
SRJ-BLADET

Årgång 48

1995—06—24

Nr 4

Nidsommardagen — varm, solig men mycket blåsig och idag är det
precis 6 månader till julafton!

vårterminen är nu klar och längre fram i bladet kan du se de totala
resultaten. Några avdrag kan inte göras här utan först när samtliga
jakter för året är sprungna. Om någon har några synpunkter, ring
mig.

De stora tävlingarna i höst är 511 i örebro—trakten och NN i utkan
ten av Oslo. Detalj info om dessa finns längre fram — missa inte
sista anmälningsdatum!

Ned detta går vi över till RESULTATEN från den andra delen av vår
terminens jakter och vi börjar med:

950426/Kallhäll

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

1.25.30 7 st 5) OY/Lasse
1.30.30 6) RGH/Johan
1.45.12 7) Tomas R
1.48.17

1.00.00 4 st
1.19.54 3 “

2.12.00 0 “

Den sköna vårvärmen vi hade haft under några dagar förbyttes i en
isande kall vind på jaktdagen och i slutet av jakten började det
hagla. Välgömda rävar passerades på någon meters avstånd utan att
bli upptäckta. Gunnars, på den förra Sandviksjakten, skadade fot
hindrade honom lite men han kom ändå runt.

950503 /Grönsta

1) Gunnar 5
2) Clas T
3) BGU/PA

1.11.40
1.26.20
1.31.50

4) Gunnar F
5) Sven C
6) Kalle S

1.32.20
1.52.10
2.00.00

En bakräv, placerad längst ut på piren i den lilla hamnen, lurade
några ordentligt. Golfbanan var som en blöt svamp att springa på
och blött blev det för den jägare, som lurades rakt ut i ett kärr
att leta efter en räv, eftersom den långa pejlsignalen i slutet av
passet ledde rakt ner i vattnet.

1 slutet av jakten började det regna, vilket stred mot Pohlmans
väderleksrapport från dagen före.

950510/Granskoci

1) KON/Olle
2) AXF/Bosse
3) Gunnar 5
4) Sven C

1.20.50
1.29.20
1.35.10
1.36.20

5) Gunnar F
6) Clas T
7) Bertil K

1.59.20
1.59.26
2.12.00 1 st



En ny A4-karta i skala 1:10.000 över området Granskog ned till Säby
Gård användes för första gången. Kartan hade skänkts av Stockholms
Orienteringsförbund.

Rävarna var väl dolda under mossa och löv för att inte skogsvandra—
re skulle finna dem men det gav också problem för jägarna. En räv
var av någon anledning svårpejlad på närstriden och tvingade jägar
na att springa runt, runt, innan de hittade den. Banlängd ca 5 km
fågelvägen genom stundtals mycket blöt terräng.

950517/Grimsta

1) RGH/Johan 1.10.31 7 st 5) Sven C 1.43.20
2) Clas T 1.12.33 6) Gunnar 5 1.45.30
3) KON/Olle 1.19.20 7) AKF/Bosse 1.53.20
4) BGU/PA 1.39.00

Norges nationaldag! Gunnar F hade lagt en lagom lång jakt i Grim—
staskogen med start vid idrottsplatsen. Några misstänkte en bakräv
och sprang upp mot Hässelby, men där låg inget.

Rävarna var väl gömda och låg i några fall i sluttningar, vilket
gav en del konstiga bäringar. En av rävarna gav dessutom flera
jägare problem att finna, eftersom närstriden av någon anledning
blev knepig. Banlängd ca 5 km. Duschen och bastun efteråt var
skönt.

950522 /Skatås

Följande jakt (med en deltagare från SRJ, nämligen jag själv) gick
i utkanten av Göteborg och placeras här i bladet av såväl kronolo
gisk ordningsföljd som ett exempel på en jakt på annat håll i vårt
avlånga land.

Tävlingen gick i ett ganska kuperat område NO om Göteborg med start
vid en friluftsgård. Fem rävar, två timmars jakttid och tiotalet
jägare. Kartan var 27 år(!) gammal i skala 1:25.000 och 4 meters
ekvidistans. Det gick inte fort på kartan när man sprang!

Fem rävar med fem—minuterspass gör ju att man inte behöver vänta
så länge om man skulle missa närstriden —— och det gjorde man, jag
lovar, och under flera pass dessutom! Vi tycker ibland att våra
rävar kan vara gömda, men det är inget jämfört med hur det kan gå
till här! Rävarna var fullständigt dolda i bergsskrevor eller vid
träd eller nedgrävda i backen och övertäckta med ris, löv och jord.
Det enda som möjligen kunde ses var antenntråden utmed trädstammen
eller möjligen en motvikt, om man har tur och goda ögon.

Någon stiftklämma användes inte utan varje jägare förses med en
kodplugg, som sticks in i en sladdkontakt förbunden med räven. När
man sticker in sin kodplugg i sladdkontakten tänds en liten lampa
som signal att man är man registrerad. Skulle man av någon anled
ning komma tillbaka till samma räv en andra gång, blinkar lampan
vilket innebär att ny registrering inte kan ske. Detta med kontak
ter kan tyckas vara vanskligt med tanke på regn och rusk, men det
har aldrig varit några problem sedan systemet infördes 1982.

Antennerna sätts upp enligt fiskespömetoden dvs man har ett tele



skopfiskespö, som utdraget blir ca 6 meter lång, och när man stäc—
ker på sig kommer antennen ca 8 meter upp. Dessa är försedda med
en liten krok som fästes vid en gren så högt som möjligt. Tre mot
vikter på några meters längd läggs ut.

Efter tävlingen väntar alla vid startplatsen och när rävarna har
kommit tillbaka anslutes en avläsningsanordning till varje räv. Man
kan nu stega fram en jägare i taget och se vilken tid han var just
vid denna räv. Detta skrivs in i en lista och när samtliga rävar
undersökts kan resultatlistan göras. Sista räv utgör sluträv,
precis som hos oss.

Banlängden var 8 km fågelvägen och lägger man till detta de väl-
gömda rävarna samt en tidsprogrammeringsmiss, vilket gjorde att
1:ans och 2:ans rävar sände samtidigt i 2:ans pass samt 4:an och
5:an samtidigt i 4:ans pass, förstår man att det var besvärligt.
Endast en jägare tog alla rävarna; själv tog jag fyra och kom
därmed på andra plats. Det var dock kul att prova på hur det går
till här och jag kan rekommendera andra att prova på om resvägen
går till “Sveriges framsida”.

950531/Altorp

1) KON/Olle 0.44.30 7 st 5) ARP/Bosse 1.15.15
2) RGH/Johan 1.03.41 6) Gunnar f 1.44.10
3) Clas T 1.13.35 7) Lennart B 1.27.50 5 st
4) BGU/PA 1.14.40

En mycket varm kväll med svettiga rävj ägare och massor av attacke—
rande mygg när man stannade för att invänta närstriden. Vid start
meddelades att vatten skulle finnas vid räv 2 och då uppstod frå
gan: Ligger räv 2 i Bengts trädgård eller vid något kärr eller har
han lagt ut en vattenflaska för att vederkvicka törstiga jägare?
Det sista alternativet visade sig gälla.

Olle hade verkligt flyt och kunde plocka flera rävar i samma pass.

950607 /Vallentuna

1) BGU/PA 1.15.40 7 st 5) Gunnar F 2.00.00 6 st
2) Gunnar 5 1.19.27 6) Gunnar W 1.53.30 4 “

3) OY/Lasse 1.53.00 7) CLE/Lennart 1.13.00 3 “

4) Sven C 1.53.05

Mygg, mygg, massor av mygg om man dristade sig att stanna i skogen,
speciellt intill en sankmark. Fortfarande mycket varmt. Banlängd
ca 5 km med väl synliga rävar -— och det tackar vi för så att vi
slapp gå runt och leta och vara ett levande matförråd för myggen.

950614/Knalleborci

1) KON/Olle 1.18.10 7 st 4) Gunnar W 2.08.04
2) Gunnar 5 1.27.05 5) Lennart B 1.18.35 4 st
3) Sven C 1.39.15



950621/Paradiset

1) BGU/PA 2.46.20 7 st
2) Clas T 2.51.00 6 “

3) KON/Olle 2.27.00 4 “

Som synes väldigt få jägare på Gunnars mara, tillika avslutnings
jakten på vårsäsongen. 1 kallelsen uppmanades jägarna att ta med
sig pannlampa, nödproviant och sjumilastövlarna men inget av detta
behövdes, även om det var blött när man tog sig fram genom under-
vegetationen. Däremot hade vätska varit välkommet, eftersom krampen
i vaderna började komma i slutet av jakten, i synnerhet när man
skulle lyfta benen högt över något hinder

1 år gick jakten på årets längsta dag med kortaste natt. Nulet,
varmt och fuktigt med ett kort regn ett par timmar efter start. Det
verkliga regnet kom på hemvägen!

Tornbergskartan gällde med vikningsförslaget i kartkanten, dvs vi
sprang på en drygt A3—stor karta i skala 1:15.000. Banlängd mellan
8,5 -9,5 km fågelvägen beroende på banvalet.

1 och med denna jakt ser resultatlistan ut som följer:

Namn!signal 22.01 12.02 25.2 12.03 26.3 1.04 12.04 19.04 26.4 3.05 10.05 17.05 31.5 7.06 14.06 21.06
GunnarS 9 8 10 9 6 10 8 10 7 10 8 5__j_j 10 28J
Olle/KON 6 9 6 10 lo 10 9 10 10 8 10 10 10 8
PA/BGU ä1b Töt 10~~ 8 10 7 7 10 10
Svenc lO 5 7 5 6 7 10 10 6 7 6 7 8
GunnarF 5108 8978 76fl256
ClasT lO 7 6 5 5 5 9 5 9 8 —~ 9
Bosse/AKF 7 6 7 8 8 9 8 10 9 5 6 33
Johan/RGH 5 10 10 9 10 5 10 9
Lasse/OY 5 5 5 6 6
KalleS 9 5 5 9
BertUK 7 5
GunnarW 5 7
Lennart B 5 6 jt~ttl$~
Ludmila 5 5
BosseS 10
Anciers/EJY 12 .0
Tobba/BZR — — — —

Bengt/HBV
TomasR 5
Lennart/CLE 5

KOMMANDE JAKTER:

Onsdag 9.8: Samling kl 1900 vid Rösjöbadet på Täbysidan (tele—
kartan 18/A2)
Arr. KON/Olle
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ÖSA Inbjuder till:

SM
RAIMOPEJLORIENTERING

Med SM-regler, 7 rävar natt och 7 rävar dag.

ÖREBRO
19-20 Augusti

Anmälan gör du genom att sätta in 100:- på Pg: 4307409-5 (Örebro Sändar
Amatörer) senast 1 augusti. Ange på postgirotalongen: SM- 95, namn, adress, klass.
mer information om förläggning, tider och slutlig kostnad skickas ut till alla anmälda

ca 1 vecka i fbrväg.
Har du frågor ring Bengt Evertsson 058 1-10907.

VÄLKOMNA!
ÖREBROSÄNDARAMATÖRER

4U~, ~i0~a~



RPO—styrelse

1 samband med SM—årsmötet skall det bildas en RPO-sektionsstyrelse
bestående av ordförande, sekreterare, teknikansvarig, tävlings—
samordnare för nationella resp internationella tävlingar, informa—
tionsansvarig mm. Styrelsens uppgifter blir bl a att vitalisera
sporten och, framför allt, skaffa nya deltagare.

För att ge denna styrelse så stor bredd som möjligt uppmanas
klubbar med rävj akter på programmet att kontakta valberedningen
med förslag på funktionärer från såväl den egna klubben som andra
klubbar.

Valberedningen består av:

- Hans Sundgren/SM5SvM
Tessingatan 3B, 2 tr, 722 16 VÄSTERÅS
tel. 021—14 44 28

- Bo Söderguist
Ågatan 5, 572 75 FIGEHOLM
tel. 0491—316 33

- Bengt Evertsson/SM4VMU
Skyttevägen 9B, 711 32 LINDESBERG
tel. 0581—109 07

De som anmäler sig till årets SM kommer att få en lista med namn
på funktioner och föreslagna funktionärer tillsammans med detalj-
informationen om tävlingarna, som skickas ut ca en vecka före täv
lingarna.

Kom till årets SM och tala om hur du vill att den nya styrelsen
skall arbeta.

SMØBGU/ PA



NoMA.
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Nordisk Mesterskap 1 RPO 1995

NRRL har herved gleden av å innby tu Nordisk Mesterskap i Radiopeileorientering 1995.

Tidsrom:
Sted:
Frammøtetjd:

Overnatting:
Pris:

Startkontingent:
Påmeldingsfrist:

2. - 3. september 1995.
Sørmarka ved Oslo (ca. 20 km. 50 for Oslo sentrum).
Senest lørdag 2.9. kl. 12.00, mulighet for ankomst fredag kveld,
beregnet avslutning~søndag 3.9. ca. kl 14.30.
Sønnarka studie- og konferansesenter, enkelt- eller dobbeltrom.
Pr. person pr. døgn inkl. frokost, lunsj og middag:

- NOK 485,- i dobbeltrom,
- NOK 585,- i enkeitrom.

NOK 50,- pr. løp~
Senest 11.8. med innbetaiing av beløp for overnatting.

Endelig innbydelse med utf54lende program vii bli utsendr medio mai måned. Her vII også
reglene bli vedlagt Det vii bli egen Hasse for deltagere utenfor Norden.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Oddvar, LA2QDA(@LA4O) (telf +4722 61 61 79 e. kl.
18.00). Fn +4722 367062.

Oslo, 21. mars 1995

«
Oddvar Hauge, Ole Garpestad, LA2RR

RPO-manage?Løpsleder



EM-uttagningsjakt 2

Den 14 maj arrangerades den andra nationella jakten, och tillika
andra EM—uttagningsj akten, i skogarna SO om Huddinge. Terrängen i
detta område är rejält kuperat med många brantfötter, småhöjder och
sankmarker och ganska tätbevuxet, mao en fin rävjaktsterräng.

Första jakten var en 2m—jakt och gick med start och mål vid Haninge
SOK:s klubbstuga i Rudan, andra jakten på 80m hade start och mål vid
Hellas’ OK:s klubbstuga i Granby ca tre km närmare Huddinge. Områdena
tangerade alltså varandra, skilj des bara åt av den nybyggda trafik—
leden tvärs genom skogsområdet.

Eftersom båda tävlingarna genomfördes samma dag blev det en ganska
tuff dag för jägarna. 2m—jakten skulle starta kl 10.30 men blev för
senad 15 minuter pga en räv som inte startade. Av någon anledning
hade den stannat drygt en timme före start men sedan den omstartats
fungerade den oklanderligt under resten av tävlingen. Samtliga rävar
hade placerats högt för att inte reflexer skulle krångla till det för
jägarna. Området var på vissa håll stigrikt men det blev en del ter—
ränglöpning i alla fall. Banlängd ca 5 km fågelvägen från start till—
baka till mål med SM4VMU/Bengt som den individuelle vinnaren på
1.01.58.

Efter denna jakt var det en paus på ca 2 timmar för dusch, mat och
prisutdelning av Skåpjakt-plaketterna till de tre vinnande lagen, dvs
de lag som deltog i Lindesberg den 22 - 23 april. Om denna jakt kunde
du läsa i juni—numret av QTC. En diskussion om rävjaktens framtida
organisation hann vi också med.

Därefter lämnade vi Haninge-stugan och for över till Hellas-stugan
i Granby för Som—jakten. Nu blev det mycket mer löpning genom stig—
fattig, blöt terräng som fågelvägen mätte drygt 6 km. Individuell
vinnare även denna gång blev SM4VMU/Bengt, nu med tiden 1.09.31.

SM4OWY/Birgitta mötte på sin väg till den sista räven en man, som
varnade henne för att fortsätta i den planerade riktningen, eftersom
en argsint älg fanns i närheten. Om denna älg visste vare sig ban—

3 läggaren eller rävutläggaren. så kan det gå till i en vanlig svensk
terräng!

RESULTAT på 2m-jakten

Oldtimer
1) 5M4CGR/Sven ÖSA 1.26.52 5 rävar
2) Gunnar Svensson SRJ 1.31.34
3) SMØKON/Olle SRJ 1.48.10

Seniorer
1) SM4VMU/Bengt ÖSA 1.01.58 5 rävar
2) Bo Söderqvist SRJ 1.03.55
3) SM5SVM/Hans VRJ< 1.59.15

Junior
1) Henrik Johansson VRI( 1.53.54 4 rävar

Dam
1) SM4OWY/Birgitta ÖSA 1.48.13 2 rävar



RESULTAT på Som-jakten

Oldtimer
1) SM4CGR/Sven ÖSA 1.15.05 5 rävar
2) Gunnar Svensson SRJ 1.20.34
3) SMØKON/Olle SRJ 1.45.00
4) Sven Carlsson SEJ 1.57.42
5) Gunnar Fagerberg SRJ 2.02.40
6) Clas Thorén SEJ 2.09.09

Seniorer
1) SN4VMU/Bengt ÖSA 1.09.31 5 rävar
2) Bo Söderqvist SRJ 1.12.36
3) SM5SVM/Hans VRK 1.26.40

0 ______

1) Henrik Johansson VEK 1.59.37 3 rävar

Dam

C) 1) SM4OWY/Birgitta ÖSA 2.00.20 4 rävar
Med detta kan vi lägga denna andra nationella jakt till handlingarna
och ladda upp under sommaren för den tredje nationella jakten i VEK
under helgen 12 — 13 august, endast en vecka före SM i ÖSA. Glöm inte
bort träningsveckan i Danmark (Jylland) under V28!

Slutligen ett tack till rävj ägarna, till rävutläggarna SMØGMM/Magnus,
SMØIDv/Ronald, SMØDDJ/Hans och SMØRGH/Johan, som alla fick en slitsam
dag med utläggning först av 2m-rävarna och därefter 80m—rävarna och
sedan intagning av 2m—rävarna och slutligen 80m—rävarna. Tack också
till orienteringsklubbarna Hanings SOK och Hellas, vars stugor vi
utnyttjade. Slutligen önskas Hellas lycka till med renoveringen och
ombyggnaden av klubbstugan i Granby.

0
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Upprättad av SMOIWH, 95-06-17



FdRENINGEN

SVERIGES SÄNDAREAMATORER

Bromma 1995—05—29

oRGANISATION8FöRi~NDRING av RPO-verksambeten

Hans/SM5SVM; Bo Söderqvist; Bengt/SM4VMU

1 samband med den nationella jakten i SRJ den 21.5 diskuterades åter
igen en förändring av rävjaktsorganisationen, vars syfte skall vara
att fördela arbetsuppgifterna på flera funktionärer för att “demokra
tisera” och effektivisera arbetet samt rekrytera nya jägare. Det
senare är ju det absolut viktigaste om denna sport skall överleva.

Med “demokratisera” menar jag, att det ifrågasattes hur jag en gång
blivit utsedd till RPO—sektionens ledare samt att det upplevs som att
jag “bestämmer” vad och hur vi skall göra. Till detta kan jag göra
följ ande kommentarer:

* Jag valdes aldrig i något val utan tog över efter —CGR/Sven, när
han skulle få nya “civila” arbetsuppgifter. Jag fick (och var till
detta möte) av den uppfattningen att “man” (dvs rävjägarna i all
mänhet) var nöjda med att någon ville ta denna uppgift.

* Att det uppfattas som att jag “bestämmer” beror nog på att ingen
tidigare har kommit med några synpunkter på vad vi skall göra eller
hur. Klubbarna har ju organiserat såväl nationella jakter som lIM
och SM utan protester.

För att ändra på denna tingens (o)ordning föreslog nu Bengt, att de
tre mälardalsklubbarna SRJ, VRK och ÖSA skall utse två representanter
var att ingå i förslaget till den nya RPO-styrelsen och detta förslag
skall presenteras på årets SM.

Mot detta förslag vänder jag mig eftersom jag anser, att inte bara
dessa tre klubbar skall utse de nya funktionärerna utan att även
klubbarna i t ex Gävle, Eskilstuna, Göteborg, östersund, Helsingborg
och Malmö skall vidtalas. 1 samtliga dessa klubbar förekommer rävjakt
i större eller mindre omfattning och de bör väl också få möjligheten
att påverka rävjaktsframtiden i Sverige. Rävjakterna är ju trots allt
inte en sak enbart för elitlöparna!

Jag föreslår därför, att ni tre kontaktar presumtiva funktionärer
inom såväl den egna klubben som de andra klubbarna att besätta de
poster som tidigare presenterats, allt för att vitalisera rävjakten
i Sverige och med huvudinriktningen på att skaffa fler rävjägare.
Förhoppningsvis kommer det att finnas flera namn för en och samma
funktion och då blir det SM-mötesdeltagarna som får rösta på vem de
vill ha som ordförande, sekreterare, teknikfunktionär osv.

Tittar vi på den dagordning som gällt vid de senaste SM—mötena, kan
denna röstning på styrelseledazuöterna komma in efter punkt 5: “Före
gående mötesprotokoll uppläses. Frågor?” vilket de facto avslutar det
gångna årets rävjaktsaktiviteter. Nästa punkt gäller “Nästa års SH—
arrangör” och nu vi tittar framåt på det kommande året.



FORENINGEN
• SVERIGES SÄNDAREAMATORER

1 och med att den nya styrelsen är vald träder omedelbart den nya
ordföranden i tjänst och fullföljer SM-mötet. Min funktion som RPO
mötesordförande upphör alltså härmed.

För att ge SM-deltagarna möjligheten att fundera på förslaget till
nya funktionärer. måste detta sändas ut senast i samband med den
detaljerade informationen om SM—et, dvs veckan före tävlingarna. Att
presentera namnlistan först på SM-mötesdagen är inte möjligt — det
kommer förmodligen att leda till kaos när de olika namnen skall dis—

O kuteras.Skulle ni inte komma med ett styrelseförslag faller naturligtvis
denna extrapunkt och jag kommer att slutföra SM—mötet som tidigare
år och vi får tillsammans arbeta på att få fram styrelsekandidaterna
till nästa års SM eller en nationell jakt, som då kommer att upphöjas
till extra årsmöte. Till detta möte måste då en kallelse gå ut till
klubbarna i god tid med förslag på den nya styrelsen.

Har ni några frågor eller synpunkter, hör av er till mig.

73 de SMØBGU/PA


