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2003-04-17 
Skärtorsdag; påskkärringar med eller utan kvast knackar på dörren och med dem också änt
ligen våren och nu slipper vi snöpulsning och pannlampor. Våren i mars kom av sig och 
under aprils början kom mycket snö, och blöt sådan, vilket gjorde den nationella jakten vid 
Domarudden ganska besvärlig. Resultaten från denna fOrsta EM-uttagningsjakt finns på det 
lösa bladet att spara och lägga till de två övriga jakterna. 

Förutom våra poängjakter fram till sommaren enligt nedan återstår ytterligare två EM
uttagningsjakter i maj, Morakulien 7-8 juni, NM i Norge 5-6 juli, SM i Kristianstad 23-24 
augusti, EM i Polen 6-11 september, SRJ OPEN 11-12 oktober samt naturligtvis alla våra 

Q poängjakter under hösten och vintern; men mer om dessa i bladen efter sommaren. 

o 

o 

o 

Resultaten av årets första jakter: 

030215/Sundby 
Med skidor: 
l) Håkan M 
2) AKF/Bosse 

1.50.00 
1.25.00 

Till fots: 
18 st l) BGU/PA 
6 st 2) KON/Olle 

2.30.00 
0.30.00 

12 st 
5 st 

Gunnars traditionella lördagskvällsjakt bjöd på elva o-kontroller och sju rävar. 6:ans räv tyst
nade efter första passet, men kom igång igen sedan Gunnar bytt ut batteriet. Dock var den 
väldigt svag. 

Det blev verkligen en besvärlig jakt både för skidåkarna och för löparna, eftersom vissa fasta 
kontroller låg på höjder som var knepiga att komma upp på med skidorna och för löparna det 
tunga snödjupet på 20-50 cm med skare på fälten och ute på isen och betydligt djupare snö i 
skogen uppför sluttningarna. Endast ett par rävar låg på land, resten låg ute på isen och i några 
fall långt utanför kartkanten. Om detta senare visste vi inget och jag vågade inte fortsätta för 
långt ut på isen i mörkret. 

Temperaturen föll under kvällen från nollgradigt till - lO grader med en gnistrande klar stjärn
himmel och fullmåne. Det blev en fantastiskt fin kväll och man kunde utan större problem ta 
sig fram i skogen utan pannlampans sken. Det gällde dock att hela tiden hålla sig igång för att 
inte frysa. 

030223/Ekerö 
Med skidor: 
l) Gunnar S 
2) AKF/Bosse 
3) Clas T 
4) BGU/PA 

1.59.50 7 st 
2.05.30 
2.12.40 
2.06.00 6" 

Till fots: 
l) KON/Olle 1.19.45 7 st 

I ett par minusgrader med mulet väder lade Håkan M enskidjakt med start vid skidbackens P
plats och utnyttjade de många och fina skidspåren öster om Knalleborg. Av någon outgrundlig 
anledning kom jag dock att hela tiden skida mot den gängse skidriktningen, men det var 
lyckligtvis inte så många som stördes av detta. 

Fördelen medskidjakt är, att när ett skidspår plötsligt, och helt omotiverat, försvinner rakt ut i 
terrängen från det vanliga spåret kan man gissa att det är en rävjägare som varit framme- och 
det stämde väl på denna jakt. Det var bara att följa spåren så kom man rätt. 



o 

o 
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Det fanns gott om off-track-åkning med liten risk för laviner för den som ville ha lite extra 
motion. Snödjup ett par tre decimeter. Olles pjäxor passade inte skidorna så han sprang i egen 
klass. Hoppas vi fär ett liknande väder nästa år vid den här tiden så vi fär prova skidorna igen! 

030309/Kaknäs 
l) KON/Olle 
2) Clas T 
3) Gunnar S 

1.03.45 7 st 
1.07.50 
1.09.10 

4) AKF /Bosse 
5) BGU/PA 
5) Pontus W 

1.32.50 
1.12.00 4 st 
1.12.00 

Disigt, dimmigt och varmt karakteriserade denna jakt. Någon plusgrad omöjliggjorde skidor 
och den stundtals djupa snön i skogen gav våta fötter. Rådjur och harar korsade vår väg vid 
flera tillfållen. 

Rävarna var alla placerade norr om Djurgårdsbrunnskanalen, eftersom banläggare Gunnar F 
inte ville att vi skulle korsa kanalen med tanke på det forrädiska isläget. Detta hindrade dock 
inte en i svan jägare att ta sig fram den vägen pga konstiga bäringar. 

PA hade tagit med sig en nybörjare (arbetskamrat) och tillsammans tog de två rävar. Därefter 
fick Pontus kartan med uppgift att finna ytterligare två rävar och det gjorde han bra. Han 
hajade snabbt problemet med skillnaden mellan bäringen och sidebestämningen och vid när
striden tog han ut noggrann kompasskurs och gick sedan rakt på rävarna. Banläggare Gunnar 
F. 

030323/NäsbyQark 
l) Gunnar S 0.52.40 7 st 7) Niklas W Nybörjare 3 st 
2) Håkan M 1.12.50 7) Anton W 
3) Clas T 1.49.25 7) Andreas C 
4) KON/Olle 1.52.30 7) Monica C 
5) BGU/PA 1.18.34 6 st 7) Christian C 
6) AKF/Bosse 1.50.00 

Semmeljakten och hela fem nybörjare, varav Niklas, Anton och Andreas är skolkamrater i 
Byängsskolan i Täby. som drillats i pejling, rävjakt och radio i största allmänhet av IQ/ Alf 
och BF/Calle under ett antal lektioner. Tre rävar hittade de med olika banvaL Mamma Monica 
och broder Christian fick också en sax och lyckades hitta tre rävar utan någon föregående 
information. 

Ett par av rävarna var klurigt gömda och besvärliga att hitta. En låg inne på Johans gård bara 
några meter från huset, men Bosse hittade den inte. Istället hittade han en trådstump med en 
banankontakt, som stack ut ur huset, samt en död råtta(!) därunder. En annan låg tätt intill en 
kyrka i en minimal park. 

Strålande vackert vårväder som strömmade över oss när vi njöt av Johans hembakade semlor 
med te, kaffe eller läsk på p-platsen vid brandstationen efter jakten. Banläggare RGH/Johan. 

030401/Enebyberg 
l) SVM/Hans 
2) HåkanM 
3) Gunnar S 

1.30.00 
1.31.00 
1.44.00 

7 st 4) BGU/PA 
5) AKF/Bosse 
6) Clas T 

2 .10.00 
2.29.00 
1.33.00 

6 st 
l " 
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l.a apriljakten torlades iår till Enebybergs IP med 4 st 2m-rävar (varav en inte kom igång) och 
4 st 80m-rävar. Vi började med 2m-rävarna och när dessa var funna sprang vi tillbaka till 
startplatsen och bytte till 80m-saxarna. 

Rävarna var i de flesta fall mycket väl gömda men den lilla orienteringsskärmen med kläm
man syntes när man kom i närheten. Jag lurades av en fast o-skärm i närstriden, missade där
får bäringen och måste vänta ett pass. Tog dessutom som brukligt tiden vid sista räven, men 
det visade sig vara återkomsten till startplatsen som gällde som sluttid. 

Kallt med risk får nederbörd, så det var skönt att krypa in i den varma duschen och bastun 
efteråt. Banläggare KON/Olle. 

030409/Ekerö 
l) SVM/Hans 1.08.45 6 st 5) BGU/PA 1.39.00 
2) Gunnar S 1.09.50 6) KON/Olle 1.39.15 
3) Håkan M 1.19.50 7) Torbjörn S 0.50.00 O st 
4) AKF/Bosse 1.20.30 

Lite snöblandat regn roll före och under jakten och låg som ett tunt, vitt täcke på marken. 
Pannlamporna kom endast till användning under den senare delen av jakten och snart kan vi 
lämna lamporna hemma till höstjakterna igen. 

2 :ans räv krånglade och fick därfår ligga kvar hemma i stugvärmen, och det blev en tuff upp
gift får banläggaren Clas att ta in rävarna dagen därpå i det ymniga snöfallet som då bredde ut 
sig över östra Svealand, ett snöfall som kom att göra den nationella jakten vid Domarudden 
den 12/4 både blöt och tung. 

030416/Kista 
l) Clas T 0.25.10 5 st 5) SVM/Hans 0.32.40 
2) AKF/Bosse 0.25.20 6) Sven C 0.51.00 
3) KON/Olle 0.25.30 7) Yelis 0.30.00 2 st 
4) Gunnar S 0.30.50 

En mycket kort jakt i Ursviksterrängen med start under Kymlingelänken. Banlängd under 2 
km och det syns ju på de korta tiderna. För att luras lite begränsades antennlängden till ca 4 m 
vilket gav en lägre signalstyrka och fick jägarna att tro, att rävarna låg i andra änden av kar
tan. Men de blev snart varse sanningen! Pannlampan kunde lämnas kvar i bilarna och till och 
med rävarna kunde tas in innan mörkret fåll. 

Brandrök stack i näsan när rävarna lades ut pga en gräsbrand vid Ärvinge på andra sidan väg
en. Hela länken stängdes av med rejäla trafikproblem som följd, menjägarna lyckades komma 
fram i tid till samlingsplatsen. 

En nybörjare, Yelis och arbetskamrat till red, dök upp och hittade med hjälp två rävar. Hon 
har en viss orienteringsvana och kom snart underfund med såväl pejling som sidobestämning. 
Övertalning pågår om att hon skall komma fler gånger. 

Med detta är det dags att kalla till KOMMANDE JAKTER: 

Lördag 3.5: Nationell jakt nr 2 hos VRK. Se separat kallelse 
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Onsdag 7.5: Samling kl 19.00 vid Grönsta 
Arr. AKF/Bosse 

Onsdag 14.5: Samling kl 19.00 vid Bögs gård 
Arr. OY/Lasse 

Onsdag 21.5: Samling kl 19.00 vid Harbrostugan i Tumba 
Arr. SVM!Hans 

Lördag 24.5: Nationell jakt nr 3 hos BRJ. Närmare info kommer via e-post 

Onsdag 4.6: Samling kl 19.00 vid Al torps jvg-station i Djursholm 
Arr. HBV/Bengt 

Lördag/söndag 
7-8.6: Morokulienjakten. Mer info via e-post. 

Onsdag 11.6: Samling kl 19.00 vid plats som meddelats på tidigare jakt. 

Onsdag 18.6: 

Det blir en backig 2m-jakt. 
Att. OY/Lasse 

Gunnars mara! 
Samling kl19.00 vid Oömmarebadet för säsongsavslutningsjakten. Glöm 
inte sjumilastövlarna och pannlampan! 
Arr. Gunnar S 

Lördag/söndag 
5-6.7: NM i Norge vid Gran, ca 70 km N Oslo. Kontakta red fOr mer info samt 

eventuell samåkning. 

När dessa jakter är sprungna är vårsäsongen över, sommarlovet hägrar och vi ser fram mot 
den första jakten i augusti igen. Nästa blad beräknas komma ut i början av juli med info om 
jakterna i augusti och september. Berörda banläggare under dessa månader ombedes lämna 
besked om platser till red via e-post. Adress finns nedan. 

Red. PA Nordwaeger/SMOBGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
OBS! Ny adress fr o m 16.5: Kyrkoherdevägen 17, 168 59 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 

t~ 
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030412 l Nationell jakt nr l vid Domarudden 

Den första nationella uttagningsjakten till årets EM i Polen genomfördes vid Domarudden i 
ganska tufft väder. Temperaturen runt O-strecket, halt och moddigt på vägen, l 0-15 cm djup, 
blöt snö i skogen och dimman hängde bland träden när rävarna bars ut på morgonen. Samma 
dimma låg kvar långt ut på eftermiddagen. Det blev alltså kallt och blött om fötterna på både 
jägare och rävutläggare! 

80m-jakten startade vid lO-tiden och 2m-jakten vid 14-tiden, båda med två timmars jakttid. 
Banlängderna var drygt 5 km på 80m-jakten och strax under 5 km på 2m-jakten. Här följer 
resultaten 

80m-jakten 

o signalfnamn Klass Tid Rävar Plac i klass Plac totalt 

Håkan Melin M21 0.54.01 5 l l 
Magnus Holmberg M21 0.58.24 5 2 3 

o SVM/Hans M40 0.56.43 5 l 2 
Peter Kraft M40 1.14.40 5 2 6 
FUG/Jan M40 1.16.09 5 3 8 

CJW/Bo M 50 1.05.52 5 l 4 
Gunnar Svensson M 50 1.18.47 5 2 9 
DIY/Rolf M 50 1.52.02 5 4 13 

KON/Olle M60 1.09,05 5 l 5 
EZM/Leif M60 1.15.58 5 2 7 
Gunnar Fagerberg M60 1.23.40 5 3 JO 
A KF/Bo M60 1.31.49 5 4 Il 
Clas Thoren M60 1.44.31 5 3 12 

2m-jakten 

o Håkan Melin M21 0.54.33 5 l l 
Magnus Holmberg M21 1.21.4 7 5 2 2 

SV M/Hans M40 1.24.15 5 l 3 

o Peter Kraft M40 1.50.23 5 2 8 
FUG/Jan M40 övertid 4 3 

Gunnar Svensson M 50 1.29.38 5 l 5 
CJW/Bo M 50 1.30.14 5 2 6 
DI Y/Rolf M 50 övertid 3 4 

EZM/Leif M60 1.26.06 5 l 4 
KON/Olle M60 1.35.30 5 2 7 
Clas Thoren M60 1.25.05 2 3 9 
Gunnar Fagerberg M60 övertid 4 3 
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Nationell jakt 2 
vid Tränstagården 

den 3 maj 2003. 

Västerås Radioklubb inbjuder hänned till årets andra nationella jakt, tillika den andra 
uttagningstävlingen till årets EM i Polen. 

Datum: 

Plats: 

Samling: 

startavgift: 

Regler: 

Kartor: 

Lördagen den 3 maj 2003 

Tränstagården, ca 2Yl mil väster om Västerås 

Senast kl 9.00 utanfår Tränstagården. Urban!BTX tar emot er för 
registrering och betalning. 

Preliminärt 40 kr. 

Tävlingarna sker enligt VM-regler med avseende på startprocedur, 
lottning samt räv- start- och målplacering. Fem rävar med 5-minuters 
intervall men ingen målräv. Rävarna kommer att vara utmärkta med 
liten orienteringsskänn. 

l: l O 000, A4-fonnat delas ut oklistrade vid start enligt VM-regler. 

Avfärd till 80m-start. : Kl. 9.30 

Start 80m-jakt Kl l 0.00, jakttid 2 timmar, frekvens 3535 kHz. 

Efter jakten dusch, bastu och vila. Mat kan ätas på vägkrogen vid bensinmacken vid 
trafikplats MorgendaL 

Avfård till 2m-start Kl. 14.00 

Start 2m-j akt: Kll4.30,jakttid 2 timmar, frekvens 144,810 MHz 

Efter jakten dusch, bastu och senare hemfård. 

Anmälan senast den 27 april via epos t eller telefon till 

SMSFUG/Jan 
Epost: 
Telefon; 

Väg beskrivning: 

sm5 fug@svessa.se 
021- 12 22 04 bostad 

Kör E 18 mellan Västerås och Köping1 vid trafikplats Morgendal ca 2Yz mil väster om 
Västerås, sväng av norrut, mot Lisjö. Kör ca 2 km, sväng av vänster mot Tränstagården .. 

Välkomna hälsar Jan/SM5FUG, Christer Eriksson och Urban/BTX. 


