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S R J - B L A D B T 

Ärgäng 49 Nr 3 

1996-05-23 

Äntligen är vintern över och vi kan överblicka skadorna av den 
stränga kylan. Gräsmattorna och buskarna har vissa problem att växa 
pga den djupa tjälen men om solen får lysa en tid och varmt regn 
falla blir det nog bra. 

vårt jaktprogram kan vi hålla även om det börjar bli tunt med del
tagare. Det blir nog snart dags med obligatorisk föranmälan innan 
en jakt arrangeras! Tyvärr ställdes dessutom den nationella jakten 
i stockhalm in eftersom endast deltagare från SRJ anmälde sig! Det 
går ju inte att arrangera en nationell jakt med deltagare från bara 
en klubb!! 

Med detta hoppar vi över till RESULTATEN från vinterns/vårens 
jakter: 

960128/Ursvik: 

l) VMU/Bengt 
2) Gunnar s 
3) KON/Olle 
4) AKF/Bosse 

1.05.40 7 st 
l. 07.00 
1.20.10 
1.23.25 

5) Clas T 
6) Gunnar F 
7) OY/Lasse 

1.33.40 
1.54.40 
0.43.00 4 st 

Ärets första jakt i snöfattig Ursviksterräng. Temperaturen strax 
under 0°C men det hade varit -10°C dagen före när antennerna sattes 
upp. Lasses sax slutade plötsligt att fungera och gick inte att 
skrämma liv i den igen. 

En av rävarna hade placerats alldeles intill FOA-staketet med jord
planen intråcklade i nätet i ett försök att försvåra pejlingarna 
men det lyckades inte. Banlängd ca 5 km. 

960211/Djurgården 

l) Gunnar s 
2) KON/Olle 
3) BGU/PA 

1.07.40 
1.18.10 
1.20.10 

7 st 4) Clas T 
5) Sven c 

1.22.40 
1.39.40 

En extrainsatt jakt med Gunnar F som arrangör, som tyckte det var 
för lång tid mellan föregående jakt och Gunnar s•s jakt nedan. 

startplatsen var P-platsen utanför Tekniska Museet med rävar i 
stort sett varvet runt. Banlängden var bara några km men snön 
gjorde det ganska tungsprunget; dock var snödjupet för litet för 
en meningsfull skidjakt. Temperaturen ca -8°C med en ganska frisk 
vind som pinade kinderna när man sprang på den öppna Djurgårdsslät
ten. 
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960224/Sundby 

l) AKF/Bosse 
2) KON/Olle 

1.38.30 17 st 3) Gunnar F 
1.39.50 

2.01.40 14 st 

På denna traditionella lördagskvällsskidjakt hade Gunnar s lagt ut 
inte bara de sju rävarna utan också 10 st (!) fasta o-kontroller. 
Tyvärr blev del tagarantalet i magraste laget med tanke på all t 
arbete banläggaren lade ned. Här följer hans berättelse om jakten: 

"Denna kväll hade de flesta redan i förväg lämnat återbud. Dock kom 
tre jägare till start. 

Den stränga kylan hade nu släppt sitt grepp och vi bjöds på ett 
härligt vinterväder - lagom kallt utan att förfrysa fingrarna när 
bäringarna skulle läggas ut på den lilla kartan. Området var som 
vanligt Sundby utökat med en bit is på orlången. Före beträdandet 
av isen fanns möjligheten att i en halvtimme värma upp med de tio 
fasta o-kontrollerna. 

De tre tappra jägarna gav sig ut springandes ochfeller med skidor. 
En ropade: "Jag kommer åter och hämtar skidorna". Först efteråt 
blev jag varse vad som avsågs ty efter jakten förklarade denne 
jägare, vår vän Gunnar F, att han hade uppfattat att uppvärmningen, 
dvs de tio fasta kontrollerna, skulle ske på land och att de sju 
rävarna låg på isen, och där behövdes skidorna. Han framförde efter 
jakten att han hade vissa problem med att finna rävarna 1, 5 och 
6 ute på isen - de låg ju på land! 

Man var ju tvungen att kolla hur grabbarna skötte sig på banan och 
var ute och smög, utan lyse i natten. Vid spaning ut över isen, 
bort mot 2:an och 7:an, sågs KON/Olle stretande på. 2:an gick bra, 
likaså 7:an, och därefter banade sig Olles ljuskägla vidare mot 
4:an, som han hittade. Men vad nu då, Olles ljuskägla vände åter 
mot 7:an, och det med fart! 

Efter jakten förklarade han, att han drabbats av en allmän förvir
ring. Tio fasta kontroller var det ju och då borde ju antalet rävar 
vara, ja vad då? Olle, som nu vände åter mot 7:an, fick i den all
männa förvirringen för sig att arrangören hade vid 7:ans räv lagt 
en tvillingräv, nr 8! Ljuskäglan kom dock ej fram till 7:an; det 
gick upp ett annat ljus för Olle, som vände om, skidade förbi 4:an 
och forsatte till 3:an. 

AKF/Bosse vallade bäst - dock fungerade inte blandningen på den 
svenska urgraniten, ty han fick inget glid över en berghäll, när 
det gick utför borta vid 2:an. Blodvite uppstod men det var bara 
att slicka såren, staka vidare och ta räven. 

Som vanligt var det mycket bortförklaringar efter jakten, om hur 
bra det skulle ha gått om inte om funnits. 

Marginalerna är knappa oxså i denna sport, minuten skiljde Bosse 
och Olle åt. Vi gratulerar Bosse - gammal är ändå äldst! 

Välkomna igen 1997 önskar Gunnar s. 

Tips: Isdubbar och metallfria stavar är bra att ha om det är skid
före, likaså ett extra, nyladdat batteripaket. Det är inte 
varje år som månskenet kommer som en räddning! 
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960303/Skavlöten 

Till fots 

l) AKF/Bosse 
2) Gunnar s 
3) OY/Lasse 
4) Sven c 
5) KON/Olle 

0.43.02 5 st 
0 . 43.32 
0 . 49 . 04 
0.57.00 
1.12.30 

På skidor 

l) Gunnar F 1.29.00 5 st 

Med denna jakt introducerades de s k "mysjakterna", dvs lätta och 
trevliga jakter för att få med nybörjare. Tyvärr ställde inte de 
av banläggarna RGH/Johan och BGU/PA vidtalade nybörjarna upp när 
det kom till kritan. Hoppas på bättre lycka vid nästa "mysjakt". 

Det var bara fem rävar på denna jakt och av dessa startade inte 
l:an och 2 : an. Johan sprang iväg till l:an och körde den manuellt 
under jakten; PA sprang till 2:an och fann att den blivit felpro
grammerad beträffande starttiden. Efter omställning och ny avstäm
ning gick den sedan felfritt. 

Det var ca -5°C när rävarna lades ut men temperaturen steg till 
nollgradersstrecket under jakten. Rävarna hade lagts så, att det 
gick att komma fram med skidor men det var både halt och hårt i 
spåren. 

960317/Näsbypark 

l) Gunnar s 
2) Clas T 
3) AKF/Bosse 
4) BGU/PA 

0.48.00 7 st 
0.55.45 
l. 09.55 
1.20.00 

5) KON/Olle 
6) Sven C 
7) Gunnar F 
8) Nybörjarna 

1.22.00 
1.25.10 
1.49.30 

Den traditionella Semmeljakten vid Brandstationen lockade iår, för
utom allvädersjägarna, också sex nybörjare, arbetskamrater till 
Bosse. Dessa instruerades av arrangören RGH/Johan, innan de gav 
sig ut i små grupper i de små skogsområdena, och lyckades hitta 
2-3 rävar. 

Det var ganska halt i skogen på den nyfallna snön, så det var med 
en viss bävan vi tog oss upp och ned på höjderna. Blodvite uppstod 
även denna gång, nu på Gunnar F, som kom tillbaka med blodiga kno
gar på höger hand. Nu börjar jakten på viktiga poäng bli tuff! 

En av rävarna hade placerats under en lågspänningsluftledning och 
detta tilltag renderade en protest men som vanligt gäller "det blir 
som det blir"; den gyllene SRJ-regeln! 

960331/Johannelund 

l) KON/Olle 
2) Gunnar s 
3) BGU/PA 

1.19. 30 7 st 
1.25.40 
1.37 . 20 

4) AKF/Bosse 
5) sven c 

1 . 42.20 
2.02.30 5 st 

Arets l.a apriljakt förlades till detta datum och blev sålunda den 
sista poängsöndagsjakten för denna säsong. Samlingen var utanför 
Handikappinstitutets lokaler, där banläggarna Clas T och Gunnar F 
arbetar. Det hade snöat ganska mycket under natten, vilket gav god 
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spårsnö. 

Kartan vi fick hade rysk text och först kunde man tro att den var 
från en rysk stad, men den visade sig var över det aktuella jakt
området! Den visade sig vara en rysktillverkad karta, där den mest 
intressanta (och tankeväckande) informationen gavs av de detaljera
de djupkurvorna (!) i vikar och sjöar. 

Rävarna startade i vanlig tid men 4:ans och S:ans rävar hade bytt 
plats i tiden och ställde till lite huvudbry i början. övergången 
mellan 3:an och S:an, S:an och 4:an samt 4:an och 6:an var nämligen 
mycket skickligt gjord och var man inte uppmärksam blev det plöts
ligt mycket konstiga, divergerande bäringar. 

För att lura oss hade l:an och S:an placerats alldeles intill var
andra, S:an klart synlig på en liten platta i ett träd och l:an väl 
gömd i snön någon meter bort. Det var ett par som stämplade den väl 
synliga räven i tron att det var l : an! Någon hittade den väl dolda 
räven och missade totalt den klart synliga. För att ytterligare 
förvilla oss hängde en separat klämma i en buske ett par meter 
bort. Här var det alltså upplagt för total förvirring! 

Efter jakten bjöds vi på dusch, bastu och fika med eftersnack. 
Detta borde vi göra mycket oftare!! 

När jag kom hem ringde en dam, som hade hittat en av räverna när 
hon var ute och rastade sina hundar. Den hade placerats precis där 
hon brukade kasta ut hundgodis för att jyckarna skulle få spåra 
lite och de markerade när de hittade räven. Hon trodde det var 
någon bekant som 1.a-aprilskämtade med henne - hon rörde dock 
inget, noterade bara namn och telefonnummer och ringde. Det visade 
sig också, att hon en gång tagit hand om en rävunge och fött upp 
den och därför var hon mycket nyfiken när hon läste om rävjakt på 
locket . så här kan det alltså gå på en 1:a-apriljakt! 

960410/Sandvik 

1) AKF/Bosse 
2) Clas T 

1. 34. os 7 st 
l. 43.55 

3) Gunnar F 
4) Gunnar s 

2.04.18 
o. 31.14 

Sven c hoppade in som banläggare sedan ordinarie dito sänts 1vag 
till Norge i affärer, som kanske till en del kan hjälpa upp de <=) urusla ekonomiska siffrorna Sverige uppvisar just nu. 

svens kommentarer: "En kylig, bister afton med alltför få deltaga
re. Gunnar s var inte helt kurant och föredrog därför att ta det 
lugnt. Olle och PA var inte med, vilket eventuell t kan påverka 
poängjakten." 

960421/Nationell jakt och Skåpiakt i VRK 

se resultatlistan på annan plats i bladet! 

960424/ 11Mysjakt11 skavlöten 

l) KON/Olle 
2) Gunnar s 

1.09.00 11 st 3) AKF/Bosse 
1.09.23 4) sven c 

1.30.10 
1.36.00 
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7 st rävar + 4 st fasta o-kontroller. Mera kyla, mera blåst; det 
blev t o m snöblandat regn senare om aftonen. Bosse tappade sin 
bilnyckel i skogen men med Olles hjälp kunde reservnyckeln på 
Lidingö hämtas och bilen räddas hem. Det är inte lyckat att ha en 
till synes övergiven bil på en öde P-plats som skavlöten nattetid. 

960501/Grönsta 

l) Gunnar s 
2) Gunnar F 

0.54.54 
1.10. 00 

5 st 3) Clas T 
4) KON/Olle 

1.10.31 
2.00.00 

Denna jakt på onsdagen den l.a maj (röd dag enligt almanackan) 
strulade till det för en av jägarna, som fick för sig att starten 
skulle gå kl 1000 vid Fiskartorpet, men där fanns ju ingen. Kom så 
småningom till rätt startplats men försenad. En annan körde runt 
med döttrar i bilen på väg till studentfester och kom därför all
deles för sent och en tredje packade resväskan på ett hotell i 
England efter 10 dagars intensivutbildning på testutrustningar i 
mikrobiologi. 

960512/Nationell jakt i SRJ 

Inställd, eftersom endast deltagare från SRJ anmälde intresse att 
deltaga och det går ju inte att göra en nationell jakt med bara en 
klubb närvarande. Att dessutom engagera tre personer och sju rävar 
för att två jägare skall springa kan få den mest inbitne rävjägare 
och banläggare att ledsna. Hur skall det gå i Morokulien? 

Som ett substitut arrangerades en rävjaktsdemonstration i samband 
med en PRO-aktivitet vid luftvärnets skjutskola på Väddö. Åtta 
ungdomar provade på hur det går till att krysspejla och leta reda 
på tre rävar under sakkunnig ledning av RGH/Johan, Ludmila och red. 
Vi får se om det går att leda in dem på den smala rävjägarstigen! 

Med detta är de flesta av vårens jakter klara och det är därför 
() dags att gå över till 

o 
KOMMANDE JAKTER: 

onsdag 5.6: Kontakta Gunnar F på tel 08-654 71 01 om platsen 

Lörfsöndag 
8-9.6: ÖSA's nationella jakt samt landskampen mot norrmännen 

i Morokulien. Kontakta red för hyttbokning och samåk
ning. 

Enligt uppgift startar 80m-jakten klockan 1400 på 
lördagen, vilket ger den morgonpigge möjligheten att 
åka tidigt på morgonen och komma fram i god tid före 
start. 

Onsdag 12.6: MYSJAKT! Samling kl 1900 vid Bögs gård på Järvafältet 
Arr. KON/Olle 
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Onsdag 19.6: GUNNARs MARA! Samling kl 1900 vid Gömmarens badplats 
i Glömsta, telekarta 42/C5. Tag med de långa benen, 
stövlarna, pannlampan och nödprovianten! 
Arr. Gunnar s 

slutligen påminnes om att vi börjar höstjakterna den 7. aug med 
KON/Olle vid Rösjön/Täbysidan och 13. aug med AKFfBosse vid stock
by, som blir den sista jakten före SM den 17-18. aug i ESA. 

TREVLIG SOMMAR och vi ses i skogen eller i parken! 

foto: SAM STADENER 

o 

o Arsbarn besöker Bfomma 
AuOSMO VATANI-:N 
• "Tante Ju" besöker Sverige. 
Hon är en kantig, men char
merande plåthäxa i veckat 
aluminium. och har liverlevt 
krig och skrotningshot i 60 ar. 

Denna Ju 52 ar årsbarn med 
nrornma flygplats. som ocksa 
kom till 1936, och iir en av 
halva dussinet flygande 
exemplar av dc mc1· än 5 000 
som flugit passager;~ re ö ve r 

hela jorden. De andra har 
Swissair och South African 
Airways. 

Med sina kar;1ktäris t iska 
tre stjärnmotnrer. av vilka en 
i nosen, pa 600 håstar vardara 
och sin veckade flygkropp 
blev hon forc kriget snabbt 
känd som e;~;ccptionellt till
förlitlig, och var länge stan
dardplan på internationella 
linjer, 

Den mullrar fram over h im· 
len i 170 km i timmen. Planets 
W passagerare har en utsikt 
som från en~:lusveranda, men 
det lir tr;.mgt som i en gam
maldags huss 

Denna Tuntc .Ju - smek· 
namnet fick hon redan pa 
19.!0-talct - koJlies da av norr· 
m;mnen. hcs lagtogs ·av tyska 
annen 1!110 vid invasionen av 
Nnrg!' l'iir att flyga !I'UJl)Jer. 

(Ju 52 var Wehrmachts mul 
;isna under kriget}, llö~:s som 
flottörplan i Nordnorge in lli1 
1950-talct, och äventyrade i 
håde Peru och USA innan 
J,ufthunsa tog över och n~· 
laurerad e henne. 

Nu turnerar hon i Skand ~
navien med Flygande vetera
ners nc 3:a med smeknamnet 
"Dalsy", fiidelscaret 1936 och 
med stHttepcngar fr:in SAS. 1 

Red . PA Nordwaeqer/-BGU, 
tel. 08-26 02 27 (B) , 

Grävlingsvägen 59, 
08-621 36 79 (A), 

161 37 BROMMA 
010-212 59 95 (A) 
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Nr Namn Klubb Tid Kontmi/er Banval 

l Beogt Evertsson ÖSA 1.39.30 7 2463S17 

2 Leif HUR VRK 1.47.2S 7 724631S 

3 Nisse HCL VRK 1.47.30 7 724631S 

4 Rolf DIY VRK 1.47.3S 7 7246315 

s Ingvar DAT VRK 2.06.30 7 724631S 

6 John DAA VRK 2.10.00 7 724613S 

7 Leif EZM VRK 2.10.35 7 S364271 

8 Gunnar Svensson SRJ 2.00.00 6 536427 

9 Sven Carlsson SRJ 2.11.30 6 S34627 

lO Kalle Svensson SRJ 1.18.10 s 6S437 

11 Gunnar Fagerberg SRJ 2.0S.OO s S3461 

o 12 Jan FUG VRK 1.58.S2 s 72463 

13 Christer Eriksson VRK 1.06.30 2 74 

o Resultat skApjakten (SM-budkavle), 21 aprU, Visten\s, SMSSVM 

l SRJ 80m GUilll8r Fagerberg 1.49.50 8 kontroller 
2m Gunnar Svensson 
80m Kalle Svensson 

2 ÖSA 80m Magnus Holmberg l.SO.lO 8 kontroller 
2m Bengt E vertsson 
80m Göran Arvidsson 

3 SRJ 80m Jan Palmquist 2.18.25 8 kontroller 

2m Leif Zettervall 
80m BoLenander o 

Strl~der,skApjakten: 

o 80 m strticka A (l, 2, 6) 

l VRK Jan Palmquist 31.05 

2 ÖSA Magnus Holmberg 34.05 

3 SRJ Kalle Svensson 35.49 

80m stracka B (1.4,6) 

l VRK Bo Lenander 29.15 

2 ÖSA Göran Arvidsson 37.55 

3 SRJ Gunnar Fagerberg 40.45 

2 m strlicka (31 S) 
1 SRJ Gunnar Svensson 33.16 

2 ÖSA Bengt Bvertsson 38.10 

3 VRK Leif Zettervall 1.18.05 
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INVITATION 

Nordisk Mesterskab i RadioPeileOrientering 1996 

Eksperimenterende Danske Radioamatarer (E.O.R.) har hermed fornejetsen at 
invitare jer til Nordisk Mesterskab i RadioPejlaOrientering (RPO) 1996. 

Tid : O. 3. - 4. august 1996 

Sted: Melbylejren i Asserbo, ca. 5 km nord for Frederiksv<Bfk og ca. 60 km NW for 
K0benhavn. Kort og kerevejledning vedlcegges. Lejren ligger kun ca. 1 km 
fra een af Danmarks finaste badestrande. Der vii vcere mulighed for indkvar
tering i lejren fra fredag eftermiddag d. 2. august. 

Talk in: R5 (145,725 MHz) eller 145,500 MHz 

Program: 

Fredag d . 2 . august; 

L0rdag d . 3. august: 

S0ndag d. 4. august: 

Fra 15:00 Fremm111de l indkvartering 
18:00 Attensmad 
19:00-21 :00 Treening på 2m og 801160 m 

08:00 Morgenmad 
11 :00 Senesie frist for fremm111de 
12:00 Udlevering af madpakker 
13:00 Afgang III startsled 
14:00 start 2 m 
16:30 Middag med efterfelgende Hamfest 

08:00 
09:00 
10:00 
14:30 

Morgenmad og udlevering af madpakker 
Afgang til startsled 
start 80 /160 m 
Pnemieuddeling og afslutning 

Regler og Klasselnddellng: lebene alvikles efter vedlagte regler for Nordisk Me
sterskab mrk. NRRLILA2RR/950515 med felgende modifikationer: 

Tidtagning: Ved hver post vii der vcere placerat en tegngivnings-/tidtagningsautomat, 
hvori deltageren checker ind ved hjcelp af et udleveret DIN-stil<, som er kodat med 
deltagerens startnummer. Placeringen afg111res af tiden ved sidst fundne oost. Der vii 
altså ikke blive taget tid ved et fast målsted, men deltagame skal melde sig ved 
startsledet efter lebet. 

... 2 

o o -2-

Klasser: Der vii, afhcengigt af deltagerantallet, blive konkurrerat i talgende klasser 
på 2 m henholdsvis 80 m: 

• YL : Kvinder uanset alder 
• Junior: Mamd under 18 år 
• Senior: Mmnd fra 18 til og med 39 år 
• Oldtimer: Ma:lnd fra 40 til og med 59 år 
• Veteraner: Mani 60 år og derover 
• International 

Det er herudover planen at afholde en uofficiel konkurrenes på 160 m parallett med 
80 m-lebet af hensyn til eventuelle danske deltagare, der ikke råder over en pejle
modtager for 80 m. 

Startgebyr: DKK 60, - pr. leb, incl. orienteringskort 

Priser for indkvarterlng og forplejning: 

lndkvarterina: Pr. person pr. nat: På sovesal DKK 30,-
På dobbeltvcerelse DKK 60,
På enkellvcerelse DKK 100,-

Der vii herudover blive opkrcevel et mindre bel111b for brug af brusebad og rum Iii 
reng0ring af udrustning. 

Forolejning: Middag (aften), fredag og lerdag: DKK 100,- , excl. drikkevarer, 
som må k0bes separat. 

Morgenmad: DKK 25,-
Madpakke, lerdag og s0ndag: DKK 40,- pr. pakke. 

Betating for indkvartering og torplejning vii blive opkrcevet ved fremmedet. 

Tilmelding: Udbedes på vedlagte skema, som sendes lnden d.15. jull1996 til. 

OZ9VA Arne H. Jensen 
Gyvelbakken 25 
OK 3460 Birkered 
Danmark 

Eventuelle spergsmål til: OZ9VA, Arne H. Jensen, Tlf. +45 42 81 75 93 (efter kl.19) 
eller Fax +45 43 96 26 36. 

Vi ses l Asserbo l 
l 

Birkered, d. 16. maj 1996 

III~ 
OZ9VA, Arne H. Jensen 

RPO-Manager 


