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Hösten är här och med den alla fina färger i naturen, som vi 
dock inte hinner se så mycket av när vi ränner runt på våra 
kvällsjakter. I slutet av sommaren sprang en del också NM-et i 
Kristianstad och om den kan du läsa i Lasses QTC-artikel liksom 
reportaget i Kristianstadsbladet längre bak i SRJ-Bladet. 

GULD! På 2m-jakten i EM i Frankrike fixade -KON/Olle den första 
() guldmedaljen för Sverige under modern tid. GRATTIS! 
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Därmed över till RESULTATEN från eftersommarens och höstens 
jakter: 

010808/Rösjön 
l) Vitek P 0.54.50 7 st 5) Håkan M 1.37.29 
2) BGU/PA l. 29.00 6) Clas T 1.50.20 
3) Gunnar S 1.35.04 7) Adam L 1.48.00 
4) AKF/Bosse l. 36. so 8) EQG/Göran ? 

Höstens första jakt och det regnade hela tiden. Vitek Pospisil 
från Tjeckien utklassade oss totalt med mer är 30 min - det är 
tur att han inte finns med i poängserien! -EQG dök upp på en äng 
på vägen mellan två rävar. Han hade startat hemifrån och letade 
efter rävarna utan karta. 

Det var med nöd och näppe vi klarade oss runt utan pannlampa i 
regnet på den ca 4 km långa banan. Det blir tuffare på tisdag på 
den sista kvällsträningsjakten på Lidingö före SM-et i Västerås
trakten för den som kommer utan lampa. 

010814/Stockby 
l) Gunnar F o . s 8 . l s 
2) BGU/PA 1.02.10 
3 ) Håkan M 1.02.49 

5 st 4) KON/Olle 
5) Gunnar S 
6) Clas T 

l. 03.25 
l. os. 23 
1.10.43 

Lastade med pannlampor gav vi oss ~vag i strålande sol och osed
vanligt varmt väder på den sista träningsjakten före SM. 

Fem rävar i lOmin-pass, några ganska välgömda på branta slutt
ningar eller bland stenar och med konstiga antenner. Lamporna 
kom till pass endast när vi skulle ta sista räven, men vi kunde 
i alla fall konstatera att grejorna fungerar. 

010829/Judarn 
l ) Gunnar s 
2) FUG/ Janne 
3) KON/Olle 
4) Håkan M 

0.29.10 
0.42.33 
l. 01.20 
1.03.30 

s st s) EJY l Ande r 
6) AKF/Bosse 
7) Daniel E 

1.08.40 
1.10.51 
1.11.00 l st 
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En skön sensommarkväll, där ingen pannlampa behövdes om man tog 
sig runt så snabbt som Gunnar s och FUG/Janne. Inga problem där, 
trots att Adam praktiskt taget grävt ner ett par rävar och till 
och med planterat en svamp ovanpå! 

En antenn föll ner mot slutet och förvirrade någon, men sändaren 
var ändå klart pejlingsbar. 

010905/Knalleborg 
l} Vitek P 1.10.10 7 st 
2} Håkan M 1.12.03 
3} KON/Olle 1.19.50 
4} Gunnar S 1.31.20 

5} BGU/PA 
6) AKF/Bosse 
7} Torbjörn S 

1.36.45 
1.46.44 
2.12. oo s st 

En solig och varm kväll men det hann bli ordentligt mörkt innan 
vi kom tillbaka. En svampplockare påträffades intill en räv och 
han informerades om vad som gömde sig under löven - han lovade 
lämna räven i fred. Räven vid vattentornet gav i alla fall mig 
stora problem, eftersom minimum-riktningen blev väldigt oklar 
och "snurrig". 

Nu väntar vi på att få springa på söndagarna igen och slippa 
pannlampan, efter att vi sprungit Kalles jakt i Huddinge den 
26 . 9. Dock blir vårt KM den (preliminärt} 27/28.10 ett undantag. 

KOMMANDE JAKTER: 

Söndag 7 . 10: Samling kl 1000 vid Lovö Vattenverk, bussens vänd
plan, för höstens söndagsjakter. Kör förbi Drott
ningholros slott, sväng höger vid Kanton och kör 
förbi golfbanan fram till Lovö kyrka, håll till 
vänster och fortsätt fram till vattenverket. 
Arr . BGU/PA 

Söndag 14.10: Samling kl 1000 vid Gatukontorets P-plats norr om 
Löttingelund, telekarta ll/F6, gråa ytan 
Arr. KON/Olle 

Söndag 21.10: Samling kl 1000 vid Ekdalsvägens östra ände för en 
jakt i Tyresta-området, telekarta 72/D8 
Arr. Adam 

Lördag/söndag 
27-28.10: Arets KM. För anmälan kontakta Gunnar s på telefon 

070-746 73 57. Närmare info skickas senare till de 
som anmält sig 
Arr. Gunnar s och -DIC/Ragge 

Söndag 11.11: Samling kl 1000 vid P-platsen Ekebyhovs skidbacke, 
telekarta 52/D6 
Arr. Håkan M 

Söndag 18.11: Samling kl 1000 vid Edsbergs Sportfält, telekarta 
21/A2-3 
Arr . OY/Lasse 
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Söndag 25.11: Samling kl 1000 på plats som meddelas på föregåen
de j akt (-er) 
Arr. EJY/Anders 

Söndag 2.12: Samling kl 1000 vid Brostugan på Kärsön 
Arr. BGU/PA 

Söndag 16.12: Samling kl 1000 på plats som meddelas på föregåen
de j akt (-er) 
Arr. Kalle 

Måndag 31.12: Samling kl 1000 för den traditionella nyårsaftons
jakten vid "Gunnars bastu", Hedenhösvägen 9 i 
Huddinge, telekarta 69/C3, för årets sista jakt. 

Dusch, bastu och lite fika innan vi säger tack och 
adjö för detta år och vi ses igen i början av 
2002. 

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

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

Väl mött i skogen! 

Olles ''guldställe" 

Red: PA Nordwaeger/SM0BGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
Te l: 08 -2 6 02 27(B), 08-54 54 58 90(A) , 0703-024533 (mobil) 
Fax: 08- 30 so 41 
e - post : panord®algonet . se 
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RadioPejl Orien'enng "Rävjakt" 

SM0BGU PA Nordwaeger, 
Grävlingsvägen 59, 167 56 Bromma Tel 08-26 02 27 

NM i "ii'ävjakt" 
Av Lars l SMOOY 

Skåne sista helge11 i juli. l'ärme11 
ligger över Kristianstadslätten som en 
fuktig filt. Ett antal tillresta rävjägare 
har samlats på Charlottenborgs 
camping för att göra upp om de 
nordiska mästerskapen i radiopejl
orientering, dvs rävjakt. Tävlings
ledaren PA Nordwaeger, SMOBGU, 
har mycket att bestyra. 
-•·;.'iterskapen är två, dels på 3,5 MHz och 
·"på 144 MHz. De tävlande skall till fots 

uppsöka fem dolda radiokontroller på kortast 
möjliga tid. Snabbaste nordbo blir m1istare. 
Vidare utses de bästa i varje klass, nämligen 
damer, juniorer, seniorer, oldboys och vete-

!r. Slutligen utdelas ett lagpris till de två 
) opare från samma land som har kortast 
sammanlagda tid. 
På lördagen är det tävling på 80 meter. Banan 
är lagd i ett område med många täta omr.iden 
och med gott om stenar. Men det finns också 
många stigar, som man tjänar på att utnyttja, 
om man bara läser kartan ordentligt. 
Snabbaste löpare blir nonmannen Thomas 

Kaiser, som tar sig runt banan på 1.08.32 och 
därigenom blirnordisk m1istare. Bäste svensk 
blir Håkan Me lin från Stockholm, som kom
mer i mål bara sexton sekunder efter Tho-
mas. 
På söndagen tävlas det på två meter. Hettan 
är något beskedligare. Omrldet denna dag är 
Balsberget, norr om Kristianstad. Ett popu· 
lärt strövområde med många stigar och en 
höjdskillnad på cirka sjuttio meter. De täv
( le rävjägarna tar sig runt banan med sina 
yJgiantennutrustade pejlmottagare utan större 
problem. Det blir favoritsegrar i tre av klas· 
se ma. Seniorer: Bengt Evertsson, SM4VMU. 
Oldboys: Knut Heimdal LA6XI. Veteraner: 

Ce Christensen LA50BA. 
vlingen hade t1era utomnordiska delta

gare. Från Slovakien kom, på väg söderut 
från Oringens femdagars i Märsta, famil
jerna Joseph Kral och Miriam Kralova samt 
Peter Vandlicek och Eva Neznama. De vi
sade nordborna hur man springer fort. Från 
Holland kom familjen Fijlstra, pappa, mamma 
och son. 

En intressant episod inträffar efter sönda
gens tävling. På två meter FM kommer ett 
nödrop från skogen: 
- Hjälp, jag hittar inte den räv jag skall plocka 
in. Dessutom har jag gått vilse! 
- V ar lugn. Stanna där du är. Vi kommer och 
pejlar dig, svarar SMOBGU. 

Vi går uppfor backarna till räven i fråga. Vi 
anropar den olycklige och ber honom att 
lägga ut tio sekunders bärvåg. Jag har med 
mig min rävsax och får snabbt en tydlig 
bäring in i skogen. Vi kan nu dirigera den 
vilsekomne ut på en stig, som leder fram till 
oss. Med en r.ivsax kan man både finna rävar 

22 

NL-12125 Jenny Fijlstra 

och rävutläggare. skogsfrun göre sig icke 
besvär! 
Ett stort tack till SK7BQ Kristianstads Radio· 
amatöreroch riivutläggama SM7B UN/Hans
Göran, SM7BHM/Ewe, SM7EHK/Bertil, 
SM7NCULeif och SM7CWURobert får de· 
ras ovärdeliga hjälp. 
Tack vare vänligt bemötande från Råbelöfs 

slotts ägare fick vi även tillåtelse att vid detta 
tillfålle framföra buss och en bil på de privata 
skogsvägarna. 

RUULTAT 

~ Ca l Rl•ar Tid 
1 MinlmKralo'a s 1.0542 
2 bat·lu nama s 107.36 
l Jcmyf ISVI Ul·12125 s 1 so 18 
Yttnner 
1 Ami CMstmscn LA508A 
Smom 

11301 

0 52 29 1 JosephKral 
2 kngt hrruson SM~VMU 1.06.22 
l Pmrv•"""" 11229 
l Thom~sKa:scr WHO 1 t•ll 
s ~- 11735 
6 1<onml lctllDSII~ 0112JKU 123 27 
7 JJnren LA56AIA l so 15 

~~Hcimclll I.A6l0 s t 12!>4 
2 ~tna~ um s t IZ S5 
l Goorllr Sm>ISOII · s t 1908 • Ok Ntsson SMOICDH s 1 :'11 10 
s Wlty tllnstn Ul.lt\1 s IZI~ 
6 ~t:tr~'lc':11 ~MSFJG s 115.11 
7 s IJ I 27 
l Bl\'lnci Sclll I.AIKP s l.lt.s& 
9 JltCO VISstr PAJ EOR s 137 51 
10 OCk fiPstra PAOOFN s U9l0 
Il Juhlnnl ltiiiDUIII OIIZMO s l SO.Ia 
12 Ame Jensen OZ9VA s l 5102 
13 PoiU K"ICI oz•ax s 157.07 
11 ,,., Lotson Oli UR s 210.19 
u!R>'bet 
1 i:::n,.,.,..., oe11 Hlbn ,.,g. 10 2.2357 

~ C Il f\1•11 lid 
l Mcriom KroiD•• s 1.2257 
2 fwa Netnama s 1'930 
J ...... y fijl$1rt NL·1212S l 1.57.59 
VrlmMr 
1 Ama CMsltnttn I.ASaBA 
s-

12103 

1A'Il2 l lhomu ltllscr I.AOHO 
2 llllwiMotln 1 oa u 
l PrlrrVanGicek 11510 
l Bengt hrruson St.IIVMU 11716 
s JoSfl>h Kral • 1.2602 
6 Ple1cr.Jtllr fijlstrt lll·12131 1.29.37 
7 Kmlto ldiiDSIIII OH2JKU 1.52.51 
l Jan lm LA6AIA 222 16 

~S•ensson • 5 t 12.58 
2 ~- lA &XI 5 t 1706 
l ~~ SM()I(Oif 5 121.39 
~ I.AIIU' 5 1.30.00 
s AtMJeiiSCil Ol9VA s 1.3616 
G Jon Pllmqolst SII~UG s 1.37.23 
1 PM Kister oz•ax s 1.5107 • Ri91W iftdreb• I.A4XT 5 1.52.31 
9 Claslllolt o 5 1.5144 
ID Vily Hinsen ~ICH s Ull20 
11 Juhlnj ltJIIcsalll 0112110 s 2.1322 

a:~:~~. PAOOf" s 2.22.20 
PAJEOR s 2.2821 

11 tvarursen OZ~UR s 2.llJO 

~l'tli9o 10 2.21:10 
llllwl Molin oc11 G&rvw S" "''"" 

RÄVKALENDER2001 
Göteborgs riivjägare, GRJ 

1o 61<JK. llcrklllctc!nlcn, Gunncbo 
SllllllinJ kl 13 30. 1t1111S.5S 

.a 16 I<JK. Brwlon:mosscn. Oclsj&unridc:L 
Nou jaka Samlin J kl 19:00. sWI 19.28 

Ii 2$ scpc Orin1os1uJanS p. plaU. Rhbncla 
NAlT·DM Samline kl 18.30, SW118.58 

lO mU ok!. Kimmcnbo. P·plotsen 
IIJmlllWC lr Jnavar L Nolsson. SM6FHI. Sc: • id:R QTC nr l 

Vinnare Sommarkorsordet 

Korsordskonstruktör 
SM4AJO Ernfrid Aspelin 

Vid dragning bland de rätta lösningarna 
har första pris tilldelats: 

Anita Gustafsson, Linköping 
Hon har valt SM Call Book 200 l och 
SSA Trafikhandbok som pris. Hennes OM 
SMSBNO blir säkert glad över det valet. 

Jag har enväldigt även beslutat att förära 
SM5BTX ett specialpris på 100:~ i form 
av QSL-märken. Han är den ende som på 
vägrätt 17 "Med prick" skrivit bokstaven 
E. Detta var inte konstruktörens mening, 
men var väldigt fyndigt; därav extrapriset. 

.Jämlikhet! 

Priserna är utsända till de 
(\ ck/iga 1•imwma. 
Eric SMOJSM 

Då en mans hustru blir kallad XYL då 
finns ju del kvinnor med egen signal och 
inte herren så borde det XYM. 

SMOOGX Kjell 

Internettips 
Web controlied radios around the world. 
Listen and tune the receivers live . 
• Discussion Forums 
• Frequently News Updates 
* Easy Javaradio login to all receivers 
around the world 
http://www.javaradio.com 

Kel/y Lindman 
Javaradio, Sweden 

SM7VHS DL7 Martin Rask 
SSA distriktsledare i 7:e distriktet 
har fått fel telefonnummer i 
SM Call Book och funktionärslistan i 
Q T C. 
Rätt telefonnummer: 0477-20072 

73 Eric -jsm 

OTCP« 92001 

~- ~WS~T-----~~---------------------------------



o 

o 

!.'U" l :S Ltall:)l<lU::> U l<lUCL • .:>I.. 

-

~~!~månader förendast 199 kro~ 
Kristianstaclsbladet.se 

Kristiaostad 
~ 
Hässleholm 
östra Gö!nge 
Skiru: 
Jobb & pengar 
SQQa 
~ 
Scout2001 

&lllilr 
~ 
ImlA 
l.ltblitk 
Reportage 
pecspo!jgt 
Hej världen 
Z1I!C 
~ 
~ 
smm 

fl4ifii3; 
Ledarsida 
Jourhavande 
Tyckt & Tänkt 

,,,.nn:t;a: 
Jnfocmatlon 
Saker & Ting 
Arrangemang 
Abonnera 
&IWSäom 
u~ 
LQ:;nummer 

Orienterare på rätt våglängd 
nnn nnnn nnnn nnnnn 

- Med den hir frekvensen sA springer man som en 
höna och virrar l terrängen, säger P A Nordwaeger. 
I samma stund rusar en löpare förbi. Ulngre fram 
pA stigen stannar löparen till, riktar sin antenn åt 
olika håll. Sen springer han vidare. I helgen var det 
nordiskt mästerskap l rävjakt p4 Balsberget. 

Ja, rl!vjakt ar en sannlog med modifikation. Sporten 
kallas d eftersom de radiosändare som de tävlande letar 
etter kallas för rävar. Egentligen heter sporten 
radiopejlingsar enterlog. 
Den g~r ut p& att hitta fem kontroller s~ snabbt som 
möjligt med hjälp av en karta. Till skillnad fr~n vaoLg 
orientering är kontrollerna Inte markerade p3 kartan. Mao 
m3ste allts3 först ta reda p~ var de flons Innan man kan 
hitta dem. 
Istället för kompass har rävjägarna en pejlmottagare. Det 

De färgema har Gunnar Svensson 
försvarat ett antal g~nger. Alltid med 
pejlmottagaren l högsta hugg. Blid: 
PIERRE ALEXANDERsSON 

Forstora 

är teknik och fet uftsliv l kombination, menar P A Nordwaeger, som är ordförande för rävjaktsdelen l 
föreningen Sveriges sändareamatörer. 

- Jag Det var andra 

studsande signaler 
P A berättar att det flons tv! klasser l tilvlingen. En med 
radiosignaler p! kortare radlov!gor. l den andra tävlingsklassen 
används radlov3glängder p! tv3 meter. Detta skapar en del problem. 
- All terrilng p~verkar rad osignaterna s! att de studsar överallt, 
säger han medan han g!r genom den tilta skogen p! Balsberget. 
Ju större v3glängder desto mer risk för studs. Bergväggar, stora 
stenar, tat skog • signalerna kan studsa p~ allt möjligt. När man vål 
f~tt pejl p! en signal kan det visa sig att sandaren i själva verket är 
n~gon helt annanstans. o& f~ r man börja lyssna Igen, berättar P A 
Nordwaeger och skrattar lite. 

Jllvllg karta 
Det var av ren tillfällighet som de nordiska mästerskapen hamnade 1 

Kristianstad. Ett t ps fr .Jo Kristlanstads radloamatclrer avgjorde. 
- Nar jag dg kartan over Ekestad d& blev jag överlycklig eftersom 
det var det jävligaste jag sett, selger P A förtjust. 
Den "'ättare· klassen med kortare radlovAgor avgJOrdes vid Ekestad. 
Den svArare tavlingsgrenen avgjordes p~ Balsberget. 

stor sport l Kina g~ ng en jag sprang med 
tv~metersfrekvensen, säger 
Clas Thoren. 

Drypande av svett rusar Gunnar Svensson frJn Stockholms ravjägare 
förbi. Han är l full gång med att söka ravar. 
- studsandet ar det största problemet p! den hår v&glangden, sager 

Forstora han. 
Han ar en av de drygt 100 l Sverige som utövar sporten. Under 

helgens Nordiska mästerskap fanns 22 startande. 
- Det är en mycket udda sport, säger han. 
I Östeuropa och Kina är det annorlunda. Gunnar berattar att det 1 Kina kan komma upp till 10 000 
rävjägare vid en vanlig klubbtävling. Själv har han !kt jorden runt för att tilvla. 
- Det är roligt eftersom man inte behöver vara elitidrottare ror att vinna titlar, säger han. 
Han blev EM·mästare 1961. o! var han bara 15 !r gammat. 
- Idag är det sv!rare att t! ut ungdomen l naturen, berartar Gunnar Svensson. Sporten har en hög 
medel~lder. 

Lätt att springa vilse 
Det gäller att ha god orlenterlngsförm!ga. P A Nordwaeger berättar att sändarna slutar sända efter tv! 
timmar. Om man Inte hinner till m!tg&ngen under den tiden gäl er det att hitta med bara kartilDS hjälp. 
Just som han säger det springer ytter! gare en pej'are förbi. Sedan kommer tv! andra - fast de springer 
Jt andra h!llet. 
Man behöver Inte ta kontrollerna l n!gon speciell ordning. Det är därför tävlingen ger ett n~got förvirrat 
Intryck. Det gör ocks! att löpsträckan år sv!r att uppskatta, berättar P A. 
Men en sak är säker l alla fall. Löparna ar beroende av s na pejl mottagare. De vander och vrider dem !t 
alla h!ll för att höra saodarslgnalerna. 

Vänta In nAgon 
Det har hänt att deltagare förirrat sig helt och h!l•et. P A:s tips l det läget är att såtta sig vid en av 
kontrollerna och Invänta n&gon som plockar 10 silndaren, 
Gunnar Svensson hade Inte det problemet under helgens tävling. Han sprang In p& en timme och 19 
minuter. Det räckte Inte till seger, men han var nöjd l alfa fall. T teln som nordisk mastare vann Bengt 
E vertsson fr!n Undesberg. Det tog honom en t mme och sex msnuter att pejla av skogen och jaga ratt p! 
de fem rävarna.jlmmy.vulovic 
@Jillst!anstildSbliJ.det.se 

Nyhet 
~ 
~ 
te! : 04 
~ 
te! 044 
Fax 04 

httn: \\ww.kristianstadsbladct.sc/apps/pbcs.dll!anikkci?Scarchi0.=7307033ll.t l 722&... 200 l-08-06 
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