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Den ganska långa vintern förbyttes plötsligt i rena försommaren med härliga temperaturer och
nästan ingen nederbörd, vilket gjorde brandfaran i skog och mark stor. Lagom till den
nationella jakten den 20/5 kom dock regnet! Resultaten från de nationella jakterna finns att
läsa på SVM´s och SRJ´s hemsidor.

Glöm inte Håkans SRJ-hemsida, som också innehåller eventuella ändringar i jaktprogrammet
(observera den något ändrade adressen):

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

Resultat av vinterns/vårens jakter:

060204/Sundby
1) Håkan M 1.02.00 10 st 4) Gunnar F 1.44.00
2) KON/Olle 1.13.00 5) BGU/PA 1.23.00 4 st
3) Jitka 1.43.00 6) AKF/Bosse 1.24.00 3 “

Gunnars traditionella lördagskvällsjakt i Sundby bjöd på både 2m- och 80m-rävar, mycket snö
och temperaturen ca –10C. Jaktstart kl 1700.

2m-rävarna hade normala signalstyrkor, men 80m-mikrorävarna hade banläggaren försett med
100 ohms motstånd mellan antenn och jord, vilket reducerade signalstyrkan till inte mer än en
andeviskning i det stundtals mycket kraftiga QRM de testkörande mellan- och sydeuropeiska
amatörerna skapade. De hade markerats på kartan med en ring, innanför vilken man skulle
höra dem, men var man längre bort än 20-25 m hördes de inte! Dock fanns det gott om fotspår
i snön, vilket underlättade letandet!

Håkan var den ende som använde skidor, övriga sprang.

060219/Kaknäs
1) Gunnar S 0.52.50 5 st 4) KON/Olle 1.30.00
2) Clas T 1.21.30 5) AKF/Bosse 0.59.00 2 st
3) BGU/PA 1.23.00

Mycket snö och djup snö på fälten men det varma vädret gjorde skidåkningen tung. I elljus-
spåren däremot gick det undan, både framåt, bakåt och åt sidorna!

Två rävar startade inte, en pga att någon hittat den och rullat ihop jordplanen och stängt av
den, den andra därför att omkopplaren 80m/2m oavsiktligt ställts om i 2m-läget när den
stoppades ned i väskan.

En av jägarna upptäckte när han skulle starta att han glömt byxorna hemma och gick nu i bara
långkalsonerna!  De var dock blå till färgen så ingen annan av oss hade noterat det. Ett par
lånade överdragsbyxor räddade situationen.

Temperaturen steg till 3-4 grader under jakten samtidigt som dimman föll över Ladugårds-

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


gärdet och till slut kunde man knappast se toppen på Kaknästornet.

060305/Knalleborg
1) Clas T 1.36.40 7 st 4) KON/Olle 1.49.10
2) Jitka 1.40.00 5) BGU/PA 1.49.30
3) Gunnar S 1.49.00 6) AKF/Bosse 1.56.30

I ett fantastiskt fint vinterföre med ibland mycket djup snö hade Håkan lagt en sjurävarsjakt
utmed de nypreparerade skidspåren. ”Rävarna ligger inte mer än 20 m från ett spår”, sade han.
Det var dock inte alldeles säkert att man hittade in till räven från ett spår om man var först, ty
Håkan hade pulsande gått in från ett helt annat håll för att lura oss.

En blek sol lyste genom molnen, banlängd runt 5 km och temperatur minus 3-4C. Vid ett
tillfälle stötte redaktören på ett gotlandsruss (!) i skogen, som tillsammans med ägaren och en
hund travade fram genom den djupa snön. Mycket folk i spåren och det var inte alltid vi åkte i
samma riktning som de. Chansen (eller risken, avgör själva) för en närkontakt av tredje
graden var ibland uppenbar!

060319/Ensta
Skidor Till fots
1) AKF/Bosse 1.28.00 7 st 1) KON/Olle 0.48.30 6 st
2) Håkan M 1.03.45 6 “ 2) BGU/PA 1.41.30
3) Jitka 1.12.30
4) Clas T 1.21.00
5) Gunnar S 1.28.00
6) Gunnar F 1.36.00

På lördag eftermiddag regnade det, kommande natt sjönk temperaturen till ett par grader
under nollstrecket och på söndagsmorgonen runt 09.30 kom ett intensivt men kortvarigt
snöfall samtidigt som temperaturen åter gick över nollan. Allt var bäddat för en riktig klabb-
förejakt med svårigheten att valla rätt. Olle och red valde att lämna skidorna i bilen och
istället springa.

Sjuans räv startade lite försenad och var mycket, mycket svag vid starten. Riktning NO, den
kunde vi pejla senare när vi kommit in i banan. Där kunde vi dock inte höra den utom vid ett
tillfälle runt treans räv, som låg norrut. I övrigt var den tyst. Gunnar F fortsatte dock att leta
längre norrut; den låg i själva verket ca 100 m från startplatsen! Bara Bosse hittade den.

Det klarnade upp och blev en riktigt skön dag med av Ludmila hembakade semlor, te och
kaffe vid målgång. Dusch och bastu avslutade Johans jakt med IQ/Alf som medhjälpare.

060401/Långholmen
1) Håkan M 1.57.00 13 st 4) Clas T 1.48.00 11 st
2) Gunnar S 1.22.00 11 “ 5) AKF/Bosse 1.00.00 5   ”
3) BGU/PA 1.42.00 6) Henrik L 1.15.00 3   ”

På den ovanligt kuperade Långholmen i sta´ns mitt arrangerade Gunnar F årets 1.a apriljakt
med 15 (!) st rävar varav 11 st sände ibland huller-om-buller på 3580 kHz, eftersom de gick
som 1-minut var femte minut och 1-minut var sjunde minut beroende på rävtyp, och 4 st på
3535 kHz. Det var sannerligen inte lätt att hålla isär vilken räv man tagit och vilka som var
kvar! Och i vilken del av Långholmen de låg på!



Fredagen = rävutläggardagen bjöd på regnblandad snö (och en genomblöt banläggare), vilket
sedan dolde rävarna ganska bra under ett blött snötäcke på jaktdagen. Lördagen började också
mulet men under jaktens gång kom solen fram och när rävarna sedan plockades in lyste solen.

En av rävarna låg på en liten udde, helt avspärrad med ett staket. För att komma ut dit fick
man antingen hoppa över staketet eller gå på isen och hålla sig i staketstolpen för att inte
”plurra” om isen inte skulle bära – men det gjorde den.

060405/Enebyberg
1) Håkan M 0.53.30 5 st 4) Gunnar S 1.12.00
2) Jitka 1.00.00 5) Gunnar F 2.00.00
3) BGU/PA 1.00.01

Säsongens första kvällsjakt, en ca 3 km lång 2m-jakt i snötäckt terräng och på ganska tung-
sprungna stigar med snömodd som hela tiden gav efter under skorna. Uppehållsväder och
några grader varmt.

Banläggaren Olle hade ett par veckor tidigare brutit en arm under en skridskofärd men klarade
galant att lägga ut rävarna med bara en arm, eftersom han använde de nybyggda 2m-rävarna
där antenn och sändare är en enhet. Gunnar F fick problem med sin sax och var tvungen att
springa med den i vertikal position vilket inte underlättar pejlingen.

060419/Knalleborg
1) Håkan M 0.57.30 5 st 5) SVM/Hans 1.15.00
2) Gunnar S 1.05.30 6) Gunnar F 1.19.00
3) Monika N 1.07.00 7) BGU/PA 1.25.30
4) KON/Olle 1.12.30

Nästan all snö hade nu försvunnit i skogarna vid Knalleborg på 2m-jakten med Clas T och
Sven S som banläggare. Soligt och ganska varmt och pannlampan behövde aldrig tändas,
utom för banläggarna naturligtvis när rävarna skulle tas in igen. Banlängd drygt 3 km med väl
gömda rävar så man kunde lätt gå förbi busken med räven på 1 m avstånd utan att se den.

En nybörjare, Göran Kangas, med egenbyggd 80m-sax kom för att prova den och en räv hade
därför placerats ett par hundra meter in i skogen. Efter en kort instruktion släpptes han iväg på
egen hand och fann räven utan större problem. Nu gäller det att få med honom i fortsättning-
en.

060426/Lidingö
1) Gunnar S 0.26.30 4 st 6) Clas T 0.47.02
2) KON/Olle 0.32.30 7) YFI/Ola 1.12.00 3 st
3) Gunnar F 0.32.32 8) HJI/Göran 1.22.00
4) Monika N 0.41.15 9) Henrik L --
5) Jitka 0.46.00

060503/Bögs gård
1) Gunnar F 0.52.14 5 st 7) AKF/Bosse 1.37.40
2) Gunnar S 0.53.00 8) EJY/Anders 1.40.00
3) Håkan M 0.55.00 9) WEX/Kjell 1.05.00 2 st
4) KON/Olle 1.06.00             10) WCI/Monica 1.05.02
5) BGU/PA 1.25.00             11) HJI/Göran 1.18.00 1 ”
6) EZM/Leif 1.25.05             12) XAY/Börje --



En 2m-jakt i den ganska snälla Järvafältterrängen med rekordmånga deltagare i ett mycket fint
väder och med en banlängd av bara ett par tre km. Detta hindrade dock inte en jägare att pejla
90 grader fel och sprang därför långt ut i kartan, där det inte fanns någon räv!

En annan blandade ihop rävnummer och började leta efter räv 1 (som han redan tagit) där i
verkligheten räv 4 låg men fick så småningom ordning på de grå cellerna och kom rätt.

Vi fick celebert besök av Leif, som kört från Västerås enkom för jakten, och dessutom kom
tre nybörjare, Börje,  Kjell och Monica från FRO.

060510/Mulltorp
1) Gunnar S 1.40.00 7 st 8) Henrik L 1.10.00 3 st
2) AKF/Bosse 1.51.30 9) Sven C 1.39.00
3) KON/Olle 1.52.30 6 ” 10) HJI/Göran 1.49.00
4) BGU/PA 2.00.20 11) XAY/Börje 0.40.20 1 ”
5) Clas T 1.47.15 5 ” 12) WEX/Kjell 0.48.00
6) Gunnar F 1.59.15 13) WCI/Monika 0.48.10
7) EJY/Anders 1.48.00 4 ”

Rekordmånga jägare och en lång bana på ca 7 km med sju 80-metersrävar, som endast två
jägare hann springa runt inom max-tiden 2 timmar. Mycket varmt och vackert väder under
dagen men temperaturen sjönk till ca 10C på kvällen. Det tog banläggaren OY/Lasse flera
timmar att per cykel få ut alla rävarna, och vid ett tillfälle tvingades han bära cykeln genom
skogen mellan två rävar.

En av rävarna ställdes dock oavsiktligt om till en 5-rävarsjakt, vilket resulterade i att den
sände parallellt med olika andra rävar. Detta kunde bli ganska störande ibland. Störande var
också den hund, som skällde våldsamt när man passerade huset i närheten av räv 3.

060517/Flaten
1) Håkan M 0.56.50 5 st 7) Gunnar S 1.40.00
2) Gunnar F 1.17.00 8) BGU/PA 1.49.50
3) AKF/Bosse 1.20.45 9) EJY/Anders 0.26.00 1 st
4) Monika N 1.26.40             10) HJI/Göran 0.45.00
5) KON/Olle 1.27.40             11) Henrik L 1.00.00
6) Clas T 1.39.00

En ca 3 km lång 2m-jakt i den kuperade Flaten-terrängen är inte alltid det lättaste även om
vädret är bra om än något kyligt. Red fick springa tillbaka över halva kartan eftersom räv 3
envisades med att ligga ”framåt” tills signalen plötsligt svängde nästan ett halvt varv runt, och
Gunnar S jagade räv 5 på fel sida av sjön.

Regnet började falla när banläggaren SVM/Hans låste sin bil och drog iväg för att hämta in
rävarna.

KOMMANDE JAKTER:

Onsdag 31.5: Samling kl 19.00 vid P-platsen Kaanans marina i östra delen av
Grimstaskogen
Arr. BGU/PA



Onsdag 7.6: Samling kl 19.00 vid Altorps jvgstn
Arr. KON/Olle

Onsdag 14.6: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och på tidigare jakter
Arr. Clas T

Onsdag 21.6: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och på tidigare jakter
för Gunnars mara

Lördag xx.7: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas på hemsidan och på tidigare jakter
för en eventuell nyinsatt extra 2m-jakt
Arr. BGU/PA

Lördag/söndag
29-30.7: NM i Finland. Mer info på hemsidan

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i slutet av juli med resultaten av ovanstående jakter
samt kallelserna till jakterna för resten av året.

Väl mött i skogen!
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