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SRJ-Bladet 

Årgång 53 Nr 5 

2000-09-09 

Efter en osedvanligt blöt sommar har vi nu avverkat en del av 
eftersommarens/höstens jakter. En del av oss åkte till Danmark 
och NM i rävjakt i slutet av juli, och längre bak i bladet kan 
du läsa om denna tävling. 

Som tidigare meddelades ställdes årets SM i Norrtäljetrakten in 
pga för få deltagare; endast 9 st (!} hade anmält sig vid anmäl
ningstidens utgång och det är ju på tok för få med tanke på allt 
arbete en sådan tävling drar med sig. Nu kommer ju ett SM i alla 
fall att genomföras, men det blir som ett bihang till vårt 
KM/OPEN. 

Ny tid för SRJ KM/OPEN med SM blir den 11-12 november, senare än 
vanligt men det beror på VM·-± ·Kina: Det ursprungliga datumet för 
KM/OPEN låg för nära Kina-resenärernas hemkomstdatum och för att 
ge dessa en chans att ställa om sina kroppsklockor senarelades 
tävlingen. 

En inbjudan till detta kraftprov finns också längre bak i 
bladet. Observera senaste anmälningsdatum men ju tidigare du 
anmäler dig, desto bättre för arrangörerna!! 

Därmed går vi över till RESULTATEN av de första jakterna under 
höstterminen: 

000808/Rösjön 
l} Gunnar s 1.42.06 7 st 6} AKF/Bosse 2.02.30 
2} EZM/Leif 1.42.07 7} Tomas R 1.36.50 4 st 
3} SVM/Hans 1.46.30 8} Monika Nilsson 1.38.20 2 \\ 
4) FUG/Janne 1.46 . 51 9} Simen H 1.36.00 l \\ 
4} BGU/PA l. 55.15 

Säsongstart efter sommaruppehållet. Nio jägare stack iväg på en 
drygt 5 km lång bana med mycket stigar att springa på. Vädret 
var varmt och fint och på vägen tillbaka till starten började 
mörkret falla och månen steg upp. Det dröjer inte så länge innan 
det blir dags med pannlampa. 

Olle hade tagit med dottern Monika och som nybörjare tog hon två 
rävar. Bra! 

000816/Lovön 
l} KON/Olle 0.57.22 s st 6} Håkan M 1.34. 50 
2} SVM/Hans 0.59.28 7} Tomas R 1.49.50 
3} AKF /Bosse 1.09.00 8} Niklas Danvind 1.50.05 
4} Gunnar F 1.29.20 9} Gunnar s 1.30.00 4 st 
5} FUG/Janne 1.33.20 10) Adam l. 35.00 l " 
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Denna femrävarsjakt bjöd på en del problem. 4:ans räv kom, 
arrangören ovetande, att ligga ett hundratal meter från en mast 
och en klubbstuga tillhörig någon radioklubb. En av rävarna 
ryckte i dörren, kröp in under stugan m m i ett par pass, fast 
förvissad om att räven låg vid stugan. 

En annan jägare lyckades kvadda S:an när han skulle ta sluttid, 
så at t den började tjuta kontinuerligt (räven alltså) . Han 
startade om den men satte klockan fel så att räven hoppade över 
ett pass. Det drabbade AKF/Bosse, som var på plats i det tredje 
passet. 

S:an låg i kanten av gärdet med alla masterna vid Lovö kyrka. En 
tredje jägare skulle naturligtvis ta kortaste vägen därifrån 
till nästa räv, men den gick genom mastområdet. Detta var dock 
omringat av ett även för denne väl kände, oförvägne man alltför 
djupt och brett vattenfyllt dike, och där hamnade saxen, och så 
var den dan förstörd. ÖVriga klarade sig helskinnade runt om man 
undantar kampen mot myggen, som blev intensiv under 
eftersnacket. 

000823/Bögs gård 
l) SVM/Hans o. 57.02 7 st 
2) FUG/Janne 1.08.35 
3) EJY/Anders 1.10. so 
4) Clas T 1.11.35 
5) Gunnar s l . l 5 . 3 o 
6} AKF /Bosse l. 20.50 

7} Håkan M 
8) Gunnar F 
9) BGU/PA 
10) Simen 
11} KON/Olle 

l. 31. os 
2.11.30 
1.30.55 6 st 
2.12 . 00 o \1 

0.00.00 

Lasse/OY hade lagt en kort jakt utmed SJon Ravalen och dessutom 
med en av rävarna inne i ett massivt törnbusksnår, och för att 
komma in där tvingades man riskera såväl kläder som kropp - om 
dess placering kan man säga mycket. Men vi hade i alla fall tur 
med vädret! 

000830/Lovö (Norrby) 
l) KON/Olle l. 26.30 7 st 
2) Gunnar s l. 32.15 
3 ) FUG l Janne 2 . O 5 . 41 

4} Gunnar F 
5) Håkan M 
6} AKF /Bosse 

2.07.00 
l. 54.47 6 st 
1.16 . 00 s \\ 

Varmt och fuktigt och åskan mullrade på avstånd. Inget regn kom 
under jakten men några droppar föll före och efter densamma. 
Detta var den första riktiga kvällsjakten, där pannlampan blev 
ett måste redan efter en halv timme. Banlängd ca 4 km. 

Massor av mygg plågade både banläggare, jägare och hundar under 
kvällen. Det hade varit önskvärt med lite blåst. Full kakafoni 
när rävarna togs in - skällande rådjur, hoande ugglor, prass
lande buskar och spillkråkor, som varnade för kommande regn. 

000905/Stockby 
l) SVM/Hans O. 42.44 5 st 
2) Gunnar s O .49 .15 
3) Clas T 0.55.20 
4) KON/Olle 0.57.10 

5) Håkan M 
6) Gunnar F 
7) Adam L 

1.03.28 
1.12.00 
1.40.00 3 st 
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Tisdagskvällsjakten med start kl 2000 blev en kort och mörk 5-
rävarsjakt. Jakten skulle ha varit den sista kvällsjakten före 
SM-et, men som bekant ställdes detta in pga för få anmälningar 
och har flyttats till vårt KM/OPEN istället. För att inte strula 
till det för mycket i vår planering bestämdes det dock, att 
denna jakt skulle genomföras som planerat. 

På vägen mellan två rävar var det nära att Jagarna blev 
statister i en filminspelning om en bilolycka med en Volvo när 
de sprang förbi. 

Om det nu blir någon extra kvällsträningsjakt före KM/OPEN + SM 
återstår att se. Finns det någon frivillig banläggare till en 
jakt t ex den 7.e november? 

Nu återstår följande jakter under året. Observera att det finns 
en del ändringar mellan det program vi satte upp på årsmötet i 
januari och den verklighet vi nu befinner oss i! 

KOMMANDE JAKTER: 

Onsdag 20.9: Samling kl 1900 vid Gladökvarns tomtområde, Nybo
viksbadet, parkeringen, telekarta 69/CB. 
Arr. Gunnar S 

Onsdag 27.9: Samling kl 1900 vid "Gunnars bastu", Hedenhösvägen 
9, telekarta 69/CJ. 
Arr. Kalle 

Observera! Ovanstående jakter finns också i förra SRJ-Bladet!! 

Söndag 

Söndag 

1.10: Nytt datum! Samling kl 1000 vid Hellasgården för 
den första söndagsjakten. Arrangören Gunnar F kom
mer att lägga ut både 2m- och 80m-rävar för att 
ge Kinaresenärerna en (sista?) chans att träna 
före avresan. 

8.10: Ny plats och banläggarel Samling kl 1000 vid 
Gatukontorets förråd vid Åkeshovs T-banestation 
för en liten jakt i Judarnskogen. 
Arr. BGU/PA 

Söndag 29.10: Samling kl 1000 vid Enebybergs IP. 
Arr. KON/Olle 

Lördag/söndag 
11-12.11: SRJ KM/OPEN + SM! 

se separat kallelse! 

Söndag 26.11: Samling kl 1000 Knalleborgs daghem på Ekerö. 
Arr: Clas T 

Söndag 10.12: Nobeldagen. Det är ju synd att pristagarna inte 
hinner komma på jakten innan det blir dags för 
prisutdelning och middag - men många skulle nog må 
bra av att komma ut i riktig svensk natur, eller 
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hur? 
Nåväl. Samling kl 1000 vid Rudans friluftsgård, 
telekarta 75/A4. Finns det snö gäller skidjakt. 
Arr. Kalle 

Söndag 31.12: Traditionell nyårsaftons j akt men på ny plats 
Samling kl 1000 vid "Gunnars bastu" i Huddinge, 
Hedenhösvägen 9, telekarta 69/C3 för den sista 
jakten för året (skidjakt?}. 

Dusch, bastu och lite fika innan vi säger tack och 
adjö och vi ses igen i början av 2001. 

Nästa SRJ-blad kommer som vanligt i början av nästa år med en 
kallelse till den första jakten (jakterna) för året samt tid och 
plats för årsmötet. 

Lasse. Kan vi räkna med Turebergarnas klubbstuga denna gång 
också? 

Frågor: Vilken flygplanstyp är detta ocb vilket flygvapen 
tillbör det? 

Red: PA Nordwaeger/SM0BGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
Tel: 08-26 02 27(B), 08-54 54 58 90(A}, 0703-024533 (mobil) 
Fax: 08-30 50 41 
e-post: panord®algonet.se 
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Nu är det dags Igen: 

SRJ-KM/OPEN 
med 

SM år 2000 

SRJ (Stockholms Rävjägare) har härmed nöjet att inbjuda alla rävjägare i 
Sverige, Norge och Danmark 

till seklets första 

K M (för klubbmedlemmarna) 

O P E N (för alla deltagare oavsett klubb och nationalitet) 

S M (för alla svenska medborgare) 

den 11-12 november 2000 

i en vacker och lagom kuperad skärgårdsterräng i Norrtäljetrakten. 

Anmälan sker genom att sätta in 1 00,- på pg-konto 40 96 39-2 
Föreningen Stockholms Rävjägare 

senast den 20 oktober 

Ange namn, adress, födelseår. ev. signal, telefonnummer och e-postadress. 

0 Detaljerad info om plats och färdväg översändes ca 1 vecka före tävlingshelgen. 

Frågor besvaras av: 
PA NordwaegeriSM0BGU 

tel 08-26 02 27 (b), 08-54 54 58 90 (A) 
e-post <panord@algonet.se> 

VÄLKOMNA! 
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NORDISKA MASTERSKAPEN l 
RPO, 29-30 JULI 2000 

Årets NM arrangerades av de danska 
rävjägarna med Arne/OZ9VA i spetsen 
med förläggning i ett vandrarhem ca 15 
km söder om Silkeborg, som ligger 
ungefär mitt på Jylland. 

Av de ca 45 jägarna kom sju från SM
land, nämligen Bengt/VMU i senior
klassen; Hans/SVM, Jan/FUG och Gun
nar Svensson i OT -klassen samt 
Olle/KON, LasselOV och PAIBGU i Vet
klassen. Övriga jägare kom från Norge, 
Danmark, Holland, England och Tysk
land samt den överlägset största grupp
en från Tjeckien. De hade rest drygt 120 
mil på 15 timmar, sprang två jakter och 
körde sedan tillbaka igen! 

80m-jakten gick i Vesterskov strax söder 
om sta'n och började med ett rejält 
motlut, som nästan direkt gav mjölksyra i 
benen. Väl uppe på höjden gällde det 
att hålla sig på höjdkurvorna för att få 
nedförsbacke tillbaka till målet. Gott om 
vägar och stigar underlättade på den 
drygt 6 km långa banan. Mycket varmt i 
solen på öppna ytor men skönt i 
skuggan i skogen. 

Tävlingen genomfördes som vanligt 
med fem rävar, gruppvis start med en 
deltagare ur varje klass var 5:e min samt 
alla jägare skulle ta alla rävar. start och 
mål på samma plats. När sista gruppen 
startade efter 50 min dröjde det bara 1 O 
min innan förste man kom i mål, en 
tjeckiske senior. 2 sek senare kom ytter
liggare en tjeck! 

RESULTAT 80m- lakten 

Seniorer 
1 ) Karel Fucik/CZE 
2) Vit Pospisii/CZE 
3) P ert Jelinek/CZE 
7) SM4VMU/Bengt 

0.50.51 
0.51.02 
0.54.10 
1.01.45 

Oldtimer 
1 ) Jiri Marecek/CZE 
2) Gunnar Svensson 
3) Bernd Höfner/GCR 
5) SMSSVM/Hans 
7) SMSFUG/Janne 

Veteraner 
1) Gerd Lindau/GER 
2) SM0KON/OIIe 
3) SM0BGU/PA 
6) SM00Y/Lasse 

1.01.43 
1.14.03 
.. oiJ: r:., 
l . lv: .JI 

1.27.46 
1.30.48 

1.17.58 
1.20.36 
1.32.27 
1.49.04 

l både Junior- och Damklasserna segra
de tjeckerna genom att lägga beslag på 
de fyra första platserna. 

På kvällen var det gemensam middag 
med tre rätter för det facila priset av 
120,-! Dryck tillkom. Därefter vidtog 
prisutdelningen, lite eftersnack och 
sedan blev det dags för vila inför mor
gondagens 2m-jakt. 

2m-jakten gick i Sönderskov, ytterligare 
lite söder om sta·n. Nu startade vi näs
tan mitt i kartan och det visade sig 
senare, att rävarna låg i en ring runt 
startplatsen. 

Pejlingarna på 2m-jakter är betydligt 
mer opålitliga än på 80m-jakterna. 
Bäringar och kryss kan vara helt fel
aktiga och signalstyrkan kan variera 
kraftigt när man förtlyttar sig bara några 
meter i skogen. 

Lika soligt och varmt som igår och även 
idag en banlängd på drygt 6 km. 

RESULTAT 2m-takten 

Seniorer 
1 ) Ja kub Oma/CZE 
2) Antonio Sindelka/CZE 
3) Vit Pospisii/CZE 
8) SM4VMU/Bengt 

0.51 .27 
0.53.29 
0.58.01 
1.20.07 



Oldtimer 
1 ) Jiri Marecek/CZE 
2) S M5SVM/Hans 
3) LA50M/Steinar 
4) SM5FUG/Janne 
7) G unnar Svensson 

Veteraner 
1) SM0KON/OIIe 
2) LA50BA/Arne 
3) LA3QG/Oie 
5) SM0BGUIPA 
6) SM00Y /Lasse 

1.20.18 
1.31.26 
1.33.16 
2.30.42 

1.29.13 
1.43.34 
1.43.52 
1.53.02 
1.54.18 

O Även på denna jakt kom tjeckerna på de 
fyra första platserna i Junior- och 
Damklasserna. 

O Efter dusch, vila och lite mat delades 
priserna ut, arrangörerna avtackades för 
ett utmärkt genomfört Nordiskt Mäster
skap, rummen städades och vi påbörja
de hemresan åt olika håll. 

o 
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Nästa år skall NM arrangeras i Sverige 
och planerna är, att vandrarhemmet i 
Kristianstad skall bli förläggningsplatsen 
med tävlingarna i de fina och ganska 
kuperade områdena runt staden. Mer 
info om detta NM kommer under våren 
nästa år i QTC. 

Än en gång ett stort Tack till 
Arne/OZ9V A med medhjälpare för årets 
NM. 
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