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GOTT NYTT ÅR 2009! Som vanligt inleddes det nya året med en kanonad av raketer, smäl
lare och vettskrämda hundar. 

Efter sommarvilan startade aktiviteterna med ett NM i Danmark i juli, ett SM i Göteborg i 
augusti och, för några, ett VM i Korea samt, naturligtvis, våra poängjakter. Antalet jakter 
under året har dock minskats jämfört med tidigare år, i år endast 24 st och av dessa har 19 st 
räknats in i poängserien. Kan vi öka antalet jakter under 2009? Vi gratulerar Gunnar S till 
poängserievinnare med endast 2 poängs marginal till tvåan Håkan. Hela listan finns längst bak 
i bladet. 

Vädret under hösten har varit väldigt regnigt, men lagom till nyår kom kylan och nyårsaftons
jakten hos Bosse/AKF genomfördes i ett strålande vinterväder, med undantag för bristen på 
snö. Lite frost på backen det var allt. 

Kallelse till årsmötet: 

Härmed inbjudes till SRJ årsmöte med prisutdelning i 
poängserien kl 19:00 onsdagen den 28 januari på Österlånggatan 
47 (på Voice Provider) i södra delen av Gamla Stan nära Järn
torget. 

Porten är precis till vänster om restaurang Gyldene Freden. Ring 
Håkan på 070-2202942 för portöppning, alternativt porttelefon 
till Voice Provider (se anslag vid porten). 

Föranmälan önskas för dimensionering av fika senast kl 12 
samma dag till Håkan på mail hakan.melin@gmail.com eller 
telefon som ovan. 

Närmaste parkering för bilresande är på Skeppsbron, men det är 
en populär och dyr parkering (som resten av Gamla Stan), så 
överväg T-bana (Gamla Stan eller Slussen) eller buss till håll
plats Räntmästartrappan (på Skeppsbron). 

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

Resultat av höstens jakter: 

080806/Mörtsjön 
l) Gunnar S 
2) Henrik L 
3) Clas T 

0.40.30 
1.04.00 
1.04.30 

5 st 4) BGU/PA 
5) AKF/Bosse 

0.58.30 
0.46.00 

4 st 
3 



Olles "höststartjakt" vid Mörtsjön, en lagom lång uppmjukningsjakt för höstsäsongen i den 
fina terrängen och ett varmt väder. P A fick några konstiga bäringar in mot bebyggelsen och 
irrade runt där en stund innan han kom ut igen. Och inte blev det bättre av att ryggen började 
krångla. 

080820/Judam 
l) Håkan M 0.32.40 5 st 5) AKF/Bosse 0.57.00 
2) Gunnar S 0.35.00 6) Clas T 0.59.00 
3) Jitka 0.44.1 o 7) Peter från CZ 1.02.59 
4) Henrik L 0.52.32 8) O Y/Lasse 0.14.30 l st 

Veckan efter årets SM i Göteborg. En kort 80m-jakt i Judarnskogen med fem rävar. O Y/Lasse 
med XYL och lilla Fiffi var behjälpliga med att lägga ut ett par rävar och sedan gick de ut och 
hittade ytterligare en räv. 

Jitka tog med sig en besökare från Tjeckien, Peter, som har varit med vid ett tidigare tillfall e. 

Varmt under hela dagen och ett mycket lätt regn föll när rävarna lades ut, därpå uppehåll till 
ca 20 minuter efter start varvid ett ganska kraftigt regn föll över både rävjägare och ban
läggare. Regnet slutade inte förrän alla kommit tillbaka och rävarna skulle plockas in igen! 

Detta var troligen den sista kvällsjakten utan behov av pannlampan. Nu gäller det att ladda 
upp för nästa veckas resa till Korea och VM-et därstädes! Banläggare BGU/P A. 

080917/Stora Skuggan 
l) KON/Olle 1.03.45 5 st 5) Henrik L 1.50.00 
2) Håkan M 1.11.00 6) Gunnar S 1.19.40 4 st 
3) Gunnar F 1.19.20 7) Clas T 1.35.00 
4) AKF/Bosse 1.19.50 8) HJI/Göran 1.20.00 O" 

Med några av rävarna placerade i branta sluttningar blev det här en ganska svår 2m-jakt. Själv 
hade jag stora problem med 3 :an, som låg vid foten av en ganska låg sluttning, som i sin tur 
var lågt belägen på en större ängsmark. 

Något hände med 2:ans räv efter ca 40 min jakttid, varefter den bara hördes som en andevisk
ning om man var inom något hundratal meter, och ett par jägare hann därför inte ta den. 
(Håkan). Banläggare Andras P. 

080924/Hellas 
l) Håkan M 0.44.30 5 st 5) AKF/Bosse 1.23.00 
2) Gunnar S 0.48.10 6) Henrik L 1.24.00 
3) Gunnar F 1.08.40 7) Clas T 1.27.00 
4) BGU/PA 1.15.00 

Natt-KM och 80m-jakt. Morrika med hjälp av pappa Olle hade lagt en utmärkt bana på ca 3,5 
km i den stigrika terrängen söder om Hellasgården ner mot och runt Ulvsjön. Mycket fint 
väder under dagen men på kvällen kom kylan krypande. 

Vinner Håkan även dag-KM om 14 dagar? 



081 005/Breviksbadet 
l) KON/Olle 1.12.50 5 st 
2) BGU/PA 1.35.00 
3) Gunnar S 1.36.1 O 
4) Henrik L 1.40.1 O 
5) Gunnar F 1.41.00 

Bosse/ AKF ·s 2m-jakt i ett ganska regnigt och kallt väder med rävar pa omse sidor om 
Kottlasjön, men mot bara den ena pekade bäringen rätt, åt sydväst. Till den andra pekade 
bäringen i nordvästlig riktning och den var svag - den låg i verkligheten också åt sydväst, 
längre boti och bakom en höjd och det vi hörde var en reflex. Alla utom en lurades av detta. I 
övrigt låg bäringarna i rätt riktning. 

En jägare glömde 2m-saxen hemma men fick låna en reservsax, en annan glömde att byta 
skor och måste springa tillbaka, en tredje hade en sax som inte fungerade och måste vänta på 
f6rstärkning, en fjärde glömde startkortet men hämtade det på väg mellan två rävar och en 
femte slet av hörtelefonkabeln men lyckades tvinna ihop ändarna och kunde avsluta jakten. 
Vem som gjorde vad låter vi dock vara osagt! 

081012/Granskog 
l) Håkan M 1.03.20 7 st 5) AKF/Bosse 2.00.00 
2) Gunnar S 1.18.00 6) Clas T 2.04.50 
3) Andras P 1.47.00 7) Henrik L 2.06.20 
4) KON/Olle 1.50.10 8) Gunnar F 2.13.10 

Detta var SRJ"s dag-KM, förlagd till Järvafältet och delvis i ny terräng. Starten vid p-platsen 
Granskog nere i vänstra hörnet och sedan hela skogen nästan upp till Mulltorp. Banlängd 
drygt 5 km i ett mycket fint höstväder, soligt och runt l3°C med en svag vind. Det var 
betydligt värre när rävarna lades ut dagen f6re i duggregn. Gott om stigar underlättade jakten. 
Åtta jägare med sju olika ban val. 

En del av skogen hade blivit brandskadad och det satt både varningsskyltar och -band runt de 
svartbrända områdena. Någon räv låg naturligtvis inte i dessa områden, men det kan ju inte 
uteslutas att någon jägare chansade genom områdena på väg mellan två rävar. Banläggare 
BGU/PA. 

0811 09/Knalleborg 
l) BGU/PA 1.06.15 5 st 5) KON/Olle 1.41.00 
2) Clas T 1.06.45 6) Andras P 1.20.00 3 st 
3) Gunnar S 1.31.40 7) O Y/Lasse 1.43.10 2" 
4) AKF/Bosse 1.32.00 

Efter nästan en månads uppehåll samlades vi vid Knallborgs daghem for en 5-rävars 2m-jakt 
med Håkan som banläggare. "Ingen räv norr om vägen vid slottet" var den information vi fick 
f6re kartvikningen. 

Varmt men mycket blött och halt i skogen ty det regnade tidigt på morgonen. Ganska kort 
bana enligt banläggaren, men en av rävarna visade sig vara mycket knepig att hitta pga oklara 
bäringar när man kom uppifrån. En av rävarna låg nästan uppe på toppen av slalombacken, 
och det är brant dit upp! Ett par av rävarna avslöjade sig genom den ljusa plastpåsen de är 
regnskyddade i, klämman däremot var gömd vid marken. 



Ett gäng 5-åringar med vidhängande mammor tittade förundrade på oss när vi kom springande 
i skogen strax efter starten. De var ute på en lära-känna-skogen-promenad och tittade på bark 
och tuvor. Nästa generation rävjägare? Clas och Håkan har en uppgift att introducera dem i 
rävjagandel om ett par år! 

081123/Tvetaberg 
l) Håkan M 
2) BGU/PA 
3) Gunnar S 

1.12.00 
1.55.50 
1.59.00 

7 st 4) Henrik L 
5) AKF/Bosse 

2.00.55 
1.54.00 

6 st 
5 " 

Inne i skogen var det rätt lugnt. Annars tar det lite tid att lägga ut och plocka in rävarna, med å 
andra sidan får man skylla sig själv när man lägger en sjurävars bana. Tyckte dock det var kul 
att prova på med en sjurävarsjakt, det ger lite fler banmöjligheter vilket syns på jägarnas ban
val. (EJY/Anders banläggare) 

Sju 2m-rävar väntade oss när vi samlades vid en klubbstuga i Tvetaberg. Det blev ganska kallt 
om kinder och ben när vi väntade på starten i den bitande nordanvinden, som kom in rakt 
norrifrån. En hel del snö hade fallit, dock inte så mycket att det gick att åka skidor, men det 
blev lite pulsande inne i skogen och man fick vara försiktig och se efter var man satte ner 
fötterna. Många stigar underlättade springande!, men de gick naturligtvis inte alltid i samma 
riktning som man skulle springa.(BGU/PA) 

081207/Kärsö 
l) Gunnar S 
2) AKF/Bosse 
3) Clas T 

0.54.00 
1.07.00 
1.14.10 

7 st 4) Henrik L 
5) HJI/Göran 
6) OY/Lasse 

1.18.31 
1.56.00 
1.02.00 3 st 

En ganska kort jakt på ca 2 km i Kärsö-terrängen med BGU/PA som banläggare. Mellan 
några rävar var det blott 200 - 300 m, vilket inte gjorde banvalet lättare. Sex jägare ställde 
upp och det blev sex olika banvaL Väldigt leriga stigar, halt och blött inne i skogen. Dubb
dojorna gjorde verkligen nytta nu. 

Ett tunt regn föll när rävarna lades ut på lördagen i ca +5°C. På natten föll dock temperaturen 
till noll med lite is på några vattenpölar, men det blev sedan några grader varmt igen på 
söndagen. 

Rådjur dök upp lite här och var, och på ett ställe stötte banläggaren på ett hängbuksvin (!)som 
följde sin husse och matte i kölvattnet som vilken hund som helst. Sannerligen ett ovanligt 
husdjur! 

Nu återstår nyårsaftonsjakten hemma hos AKF/Bosse i samarbete med Gunnar S. 

081231/Lidingö 
l) HåkanM 
2) KON/Olle 
3) BGU/PA 

1.04.50 
1.26.40 
1.38.45 

7 st 4) AKF /Bosse 
5) Jitka 
6) Clas T 

1.40.40 
1.49.54 
1.54.55 

Nyårsaftonsjakten, traditionsenligt arrangerad av Gunnar S, startade hemma hos AKF/Bosse 
med Grönsta-terrängen som jaktområde. Mycket fint vinterväder, några grader kallt, nordlig 
vind som kylde på öppna ytor och med en blek decembersoL 



Sju "fiskelåde-rävar" varav nr 7 bara gav ifrån sig ett kort pip i början för att sedan vara tyst 
ett par pass innan Gunnar fick fart på den igen (batteri byte). 

Sex jägare med lika många banval på denna ca 3 km långa bana, med flera rävar placerade 
ganska nära starten. 

Jitka flög upp från Brno/Tjeckien för jakten(!) och nyårsfirandet och återvände sedan dit ner. 

Efter jakten dusch och fika hemma hos Bosse. Tack, det var gott och tack för i år! 

Glöm inte bort årsmötet den 28/1! 

KOMMANDE JAKTER: 

Söndag 18.1: Samling kl l 0.00 vid den bortre P-platsen på Kärsön. 
80m-jakt, sju rävar. Om det finns snö, gäller skidjakt! 
Arr. BGU/PA 

Onsdag 28.1: Årsmötet enligt första sidan! 

Lördag 7.2: Samling kl 17.00 vid Sundby friluftsgård för Gunnars traditionella lördags
kvälls(skid)jakt. Glöm inte pannlyse, varma kläder och skidor. 
Gunnar bjuder kanske på grillkorv och varm dryck 

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut efter årsmötet med kallelser till vinter- och vårjakterna, 
men dagsaktuell information finns på hemsidan liksom resultat och karta efter jakterna! 

Väl mött i "läskiga" (och snörika?) skogen! 

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

Tel: 08-26 02 27 
0703-024 533 

e-post: panord@algonet.se 



.. 
p o A N G s E R I E 2 o o 8 

Inställd 

jakt 

Jaktdatum 20.01 02.02 17.02 02.03 16.03 01.04 06.04 23.04 07.05 14,05 21.05 28.05 04.06 14.06 25.06 06.08 20.08 17.09 24.09 05.10 12.10 09.11 23.11 o?.12 31.12 Summa 
Gunnar S 9 1Q 9 10 10 8 10 9 9 7 10 8 9 1Q 10 9 5 9 8 9 8 8 10 10 178 
Håkan M 10 10 1Q 9 10 10 10 8 10 10 10 10 9 10 10 1Q 10 10 176 
KON/Olle 8 5 10 9 8 6 9 1Q 8 10 9 9 8 8 1Q 10 1Q 10 7 6 9 168 
BGU/PA 1Q 9 6 7 7 9 5 7 1Q 5 7 1Q 7 9 1Q 10 9 10 8 155 
AKF/Bosse 6 8 8 8 5 1Q 10 6 6 6 8 7 6 5 6 6 7 6 1Q 6 7 6 9 7 141 
Henrik L 5 7 5 5 5 8 8 5 9 7 6 7 5 9 7 6 5 7 5 5 7 7 133 
Clas T 5 5 7 5 6 5 5 8 5 5 5 5 9 8 5 88 
Gunnar F 7 7 1Q §_ 5 10 8 8 6 5 72 
Andreas P 5 6 6 7 7 5 5 10 8 5 64 
HJI/Göran 5 5 5 5 5 1Q 5 5 6 51 
O Y/Lasse 10 10 5 5 30 
Monica 5 1Q 1Q 25 
Jitka 6 8 6 20 
R G H/Johan 1Q 10 
EJY/Anders 1Q 10 
EZM/Leif 9 9 
SVM/Hans 7 7 

Kursiv poäng räknas inte. Endast 19 av de 24 jakterna räknas 
Understruken poäng = arrangörspoäng 

Besökare 3x x 2x 2x 


