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Ett beklagligt fel insmög sig i protokollet från vårt årsmöte i 
januari. Den vid förra årsmötet utsedde revisorn Clas Thoren er
sattes pga ett skrivfel med den vid sagda årsmöte avgående re
visorn Sven Carlsson. Detta fel passerade de två justeringsmän
nen utan kommentarer och uppdagades först av Sven, som vid Rak
nästornsjakten påpekade felet. Rätt skall vara rätt: den nuvar
ande revisorn är Clas T och ingen annan! 

Idag, strax före avfärd till OY's Törnskogsjakt, regnar det en 
hel del. Annars har vi haft ett härligt väder de senaste veckor
na med mycket sol och fina rävjaktskvällar men nu ser det ut som 
om det vanliga svenska sommarvädret har infunnit sig. 

Därmed går vi över till RESULTATEN av vintern och förvårens 
jakter: 
000205lKaknäs 
l) BGU/PA 0.34.50 5 st 4) AKF/Bosse 1.12.10 
2) Gunnar S 0.35.00 5) Clas T 1.22.05 
3) KON/Olle 0.53.30 6) Sven C 1.22.30 

Flera grader varmt, mulet, blåsigt och ingen snö på denna årets 
andra jakt. Vintern är verkligen konstig! 

Gunnar F lade ut sex rävar eftersom sjuan fanns hemma hos Olle för 
felsökning. Tyvärr startade inte en av rävarna, så det blev till 
att leta efter de resterande fem. Och det gick ju som synes fort 
på den drygt 2 km långa banan. 

000219lSundby 
l) BGU/PA 1.19.10 7 st 
2) Gunnar s 1.20.00 
3 ) Gunnar F l . 57 . 5O 

4) Sven C 
5) KON/Olle 

l. 55.00 5 st 
2.12. 00 2 1\ 

Den till lördagskvällen den 18.e utlysta nattskidrävjakten blev 
tyvärr inställd pga ett missförstånd av eo banläggaren. Han lär 
ha suttit på teatern när jakten skulle ha börjat! Istället gick 
jakten som en vanlig söndagsförmiddagsjakt utan skidor eftersom 
det inte fanns någon snö. 

Det blev en fantastiskt fin dag, ett par grader kallt och strål
ande solsken. Banlängd ca 4 km med de flesta rävarna inom Sund
byområdet; övriga låg strax utanför men väl inom kartvikningen. 

000305lSörskogen 
l) KON/Olle 2. 09. 00 7 st 
2) BGU/PA 2.09.40 
3) AKF /Bosse l. 51. 00 6 " 

4) Gunnar F 
5) Clas T 
6) Sven c 

2.09.30 
1.43.45 4 st 
1.38.00 3 1\ 

Vasaloppssöndagen och ordinarie banläggaren Kalle slet i sitt 
anletes svett i Vasaloppsspåret. Vi övriga slet med en drygt 6 km 



lång bana Gunnar S hade lagt på höjderna vid Flemingsbergsviken, 
Mörtsjön och Trehörningen i ibland dm-djup snö. Isen på sjöarna 
var lyckligtvis tjock nog att bära oss när vi skulle tvärs över 
istället för att springa runt. 

4-5 grader kallt, isande vind på öppna ytor men solen värmde 
skönt när man kom i lä i skogen. 

000319LNäsbygark 
l) Gunnar S 0.53.00 7 st 5) Clas T l. 07 .10 
2) KON/Olle 0.53.40 6) OY/Lasse 1.19.18 
3) BGU/PA 1.00.30 7) Gunnar F 1.23.20 
4) AKF/Bosse 1.01.02 

Johans traditionella semmeljakt med start vid brandstationen. 
Rävarna låg väl utspridda över den handritade kartan med den 
något ovanliga skalan 1:9000 och med varningen för arga tanter. 
Banlängd ca 4,5 km, temperaturen ett par plusgrader och solen 
dold bakom ett tunt molnlager. 

Efter jakten bjöd Johan och Ludmila på hembakade, härliga sem
lor, te och kaffe. Mums för trötta rävjägare! 

000401LLidingö 
l) KON/Olle 1 . 22.00 7 st 
2) BGU/PA 1.23.20 
3 ) Gunnar s l. 2 8 . 58 
4) Gunnar F 1.32.10 

5) Clas T 
6) OY/Lasse 
7) Sven C 

1.46.50 
2. 01.05 
2.37.00 

Arets l:a apriljakt med AKF/Bosse och BZR/Tobba som arrangörer 
och banläggare. startplatsen utan för Lidingö Tennishall i den 
inre delen av Kyrkviken. 

"Det enda som är 1:a april med den här jakten är kartan", sade 
Bosse och det var en i sanning märkvärdig karta (se nedan) . 
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Det var en gammal karta i skala 1:100.000 som Bosse hade scannat 
av, förstorat och sedan datormanipulerat. Den nya okända skalan 
var förmodligen inte densamma i nord-sydlig riktning som i öst
västlig, meridianerna hade vridits lite i sidled och de låg 
dessutom inte lika på de olika kartorna! Till yttermera visso 
divergerade meridianerna på min karta vilket gjorde det omöjligt 
att avgöra om bäringarna var korrekta. 

Vi hade alltså lite olika förutsättningar när vi startade - men 
det visste vi inte före start! Men Gunnar S, Sven och jag märkte 
det när vi sprang ner på den södra sidan av Kyrkviken för att 
hitta l:an och upptäckte, att den låg på en ö mitt i viken och 
bron till ön gick ut från den norra sidan. Isen bar inte så det 
blev till att springa runt. Det kostade oss ett pass men sedan 
gick det som på räls. 

Observera swastikan SV om startplatsen, det gamla karttecknet 
för en transformatorstation. Det är skönt att den (swastikan 
alltså, inte transformatorstationen) försvunnit från våra mo
derna kartor nu. 

000419/Knalleborg 
l) SVM/Hans 0.52.35 6 st 
2) Gunnar s 1.15.34 
3) KON/Olle 1.51.00 

4) BGU/PA 
S) Gunnar F 

1.35.20 5 st 
l. 41.00 

Den första kvällsjakten för säsongen i ett så klart och fint 
väder att de flesta av oss startade utan pannlampa. "Det här är 
ju välkänd terräng och vi borde komma runt innan mörkret faller", 
resonerade alla utom Hans. Han var den ende med pann-lampa och 
han var också den ende som kom runt med bred marginal före 
mörkrets inbrott! 

Det blev bara sex rävar på jakten eftersom en av rävarna inte 
kunde startas. Banlängd ca 5 km med en ganska lång transport
sträcka mellan de två rävarna i norr och de fyra i söder. 

000426/Skavlöten 
l ) Gunnar s O • S 2 . 2 O 6 s t 
2) BGU/PA 1.13.10 
3) AKF/Bosse l.lS.ll 

4) RGH/Johan 
S) EJY/Anders 
6) SVM/Hans 

1.26.59 
l. 24. so S st 
1.00.00 4\1 

En fin kväll i den fina terrängen runt friluftsgården och söder
ut mot Täby. Banlängd runt 4 km. 

Tyvärr decimerades de sju rävarna till bara fem eftersom sjuan 
tystnade efter ett par pass och sedan slutade även sexan; dock 
hann de flesta ta den innan den tystnade. 

En av rävarna var nedsänkt i marken, väl dold med endast en del 
av locket synligt, i en i övrigt öppen terräng. En annan låg i en 
dikeskant och gick man på samma sida av diket var det lätt att gå 
förbi trots att den låg helt öppet. 



000503[Fiskartorget 
l) Gunnar S 1.26.26 7 st 5) EJY/Anders 1.47.40 
2) SVM/Hans 1.27.55 6) KON/Olle 2.07.30 
3) BGU/PA 1.42.10 7) Clas T 1.40.00 6 st 
4) AKF/Bosse 1.46.43 8) Sven C l. 42.00 

En kort jakt, bara ca 4,5 km, men den gav oss Jagare en hel del 
bekymmer i det att kryssen hamnade i vissa fall helt galet. Det 
finns tydligen mycket som drar i signalerna här i omgivningarna 
t ex det stora vattentornet söderut vid KTH. 

Dessutom sprang ett par av jägarna fram och tillbaka genom ett 
kärr i 20 minuter innan de hittade räven i kärrkanten - och där 
hade de varit ett par gånger tidigare! M a o blev det en för 
banläggaren lyckad jakt! ~ 

OOQ510[~ranskog 

l) FUG/Jan 1.00.10 7 st 7) EJY/Anders 1.29.30 
2) KON/Olle 1.00.58 8) Tomas R 1.51.00 5 st 
3) SVM/Hans 1.07.50 9) Niklas Danvind 1.22.30 4 " 
4) Gunnar s 1.12 .16 10) Henrik Elmgren 1.20.00 2 " 
5) AKF/Bosse 1.18.38 11) Simen Haugen 0.44.00 l " 
6) Clas T 1.19.10 12) Rafael T ---

Rekorddeltagande med 12 jägare (sex man från HP samt FUG/Jan från 
Västerås) på denna relativt korta bana, ca 3,5 km. Meningen med 
den korta banan var att få lite tempo på jakten utan att trötta 
ut jägarna alltför mycket, och det lyckades enligt kom-mentare
rna efter jakten. 

Det var en strålande fin dag med sol och svag vind, men strax 
före start kom en kallfront och när rävarna skulle tas in kom 
regnet, visserligen efterlängtat och behövligt för naturen men 
inte för banläggaren just då! 

o 

En av nybörjarna, Niklas D, hittade fyra(!) rävar på sin första () 
jakt. starkt gjort! Tomas och EJY/Anders: ta tag i honom och se 
till att han kommer fler gånger! 

000517[Kista 
l) BGU/PA 1.18.40 7 st 6) Gunnar s 1.46.27 
2) FUG/Jan 1.23.38 7) KON/Olle 1.48.00 
3) SVM/Hans 1.33.35 8) OY/Lasse 1.53.41 
4) Håkan M 1.42.28 9) AKF/Bosse 1.55.00 
5) Gunnar F 1.42.30 

En ganska kort men strulig jakt i Kista industriområde med en räv 
i den smala skogsremsan med en högspänningsledning mellan indu
strierna och motorvägen, en räv intill staketet runt idrotts
platsen, en räv i en liten skogsdunge mellan de elektro-niktunga 
industrierna och en räv intill T-banespåret nära tunneln under 
Kymmlingelänken. De resterande rävarna låg ganska nära varandra 
i den norra skogsdelen av Ursvik. 

staketet runt idrottsplatsen gav upphov till de flesta svårig
heterna och elaka tankar vid närstriden. Kom man vinkelrätt mot 
staketet på rävsidan, pekade bäringarna mot ett stakethörn (och 
där låg inte räven!) och kom man från motsatta hållet hade man 

o 



att välja på att antingen försöka klättra över (vilket inte 
gick), försöka krypa under med 25 cm öppning eller springa 300 m 
runt staketet. Hans terroriserade dessutom innevånarna i två 
husvagnar {!) i närheten, då hans bäringar pekade entydigt åt det 
hållet. Sprang man däremot parallellt med staketet gick det bra. 
På den här räven försvann många pass. 

Bäringarna blev starkt påverkade av alla konstiga antenner på 
taken i området men man fick i alla fall en grov uppfattning åt 
vilket håll rävarna låg. 

Gunnar F tog med sig en orienteringskunnig nybörjare, Håkan M, 
som efter en inledande introduktion tog alla rävarna och sedan 
slog sin instruktör med 2 sek! 

(:> Men vi hade i alla fall tur med vädret- varmt och uppehåll. 
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KOMMANDE JAKTER: 

Lördag/söndag 
3-4.6: Landskampen i Morakulien mot norrmännen. Denna 

jakt är också den tredje och sista uttagnings
jakten för VM-laget till Kina i höst. 

80m-jakten startar på lördagen vid 14-tiden i 
Åmatfarstrakten {som synes ganska sent för att de 
långväga jägarna inte skall behöva åka hemifrån 
mitt i natten) och 2m-jakten någon gång på sön
dagsförmiddagen. 

Banläggare -BGU/PA på 80m-jakten och -QDA/Oddvar 
på 2m-jakten. Vi skall försöka genomföra jakterna 
så gott det är möjligt enligt VM-reglerna. 

Onsdag 7.6: Samling kl 1900 vid Altorps jvgstation i Djursholm 
(Karta 22/C8) 
Arr. HBV/Bengt 

Onsdag 14.6: Samling kl 1900 vid Flatenbadet (karta 56/E7) 
Arr. SVM/Hans 

Onsdag 21 . 6 : Gunnars mara ! 
Samling kl 1900 vid Hedenhösvägen 9 i södra Hud
dinge där Kalle bor (karta 69/C3). Glöm inte 
pannlampa, stövlar och varma kläder samt mat/dryck 
för överlevnaden. Dusch och bastu finns. 
Arr. Gunnar S 

När "maran" är överstånden {genomliden?) kan vi 
pusta ut och vila ut under sommaren. 
Vänd sida och hitta till "maran". 

Vi ses någonstans i "läskiga" SKOGENl 

Red: PA Nordwaeger/SM0BGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
Tel : 08-26 02 27{B), 08-84 84 86 90(A), 0703-024533 (mobil) 
Fax: 08-30 50 41 
e-post: panord@algonet.se 



Hjälp att hiHa maran, "Gunnars mara" 

Samlingen är vid bastun på baksidan av Hedenhösvägen 9, Kalle bor 
i 9:an. 
starten sker en bit bort. Se kartan ovan. Du får pejla på vägen 
till startplatsen om du ej hinner fram till startplatsen i tid. 
Kl 19.08 får man som brukligt är lämna startplatsen. 
"Maran" är som vanlig öppen för alla. Vi hoppas att många utsock
nes skall vara med på denna 3-timmarsjakt i södertörnskogarna 
ljuva skogar. Passa på, sista chansen före det låånga häärliga 
sommaruppehållet. 

Efter jakten tar vi ett bastubad och avslutar med korvgrillning. 

Välkomna 

Kalle & Therese + Gunnar & Dino 
mobilen 070 - 746 73 57 
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