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Gott Nytt År!

Förra årets sista jakt i Törnskogen blev som vanligt en mycket ovanlig jakt med totalt 17 st
rävar (!), varav 12 st 80m-rävar och 5 st 2m-dito. Banläggare Gunnar S och OY/Lasse. Vann
gjorde Håkan, som också blev klubbjaktsvinnare för 2006. Vi gratulerar! Resultat längre fram.

Under det nya året skall vi ha tre uttagningsjakter för EM-et i Polen, ett NM, ett SM och ett
SRJ KM/OPEN samt naturligtvis åtskilliga klubbjakter. Men vi börjar med kallelsen till:

Årsmötet, som hålles onsdagen den 24.1 kl 19.00 i Turebergs IF:s klubbstuga i Törnskogen.
Den som vill bada bastu kommer som vanligt någon timme tidigare. Anmälan till
OY/Lasse på telefon 08-745 76 47 senast måndag den 22.1.

Det har kommit in följande motioner att diskutera under årsmötet:

• skall SRJ bli medlem i svenska orienteringsförbundet?
• websidan. Vi behöver flytta nedanstående hemsida till en ny adress eftersom Håkan slutar

på KTH. Anslutning till något webhotell? Egen webadress? Samkörning med SVM/Hans?
Kostnader?

• hur skall vi fixa ett roterande arrangörsskap för SRJ OPEN och nationella jakter i SRJ-regi
för att inte samma personer skall behöva ställa upp år efter år? Lottning? Sätta upp alla
aktiva på en lista och beta av dem en efter en?

• skall SRJ-Bladet läggas ned i sin nuvarande form och istället föras över till hemsidan?
Som det nu är finns informationen ganska omgående på hemsidan med resultat och text
från varje jakt samtidigt som bladet skickas ut 4-5 ggr/år men numera med ”gammal”
information.

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

Resultat av eftersommarens, höstens och (vinterns) jakter:

060802/Rösjön
1) Håkan M 0.46.35 7 st 5) AKF/Bosse 1.34.50
2) SVM/Hans 1.13.00 6) BGU/PA 1.48.00
3) Gunnar F 1.20.55 7) Henrik 2.12.00
4) Gunnar S 1.22.30 8) YFI/Ola 2.12.00 6 st

Eftersommarens första jakt med KON/Olle som banläggare och med sju 80m-rävar i den fina
Rösjö-terrängen på en drygt 5 km lång bana. Mulet, uppehållsväder och ganska varmt och
stannade man för länge på en plats i väntan på räven fick man rikligt med besök av myggor.

Inget behov av pannlampa ännu och chansen att testa lampan före nästa veckas SM är inte så
stor.

060808/Stockby
Jakten inställd pga transportproblem och för få deltagare

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


060823/Kyrksjön
1) Håkan M 0.40.55 7 st 7) AKF/Bosse 1.14.00
2) KON/Olle 0.47.45 8) Henrik L 1.23.00
3) Monika N 0.58.20 9) EJY/Anders 1.26.00
4) Gunnar F 1.03.40             10) HJI/Göran 0.59.00 1 st
5) Gunnar S 1.04.00             11) Andreas Paal 1.00.00
6) Clas T 1.04.20

En ganska kort (ca 3 km) men intensiv jakt runt Kyrksjön invid Bromma kyrka med ett par
rävar på små skogskullar insprängda i villaområdet. En av rävarna råkade helt oavsiktligt
läggas intill ett jordgetingbo vilket sedan drabbade ett par jägare i form av stick i handen med
åtföljande svullnad.

Regnet öste ner under eftermiddagen när rävarna lades ut men det blev bättre när jakten
började. Fortfarande hög temperatur med hög luftfuktighet.

Vi fick besök av Andreas Paal från Ungern, som tog silvermedaljen på 2m-jakten vid VM i
Sarajevo i mitten på 80-talet. Nu jobbar han på KTH och hoppas kunna komma på fler av våra
jakter.

060830/Kista
1) Håkan M 0.50.20 7 st 7) AKF/Bosse 1.22.45
2) BGU/PA 0.57.00 8) Gunnar F 1.22.50
3) Gunnar S 1.05.14 9) Clas T 1.32.54
4) KON/Olle 1.07.00             10) Andreas Paal 1.48.00
5) Monika N 1.12.35             11) Sven C 1.21.00 3 st
6) Henrik L 1.19.00             12) HJI/Göran 2.15.00 2 ”

Rekordmånga jägare mötte upp i Kista intill gångtunneln under Kymmlingelänken. ”Enligt
reglerna får ingen korsa Kymmlingelänken på andra ställen än de för gående avsedda
passagerna”, var banläggarens EJY/Anders mycket bestämda instruktioner före start. Om
detta innebar ett tomt hot eller om det verkligen skulle ligga någon räv kunde vi bara gissa.
Det visade sig dock snart att det verkligen låg en räv (nr 4) på andra sidan ganska nära en
gångtunnel (och Anders arbetsplats) och en annan räv (nr 7) alldeles intill länken på ”rätt”
sida.

Fyra rävar till höger och tre till vänster sett från starten med en ganska lång transportsträcka
mellan rävarna längst ut. Banlängd ca 4 km, uppehållsväder och ganska varmt.

060906/Grimsta
1) Håkan M 0.47.50 5 st 6) Gunnar S 1.21.30
2) Monika N 0.57.20 7) KON/Olle 1.24.10
3) Gunnar F 1.06.12 8) Andreas P 2.10.00
4) AKF/Bosse 1.11.10 9) Clas T 1.20.00 3 st
5) EJY/Anders 1.13.00             10) HJI/Göran 1.22.00

Den sista 2m-jakten innan några av SRJ-jägarna åker till VM i Bulgarien. Några av rävarna
gav en del problem, bl a nr 2 där det fanns en klar reflex i en byggnad ett par hundra meter
bort, vilket lurade några att springa dit innan signalen vände tillbaka igen. En annan av
rävarna upplevdes som svag av några jägare, andra hade inga problem alls med den.



En av rävarna låg intill Maltesholmsbadet med flera hundra canadagäss kacklande högljutt när
banläggaren tog sig förbi. Det var dock helt tyst när räven togs in i mörkret trots att de lystes
upp med pannlampan.

Banlängd drygt 3 km i ett mycket fint väder och nu blev det definitivt nödvändigt att ha pann-
lampan med sig. Banläggare BGU/PA

060920/Brevik
1) Gunnar S 0.39.50 5 st 6) Clas T 1.26.00
2) Håkan M 0.44.30 7) Gunnar F 1.40.10
3) BGU/PA 1.05.05 8) Andreas P 1.40.20
4) Monika N 1.06.50 9) HJI/Göran 1.15.00 2 st
5) KON/Olle 1.18.00

Den första ordentliga kvällsjakten där pannlampan behövdes redan från början. Gunnar S
visade med eftertryck att silvermedaljen på 80m-jakten vid VM i Bulgarien för en vecka
sedan inte var en slump. Men kan han hålla sin tätplacering hela säsongen ut? Det är bara en
poängs skillnad till tvåan Håkan.

Ganska varmt på den drygt 3 km långa banan med en av rävarna djup ner på baksidan av en
brant sluttning. Efter jakten kunde vi beskåda en klar stjärnrik himmel med minst en satellit
som passerade över våra huvuden. Banläggare AKF/Bosse.

060927/Knalleborg
1) Jitka 1.27.49 7 st 5) Clas T 1.41.40
2) AKF/Bosse 1.27.52 6) Monika 1.41.50
3) BGU/PA 1.36.00 7) Gunnar S 2.04.00
4) KON/Olle 1.38.00

Som banläggare Håkan måste jag bara kommentera vädret. Rävarna lades ut och hämtades in
sen kväll och fram mot midnatt. Stjärnklart, vindstilla, snustorrt i marken och inte under 16
(plus)grader på hela tiden. Och det är 27 september. I Sverige. Va? Inget att klaga på. Ja, det
skulle vara att vädret gett nytt liv till fästingarna. Jag plockade fyra stycken i tisdags och en
ikväll. Men det får man nästan ta.

061015/Granskog
Jakten ställdes in pga för få anmälda jägare på föregående jakt. Endast två (kanske) och en
(eventuellt). Övriga trogna jägare var inbokade på andra aktiviteter denna helg.

061022/Lovö
1) Gunnar S 1.05.57 7 st 6) Andreas P 1.46.10
2) KON/Olle 1.06.45 7) Torbjörn S 2.02.00
3) BGU/PA 1.14.10 8) Henrik L 1.50.00 6 st
4) Gunnar F 1.33.40 9) HIJ/Göran 2.12.00 0 ”
5) AKF/Bosse 1.39.10

Banläggarens (Clas T) kommentar: Idealiskt löparväder med vindstilla, 12 grader varmt och
fuktigt i luften. Regnet höll sig dock borta under hela jakten. Skogen på norra delen av Lovön
är väldigt fin, ganska öppen och lättsprungen. (Redaktörens kommentar: Om det blir en tunnel
under Lovö för att lösa sta´ns trafikproblem kommer denna (bron alltså) att komma upp just
här för att fortsätta med en bro över Mälaren).



En hel del ryttarinnor till häst konkurrerade om utrymmet på stigarna, och vid räv nr 3
vimlade det av hjälpsamma svampplockare som pekade ut räven för några av jägarna. Men
det betydde nog inte så mycket, de flesta rävarna låg ganska öppet.

En viss oro uppstod för arrangören när en av jägarna dröjde väldigt länge innan han kom till-
baka. Men det inte så lätt när man kommer utanför kartan.

061027-28/KM/OPEN i Hallstahammar
Totalresultat
1) Håkan Melin 2.13.55 12 st 8) BGU/PA 3.40.00 10 ”
2) Gunnar S 2.53.20 9) Peter Kraft 1.45.58   7 ”
3) OXW/Michael 2.54.20             10) Andreas Paál 4.43.26   6 ”
4) SVM/Hans 2.55.40             11) JZR/Göran 1.08.00   5 ”
5) CJW/Bo 3.13.40             12) KON/Olle 1.28.20   4 ”
6) EZM/Leif 3.28.46             13) Jonas Kral 0.30.00   0 “
7) DIY/Rolf 3.35.20 11 st

Janne/FUG arrangerade årets KM/OPEN med förläggning i Hallstahammars OK´s klubbstuga
och med start utanför huset på såväl natt- som dagetapp. Tävlingsområdena låg intill varandra
med en viss liten överlappning på kartorna. Start för nattetappen på fredagskvällen kl 19.00
och för dagetappen på lördagsförmiddagen kl 10.00. Medhjälpare vid rävutläggningen var
Jörgen Bosson, inskrivningen sköttes av BTX/Urban och i köket huserade IFO/Jörn, som för-
såg oss med välkomstfika, nattmål och frukost.

Fredagen började med regn men det klarnade upp och blev en stjärnklar och ganska kall natt-
etapp med is på bilarna på lördagsmorgonen. Terrängen var stundtals krävande med massor
av mossbelagda stenar, täta skogsområden och flera djupa bäckar att passera (en jägare
menade att terrängen egentligen var en tuff dagetappsterräng!). En del stigar fanns det, men
dessa var svåra att hitta i mörkret varför det blev mycket terränggång. En av rävarna var för-
såtligt lagd ”bakom” ett kärr, därav alla bäckar att passera. Banlängd ca 4,5 km.

Efter en natt med inte alltför många timmars sömn blev det så dags för dagetappen. Terrängen
var likadan som på natten, men ändå ser den annorlunda ut i dagsljus och är lättare att springa
i. Solen lyste och värmde lite och nu väntade en ca 7 km lång bana på oss. Stigarna var lättare
att se och det fanns inte många kraftledningar som störde pejlingarna.

Signalstyrkan hos en av rävarna försvann plötsligt mitt i ett pass när redaktören spurtade i
närstriden, men den kunde höras mycket, mycket svagt. Efter en stunds letande med saxen i
maxläge hittades räven i nästa pass, och det visade sig nu att föregående jägare av misstag
hade dragit ut antennen ur räven vid stämplingen. Antennen åter på plats och DIY/Rolf kunde
stämpla där som 6.e och sista räv.

Prisutdelning och tack och bock åt olika håll avslutade årets upplaga av vårt KM/OPEN. Tack
Janne med medarbetare för en tuff men bra jakt. Till nästa år får vi se vem som blir banläg-
gare – det är inte säkert att årets vinnare Håkan lägger den. Detta får avgöras på årsmötet i
januari nästa år.

061112/Tumba
1) Håkan M 1.07.10 7 st 5) AKF/Bosse 1.52.00
2) BGU/PA 1.21.05 6) Gunnar F 1.58.40
3) Gunnar S 1.34.45 7) Andreas P 2.31.00
4) KON/Olle 1.34.50 8) HIJ/Göran 1.45.00 1 st



Jitka och Mats arrangerade en sjurävarsjakt på ca 6 km i den fina Tumba-Lida-terrängen med
start i Lövholmen, en helt ny plats för oss, och samling hemma hos dem efter jakten för dusch
och fika med te, kaffe, varm korv och till dessert kanelbullar..

Uppehållsväder men fuktigt och ganska kallt. Många småkärr, områden med fälld ungskog
och/eller mossbelupna stenpartier gjorde banan ibland svårsprungen. Men det fanns stigar för
den som ville hålla upp farten.

Rävarna var ganska lättfunna med den lilla orienteringsskärmen väl synlig, ibland upphängd i
ett träd i ögonhöjd. Enligt de internationella reglerna låg ingen räv närmare starten än 700 m.
Antalet banval blev 4 st.

061119/Grimsta
1) Gunnar S 0.39.40 5 st
2) KON/Olle 0.50.10
3) Håkan M 0.51.20
4) BGU/PA 1.04.40
5) Clas T 1.06.15

Gunnar F hade fixat varmt och soligt väder och lagt en lagom lång bana i den fint kuperade
Grimsta-terrängen, banlängd ca 3,5 km. En av rävarna hamnade dock utanför den kartan vi
hade, ett särtryck ur den ”riktiga” Grimstakartan som banläggaren använde. Nu spelade det
ingen roll, terrängen är ju inte helt okänd för oss.

Några av rävarna var ordentligt gömda, t ex gick red förbi och tittade på en sten men såg inte
o-triangeln, som var djupt begravd intill stammen. Likaså låg en räv i ett mörkgrönt område
på kartan med massor av långa vassa taggar.

Räv 5 slutade av någon anledning att sända men det först sedan alla hittat den. Kanske måste
Olle titta till den för eventuell åtgärd.

061210/Lovö
1) BGU/PA 0.51.11 4 st 5) Henrik L 1.31.00
2) Gunnar S 0.52.35 6) AKF/Bosse 1.35.40
3) KON/Olle 1.02.45 7) Andreas P 1.55.00
4) Clas T 1.15.58 8) HJI/Göran 2.05.00 3 st

I ett strålande oktoberliknande väder arrangerade Håkan en 2m-jakt norr om vattenverket på
Lovö. Tyvärr hördes inte räv 4 pga ett tekniskt mankemang i antennen. En av rävarna hade en
lågt placerad antenn men det märkte vi inte så mycket av.

Temperaturen låg runt +4C och den lågt stående solen bländade en hel del när vi sprang mot
söder. Det myckna regnandet den sista tiden hade gjort marken mycket blöt, så det gällde att
se upp och välja rätt väg genom den fina terrängen.

Området är väldigt populärt bland hundägare och flera av dem frågade vad vi höll på med. Vi
svarade efter bästa förmåga och fick sedan ett ”Lycka till” att ta med oss när vi startade.
Kungen anlände senare till P-platsen för en stunds skogspromenad före den officiella Nobel-
prisutdelningen med efterföljande middag i Stadshuset.



061231/Törnskogen
1) Håkan M 1.58.00 17 st 5) AKF/Bosse 2.31.00 12 st
2) KON/Olle 3.05.00 6) Jitka 1.56.00 11 ”
3) BGU/PA 3.07.00 14 ” 7) Gunnar F 3.15.00
4) Clas T 2.29.00 13 ” 8) HJI/Göran 3.02.00   5 ”

OY/Lasse och Gunnar S hade gjort ett jättearbete med de 17 st rävarna bestående av de sju
80m-”fiskelådorna”, de fem 80m-lågeffekträvarna med kontinuerlig sändning på skilda frek-
venser samt de fem nya 2m-rävarna. Lågeffekträvarna var markerade med ringar på kartan för
att vi skulle veta ungefär var de låg om hörbarheten skulle vara dålig.

Det är inte helt lätt att hålla isär alla rävar och bäringar när man varit ute en stund. Kartan ser
då ut som ett modernt konstverk med streck åt alla håll (kan den säljas nystruken och inramad
på Kvalitetsauktionen, tro?) och till slut sticker man mot den starkaste räven på den sax
hörluren sitter i och glömmer att lyssna på andra rävar. Det blir med andra ord en hel del
fram-och-tillbaka-springande i skogen för att hitta rävarna.

Snön lyste med sin frånvaro i den sjugradiga värmen, till skillnad mot förra året då vi pulsade
i djup snö, det regnade lite när vi stack iväg och det var blött på sina ställen i skogen och halt
under mossan på bergshällarna. Tack Lasse och Gunnar för en bra och minnesvärd jakt!

Med detta är rävjaktsåret 2006 avslutat och vi ser fram mot det nya årets alla duster i skogar-
na, som inleds med följande:

KOMMANDE JAKTER:

Söndag 21.1: Samling kl 10.00 vid Ursviks motionsgård för årets första jakt (80m-dito).
Finns det tillräckligt med snö gäller skidor.
Arr. BGU/PA

Onsdag 24.1: Årsmötet! Se första sidan

Lördag 3.2: Samling kl 17.00 vid Sundby friluftsgård för Gunnars traditionella lördags-
kvälls(skid)jakt. Glöm inte pannlampan, varma kläder och varm mat!
Arr. Gunnar S

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i slutet av januari med en redovisning av årsmötet och
vad vi beslutat, resultatet av den första jakten samt jaktprogrammet för 2007.

Väl mött i skogen!
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