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Gott Nytt År! Det ser ut som om de väntade Y2K-problemen inte 
blev så svåra. Morfars väggur fungerar, mikrovågsugnen har inte 
fallit i bitar, ångstrykjärnet sprutar ånga som vanligt och 
nyårskonserten från Wien innehöll som alltid strålande musik. Nu 
ser vi fram mot det nya årets rävjakter och den första jakten 
kommer snart! 

Som vanligt avslutades året med den traditionella nyårsaftons
jakten med start hemma hos Gunnar s . Resultatet av den jakten, 
liksom övriga höst- och förvinterjakter samt poängserietabellen, 
korrigerad att gälla för 24 av totalt 29 st jakter, finns längre 
fram. Vem vann poängserien? 

Den sista stora tävlingen för året, SRJ KM/OPEN, gick som plane
rat av stapeln vid Flottsbro med Gunnar s som banläggare. Om den 
jakten kan du läsa längre fram. 

Innan du får läsa resultaten av de senaste jakterna och kallel
sen till den nya kallas du härmed till: 

Årsmötet, som hålles onsdagen den 19.1 kl 1900 som vanligt 
i Turebergs IF:s klubbstuga i slutet av Gammelvägen i 
Törnskogen , telekarta 20 / F2 (99 års katalog) . 

Den som vill motionera och sedan bada bastu före 
mötet kommer som vanligt någon timme tidigare. 

Anmälan till OY/ Lasse på tel 08-754 76 47 senast 
måndagen den 17.1, så att han kan köpa tillräckligt 
med fika och tilltugg. 

Med detta går vi över till RESULTATEN av höstens / vinterns 
jakter: 

990929 / Skavlöten 
l) Gunnar s l. 31 . 00 7 st 
2) BGU/ PA l. 43.40 

3) Clas T 
4) Sven C 

l. 40.30 6 st 
1.37 . 00 s" 

Den sista ordinarie kvällsjakten var inte så lång men tog ändå 
ganska lång tid att fullfölja. Vid en av rävarna fanns det gott 
om kreatur i form av hästar och får . 

Vi hade verkligen tur med vädret, eftersom det regnade dagen 
före och dagen efter jakten, men just denna kväll lyste månen 
och stjärnorna över oss. 

Nu återstår bara en jakt till med pannlampa och det är KM-et. 
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991003/Judarn 
l) KON/Olle 0.56.25 7 st 
2) Gunnar s 1.07.20 

3) AKF /Bosse 
4) Sven C 

1.07.50 
1.29.30 

En ganska kort jakt, banlängd ca 2,5 km, med inga rävar på 
västra sidan av sjön. startplatsen flyttades ett par hundra 
meter längre fram utanför Gatukontorets lager och det blir denna 
plats vi skall använda vid nästa Judarn-jakt. 

Det kraftiga regn, som skulle komma från söder, uteblev helt 
under jakten. Temperaturen runt +l3°C. 

991010/Universitetet 
l) KON/Olle O. 50.25 5 st 
2) Gunnar S l. 01.00 
3) BGU/PA 1.19.20 

4) Sven C 
5) OY/Lasse 

1.29.00 
l. 41.10 

En ca 3 km lång bana öster och söder om Universitetet i ett 
kallt, blåsigt väder. Fem rävar och tiominuterspass och flera 

() hästar, som reagerade nervöst när vi sprang förbi. 
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Välgömda rävar som t ex den som låg inne i en ihålig stock. En 
verklighetstrogen pistol hittades under jakten och lämnades kvar 
vid en räv. Vem avlossade något skott med den? 

991017/Järna 
l) Gunnar s 
2) BGU/PA 
3} KON/Olle 

1.16. 55 7 st 
1.27.20 
1.48.55 

4) Sven C 
5) AKF/Bosse 

1.52.40 
2.03.30 

Kallt när vi stod och väntade på starten men det blev varmare 
när vi kommit igång på den ca 5 km långa banan. Det var tungt 
att springa genom det höga odon-riset på den stora mossen norr 
om IP och ett par diken gav problem, om man inte hittade en 
spång eller tuvor att hoppa på. 

En hal rot med vidhängande stubbe gav mig en mycket smärtsam 
demonstration av följden av accelerationsökningen i fritt fall i 
skog mot kanten av en stubbe! Det blir nog till att gå under de 
kommande veckorna. Sven såg dessutom rött under jakten! 

991024/Mulltoro 
l) Gunnar s l. 2 3 . 3 O 7 st 
2) AKF /Bosse l. 35.40 
3) KON/Olle l. 42.30 
4) Clas T 1.26.30 6" 

5) Sven C 
6) Thomas R 
7) BGU/PA + Dino 

2.04.00 
1.23.455st 
l. 49.30 

En gråruggig dag på Järvafältet med regn i luften och temp ca 
+8°C. Gunnar F hade lagt en snäll bana med rävarna inte allt för 
långt från vägar/stigar men ändå ganska väl dolda. 

Av någon anledning hördes l-an och 2-an mycket, mycket svaga, 
ungefär som vore de placerade på andra sidan Andromeda-galaxen, 
men ändå lyckades tre jägare hitta dem. Placeringen var i verk-



o 

o 

o 

o 

ligheten bara några hundra meter bort. 

Själv fick jag hjälp av Gunnar S's hund Dino på min vandring med 
värkande rygg runt fem av rävarna. Vid ett tillfälle stannade 
den plötsligt och spetsade öronen i en viss riktning. Jag kunde 
höra kvistar brytas, trodde att det var en älg eller björn men 
såg en rävjägare böja sig ned vid ett träd. Gick dit och kunde 
stämpla och sparade på så sätt säkert ett pass. Duktig vovve! 

991030-31/Flottsbro -SRJ KM/OPEN 
Gunnar S var årets arrangör av vårt KM + OPEN men hade delegerat 
nattjakten till Gunnar F, som till sin hjälp hade RGH/Johan och 
BGU/PA. Förläggning, mat, dusch och bastu ordnades inne på fri
luftsgården. 

Nattjaktsbanan blev ca 4 km lång i den ganska besvärliga ter
rängen som omger Flottsbro friluftsgård, men med tanke på svå
righeterna på en nattjakt var nog banlängden fullt tillräcklig. 

Dagjaktsbanan, med Gunnar s som banläggare och RGH och BGU som 
medhjälpare, täckte dock hela det stora kartbladet och blev 
drygt 7 km lång.Den närmsta räven blev av någon anledning svag, 
vilket lurade jägarna att tro att den låg mycket längre bort och 
samtidigt blev den längst bort belägna räven mycket stark, 
vilket fick flera jägare att starta där. Det är tur att rävjä
garna har mycket spring kvar i benen efter nattetappen! 

Resultat totalt: 

N2mnt:~igns1l Nsä.ll ~ !&.g: ~ TQtsältiQ ~ 
l) VMU/Bengt 1.29.50 7 l. 53.59 7 3.23.49 14 
2) Bo s 1.42.50 7 2.13.45 7 3.56.35 14 
3) Kalle s 1.54.10 7 2.54.31 7 4 . 48.41 14 
4) SVM/Hans 2.55.55 7 2.43.30 7 5.39.25 14 
5) KON/Olle 1.30.50 7 2.45.45 6 4.16.35 13 
6) Christer E 1.46.50 6 2.54.20 7 4.41.10 13 
7) Clas T 2.41.35 7 2.49.50 6 5.31.25 13 
8) FUG/Jan 2.30.10 7 2.30.00 5 5.00.10 12 
9) Thomas R ------- 2.33.25 4 2.33.25 4 

Nästa år blir det alltså Bo S som får nöjet att planera vårt KM. 
Vi får hoppas att det kan komma några norska rävjägare då; iår 
lyckades flera av dem planera andra aktiviteter just denna helg. 

991114/Kärsö 
l) Gunnar S 
2) KON/Olle 
3) Clas T 

1.27. 07 7 st 
1.18.30 6 \\ 
l 27 55 

4) AKF /Bosse 
5) Gunnar F 
6) Sven C 

1.30.00 
1.32.00 
l. 42.15 

Riktigt blåsigt och kallt på morgonen och det fanns lite is på 
pölarna. 7-ans räv startade och sände under ca 1/2 pass för att 
sedan tystna för gott. Det blev alltså bara sex rävar att leta 
efter . 

Eftersom banläggaren skulle på dop plockades rävarna efter jakt-
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en in av jägarna. Trots att ingen hunnit fram till den tysta 
räven lyckades det ändå för Gunnar s att hitta den utmed den 
bäring han hade fått vid första halva passet utan kryss! Och 
detta gjorde han inom jakttiden 2 timmar!! 

991128/Knalleborg 
l) Gunnar s O . 58 . 59 7 s t 
2) BGU/PA 1.33.20 
3) Gunnar F l. 51.15 

4) AKF/Bosse 
5) KON/Olle 
6) Sven C 

1.28.00 6 st 
l. 40.45 
1.45.00 s" 

Glögg och pepparkakor inramade denna ca 4 km långa och blåsiga 
l.a Adventsjakt med temperaturen ca +5°C och med rävar på båda 
sidor om det stora fältet, som delar kartan i två halvor. 

Även denna gång krånglade räv 7 (som låg ganska nära start
platsen med tanke på problemet vid förra jakten), men nu sände 
den i fem pass innan den plötsligt tystnade strax före slutet av 
passet. Detta drabbade tyvärr halva gänget. Räven har nu tagits 
omhand av materialförvaltaren Olle för genomgång och eventuellt 
batteribyte. 

991212/Sörskogen 
l) Gunnar s l. 55.00 5 st 
2 ) Gunnar F 2 . O 7 . 5O 
3 ) Bo S l. 4 5 . O O 4 " 

4) Clas T 
5) BGU/PA 
6) RGH/Johan 

1.55.00 
2.03.00 
1.06.34 3 st 

Det snöade när rävarna lades ut, snön övergick till snöblandat 
regn när vi åkte dit och det regnade sedan oavbrutet under hela 
jakten, ca 5 km lång. 

stigarna förvandlades till issörjefyllda kalla små bäckar, bäck
arna blev ännu kallare strida forsar och de snö/issörjeblandade 
sankmarkernas utbredning översteg vida markeringarna på kartan. 
Kort sammanfattat kan man säga, att detta nog blev en av de 
blötaste, tyngsta och kallaste jakterna vi sprungit under året! 
Det var skönt att krypa in i Gunnars bastu efteråt! 

Det blev bara fem rävar på denna jakt . 7:ans räv låg fortfarande 
kvar hemma hos Olle för reparation och l: ans räv startade 
aldrig; förmodligen gillade den inte kylan och blötan! Och det 
var den inte ensam om!! 

991231/Stuvsta 
l) KON/Olle 1.23.00 
2) Clas T 1.32.00 
3) BGU/PA 1.42.00 

16st 4) AKF /Bosse 
5) OY/Lasse 

1.54.00 
2.07.00 

Årets sista jakt, som vanligt arrangerad av Gunnar s, avgjordes 
i villaområdet i stuvsta med start och mål i huset på Älgskytte
vägen . 7 st rävar och 9 st fasta o-kontroller hade han lagt ut. 

Rävjaktsåret avslutades i ett mycket vackert väder med 10 cm 
snö , -12°C och strålande sol. Hela naturen såg ut som ett 
vackert vykort när solen sken på de snötyngda grenarna . 
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Jakten med dusch, bastu och fika blev en perfekt avslutning på 
rävjaktsåret 1999. 

I b örjan av år 2000 kan vi glädja oss åt följande 

KOMMANDE JAKT (ER l : 

Söndag 16 . 1: Samling kl 1000 vid Ursviks motionsgård för sä
songens första jakt . Om det finns tillräckligt med 
snö gäller skidjakt. Dusch och bastu i gården 
efteråt. 
Arr. BGU/PA 

Onsdag 19.1: Årsmötet! Se kallelsen på första sidan . 

Vi ses någonstans i "läskiga" SKOGEN! 

Red : PA Nordwaeger/SM0BGU, Gr ävlingsväge n 59 , 167 56 BROMMA 
Tel : 08-26 02 27(B), 08-30 16 80(A), 0703-024533("nallenn) 
Fax: 08-30 50 41 
e-post: panord@algonet . se 
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Jaktdatum 24 .01 14 02 20 .02 07.03 21.03 31 03 07.04 14 04 21 .04 28 04 

Gunnars 10 10 lJI 10 10 8- 10 9- 9 9 

KON/Olle 9 9 10 9 9 10 9 10 ~ 10 

BGU/PA 10 6 8 8 8 10 8 • 7 - 8 

Clas T 6 8 5 6 1Jl 8 8 

Sven C 1JI 9 6 5 9 7 1JI 6 s 
Gunnar F 7 7 7 6 10 1JI 
A KF/Bosse 7 6 5 10 
OYilasse 6 5 5 7 

TomasA 8 5 5 

EJY/Anders 6 6 

Kalle jj) 

BZRITobba 1Q 
RGHIJohan 1JI 
eosses 7 

HBV/Bengl 

lO/All 1JI 
SVMIHans 

IWHl_Gösla s -- - L___ - --
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POANGSERIEN 1999 
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8- 10 u 10 9 1.2 ~ 10 9 10 

9 ~ 9 9 10 9 s lJ) 9 10 1JI 
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10 7 8 8 5 s 7 8 

6 8 8 s 6 o 5 7 

5 6 6 6 7 9 6 Hl 

1JI 8 5 M 6 8 
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7 6 10 
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Ul 
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Överstruken jakt räknas ej. Endast24 av de 29 st jaktema l räknas 
Understruken poäng = arrangörspoäng 
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