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SRJ-Biadet 

Årgång 55 Nr 5 

2002-09-26 

Sommaren har nu förlupit och med denNM-et i Finland, som står att läsa om längre fram i 
bladet. Vi har också hunnit med SM-et, som arrangerades ovanligt tidigt i år av BRJ i 
trakterna av Storådalen. Om den kan ni också läsa längre fram i bladet. 

Men kommer här resultaten av deförstajakierna under hösten. 

020806/Rösjön 
J) Vitek P 
2) Håkan M 
3) Clas T 
4) Gunnar S 
5) AKF/Bosse 

1.08.00 7 st 
1.18.09 
1.27.45 
1.29.25 6 st 
1.44.25 

6) BGU/PA 
7) Maciej 
8) Monika N 
9) Peter N 
10) Daniel 

1.59.00 
2.08.00 
1.53.00 5 st 
1.40.00 3st 
Full tid O st 

Första höstjakten, många deltagare och tillika sista jakten före SM, men utan pannlampa 
Varmt och soligt och med rävarna placerade runt Rösjön. En och annan mygga surrade runt 
öronen när vi väntade vid en räv och flera rådjur sågs smyga i buskarna. 

Tyvärr stannade 5:ans räv med ett kort ''blipp" i tredje passet, vilket 1:,rynnade dem som 
satsade norrut. Ett hål i kartan lurade ut mig utanfår ·kartkanten och tvingade mig sprin~:.ra 
genom ett stort kärr för att komma in igen. 

020821/Lidingö 
1) Gunnar S 1.19.48 5 st 5) Vitek P 2.12.00 
2) BGU/PA 1.20.50 6) Clas T 1.39.40 4 st 
3) SVM!Hans 1.29.40 7) Håkan M 2.12.00 
4) KON/Olle 1.29.50 

En 5-rävarsjakt med 2-minuterspass och med 5.e räven som målräv samt en nästan 9 km lång 
bana. "Gammel-gubbama behöver inte ta mer-än 4-rävar", -sade banläggaren Bosse, "ty det är 
alldeles för varmt för dem". Men vilken räv vi skulle ta bort sade han inte! 

Och det BLEV varmt- temperaturen tmder dagen låg på-nästan 30 grader men den sjönk 
några grader under kvällen. Vid en av rävarna fanns vatten för att kompensera en del av 
vätskeförlusten. 

020828/Kallhäll 
1) Håkan M 0.50.40 5 st 6) Clas T 1.20.26 
2) Gunnar S 0.55.00 7) Maciej 1.21.20 
3) SVM!Hans 1.05.30 8) Adam 1.23.14 4 st 
4) AKF/Bosse 1.10.35 9) Sven C 1.24.20 
5) KON/Olle 1. J 5.55 JO) Martina 

En ganska kort jakt på ca 3 km med SSA-sändarna utrustade med likadana antenner och 
jordplan som skall användas på VM-et i Slovakien, -dvs 8 m antenn och ett jordplan 8 m långt. 
Det blev ganska låga signalstyrkor. Mål vid startplatsen. 
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Maciej hade tagit med sig en nybörjare, Martina, som fick den allra .f6rsta inblicken i denna 
speciella sport och tillsammans med banläggaren besökte den närmast belägna räven. Varmt 
och skönt på kvällen och om ett par veckor blir nog pannlampan nödvändig för jägarna 

020911/Grimsta 
1) AKF/Bosse 1.27.04 7 st 5) Monika 1.10 00 3 st 
2) KON/Olle 1.28.20 6) Adam 1.22.00 
3) Clas T 1.34.40 6) Anna 1.22.00 
4) Gunnar S 2.02.32 8) Maciej 1.00 00 2 st 

Mänga nybörjare på denna jakt, ty Adam hade med sig Anna och Maciej tog med Martina och 
ytterligare två stycken. Tyvärr blev det svårt att förse alla nybörjare med saxar/hörlurar 
eftersom utlåningssaxarna fanns i red ' s källare och själv fanns han i Bayern på väg hem efter 
VM-äventyret i Slovakien. 

Gunnar skrämde oss andra med att inte komma tillbaka förrän efter l - å - n - g väntan. 

0?0918/K.nalleborg 
1) Gunnar S 
2) Håkan S 
3) AKF/Bosse 

0.48.56 
0.49.10 
0.59.30 

5 st 4) BGU/PA 
5) KON/Olle 

0.59.32 
1.20.00 

En ryrarävarsjakt med målräv vid Knalleborgs dagis väntade oss. En räv låg mitt i kartan strax 
öster om dagiset, de övriga tre långt ut åt varsitt håll. Clas hade oturen att drabbas av en 
regnskur under eftenniddagen, i övrigt fint väder om än lite kallt på kvällen. 

Ganska tätt mellan Gunnar och Håkan men en verklig sekundstrid mellan AKF och BGU vid 
mål räven. 

020925/Kärsön 
1) SV M/Hans 1.14.10 7 st 5) A KF/Bosse 1.31.25 
2) BGU/PA 1.19.58 6) Clas T 1.37.30 
3) KON/Olle 1.23.00 7) Monica f 28.17 4 st 
4) Gunnar S 1.24.22 

Den sista kvällsjakten ror säsongen med undantag naturligtvis för KM-et. Sju rävjägare med 
lika många olika banval, det är inte helt vanligt. Rävarna var försedda med små orienterings
skärmar, vilka verkligen underlättade att hitta rävarna i mörkret - kanske skall vi inför detta 
på de verkligt mörka kv~lls-/nattjal1:ema i-fortsättningen? 

En nästan full måne lyste över oss men vi hade inte så mycket nytta av ljuset. Däremot v.äckte 
våra pannlampor en viss misstänksamhet hos KFUM-gårdens ägare, som kom till oss och 
frågade vad vi egentligen höll på med. Det har varit en del "bus" runt gården med inbrott i 
bilar och försök till inbrott på gården. 

Med denna jakt avslutas bladet och nu kallas till KOMMANDE JAKTER: 
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Lör/sön 12-13. 1 0: SRJ KM/OPEN i Torshällatrakten. Se separat kallelse 
Välkomna hälsar banläggaren Håkan M. 

Söndag 20.10: Samling kl 10.00 vid Kryddvägens östra ände i östra Trollbäcken 
karta 72 ruta D2 
Arr. Adam med Sven C som medhjälpare 

Söndag 27.10: Samling kl 10.00 vid plats som meddelats på tidigare jakt 
Arr. EJY/Anders 

Söndag 10.1 1: Samling kl 10.00 vid besöksparkeringen Ekebyhovs slott på Ekerö, 
karta 52 ruta B6/C6 
Arr. Clas T 

Söndag 17.11: Samling kl l 0 .00 vid Turebergs OK: s klubbstuga vid slutet av Gammel-
vägen i Tömskogen, karta 20 ruta D2, för en 2m-jakt med SSA-sändar-
na. Tag med alla tillgängliga saxar för nybörjarna! 
Arr. BGU/PA 

Söndag 01. 12: Samling kl l 0.00 vid "p-platsen j skogen" väster om Norrby gård, som 
ligger väster om FRNLovö 
Arr. BGU/PA 

Söndag 08.12: Samling kl l 0.00 vid Breviksbadets P-plats vid östra änden av Kottla-
sjön, karta l 1 ruta A8/B8 
Arr. AKF /Bosse 

Söndag 15. 12: Samling kl 10.00 vid Flottsbro, karta 68 ruta B3 
Arr. Kalle 

Tisdag 31.12: Samling kl l 0.00 vid Hedenhösvägen ( Gunnars lya) for den traditions-
enligt sista jakten för året, karta 69 ruta C3. 
Arr. Gunnar S 

Med denna jakt är årets rävjakter över, nu tär vi vila oss ett par veckor innan det brakar loss 
igen. Observera, om det finns tillräckligt med snö på de sista jakterna gäller skidjakt! 

Red. PA Nordwaeger/SMOBGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
Tel: 08-26 02 27 (B)~ 08-50 55 78 50 (A)~ 0703-024 533 (mobil) 
Fax: 08-30 50 41 
e-post: panord@algonet. se 
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Stockholms Rävjägare 

inbjuder till 

KM och SRJ-open 2002 
i radiopejlorientering (rävjakt) 

12-13 oktober i Eskilstuna 

Tävlingen arrangeras i samarbete med Eskj Istuna Sändareamatörer. 

Samling 

Regler 

stämpling 

Terräng 

Karta 

Viista Sporthotell vid Viista friluftsområde norr om Eskilstuna. För 
vägvisning, se punkten logi. 

som vid SM med följande avvikelser: 
• små skärmar 15 x 15 cm vid räven. 
• nattetappen avgörs med 5 rävar i 5-minuterspass ( dagetappen med 7 

rävar, 10-minuterspass som vanligt). 
• start- och målpunkter ä.r markerade på kartan. sluttiden tas vid mål på 

respektive etapp (inte vid sista räven). 

elektronisk stämpling med Sportident. Medtagegen bricka·om du har. 
Hyrbricka 20 kr per etapp {för ev borttappad lånebricka debiteras 200 kr). 

friluftsområde _med många stigar. Svag till måttlig kupering och mestadels 
god framkomlighet Området har använts för Tiomila flera gånger, senast 
1997. 

Skala 1: 15 000, tryckt 1997. Ej klistrad på kartunderlag. 

Klassindelning en öppen klass for alla{SRJ-open). Medlemmar i SRJ deltar också i KM
klass. Å ven nybörjare välkomnas (går bra att delta bara en etapp) . För 
instruktioner och ev. övningstillfålle ror nybörjare, kontakta arrangören. 

Banlängder 

Teknisk info 

Logi 

Prel. tider 

nattetapp 4-6 km, dagetapp 5-8 km. 

såndarfrekvens nattetapp3535kHz (SSA-sändare), dagetapp3580kHz 
(SRJ-sändare). 

STF vandrarhem på Viista Sporthotell i direkt anslutning till 
tävlingsområdet Rum på vandrarhemmet har-toalett och dusch på rummet. 
För vägvisning och annan info, se hi-lp ~#Wtl;(..;. vii.s*aspor-4-bof.~Ct.niJ.Boka 
genom arrangören genom att an!:.-e vid tävlingsanmälan att du vill ha logi på 
vandrarhemmet. Medtag sängkläder! 

lördag: 
samling vid sporthotellet från 16 30 och incheckning på vandarhemmet 
kartutdelning 17.45 
avfård till start 18.00 
gemensam start nattetapp 18.58, maxtid 2 timmar 
nattmål ca 22.00 
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Skåp-jakt 

Anmälan 

söndag: 
frukostbuffe från 06.30 
kartutdelning 08: 15 
avfård till start 08:30 från sporthotellet 
gemensam start dagetapp 09.28, maxtid 3 timmar 
prisutdelning ca 13:00 
därefter gemensam lunch på sporthotellet för de som så önskar. 

Budkavle i radiopejlorientering. Ev. kommer denna tävling att arrangeras 
lördag 12.00 om vi får tillräckligt med lag och att vi tär till det 
arrangörsmässigt. Intresseanmälan görs samtidigt som anmälan till SRJ
open. 

till Håkan Melin per E-post senast måndag 7JJD 
{gärna tidigare för att minska .risken för att vandrarhemmet blir fullbokat). 
Ange 
a) namn och E-postadress 
b) önskas logi och frukost på vandrarhemmet (ja/nej) 
c) önskas nattmållördag (ja/nej) 
d) önskas lunch söndag (ja/nej) 
e) intresseanmälan skåp-jakt med ev. la!,rtillhörighet 
t) Sportident-nummer om du har egen bricka 
g) om du behöver låna pejlmottagare (ja/nej). 

An mäl n ängsavgift för tävling (ca 150 kr för båda etapperna - beror bl. a. på antal deltagare), 
mat (ca 50 kr för nattmål lördag, ca 45 kr för frukost söndag, ca 65 kr för 
lunch söndag) och logi (upp till 185 kr, ev mindre med grupprabatt) betalas 
kontant vid ankomst. 

Upplysningar ges av Håkan Melin, per E-post rnelin(!).spuch.k,b.stelfer telefon 070-493 
6159. Startlista och PM skickas till anmälda deltagare per E-post dagarna 
före tävlingen. 

O Välkomna! 

Stockholms Rävjägare 

o 
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N M i Finland 2002 

Årets NM arrangerades ovanligt tidigt i år, nämligen torsdagen och fredagen 11-12.7 med 
jakter i Jämsä, där vi varit två gånger tidigare. Jämsä ligger ca 100 km norr om Tammerfors 

Ett 15-tal deltagare från Danmark, Norge, Sverige och Finland samlades uppe på utsik'is
punkten utanför byn vid 9-tiden på torsdagsmorgonen för 80m-jakten. Det var mycket varmt 
med temperaturer kring 25°C och det blev varmare ju längre dagen led. Pga av strul med två 
rävar försenades jakten med drygt Yl t imme. Tyvärr ville en av rävarna inte starta alls så vi 
fick nöja oss med fyra rävar. 

Två av rävarna låg ett bra stycke ner på sluttningarna åt söder, så det blev en tuffuppgift att ta 
sig uppför den långa vägen tillbaka till målet i värmen. Dock fanns en vattenkontroll 
strategiskt placerad i en vägkorsning. Terrängen var inte så väldigt besvärlig, det var vägen 
upp som tog tid. Kartan var i A3-format med skala 1:10.000 och nästan inget 
kartvikningsförslag. Banlängd ca 5,5 km fågelvägen. LA6XT/Knut är att gratulera till den 
kortaste tiden. 

Resultat 80m-jakten 
Damer: 
1) Stine Larsen 1.23.33 

Seniorer: 
1) OH2JKU/Kimmo 1.09.40 
2) LAO HO/Thomas 1.22.29 
3) Juha A. 2.16.35 

Oldtimer: 
1) LA 1 KP/Öivind 1.13.46 
2) SM5FUG/Janne 1.23.00 
3) OH3KQ/Kauko 1.38.35 

Veteraner: 
1) LA6Xl/Knut 1.02.14 
2) LA50BNArne 1.17.45 
3) SMOKON/OIIe 1.21.46 
4) OH2NWM!Hannu 1.22.54 
5) OZ9V NAme 1.23.14 

4 st 

4 st 

4 st 

4 st 

4) Pasi V. 
5) Mika K. 

6) Gunnar S 
7) SMOBGU/P A 
8) OZ4QX/Peter 
9) OH2NAF/ Antiila 
10) OH2BT/ Risto 

2.45.53 
Övertid 

1.32.18 
1.36.06 
1.58.07 
2.45.30 
2.52.14 

La1:,l'!ävlingen vanns av Norge med Finland på andra plats, Sverige på tredje och Danmark på 
fjärde plats. 

Dagen därpå samlades vi vid foten av höjden och transporterades runt till startplatsen. Nu var 
kartan återigen i A3-format men med skalan l : 15.000 och start och mål i var sin ände av 
kartan. Fågelvägen var det dry!:,l'l 3 km till mål och det var lika varmt som dagen före; och var 
låg rävarna? Kartan var stor nog ror en I O km-jakt! 

Denna jakt skulle visa sig bli en verkligt tuff tillställning! Till att bölja med kunde ingen räv 
höras från starten. Det hade förmodligen blivit något fel på tidsinställningen. före start. 
Banläggaren måste därför åka ut och starta rävarna manuellt, vilket gjorde att starten 
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fördröjdes med ca 40 min. Medan vi Y:cintade på starten bötjade det t"egna lite och det var inget 
vi önskade oss med tanke på blöt skog och reflexer vid en 2m-jakt, men det upphörde när vi 
kom iväg, indelade i klasser med 5 min mellanrum. 

De första två rävarna gick ganska bra men sedan strulade det till sig ordentligt. Den tredje 
rävens bäringar pekade stadigt norrut och signalerna blev starkare och starkart; vi klättrade 
högre och högre upp på en brant men hur vi än letade hittade vi ingenting. Nu pekade dock 
bäringarm~ söderut och efter mycket letande (och många förlorade pass) hittade vi räven långt 
söderut - det hade varit en stark reflex mot branten som lurat oss att gå norrut. 

På vägen mot de två återstående rävarna i nordväst basade vi oss utfår branta stup, passerade 
stora områden med manshöga brännässlor och ormbunkar liksom massor av rester efter 
tidigare skogsavverkningar samt en å, får bred att hoppa över. Att simma över den blev det 
inte tal om, när man såg geggan i vattnet. Lyckligtvis låg det två björkstammar som en liten 
bro i närheten, så med hjärtat i halsgropen kunde vi gungande ta oss över. Den sista sträckan 
gick lyckligtvis på landsväg. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att denna 2m-jakt blev mycket lång och besvärlig, 
även om banlängden ffigelvägen mätt endast var 5 km. Några jägare gav upp och. räddade sig. 
ur skogen ganska tidi,gt, som framgår av resultatlistan. OH2JKU/Kimmo är att gratulera till 
den kortaste tiden. 

Resultat 2m-jakten: 
Seniorer: 
1) OH2JKU/Kimmo 2.03.58 5 st 
2) LAOHOffhomas 2.24.35 
3) Pasi V. 2.54.41 2 st 

Oldtimer: 
l) LAIKP/Öivind 
2) SMOFUG/Janne 

Veteraner: 
l) OZ9VA/Ame 
2) Gunnar S 
3) OZ4Q X/Peter 
4) SMOBGU/PA 

2.12.03 
2.19.14 

2.27.18 
2.29.18 
2.40.02 
2.40.53 

5 st 
2 st 

5 st 5) LA6Xl/Knut 2.08.15 4 st 
6) SMOKON/Olle 2.22.07 
7) OH2NWM/Hannu 2.40.27 
8) LA50BA/ Arne 1.42.23 2 st 

Lagtävlingen vanns av Norge även denna dag med Danmark på andra plats, Sverige på tredje 
och Finland på fjärde plats. 

Tack Juhani med medhjälpare för denna gång; nästa år ses vi i Norge. 
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2002 års SM 

Årets SM arrangerades den 10-11 augusti av BRJ med - VMU/Bengt, -OWY/Birgitta och 
OWV /Stig vid förläggningen och med Bengt s och Magnus fåder som banläggare. 
Förläggningen var vid storådalens klubbstuga utanför Storå i 4-bädds campingstugor med 
kansli och mat i klubbstugan. Det ovanligt tidiga datumet för ett SM berodde på den 
kommande bockjakten i trakten. 

Efter middagen med grillfest tillsammans med den lokala sportklubben hölls det sedvanliga 
SM-mötet, där nästa års tävlingar prickades in. Datumen för dem kornmer i senare SRJ-Biad 
under nästa år. 

Den långvariga värmeböljan över somrnaren höll i sig även över SM-et, så det blev en svettig 
tävling med nattjaktsstart kl 21.30 pga den ljusa k-vällen och det dröjde till efter 22.00 innan 
det blev nödvändigt att tända lamporna. På vägen ut till starten körde vi förbi ett jättestort 
gruvhål, försett med ett ordentligt stängsel. 

Som vanligt skickades vi iväg två minuter före rävstart och som vanlif,rt blev det en viss 
rusning in i området. Två rävar vägrade dock att starta, så det blev en 5-rävarsjak"t men för en 
del av oss gjorde det inte så mycket. Fern rävar på natten i svårsprungen, kvistrik terräng blev 
trots allt ganska lagom. -HQO/Göran/GRJ gjorde ett fantornlopp och utklassade oss alla. 
Banlängd ca 5 km fågelvägen för de fem rävarna, hade all sju fungerat hade banan blivit ca 1 
km längre~ en av de tysta rävarna låg nämligen bara 150 m från starten. 

Resultat 
1) HQO/Göran OT BRJ 1.01.40 5 st 8) G Svensson Vet SRJ 1.24.26 5 st 
2) Håkan Melin Sen SRJ 1.16.12 9) C GR/Sven Vet BRJ 1.29.06 
3) SVM!Hans OT VRK 1.16.19 JO) Clas Thon!n Vet SRJ 1.33.47 
4) BGU/PA sv SRJ 1.18.17 11) AKF/Bosse sv SRJ 1.37.53 
5) KON/Olle sv SRJ 1.19.07 12) Peter Kraft OT VRK 1.58.16 
6) FUG/Janne OT VRK 1.19.22 13) B Evertsson Ju n BRJ 0.55.38 2 st 
7) CJW /Bosse Vet VRK 1.21.24 

Obs! SV betyder Superveteraner dvs ålder över 60 år. 

Efter dusch, bastu och nattmål med härlig soppa och smörgåsar korn vi till sängs vid l-tiden 
på natten och det blev det några timmars sömn innan klockan ringde vid 06.30-tiden för 
frukost. Klockan 08.15 startade så karavanen för resan till dagjakten, som visade sig gå i 
samrna skog som på natten, dock med en ny startplats. 

Den här gången startade alla rävarna och nu blev det en ny svettig tävling i solgasset på den 
ca 7 km fågelvägen långa banan med samrna kvistrika terräng för dem, som inte kunde hålla 
sig till vägarna och stigarna. Tyvärr slutade plötsligt räv 6 att sända när AKF/Bosse var på 
ingång. Trots idof,rt och mycket letande kunde Bosse inte hitta räven. Jakttid 2 timmar, samma 
som for nattjakten. 
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Resultat 
1) CJW/Bosse Vet VRK 1.27.27 7 st 8) FUG/Janne OT VRK 2.06.14 7 st 
2) Håkan Melin Sen SRJ 1.36.36 9) DANJohn SV VRK 2.06.21 
3) SVM/Hans OT VRK 1.37.42 10) BGU/PA sv SRJ 1.49.45 6 st 
4) HQO/Göran OT BRJ 1.44.42 Il) Peter Kraft OT VRK 1.55.06 
5) G Svensson Vet SRJ 1.47.07 12) Clas Thoren Vet SRJ l.45.10 5 st 
6) EZM/Leif sv VRK 1.58.02 13) AKF/Bosse SV SRJ 0.55.13 3 st 
7) KON/Olle sv SRJ 1.57.01 14) B Evertsson Ju n BRJ 1.37.21 

Efter dusch, bastu och lite mat vidtog prisutdelningen. Vinnarna förärades med 
"värdekuponger" motsvarande medaljen, som senare kornmer att skickas till vinnarna~ 

medaljerna hade nämligen inte beställts i tid. 

stugorna städades ur, skitiga kläder packades in i bilarna, arrangörerna avtackades och snart 
var vi på väg hem igen. Tack Bengt, Birgitta och Stig för denna gång; nästa år ses vi i 
Stockholrn, då SM-et avgörs tillsammans med vårt KM. Var och när bestäms efter Håkans 
KM i ok1ober i Eskilstuna-trakten. 


