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Gott Nytt År!

2005 års jakter är avklarade och klubbjaktsvinnaren Håkan M gratuleras. Redan om tre veckor
kommer första rävjakten men dessförinnan skall vi ha ett årsmöte. Men först en påminnelse
om var du hittar Håkans SRJ-hemsida med färsk info om eventuella ändringar i det i januari
föreslagna jaktprogrammet:

http://www1.speech.kth.se/prod/srj/index.php    

Årsmötet 2006
Välkommen till årsmötet onsdagen den 25.1 kl 19.00. I skrivande stund är det inte bestämt
var mötet skall hållas; titta på hemsidan så får du besked. Anmälan till mig/PA på telefon
0703 024 533 senast måndagen den 23.1, så att jag kan fixa tillräckligt med fika och tilltugg.

Under året skall det genomföras tre nationella uttagningsjakter till VM i Bulgarien, ett NM i
Finland, ett SM, ett SRJ KM/OPEN samt naturligtvis åtskilliga klubbjakter. Blir det lika
många jakter i år som under 2005?

Resultat av höstens och vinterns jakter:

051009/Södertälje
1) Håkan M 1.02.20 6 st 4) Jitka 1.40.00
2) Gunnar S 1.11.45 5) AKF/Bosse 1.46.05
3) BGU/PA 1.16.31 6) Henrik L 2.12.00 2 st

Första dagjakten under hösten, banlängd ca 5 km. Räv 6 startade tyvärr inte och skall nu
undersökas före nästa veckas KM. Vackert väder men ganska blåsigt.

Banläggaren Anders/EJY varnade oss för att korsa järnvägsspåret på andra ställen än vid
broar eller tunnlar, eftersom X2000 far fram med ca 200 km:s hastighet genom skogen. Och
det låg en räv på andra sidan men alldeles intill en av broarna.

051015/16 SRJ KM/OPEN
Årets KM/OPEN arrangerades av Håkan Melin med hjälp av Eskilstunarävjägare vid Vilsta
friluftsområde i utkanten av Eskilstuna. Det började på lördagseftermiddagen med det första
Mälardalsmästerskapet i en kortdistansjakt, en parkjaktsliknande tävling där fem lågeffekt-
rävar sände kontinuerligt på olika frekvenser. På kvällen fortsatte sedan KM-et med
nattetappen och på söndagsmorgonen dagetappen. Se hemsidan för de olika resultaten.

051023/Hellas
1) Gunnar S 1.04.20 7 st 5) AKF/Bosse 1.24.05
2) BGU/PA 1.11.55 6) Gunnar F 1.32.50
3) KON/Olle 1.12.40 7) LA5OBA/Arne 1.34.40
4) Monika N 1.13.30 8) Henrik L 2.12.00 5 st

Ett kraftigt regn omöjliggjorde antennuppsättning och rävutläggning på lördagen. Kvar på
söndagsmorgonen var ett svagt regn, men det upphörde i god tid före jaktstart. Rävar i söder,
väster och norr om Källtorpssjön och vi fick dela motionsspåren med de tävlande i Hellas-
loppet.

http://www1.speech.kth.se/prod/srj/index.php


Temperatur ca +5C, vindstilla och en sol som försökte tränga genom molnen. Halt på bergs-
sluttningar och alla rötter; det gäller att hålla tungan rätt i mun nu. Banlängd ca 4 km. Räv-
utläggare Clas T och Sten S.

051030/Kärsön
1) Gunnar S 0.47.50 5 st 6) Monika N 1.16.20
2) Håkan M 0.48.10 7) Clas T 1.33.20
3) KON/Olle 1.04.45 8) BGU/PA 1.54.00 3 st
4) AKF/Bosse 1.15.10 8) Jessica 1.54.00
4) Henrik 1.15.10 8) Andreas 1.54.00

Dagens 2m-jakt flyttades med mycket kort varsel från Kaanan till Kärön pga skjutövningar på
Grimsta skjutbana.

Det blev också lite strul med rävarna, eftersom de inte tagit mot tidsomställningssignalen från
långvågssändaren i Tyskland från sommartid till vintertid (= normaltid) denna natt mellan
lördag till söndag utan de låg kvar i sommartid. Banläggaren Gunnar F fick därför springa ut
till ett par tre rävar och fixade så att de kom igång korrekt.

BGU/PA hade med sig två nybörjare, Jessica och Andreas, som tillsammans och utan hjälp av
PA hittade tre rävar inom full tid. Båda fick snabbt klart för sig hur man skall göra och tyckte
det var kul. Inbjudan till kommande jakter fick de med sig när de åkte hem.

Ca fem grader varmt, mulet och några regnstänk kom på morgonen.

051113/Granskog
1) Håkan M 1.03.15 7 st 4) AKF/Bosse 1.16.40
2) KON/Olle 1.07.45 5) Henrik L 1.50.00
3) Gunnar S 1.12.35

”Gammaldags” 7-rävarsjakt med 10-minuters cykel. Strålande solsken, svag vind och ca 10
grader varmt på en ca 4 km lång bana.

Ingen av de vargar, som synts i Stockholmsområdet de senaste dagarna, dök upp i jakt-
området, men många hundar, som tränade spårsökning under överinseende av hundföraren i
Västerorts hemvärnskompani, for runt i området runt en av rävarna.

051127/Skillinge
1) BGU/PA 1.00.10 5 st 5) KON/Olle 1.16.50
2) Håkan M 1.02.10 6) AKF/Bosse 1.34.03
3) Gunnar F 1.02.29 7) Clas T 1.24.40 3 st
4) Gunnar S 1.05.10 8) Henrik 0.50.00 2 ”

Start på en ca 4 km lång 2m-jakt vid Skillinge golfbana vid Rotebro. Lördagens regnväder
hade upphört på söndagsmorgonen men det var blött och kallt, bara någon grad över noll-
strecket.

Räv 4 hördes inte under de första passen, men kom sedan igång med en rumphuggen tecken-
givning som om den nycklades av en i morsesignalering otränad person. Under jaktens senare
del blev den emellertid bättre och när den togs in var sändningen normal igen. ”Doktor” Olle
skall titta till sjuklingen.



051211/Ekebyhov
1) Gunnar S 0.55.50 5 st 4) Clas T 1.22.10
2) BGU/PA 1.01.10 5) AKF/Bosse 1.26.10
3) KON/Olle 1.14.50

En 2m-jakt med start vid Ekebyhovs slottsparkering och med alla rävar söderut. Ganska väl
synliga rävar i stundtals besvärlig terräng, regnet från lördagskvällen hade upphört och tempe-
raturen steg till +5C. Solen tittade fram och värmde oss när vi kom tillbaka till parkeringen.

Banlängd ca 4km, banläggare Håkan M. Nu återstår bara Gunnars nyårsjakt i 2005 års
program.

051231/Törnskogen
1) Håkan M 1.46.20 12 st 5) Gunnar F 3.15.04 9 st
2) KON/Olle 2.17.30 6) AKF/Bosse 2.12.45 8 „
3) Jitka 3.02.10 7) Clas T 1.54.30 7 “
4) BGU/PA 2.44.10 10 “

2005 års avslutningsjakt med 5 st 2m-rävar och 7 st 80m-diton. Det skulle dessutom varit 5 st
80m minirävar, men OY/Lasse hade dem hemma och själv satt han fast i Bryssel pga det
besvärliga vintervädret över Europa. Detta fick vi dock inte reda på före jakten pga ett miss-
förstånd så vi letade förgäves på de platser som var utmärkta med en ring på kartan, innanför
vilkar minirävarna skulle ligga. Många pass ligger kvar i skogen på dessa platser!

Mycket snö hade fallit de senaste dagarna vilket gjorde det svårt ibland att ta sig fram över
stockar och stenar och det blev mycket kanande nedför branterna. Spåren i den djupa snön
underlättade letandet och redaktören hittade utan sax en 2m-räv på vägen mellan två 80m-
rävar.

Temperaturen steg på morgonen från –7C till 0C i slutet av jakten. Med detta är årets jakter
avklarade, vi gratulerar vinnaren Håkan och ser nu fram mot årets första jakter och årsmötet.

KOMMANDE JAKTER:

Söndag 22.1: Samling kl 10.00 för årets första jakt och som vanligt gäller Ursviks-
terrängen.
Arr. BGU/PA

Onsdag 25.1: Årsmötet! Se första sidan.

Lördag 4.2: Samling kl 17.00 för Gunnars traditionella lördagskvällsskidjakt vid Sundby
friluftsgård. Glöm inte skidor, stavar och pannlampan.

Väl mött på årsmötet och i skogen!
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