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SRJ-Bladet 

Årgång ss Nr 3 

2002-04-2S 

Ett sorgligt bud har nått oss: vår hedersrävjägare och förste 
kassör SMSCBD Lennart Lerhammar är död. Han avled den l 7. e 
februari efter flera års sjukdom. 

"Under 50 -talet ledde j ag et t antal kurser för 
blivande sändaramatörer. En av eleverna hette 
SMS-2526 Lennart Lerhammar, avdelningschef på 
Nerliens Foto. Våren 1953 blev han SM5CBD. 

Utan att själv vara aktiv rävjägare blev Lennart 
en hängiven supporter till denna sport. Redan 
1953 skapade han den rävjaktsfilm, som nu ett 
halvsekel senare finns på video och utgör ett 
unikt tidsdokument. När SM i rävjakt skulle 
hållas i stockholmstrakten 1954 kändes det tryggt 
för oss i administration och ekonomi oerfarna 
skogsluffare att Lennart tog på sig ansvaret att 
leda arbetsgruppen. När Stockholms Rävjägare 
behövde en kassör blev det naturligtvis han och 
på den posten verkade han under drygt 10 år fram 
till årsmötet i november 1966 . saknades det pris
er eller transporter till tävlingarna ställde han 
alltid upp. 

Om något gick snett för att någon klantat till 
det, kunde Lennart bli bekymrad men inte arg. Jag 
har aldrig sett eller hört honom arg! 

Ända tills Lennart och Giertrud bröt upp från den 
gästfria villan i Tallkrogen och flyttade till 
Nyköping visste vi, at t vi hade honom som en 
pålitlig stöttepelare. Det var självklart att han 
blev Hedersrävjägare i Stockholms Rävjägare." 

Alt Lindgren/SM5IQ 

Begravningen skedde den 14.3 och följande kort har SRJ fått från 
Giertrud: 



o 

o 

o 

o 

Det har ju inte varit så mycket till vinter iår så skidorna har 
fått stå inne i källaren . Hoppas det blir bättre i slutet på 
året istället. Vi kan dock glädjas åt följande resultat från 
den gröna vinterns jakter : 

020203/Rudan 
l) Gunnar s 
2) BGU/PA 
3) Clas T 

1. 01.53 7 st 
1.08.22 
1.13.20 

4) AKF/Bosse 
5) KON/Olle 

1.13 . 52 
1.21.30 

En ganska kort 7-rävarsjakt med fyra rävar placerade två-och-två 
mycket nära varandra. En räv låg utanför kartvikningsförslaget i 
ett riktigt sumpområde . 

Ingen snö utom på det preparerade spåret på ängen utanför fri
luftsgården och temperaturen låg på +7°C med en fin sol efter 
jakten. Fortsätter vädret så här kommer snart tussilagon upp i 
backarna. Dusch och bastu avslutade jakten . Banläggare Kalle . 

En vecka efter jakten ringde den vänlige David Schmidt från 
Haninge och berättade, att han på fredagen hittat en mystisk 
låda utmed en landsvägen mot Huddinge. Det visade sig vara räv 
2, som någon hittat i skogen och sedan slängt i ett dike långt 
bort från den plats där den ursprungligen låg. Detta visar, att 
vi inte kan låta rävarna ligga ute i skogen i flera dagar efter 
en jakt (om de inte är nedgrävda, men då kanske vi jägare inte 
heller kan hi t ta dem!) utan de måste tas in så snart som 
möjligt! 

020216/Sundby 
l) Håkan M 
2) AKF / Bosse 
3) KON/Olle 
4) BGU/PA 

0 . 55 . 05 
l. 26.00 
l. 41.26 
o .51.10 

18 st 

10 " 

Gunnars traditionella lördagskvällsskidjakt (numera och sedan 
flera år tillbaka utan snö) med endast fyra tappra jägare . En 
kall vind drog över startplatsen, men det blev betydligt bättre 
inne i skogen. En måne i nedan med tunna moln, som då och då 
drog drog fram och täckte månen . 

11 st fasta kontroller + 7 st rävar dukade Gunnar upp . En av de 
fasta låg vid "den stora stenen" och den visade sig också vara 
en samlingsplats för ett gäng ungdomar, utklädda till spöken och 
andra väsen . 

Det såg ut att vara ett gäng i ett rollspel med spöken, jungfrur 
(som berättade ruskiga historier, jag hörde en av dem) och bålda 
riddare, med brasor i skogen och ljus i burkar utmed stigarna, 
men visade sig senare vara ett inslag i ett födelsedagsfirande . 
Det som bekymrade deltagarna var om vi skulle sabotera födelse
dagsöverraskningen. 

En krånglande hälsena tvingade mig att bryta efter halva banan. 
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020310/Kaknäs 
l) Gunnar s 
2) Clas T 
3) KON/Olle 

1.02.40 7 st 
1.07.15 
1.10.30 

4) AKF/Bosse 
5) Håkan M 
6) BGU/PA 

1.19.00 
1.22.05 
1.18.10 5 st 

På en strålande fin söndag med mycket sol men kall blåst lade en 
från Bryssel direktinflugen Gunnar F en jakt i den fina terräng
en på Ladugårdsgärde. Snön är ju nu nästan helt ett minne blott 
men på stigarna i skogen är det fortfarande mycket halt. 

Efter jakten åkte vi hem till Gunnar s och överraskade honom med 
en födelsedagsgratulation två dagar efter den verkliga födelse
dagen. Lisen hade fixat en smörgåstårta (varför den var så stor 
förstod inte Gunnar från början), kakor, kaffe och läsk och när 
vi kom instormande satt han fortfarande i allskönsro i bastun 
tillsammans med barnbarnet Niklas. 

020324/Näsbypark 
l) KON/Olle l. 38.00 7 st 
2) Gunnar s 1.45. 30 
3) Håkan M l. 4 9 . O O 

4) AKF/Bosse 
5) BGU/PA 
6) OY/Lasse 

1.48.00 6 st 
2.04.00 
o. 42. 00 2 \\ 

I ett strålande vårväder sprang vi en ovanligt lång bana med tre 
rävar på västra sidan om motorvägen, en ganska långt i söder, en 
vid bron över motorvägen och en intill galoppbanan i norr. De 
övriga fyra låg på "rätt" sida. 

Dagen till ära hade vi fått en nyscannad, icke topografisk karta 
över Täby/Djursholm, där en av rävarna hamnade utanför kartan 
pga skrivarens marginal. 

Efter jakten bjöd banläggaren RGH/Johan på nybakade, härliga 
semlor samt te eller kaffe. 

020403/Törnskogen 
l) Gunnar s 2 . O 9 . O O 7 st 
2) BGU/PA 1.36 . 00 6" 
3) AKF/Bosse l. 55. o o 

4) Clas T 
5) Håkan M 

1. 26.46 4 st 
1.20.00 3 \\ 

l:a apriljakten på fel datum pga påsken. OY/Lasse och KON/Olle 
hade lagt en kombinerad 2m- och BOm-jakt med start vid oriente
ringsstugan. 

Tre 2m-rävar, varav två styrda av våra vanliga SRJ-sändares 
logikenheter i 10-minuterspass, och fyra 80m-rävar, varav en med 
endast ett par hundra milliwatt. Vissa rävar gick i lO-minuters
pass och andra i 5-minuterspass, så ibland blev det dubbel
sändning och svårt att separera rävarna. 

En av jägarna gick ut med båda saxarna samtidigt med 80m-rävarna 
i vänstra hörluren och 2m-rävarna i högra hörluren men det gick 
inget bra. Det blev inte stereo i öronen, endast kakafoni. Det 
enklaste var nog att först gå ut med 2m-saxen och när dessa 
rävar var funna springa tillbaka och byta sax. Området var ju 
inte så stort. 
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020410/Grönsta 
l) Gunnar s 0.44.55 5 st 
2) BGU/PA 0.51.20 
3) Håkan M O. 51.23 
4) SVM/Hans O. 51.26 

5) KON/Olle 
6) Clas T 
7) Sven C 

1.00.30 
1.11.45 
1.37.00 

En traditionell 5-rävarsjakt med 2-minuterspass (vad långt man 
hinner på 2 minuter!} och en räv bara ett par hundra meter bort. 
Den var mycket väl gömd och det tog några jägare flera pass att 
hitta den; det var lurigt att få sidebestämning vid närstriden. 

Ganska kallt på kvällen. De snabbaste behövde aldrig använda 
pannlyset. Arr. AKF/Bosse 

020424/Kista 
l) Clas T 
2} SVM/Hans 
3} Gunnar s 
4) OY/Lasse 

1.16.207st 
1.22.45 
1.27.13 
1.28.18 

5) KON/Olle 
6) BGU/PA 
7} AKF/Bosse 

1.39.16 
1.42.10 
1 . 42.50 

En strulig jakt med start under Kymlingelänken och flera rävar 
mycket tätt intill länken med stora svårigheter att avgöra på 
vilken sida vi skulle leta. Bosse och jag stod vid ett tillfälle 
på fel sida när räven började sända, vi försökte korsa länken 
men trafiken var för tät och vi tvingades springa flera hundra 
meter innan vi hittade en undergång. Det gick ett par pass här 
plus många andra på andra ställen .. 

Varmt och härligt väder och pannlamporna kunde vi lämna kvar i 
bilarna. Arr. EJY/Anders 

Och nu över till KOMMANDE JAKTER: 

Lördag 4. 5: Nationell jakt i VRK ... s regi med en 80m- och en 2m
jakt. Detta blir den andra uttagningsjakten för 
årets VM i Slovakien. 

Tid och plats meddelas via e-mail från SVM/Hans 
samt på OY ... s hemsida. 
Arr. VRK 

Onsdag 8.5: Samling kl 1900 vid KTH-hallen, telekarta 35/D1 
Arr. Håkan M 

Onsdag 15.5: Samling kl 1900 vid Sandviks motionsgård, tele
karta 18/BS 
Arr. KON/Olle 

Onsdag 22 . 5: 2m-jaktll Samling kl 1900 vid Brostugans p-plats 
på Kärsån som en liten extraträning för de som 
vill åka till årets VM i Slovakien . Jakten ingår i 
poängserien. 
Den som saknar 2m-sax kontaktar snarast banläggar
en, så vi får fixa någon lånesax 
Arr. BGU/PA 
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Onsdag 29.5: Samling kl 1900 vid rastplatsen utmed Ekerövägen 
på högsta punkten på Träkvista malm, telekarta 
blad 51, skärningen rutor G5-H6 

Onsdag 

Arr. Clas T 

5.6 : Samling kl 1900 vid Altorps station, telekarta 
22/C8 
Arr. HBV/Bengt 

Lör/söndag 
8-9.6: Nationell jakt i Grisen~s regi i Oskarshamn med 

en 80m- och en 2m-jakt. Denna jakt blir den tredje 
och sista uttagningsjakten för årets VM i Slo
vakien . 

Tid, plats och hur du anmäler dig ser du längre 
fram i bladet. 
Arr. Bo S/Magnus H 

Onsdag 19.6: Samling kl 1900 vid Lida för Gunnars traditionella 
"mara". Tag med pannlyse och storstövlarna. Varm 
korv serveras till dem som kommer i mål! 
Arr. Gunnar s 

Nästa blad beräknas komma ut i slutet av juni med info om jakt
erna i augusti (inklusive SM) och september. 

Trevlig och solig sommar samt keep moving and hunting l 

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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SOK Viljan inbjuder till5:e och 6:e deltävlingen i 

VM-Kvalet 

Klasser: 

Samling: 

Anmälan: 

Efteranmälan: 

Stämpling: 

start: 

Avgifter: 

Karta: 

VM-Kvalet 2002 

Lördag 8 juni - Söndag 9 juni 

VM går detta år i Slovakien, varje land får delta med 3 löpare i varje 
klass. För att nominera löpare till den svenska truppen anordnas en 
serie kvaltävlingar. De första två arrangerade SRJ i Stockholm, tredje 
och fjärde VRK. i Västerås. Hälften av tävlingarna är på 80m och 
hälften är på 2m. De löpare med de 2 sammanlagt 2 bästa resultaten i 
varje disciplin är kvalificerade. 

H21 5 kontroller 
D21 4 kontroller 
H20 4 kontroller 
H40 4 kontroller 
H50 4 kontroller 
H60 4 kontroller 
HD21N 3 kontroller 

Banlängd 5 kontroller: 7 - l O km. Kontrollerna markerade med oJ
skärmar. 

lördag- 80m och söndag 2m. 

Stora P-platsen till badet vid Gunnarsö i anslutning till förläggningen 
vid Gunnarsö stugby. Gemensam avfärd till startplats - lördag kl 
13.15, söndag kl 09.00. 

Anmälan görs senast 2002.06.02 via e-post 
bo.sodergvist@okg.sydkraft.se, eller telefon 0491-780 36 

Efteranmälan tas emot tom 2002.06.07 kl 16.00. Efteranmälda stoppas 
in först i startlistan i den ordningen anmälan kommer in. 

EMIT kommer att användas och tillhandahålls av arrangören. 

Individuell start. startlista publiceras 2002.06.04 på SOK Viljans 
hemsida www.oskarshamn.se/viljan. 

startavgift 50 kronor per tävling. 

Tillhandahålles l O minuter innan start med inritade start- och mål-



Terräng: 

Mat och logi: 

Banläggare: 

Upplysningar: 

o 

o 

o 

o 

cirklar. Lördag ~ritad och tryckt 200 l, skala l: 15000 ekvidistans 4 m. 
Söndag~ ritad och tryckt 1998, skala 1:15000 ekvidistans 4 m. 

Relativt flack kustterräng med mycket stigar och vägar. 

Mat tillhandahålles inte av arrangören. Logi ordnas i egen regi 
f6rslagsvis vid Gunnarsö stugby upplysningar: www.gunnarso.com 
eller telefon 0491~882 00. Boka i god tid. 

Bo Söderqvist och Magnus Holmberg. 

Bo Söderqvist telefon och e-post enligt ovan. 

Välkomna önskar SOK Viljan 


