
SRJ-Bladet 

Årgång 61 Nr 3 

2008-06-29 

Vinterns och vårens jakter är nu klara och nu väntar sommar och semester. Träna/motionera 
och vi la ordentligt nu för NM-et i Danmark i juli, SM-et i augusti, våra poängjakter under 
resten av året samt VM-et i Korea. Antalet sprungna klubbjakter så här långt är något fårre än 
förra året, med Gunnar S på forstaplatsen. 

Som vanligt finns detaljerad info om våra kommande jakter att läsa på Håkans SRJ-hemsida 
under: http://www.ardf.se/srj 

Resultat av vinterns/vårens jakter: 

080202/Sundby 
l) Håkan M 
2) BGU/PA 
3) AKF/Bosse 

2.00.00 
1.42.00 
1.43.00 

15 st 
7 

4) Gunnar F 
5) Andreas P 
6) KON/Olle 

1.57.30 
1.50.00 
0.54.00 

4 st 
3 
l 

Gunnars traditionella lördagskvälls-Sundbyjakt bjöd i år på inte mindre än 19 (!) rävar; sju 
80m "fiskelådor", fem mycket svaga 80m på olika frekvenser (markerade på kartan med 
ringar inom vilka de skulle ligga) samt sju 2m-rävar! Snacka om rörigt att forsöka hålla ord
ning på alla dessa och markera på kartan. 

Lägg därtill ett ganska hastigt väderomslag från plusgrader och regn till minusgrader och snö
storm med snön farande nästan horisontellt, vi lket gjorde sikten i det närmaste obefintlig när 
man sprang mot vinden. Pannlampan lyste upp snön som en vägg och man såg bara var man 
satte ner fetterna - allt annat fo rsvann i ett töcken. Med glasögon blev det helt omöjligt att 
fortsätta. 

En av " fi skelådorna" tystnade pga batteriproblem men kom igång igen sedan Gunnar hand
nycklat den ett par pass samt bytt batteri. Tidtagning vid start/mål och där bjöd Gunnar på 
grillkorv och dricka, och det var gott i snöstormen. 

En större skåpbil for av vägen vid infarten till Gladökvarn och vi såg räddningstjänsten kom
ma farande med blåljusen tända. Hur det gick med personerna i bilen vet vi inte. När vi åkte 
hem höll bärgningsbilen på att få upp skåpbilen på vägen igen. 

0802 18/Kaknäs 
l) KON/Olle 
2) Gunnar S 
3) AKF/Bosse 
4) Henrik L 
5) BGU/PA 

0.58.40 
0.59.1 0 
1.14.10 
1.20.1 o 
1.49.40 

6 st 

5 " 

En 2m-jakt med start vid Kaknästornet, sj u rävar var det meningen men räv 2 vägrade starta. 
"Ni behöver inte gå över Djurgårdsbrunnskanalen", tipsade oss banläggaren Gunnar F. Banan 
blev därför inte så lång, men ett par av rävarna låg långt inne i granbestånd och tog alltså en 
del tid att hitta. Räv l var svår att pejla trots att den låg inom synhåll från starten, men 
signalerna studsade åt alla håll varför red. ti ll slut gav upp för att hinna ti llbaka inom de 
stipulerade två timmarna. 



Varmt väder med en blek sol och många rådjur. 

080302/Lovö 
l) Gunnar S 0.40.15 5 st 5) Gunnar F 1.19.30 
2) KON/Olle 0.54.15 6) HJI/Göran 1.26.00 
3) AKF/Bosse 1.07.00 7) Henrik L o Mtrlfel 
4) BGU/PA 1.08.40 

Ett svagt regn föll tidigt på morgonen men det upphörde i god tid före starten. Temperatur 
några plusgrader. Fem rävar placerade i terrängen mellan "Kungens backe" och vattenverket, 
listigt placerade med flera vägval. Det var mycket blött men all snö och is var borta. Däremot 
låg det mycket ris kvar efter en skogsavverkning, vilket gjorde vissa avsnitt besvärliga att 
passera. 

En lösspringande hund jagade rådjur över en åker och vi skrämde upp ett eller annat rådjur på 
vår fård genom skogen. Banlängd 3-4 km, banläggare Håkan M. 

080316/Ensta krog 
l) Gunnar S 0.33.20 5 st 6) AKF/Bosse 0.53.00 
2) Håkan M 0.37.00 7) Clas T 0.55.00 
3) KON/Olle 0.41.30 8) HJI/Göran 0.56.00 
4) BGU/PA 0.45.20 9) Henrik L 1.07.27 
5) Andreas P 0.51.00 

l ett strålande soligt och ganska varmt väder arrangerade Johan/R GH sin traditionella jakt vid 
Ensta krog med semlor och kaffe som belöning till rävjägama. Fem mini-80m-rävar med en 
räv snudd på bakräv, banlängd ca 3 km. Efter jakten hjälptes vi åt att hämta in rävarna efter
som Johan var engagerad på annan plats. 

En hel del folk var ute i motionsspåren och ibland fick vi kryssa fram mellan barnvagnar, 
joggare, stavgångare och rollatorer, men så fort vi kom in i skogen fick vi vara för oss själva. 

08040 l/Hustegaholm (Lidingö) 
l) Håkan M 1.06.00 l O st 6) Henrik L 1.52.00 
2) BGU/PA 1.07.00 7) Monica N 1.49.00 8 st 
3) Gunnar S 1.10.00 8) HJI/Göran 1.30.00 7 .. 

4) Clas T 1.33.00 9) Gunnar F 0.49.00 5 " 
5) KON/Olle 1.44.00 

AKF/Bosse arrangerade årets första apriljakt vid Huslegaholm och hade l O rävar, fem på åttio 
meter och fem på två. Aprilskämtet var kartan, som var utdragen på både höjd och bredd med 
olika skalor, men det vållade inga stöne problem. 

Närbelägna två- och åttiometersrävar sände inte samtidigt för att ge jägarna chansen att ta två 
rävar med bara två minuter emellan. 

Svårigheten var annars att hinna runt till alla tio under maxtiden två timmar. Kortaste 
banlängden ca tre km var det inte många som klarade. Det var lätt att få några km extra i 
benen genom att glömma någon räv. 

P A gick runt banan utan tvåmeterssax men tick bara stryk av Håkan med en minut! 

Vädret var varmt och soligt vid start, men kylan kom snabbt när det mörknade. 



080406/Fågelöudde (Lidingö) 
l) Gunnar S 1.16.00 5 st 
2) KON/Olle 1.23.00 
3) Henrik L 1.31.00 
4) Andreas P 1.52.00 

Mulet och lite kyligt väder. Massor av hundar vädrades vid startplatsen, tydligen en populär 
plats söndag eftermiddag. Tidtagning i mål gav någon dryg km extra spmt. 

Inte så många kom pga sen utlysning. Arr. AKF /Bosse 

080423/Enebyberg 
l) Håkan M 1.07.44 6 st 6) BGU/PA 
2) Gunnar S 1.26.00 7) Clas T 
3) Henrik L 1.27.00 8) HJI/Göran 
4) Andreas P 1.42.00 5 " 9) Jemal Tavadze 
5) AKF/Bosse 1.43.00 

1.48.00 
1.20.00 
1.30.00 
2.00.00 

3 st 

l " 

l ett utmärkt fint men på kvällen kyligt vårväder arrangerade KON/Olle en sjurävars 2m-jakt i 
den stundtals ganska kuperade Enebybergsterrängen med fyra av rävarna koncentrerade åt 
NV. "Det tinns sju rävar men ni skall bara ta sex av dem, vilken ni utesluter bestämmer ni 
själva", sa Olle, och det var inte självklart att utesluta den som låg längst bort när man ser 
kartan så här i efterhand! Tyvärr slutade en av rävarna efter en dryg timme och det drabbade 
kanske någon som var där. 

Det är på gränsen nu att vi kan springa en jakt utan pannlampa. Håkan hade tagit med sin 
svåger och med en viss hjälp hittade Jemal en räv. 

080507 /Täby lP 
l) Håkan M 
2) Gunnar S 
3) KON/Olle 

0.54.42 
1.01.1 o 
1.02.30 

7 st 4) BGU/PA 
5) AKF/Bosse 
6) Henrik L 

1.06.15 
1.09.20 
1.31.00 

HJI/Göran lade en ganska kott jakt vid Täby lP, en plats som vi inte har varit vid på ett par år, 
med rävar placerade så att man några gånger sprang tOrbi och letade längre bott. Ganska väl
gömda rävar. Varmt och soligt väder. 

6.ans räv hade troligen fått fel starttid, ty den sände strax före start men tystnade sedan. Göran 
gick dock ut och stmtade den på nytt efter en stund. Denna omstatt drabbade troligen bara 
Håkan, som skrev sin tOrsta sluttid vid räv 4, men fortsatte sedan mot 6.an när den gick igång 
tgen. 

080514/Hellasgården 
l) KON/Olle 1.05.45 5 st 
2) Henrik L 1.12.00 
3) Håkan M 1.14.40 
4) Gunnar S 1.35.20 
5) AKF/Bosse 0.30.00 O" (bröt jakten) 

KM 2m vid Hellasgården. Reportage saknas tyvärr. 
AtT. Monica 



080521/Bögs gård 
l) Gunnar S 0.55.05 5 st 5) Clas T 1.48.00 
2) KON/Olle 1.04.05 6) Patrik N 1.30.00 3 st 
3) AKF/Bosse 1.15.40 7) HJI/Göran 1.40.00 l " 
4) Henrik L 1.37.30 

Trots svat1a moln under dagen med åska i norra grannkommunen blev det en kalasfin kväll 
med ±in rävjakt. Ingen räv var denna gång placerad inne i ett nyponlslånbärssnår, till jägarnas 
glädje. 
Arr. OY/Lasse 

080604/Grimsta 
l) Håkan M 0.39.44 5 st 4) AKF/Bosse 1.02.30 
2) KON/Olle 0.43.55 5) Henrik L 1.13.00 
3) Gunnar S 0.48.00 6) Andreas P 1.14.00 

Reportage saknas tyvärr. 
Arr. Gunnar F 

080614/Lida 
l) Håkan M 0.54.30 5 st 6) Clas T 1.41.40 
2) Gunnar S 0.58.40 7) Andreas P 1.41.42 
3) KON/Olle 1.21.50 8) BRF/Roland (Nyb) 1.31.00 3 st 
4) Henrik L 1.35.00 9) AM M/Ingvar (Nyb) 2.12.00 
5) AKF/Bosse 1.38.11 l O) Agne+ knatte (Nyb) O" 

Denna jakt arrangerades i samband med SödRa' s (Södertörns Radioamatörer) field-day på 
Lida av BGU/P A. Fyra nybörjare ställde upp efter ordinarie start och efter en instruktion gav 
de sig ut varav två hittade tre rävar på egen hand. Inte dåligt! 

Tre rävar låg relativt nära för nybötjarna att hitta och de resterande två betydligt längre bort 
för att ge SRJ-jägarna lite att bita i, vilket gav en banlängd av drygt 5 km. Och det visade sig 
att räv 5 gav en del pejlingsproblem där den låg på kanten av en brantfot ca 400 m norr om 
järnvägen, som korsar skogsområdet norr om Lida delvis i öppen dager, delvis i tunnel. Om 
dessa problem beror på störningar från järnfyndigheter i marken eller järnvägen, som ibland 
får kompassen att visa konstiga riktningar, bör någon gång undersökas. 

Vädret var växlande med en del regn när rävarna lades ut tidigt på morgonen. En mindre 
regnskur föll under en del av jakten men sedan klarnade det upp. 

080625/Gunnars mara 
l) Håkan M 1.58.30 7 st 7) BGU/PA 3.02.45 
2) EZM/Leif 2.49.50 8) Clas T 2.40.15 4 st 
3) KON/Olle 2.49.52 9) DI Y/Rolf 3.30.30 
4) SVM/Hans 3.04.25 l O) AKF/Bosse 2.27.30 3" 
5) Jitka 3.07.30 Il) !KR/Göran 1.55.00 l " 
6) Henrik L 2.57.35 6 ,. 

Gunnars mara genomfördes i skogarna mellan Västerhaninge (startplatsen, dit kördes vi i 
bilar) och Gunnars bastu ( målplatsen med obegränsad jakttid) i ett mycket tint och lagom 
varmt väder. Banlängd ca 8 km fågelvägen men vi sprang säkert runt 15 km i den tina och 
ganska stigrika Södet1örnsten·ängen. 



Rävarna var de sju gamla " fiske lådorna'·, en av dem slutade att fu ngera efter ett par timmar 
men det påverkade inte resultaten. En annan var knepigt placerad i en "gryta" mellan några 
stora stenblock och det fanns bara en väg in och ut. För att inte göra det fö r lätt för oss var 
skärmarna placerade mycket lågt, ibland låg de på backen. 

Efter jakten bjöd Gunnar på dusch, bastu, gri llkorv, dricka och knott och det blev sedan en 
ganska sen hemkomst, i synnerhet fö r de tre västeråsarna. Med denna jakt är vårsäsongen 
över, närmast kommer NM-et i Danmark i slutet av juli och sedan börjar vi den 6.e augusti 
igen med Olles Rösjö-jakt. 

KOMMANDE JAKTER: 

Lördag-söndag 
26-27/7: NM i Danmark 

Onsdag 6/8: Samling kl 19.00 vid Rösjöbadet i Enebyberg 
Arr. KON/Olle 

Tisdag 12/8: Sista träningsjakten före SM! 

Fredag-lördag 

Samling kl 19.00 vid Stockby motionsgård 
Arr. AKF/Bosse 

15- 16/8: SM i Göteborg 

Onsdag 20/8: Nyinsattjakt pga banläggarens resa till VM-et i september 
Samling kl 19.00 vid Åkeshovs T-bana 
AtT. BGU/PA 

2 - 8/9: VM i Korea 

Onsdag 17/9: Samling kl 19.00 vid plats enligt hemsidan eller kallelse via e-post 
Arr. Andreas P 

Onsdag 24/9: Natt-KM! 
Samling kl 19.00 vid plats enligt hemsidan eller kallelse via e-post 
Arr. KON/Olle 

Nästa SRJ-Biad beräknas komma ut i slutet av september med kallelser till jakterna i oktober 
till december. 

Väl mött i " läskiga" skogen! 

Red. PA Nordwaeger/SMOBGU, Kyrkoherdevägen 17, 168 59 BROMMA 

Tel: 08-26 02 27 (B) 
08-50 55 78 54 (A) 
0703-024 533 (mobil) 

Fax: 08-30 50 41 
e-post: panord@algonet. se 
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