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SRJ-Bladet 

Årgång 55 Nr l 

2002-01-01 

Gott Nytt År och vi får hoppas det nya årets vinter inte blir 
riktigt lika kall som avslutningen på det förra - temperaturer 
på -20°C är vi inte vana vid och dessutom är det inte så lämp
ligt att springa i så låga temperaturer; man drar in alltför 
mycket kall luft. 

Nåväl, nyårsaftonens Gunnar-jakt i Huddinge kunde genomföras i 
mycket kallt väder och i djup, mjuk nyfallen snö, snön som föll 
strax före och under julhelgen och med denna jakt avslutades 
2001 års rävjakter. Återigen vann Gunnar S den totala resultat
listan och hur vi andra kom kan du se längre fram i bladet. Där 
kan du också läsa om vårt KM i samarbete med VRK. Men först 
kallelsen till: 

ÅRSMÖTET, som hålles onsdagen den 16.1 kl 1900 i Turebergs 
IF:s klubbstuga i slutet av Gammelvägen i Törnskogen, 
telekarta 20/F2. 

Den som vill bada bastu före årsmötet kommer som 
vanligt någon timme i förväg. Anmälan till OY/Lasse 
på telefon 08-754 76 47 senast måndagen den 14.1, så 
att han kan köpa tillräckligt med fika och tilltugg. 

Därmed över till RESULTATEN från höstens och vinterns jakter: 

010926/Huddinge 
l) Håkan M l. 53. 15 7 st 
2) Gunnar S 2.53.30 
3) KON/Olle l. 46. 30 6 " 

Av tiderna att döma blev denna inte så långa jakt dock en stru
lig jakt, så strulig att Olle glömde bort en räv. Tyvärr bara 
tre jägare; en var på väg hem efter att ha sprungit, och vunnit, 
en kvällsjakt på tisdagskvällen i Rävlanda(!) mellan Göteborg 
och Borås, men hann inte hem i tid före start. Banläggare Kalle. 

011007/Lovö 
l) Håkan M 1.23.25 7 st 5) AKF/Bosse 1.49.04 
2) Gunnar S 1.26.20 6) Clas T 1.50.45 
3) KON/Olle 1.33.28 7) Sven c 1.47.00 6 st 
4) Gunnar F 1.48.21 

start vid Lovö vattenverk, fuktigt och varmt men inget regn. 
Eftersom det fanns ganska mycket folk med hundar i skogarna göm
des rävarna väl. Ett par hundägare frågade vad vi höll på med, 
då de sett jägarna vid några rävar, och de fick en liten infor
mation. Banlängd ca 5 km. Banläggare PA. 
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011014/Löttinge 
l) Håkan M l. o 6 . 4 s 7 st 
2) Clas T 1 . 18.S6 
3) Gunnar s l. 21.10 

4) BGU/PA 
S) Gunnar F 
6) Sven c 

1.32 . 20 
1.33.20 
1.39 . 10 6 st 

Fortfarande ovanligt varmt för årstiden och med värmen också 
fukten . Banlängd ca s km, mycket svamp i skogen, blött och 
slirigt. Efter jakten kom solen fram, så Olle fick en härlig 
eftermiddag när han hämtade in rävarna . 

011021/Tyresta 
l) Gunnar F 1.04.20 s st 
2) KON/Olle 1.04.2S 
3) Gunnar s 1.09.21 

4) BGU/PA 
S) Sven C 
6) AKF/Bosse 

1 . 21.2S 
1.43 . SO 
o. so . 37 2 st 

Adams första arrangerade rävjakt genomfördes med fem rävar i ut
kanten av den nya nationalparken i Tyresta. En blöt men bra bana 
med mycket fin och öppen skog med mjukt underlag, dock inte vid 
en av rävarna, där Gunnar s stod på huvudet och slog sedan i 
knät med blodvite som följd. 

Vinnaren Gunnar F avslutade sin rävjaktssäsong med denna jakt ; 
under minst sex månader framåt finns han i Bryssel, så när ni 
läser detta har ca halva tiden gått. "Jag kommer att sakna er" 
var det sista han sade innan han for hem för att packa. 

011104/Ekerö 
l} BGU/PA 
2) KON/Olle 
3) Clas T 

1.18. os 7 st 
1.29.30 
1.36.2S 

4} Gunnar S 
S} AKF/Bosse 
6} Sven c 

1.39 . S4 
1.49 . 30 
l.S8.20 

start nedanför skidbacken vid Tappström och signalerna blev lite 
"vridna" pga av backen. Bosse och jag gick på mindre än arm
längds avstånd på var sin sida om det träd, vid vilket en räv 
låg utan att se den. En räv låg i den bakomliggande sluttningen 
och som alla rävar i sluttningar svår att pejla, om man kom 
springande på höjdkurvan . 

Banlängd ca 4 km och det blev mycket upp och ner i den kuperade, 
fina terrängen. Varmt för årstiden, temperatur +9°C. Banläggare 
Håkan. 

011118/Edsberg 
l} KON/Olle l. 26. 2S 7 st 
2) Håkan M l. 26 . 38 
3) Clas T 1.42.53 

4) AKF/Bosse 
S) Sven C 

1.47 . 10 
l. 57 . 13 5 st 

start vid sportfältet Edsberg med Väsjöbackens brant hotande i 
norr. Ligger något däruppe? Nej, alla rävarna låg österut, den 
närmaste bara 200 m bort. Mellan rävarna ute i banan var av
ståndet ca 400 m, men det var ändå inte så lätt att ta t v å rävar 
i samma pass . Hela banan 3 km lång. 

Kall blåst men solen tittade fram ibland, det gjorde också hund
ar på rymmen från husse/matte liksom rådjur (som inte var på 
rymmen!). Banläggare PA . 



01112S/Sörskogen 
1) Håkan M l. 24 . 2 O 7 st 
2) BGU/PA 1.36.10 
3) KON/Olle l. 40. 00 
4) AKF/Bosse 1. ss. 00 s " 

"En ganska kort bana och det kommer att gå fort eftersom bastun 
är bokad fram till kl 12", sade arrangören Gunnar s, och vi var 
böjda att tro honom när vi såg kartan i dubbel vykortsstorlek. 
Men skalan var l:lS.OOO, det var ganska mycket snö, terrängen 
var både risig, blöt och kuperad och vi skulle upp på alla 
höjder som fanns, så ingen kom in i bastun före kl 12. "En 
riktig toppenjakt", vitsade Bosse. 

Banlängd 4,S km, temperaturen runt o-strecket och solen tittade 
() fram på vägen till start; men den (solen alltså) försvann snart. 
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011202LKärsön 
l) Gunnar s 0.36.20 7 st S) AKF/Bosse 1.13.40 
2) KON/Olle 0.36.40 6) Sven C 1.14.30 
3) Clas T 0.48.00 7) Torbjörn S 1.42.00 o st 
4) Håkan M 0.49.1S 

l:a Adventsjakten men utan glögg iår. Dock blev det en som synes 
mycket kort jakt, bara ca 2 km, där Gunnar s sprang på det 
starkaste och tog rävarna l, 2 och 6 redan i första passet! 
Snacka om tjurrusning! Det gick också att ta andra räv
kombinationer under ett och samma pass. Jakttiden hade av 
banläggare BGU/PA förkortats till 90 min pga andra efter
middagsaktiviteter. 

När antennerna sattes upp på lördagen hittade banläggaren en 
bortkastad plånbok med körkort, kreditkort, visitkort mm. Så 
småningom kunde ägaren lokaliseras och hon berättade då, att 
plånboken stals redan i september förra året! Var har den varit 
sedan dess? 

011209/Svartsändarjakt 

I samarbete med FRO genomfördes den första svartsändarjakten på 
många, många år. Svartsändarna, två till antalet, var placerade 
någonstans på Lovö resp Kärsö och för att kunna lokaliseras kör
de de på SSB på frekvensen 360S kHz. 

Tyvärr kom det bara tre deltagare + en fotograf från tidningen 
FRONytt till samlingsplatsen utanför Drottningholms slott. Efter 
utdelning av kartor, instruktioner om hur rävsaxarna fungerar 
och svartsändarfrekvensen hittats gav de sig iväg mot den förste 
Svarte Petter. 

Han låg i en scoutstuga intill Lovö vattenverk och det tog väl 
en dryg halvtimme att hitta honom. Där serverades nybakade saff
ransbullar, kakor och te eller kaffe. En brasa sprakade muntert 
i kaminen och värmde oss samtidigt som Svarte Petter pratade för 
fullt med olika stationer, bl a en norrman. 

Efter fika försvann jägarna mot nästa svartsändare, som fanns i 
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Kärsögårdens kaffestuga, för dagen öppnad för oss. Vid P-platsen 
några hundra meter före gården tränades sidebestämningen och det 
var nog tur att en erfaren rävjägare var på plats, annars hade 
deltagarna förmodligen fortfarande plöjt genom terrängen i fel 
riktning. Även här serverades fika med smörgåsar och annat gott 
och efter en trevlig samvaro skingrades vi för att fira jul och 
samla krafter inför nästa svartsändarjakt någon gång på våren. 

011216/Flottsbro 
l) Gunnar s l. 38.44 7 st 
2) Håkan M 1.39.45 
3) KON/Olle l. 41.10 
4) Clas T 2.05.03 

5) Gunnar F 
6) AKF/Bosse 
7) BGU/PA 

2.24.02 
1.52.00 6 st 
1.39.13 s" 

En ca 4,5 km lång bana i den stundtals ganska kuperade terrängen 
vid Flottsbro med en räv lurigt placerad i branten upp mot skid
backen ovanför stugan vi bott i vid tidigare KM och SM. Vissa 
bäringar pekade på andra sidan backen vilket resulterade i blod
vite hos en jägare, som halkade nedför den felaktiga branten. 

Ett par tre grader kallt gjorde det översta jordlagret hårt och 
man kunde springa över sankmarkerna utan att plumsa genom 
alltför mycket. Dusch, bastu och fika i friluftsgården avslutade 
jakten. Nu återstår bara nyårsaftonsjakten hos Gunnar S. 

011231/Sörskogen 
l) Håkan M l . l 7 . 15 7 st 
2) KON/Olle 1.23.25 
3} AKF/Bosse l. 34 . 47 

4} BGU/PA 
5} OY/Lasse 

l. 54.16 6 st 
1.13.13 3" 

Nyårsaftonsjakten bjöd på 1/2-meterdjup, mjuk snö att pulsa i, 
mycket kallt väder {-l5°C), svag nordlig vind och strålande sol 
mao ett fantastiskt fint vinterväder. Det hade som bekant snöat 
väldigt mycket under den senaste veckan, varför Gunnar avrådde 
från att använda skidorna. "Det är för djup snö och det finns 
inga preparerade spår", sa han "men den som vill kan ju försöka . 
Rävarna ligger i närheten av stigarna". Men ingen försökte! 

Banlängden var endast ett par km men den djupa snön gjorde pul
sarrdet mycket tungt. Dusch och bastu avslutade årets rävjakter 
och i den stränga kylan åkte vi sedan hem åt olika håll för att 
invänta det nya året. 

Och det leder oss till: 

KOMMANDE JAKTER:Men glöm inte årsmötet den 16.e januari!! 

Söndag 20 .1: Samling kl 1000 vid Ursviks motionsgård för årets 
första jakt och därtill första skidjakt, om vädret 
tillåter. Dusch och bastu efteråt rekommenderas. 
Arr. BGU/PA 

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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Arets KM arrangerades av Gunnar S i samarbete med DIC/Ragge och IFO/Jörn 
från VAK den 10-11 november och blev därför kallad SRJ KM och SRJNRK OPEN. 
Förläggning och jakter vid GAnstagården strax söder om Enköping. Tävlingen 
hade senarelagts två veckor efter önskemål från norrmännen, men när det kom till 
kritan var det bara kritan som kom, inga norrmän! Även många svenska rävjägare 
uteblev av olika skäl, de flesta av hälsoskäl. 

GAnstagården tillhör OK Enen i Enköping och visade sig vara en utmärkt plats för 
rävjakter; gott om plats för övernattning på hårt underlag, dusch och bastu samt ett 
välutrustat kök. Där härskade Jörn och utspisade oss med en utmärkt middag efter 
nattjakten samt dito lunch efter dagjakten. 

Tävlingarna startade på planen utanför stugan och vi använde samma karta under 
båda jakterna. Lite is på vissa stigar på nattetappen, annars var det blött, mycket 
blött och halt. Den som korsade en åker blev 10 cm högre och 10 kg tyngre. 
Rävarna var klurigt lagda och dessutom var några av dem mycket väl gömda under 
granar eller mellan stenar. En låg i ett dike invid en åker med antennen på sniskan 
över stigen, en annan låg nedsänkt i en sankmarkskant med bara locket över 
vattenytan och med antennen ut över vattnet. Banlängden på nattjakten var drygt 4 
km och på dagjakten drygt 4,5 km kortaste vägen -- men vem springer alltid 
kortaste vägen? 

Tack vare den sena tiden på året blev det mörkt tidigt och vi kunde starta 
nattetappen redan kl 18, vilket gav oss några extra timmars sömn till starten på 
söndagen. Uppehållsväder men mulet på natten med en temperatur strax över 
nollstrecket, sol på dagen med många plusgrader. Dock kom en hagelskur när vi 
skulle åka hem. 

Nattetappen vanns av Håkan Melin med SVM/Hans på andra plats med nästan 30 
minuters marginal. Dagetappen vanns av Hans men med mindre marginal. Klubb
och OPEN-mästare blev alltså Håkan-- GRATTIS! --som fick KM-fatet samt en ritad 
OPEN-buckla (originalet finns fortfarande hemma hos en sjukanmäld jägare). 
Anmärkningsvärt är att Hans sprang med vänstra armen i mittella, hårt fixerad mot 
kroppen pga ett axelproblem; och ändå vann han dagetappen! 

O Dessutom delades ett pris ut för snyggaste stämplingen på startkartell 

Resultaten ser ut så här: 
Nattetappen: 
1) Håkan Melin 
2) EZM/Leif 
3) SVM/Hans 
4) BGU/PA 
5) M Holmberg 
6) B Söderquist 
7) Ulf Rask 

SRJ 
VAK 
VAK 
SRJ 
SRJ 
SRJ 
OK Enen 

1.24.15 
1.44.20 
1.53.1 o 
2.22.20 
2 .22.45 
1.44.00 
0.56.50 

7 rävar 

6 rävar (Materielproblem) 
2 rävar (Första jakten någonsin!) 



Dagetsi:!R~n: 
1) SVM/Hans VAK 1.24.20 7 rävar 
2) FUG/Janne VAK 1.37.10 
3) Håkan Melin SRJ 1.43.40 
4) EZM/Leif VAK 1.58.1 o 
5) BGU/PA SAJ 2.01.15 
6) Sven Carlsson SRJ 2.31.30 
7) B Söderquist SAJ 1.00.00 2 rävar (Materielproblem igen) 

Sammaolagt 
1) Håkan Melin SRJ 3.07.55 14 rävar 
2) SVM/Hans VAK 3.17.30 
3) EZM/Leif VAK 3.42.30 o 4) BGU/PA SAJ 4.23.35 
5) B Söderquist SAJ 2.44.00 8 rävar 
6) FUG/Janne VAK 1.37.10 7 rävar 
7) M Holmberg SRJ 2.22.45 

o 8) Sven Carlsson SRJ 2.31 .30 
9) Ulf Rask OK Enen 0.56.50 2 rävar 

Sammanfattningsvis kan sägas, att det var ett bra arrangerat KM med ett mycket 
bra samarbete mellan SRJ och VRK -~ kanske något att satsa på i kommande 
stortävlingar? Tack Gunnar S, DIC/Ragge och IFO/Jörn för ett bra KM; det kändes i 
kroppen när vi kom hem och gissa om vi sov gott! 
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