard

3.12.00 3 st
3.12.00 2 “

3.12.00
3.12.00

1 år samlades vi vid Sundby friluftsgård men skulle sedan tränga
ihop oss i ett par bilar för transport till den verkliga startplat—
sen strax söder om Farsta! Därifrån skulle vi sedan springa ned
till Sundby, där tidtagningen skulle ske. Vi förväntade oss därför
en jättebana med rävar på ömse sidor om Flemingsbergsviken, men
Gunnar var inte så hård i år. Dock blev banan drygt 7 km i den
ibland mycket kuperade terrängen i Balingsnäs-området.

Därmed över till KOMMANDE JAKTER:

Onsdag 3.8: Samling kl 1900 vid Rösjöbadet/Täbysidan
Arr. KON/Olle

Onsdag 10.8: Samling kl 1900 vid Enebybergs lP
Arr. Lennart Berg

Tisdag 16.8: Sista träningstillfället före SM!
Samling kl 1930 vid Stockby motionsgård/Lidingö
Arr. AKF/Bosse

Lördag/söndag
20—21.8: SM i Västerås! Se i början av bladet

Onsdag 7.9: Ring CZI/Klas på tel 532 551 96 om platsen

Måndag-lördag
12—17.9: VM i rävjakt på Ing 1!

Onsdag 21.9: Samling kl 1900 vid Ensta krog
Arr. RGH/Johan

Onsdag 28.9: Ring Clas T på tel 560 330 42 om platsen

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)



Landslcampen i Morokulien 1994

Den 11—12 juni arrangerades den traditionella rävjaktslandskampen
mot norrmännen i det lilla “landet” Morokulien vid Charlottenberg
och det blev också den andra kvalificeringstävlingen för svenskar
na till VM—laget. Som bekant skall ju VM arrangeras här i SM—land
senare i höst med förläggning på Ing 1.

Banorna låg iår öster om Charlottenberg (Som—jakten) resp söder om
Magnor på den norska sidan (2m-jakten). Som—kartan var en normal
orienteringskarta i skala 1:15.000 med 3 m ekvidistans och med en
kuperad och tuff terräng, som stundtals var mycket svårforcerad

Q pga tät, låg björkskog eller mycket ris efter skogsavverkning.Dessutom fanns det knappast några stigar i den riktning jägarna
skulle springa så det blev mycket terränggång. Det blev alltså
svettigt, både för banläggarna Torbjörn/LA1KF, PA/SMØBGU och
jägarna.

2m—kartan på den norska sidan var en s k “gå på tur”—karta i skala
1:30.000 (1) och med 10 in (1!) ekvidistans. Denna karta var inte
alls så detaljrik som vi är. vana vid och det gjorde orienteringen
besvärlig. Terrängen var kuperad och ibland ganska tät, vilket är
knepigt med de stora 2m—saxarnas antenner — man måste vrida saxen
vertikalt och då är det ju inte så lätt att pejla en horisontal—
polariserad räv. Men, det var ju en uttagningstävling till VM och
då skall det ju vara svårt, ju svårare dess bättre, eftersom ingen
vet idag hur VM—terrängen kommer att se ut.

Pga ett mycket beklagligt misstag blev inte de fem rävarna på 80m-
jakten på lördagen omställda från 7-rävarsj akt med lO-minuters
pass till 5—rävarsjakt med 5—minuters pass, som VM—sändarna skall
sända, efter måndagens 7—rävarsjakt i västerås. Detta innebar att
det var tyst i ca 3 minuter i slutet av varje lo—minuters cykel
och det gav de först startande jägarna problem, eftersom de ingen
ting hörde under dessa 3 minuter och de inte förstod varför. Även
vid starten rådde en viss förvirring innan det stod klart vad som
hänt. Samtliga jägare utom en genomförde emellertid jakten, dock
bestämde sig norrmännen för att inte räkna denna jakt vare sig som
avslutningsjakt i Oslo—cupen eller uttagningsjakt till VM—laget,
eftersom rävarna inte sände enligt reglerna.

Sedan rävarna ställts om av Leif/SM5EZM kunde 2m-jakten genomföras
utan problem på söndagen. Vi, Torbjörn och PA, fick då mycket god
hjälp av Mats/SM3EMJ och Karl-Olof/SM3CLA, som tog var sin räv och
lade ut dem på anvisade platser. De gömde sig sedan i närheten och
hade ganska roligt åt jägarna, när dessa sprang runt och letade.

På lördagskvällen blev det som vanligt en grillfest utanför radio-
stugan med bl a transformatorkastning och där kom Kalle på en god
tredje—plats men så småningom tog tröttheten ut sin rätt och~tyst—
naden lägrade sig i stugorna. På söndagsmorgonen städades så stu
gorna, allt lastades i bilarna före avfärden till startplatsen och
efter jakten skingrades alla för hemfärd åt olika håll. Årets täv
lingar var klara och vi hoppas, att vi ses igen nästa år igen.



RESULTAT, 80 m

Seniorer Tid Rävar Plats
totalt VM-uttag

Bengt Evertsson 1.07.15 5 1 1
Bo Söderqvist 1.08.00 2 2
Magnus Holmberg 1.34.20 3 3
Svein/LA6KCA 1.35.30 4 —

Kalle Svensson 1.40.55 5 4
Allan/OZ1FSM 1.43.00 6 —

öivind/LA1KP 2.05.15 7 -

Erik/LA6PHA 2.31.45 8 —

LA4JIA 1.36.45 1 9

Oldtiwer

Sven/SM4CGR 1.21.30 1 1
Christian/LA5OQ 1.24.10 2 —

Christer.Eriksson 1.25.40 3 2
LASOBA/Arne 1.37.30 4
Gunnar 5 1.44.20 5 3
Olle/SMOKON 1.45.20 6 4
Leif/SM5EZM 1.56.10 7 5
Arne/OZ9VA 2.04.40 8 —

Ole/LA3QG 2.11.10 9
Knut/LA6XI 2.37.00 10
Karl—Olof/SM3CLA 1.33.00 11
Mats/SM3EMJ 1.33.01 12
?/LA2YG 2.12.00 13
Stein/LA4ND 14

Damer

Laila/LA6VEA 2.06.45
Hege + 2 juniorer 3.12.00
?/LA2AIA 3.12.00

RESULTAT, 2 ni

Seniorer

Bengt Evertsson 1.15.50 1 1
Bosse Söderqvist 1.16.25 2 2
Magnus Holmberg 1.32.00 3 3
Kalle Svensson 1.48.00 4 4
Svein/LA6KCA 1.53.10 5 —

Allan/OZ1FSM 2.27.10 6

Oldtitner

Sven/SN4CGR 1.20.45 1 1
Christian/LA5OQ 1.26.30 2 —

Gunnar Svensson 1.27.20 3 2
Christer Eriksson 1.32.10 4 3
Knut/LA6XI 1.34.10 5 —

Leif/SM5EZM 1.54.50 6 4
Arne/LA5OBA 1.59.00 7 —

Olle/SMOKON 1.51.10 8 5

Stein/LA4ND 1.54.30 9
Arne/OZ9VA 3.13.10 10

Damer

Laila/LA6VEA 2.57.30


