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SRJ-Bladet 

Argäng 54 Nr 3 

2001-03-18 

Nu börjar dagsmejan komma och vintern är väl slut snart, även om 
dagens lilla snöväder med kall blåst påminde oss om att Kung 
Bore ännu inte gått och lagt sig. Det har ju inte varit så 
mycket av riktig vinter detta år , bortsett från ett par 
ordentligt kalla, kortare perioder och det skall vi väl vara 
tacksamma för . 
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Glad överraskning Nr l 

Riktigt glada och tacksamma skall vi vara för den utomordentligt 
fina gåva på 10.000,- som förening fått från en anonym donator. 
Härmed framföres ett stort TACK från SRJ's medlemmar till den 
givmilde personen. En redovisning av vad pengarna använts till 
kornmer så småningom, när våra stridiga viljor har samsats kring 
ett projekt och detta är genomfört. 

Glad överraskning Nr 2 

Det finns nu 14 st nästan nya saxar med örfoner , som vi har fått 
på långlån . De finns i en aluminiumlåda i egna fack för en säker 
transport . 3 st kornpasser finns också. 

Nu är det bara för dig att fixa till en demonstration bland dina 
bekanta eller arbetskamrater - saxar har vi och rävar har v i , 
nämligen de fem VM-rävarna . Vem kommer först? 
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Glada överraskningar, eller hur? Men nu är det dags att ta fram 
och se över pannlamporna, ty om en månad börjar kvällsjakterna 
men först skall vi titta på 

RESULTATEN från några av vinterns jakter: 

010204/Ursvik 
l) Gunnar S 
2) KON/Olle 
3) Clas T 
4) OY/Lasse 

0.44.15 
0.49.40 
0.52.20 
0.55.05 

6 st 5) Håkan M 
6) Gunnar F 
7) Adam 
8) AKF/Bosse 

1.06 . 00 
1.14 . 09 
1.23.09 
0.21.30 2 st 

En mycket kall jakt med temperaturen runt -l8°C på morgonen när 
rävarna lades ut. Under jakten steg temperaturen till -l5°C sam
tidigt som vinden friskade i från norr. Det bet ordentligt i 
kinderna när jägarna sprang över fälten för att sedan få lä i 
skogen. 

Ettans räv skickade bara 1vag ett litet pip under en halv 
sekund, sedan tystnade den för gott. Batteriproblem pga den låga 
temperaturen? 
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Solen sken och det blev en strålande vacker vinterdag. Det tunna 
snötäcket hjälpte jägarna att följa banläggarens spår in till 
rävarna. 

Ol0217LSundby 
l) Håkan M 1.44.58 17 st 5) Gunnar F 2.05.10 
2) KON/Olle 1.46.10 6) Adam L 2.04.21 13 st 
3) AKF/Bosse 1.57.24 7) OY/Lasse 0.46.46 6 \\ 
4) BGU/PA 2.04.00 8) Kalle 2.12.00 

Lördagskvällsjakten vid Sundby genomfördes utan snö. Det var ett 
par grader kallt och nästan helt stjärnklart och den lilla snö 
som fanns låg på norrsidan av sluttningar och i skogen. Gott om 
is fanns det också på stigarna och en del sluttningar. 

10 st o-kontroller och 7 st rävar hade Gunnar s lagt i det lilla 
området runt friluftsgården och som vanligt började vi med att 
leta reda på så många fasta kontroller som möjligt innan rävarna 
startade 20 min efter starten kl 1700. Alla rävar fungerade, 
dock var 1:ans räv extremt svag. 

010304LFullersta 
l) Håkan M l. 3 O . 5O 7 st 
2 ) Gunnar S l. 3 O . 55 
3) BGU/PA l. 51.50 

4) Gunnar F 
5) Clas T 
6) KON/Olle 

1.53.20 
1.40.13 6 st 
2.12.00 5" 

startplats hemma hos Kalle i ett strålande fint vinterväder, 
några grader kallt när vi startade och runt noll när vi kom 
tillbaka. 

Det fanns en del snö men Kalle rekommenderade oss att lämna ski
dorna kvar, eftersom det fanns höjder vi skulle upp på och banan 
inte var planerad för en skidjakt. Snö upp till anklarna sprang 
vi i och det fanns också is under snön efter några varma dagar . 
Det gällde att ha dubb under skorna! 

Kartan var en svart-vit kopia av Generalstabens 50.000-del, upp
förstorad 4 ggr till ca 1:12.500 och det är då inte lätt att 
skilja höjdkurvor från snöhöljda bäckar eller småstigar. 

010318/NäsbYEark 
l) Håkan M 0 . 51.30 6 st 6) BGU/PA 1.29.10 
2) Gunnar s 0.51.50 7) Sven C 1.38.00 4 st 
3) AKF/BOSSE 1.05 . 25 8) OY/Lasse l. 01.00 2 " 
4) Gunnar F 1.18.40 9) Agneta l. 01.00 
5) KON/Olle 1.22.00 

Semmeljakten vid brandstationen. Det blåste snålt på P-platsen 
även om solen sken, men det blev bättre när vi kom in i skogen. 

Banlängden var bara ett par tre km men pejlar man på reflexer 
och får felaktiga bäringar, ja då vinner man inte. Lasse hade 
tagit med sig en nybörjare, som skall skriva om rävjakter i en 
hemvärnstidning och förhoppningsvis locka några nya rävjägare 
till oss . 6:ans räv funkade inte. 

Gott med hembakade semlor och te efteråt. 
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Därmed över till KOMMANDE JAKTER: 

Söndag 1.4: 1.a Apriljaktenl Samling kl 1000 vid besökspar
keringen vid Ekebyhovs slott på Ekerö. Vägbeskriv
ning: Kör över Tappströmsbron, sväng vänster 2 ggr 
vid andra rödljuset (vid OK/Q8-macken) och sedan 
höger Björkuddsvägen. Kör l km till P-platsen på 
höger sida. 
Arr. Clas T/Håkan M 

Onsdag 11.4: Samling kl 1900 vid Grönsta på Lidingö för den 
första kvällsjakten för säsongen. Glöm inte pann
lamporna och kolla att de är laddade! 
Arr. AKF/Bosse 

Onsdag 18.4: Samling kl 1900 vid/under Kymmlingelänken vid 
Kista för en jakt i Ursviksterrängen (eller möj
ligen runt Kista ind.-område. Det gick ju bra 
förra året! ) 
arr. EJY/Anders 

Lördag/söndag 
21-22.4: Nationell jakt och den första uttagningstävling

en till EM i Frankrike i september. 

Onsdag 25.4: 

Onsdag 2.5: 

Onsdag 9.5: 

Tävlingarna är förlagda till Karlsborg i samband 
med SSA's årsmöte och första jakten (80m-jakten) 
går på lördagen vid 14-tiden. Andra jakten (2m
jakten) går på söndagen med start vid lO-tiden. 

Förläggningen sker i en stugby ett stycke norr om 
Karlsborg. Anmäl dig snarast till mig. Närmare 
info om mat, färdväg och kostnader kommer senare. 

Samling kl 1900 vid Enebybergs IP 
arr: KON/Olle 

Samling kl 1900 vid Kärrtorps IP, telekarta S6/B2. 
Arr. BGU/PA 

Samling kl 1900 vid Fiatenbadet 
Arr. SVM/Hans 

Onsdag 16.5: Samling kl 1900 vid KTH's idrottshall i södra 
delen av Lill-Jans skogen, telekarta 37/Fl-2. 
Arr. Gunnar F/Håkan M 

Lördag 19. 5: Nationell j akt och den andra uttagningstävlingen 
till EM i Frankrike. 

Jakterna arrangeras av BRJ (Bergslagens RävJägare) 
med VMU/Bengt i spetsen. Platsen blir Ånnaboda 1 

Kilsbergen. Närmare info meddelas senare 

Onsdag 30.5: Samling kl 1900 vid Bögs Gård på Järvafältet 
Arr. OY/Lasse 
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Onsdag 6.6: Svenska Flaggans dag! Samling kl 1900 vid Altorps 
jvgstn i Djursholm 
Arr. HBV/Bengt 

Lördag/söndag 
9-10.6: Morokulien med den tredje och sista uttagnings

tävlingen till EM. 

Som vanligt blir det en trivsam landskamp mellan 
svenska, danska och norska rävjägare med en 80m
jakt på lördagseftermiddagen på den svenska sidan 
och en 2m-jakt på söndagsförmiddagen på den norska 
med förläggning i de olika stugorna vid "Grense
stua". Gemensam grillfest på lördagskvällen med 
småtävlingar och prisutdelning. 

Onsdag 13.6: Samling kl 1900 vid Knalleborgs daghem 
Arr. Clas t 

Onsdag 20.6: Gunnars mara! Meddelande om startplatsen lämnar 
Gunnar s i samband med tidigare jakter 

När denna sista jakt är avverkad (eller blir den avvärkad?) får 
vi sommarlov ända till Nordiska Mästerskapen, som skall avgöras 
under den sista helgen i juli i Kristianstadstrakten . sedan kör 
vi igång i augusti igen och det står inte länge på förrän resan 
till EM i Frankrike skall starta. 
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Kopplingsschemat ovan gäller de modernare rävsaxarna med en 
trimkonding istället för vridkonding för frekvensinställningen. 

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 so 41 
e-post: panord®algonet.se 


