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Vinterns och vårens jakter är avklarade och redovisade nedan. Pga bristen på snö blev det inte 
någonskidrävjakt under den gångna vintern. 

Det är fortfarande mycket torrt i backarna eftersom det inte har regnat på flera veckor, men 
det är ju skönt när vi sticker ut på onsdagskvällarna. Temperaturen stiger stadigt och ligger nu 
på runt 20°C på dagen. 

Som vanligt finns detaljerad info med kartor om de avklarade jakterna samt om våra kom
mande jakter att läsa på SRJ-hemsida under: http://www.ardf.se/srj 

Resultat efter vinterns/vårens jakter 

090215/Kaknäs 
l) Gunnar S 
2) Andras P 
3) HIJ/Göran 
4) BGU/PA 

1.23.00 
1.40.00 
1.48.00 
1.53.00 

7 st 

6" 

5) Henrik L 
6) Clas T 
7) AKF/Bosse 

1.30.00 
1.40.00 
1.15.00 

5 st 

4" 

I en snöfattig terräng men med hala stigar och med rävar på båda sidorna om Djurgårds
brunnskanalen jagade vi 7 st 2m-rävar i en ca 4 km lång bana och med 2 timmars maxtid . 
Temperaturen låg strax under 0°C och det var hårt i backen. Ett par av rävarna var lite 
svårfunna om man kom på skrå i sluttningarna. AKF stukade foten och tvingades bryta. 

Gott om söndagsflanörer med hundar och i närheten av Manillaskolan blev det ett mindre 
slagsmål mellan två småjyckar, den ena ordentligt i band och den andra lösspringande. 
Förmodligen är dess ägare mentalt retarderade, eftersom de inte reagerade på alla "koppla
hunden"-skyltar som området är nedlusat med. Banläggare Gunnar F 

09030 1/Prästvik (Lovö) 
l) Gunnar S 1.06.40 
2) KON/Olle 1.46.50 
3) Andras P 1.54.00 

0903 15/Ensta krog 
l) Gunnar S 0.52.50 
2) Henrik L 0.57.00 
3) A KF/Bosse 1.13.00 
4) Andras P 1.17.00 

7 st 4) Henrik L 
5) HJI/Göran 
6) Clas T 

5 st 5) KON/Olle 
6) BGU/PA 
7) Clas T 

2.00.00 
2.13.00 
1.48.45 6 st 

1.19.00 
1.22.00 
1.30.1 o 

Semmeljakten blev ingen semmeljakt, eftersom RGH/Johan fick förhinder. Istället lade Håkan 
en bana i samma skog, en ca 4 km lång 2m-jakt med fem rävar. En hel del snö ligger kvar i 
skogen men det var ändå relativt lättsprunget om man jämför med stigarna - moddigt, blött 
och tungsprunget 



Ett par grader varmt och nästan hela tiden mulet. Solen försökte vid ett par tillfållen tränga 
genom molnen men utan att lyckas. 

Vid två tilltallen stoppades redaktören av nyfikna skogsvandrare, som fl·ågade vad vi höll på 
med, och de fick då en liten inblick i rävjaktens mysterium. "Kul" var reaktionen båda 
gångerna. 

090322/Brosjön (Tumba) 
l) Håkan M 0.51.00 4 st 
2) Gunnar S 1.05.30 
3) KON/Olle 1.54.00 

4) Andras P 
5) BGU/PA 
6) AKF/Bosse 

1.58.00 
2.00.30 
1.10.00 2 st 

Henrik L arrangerade en 2m-jakt med fem rävar, men en av dem vägrade av någon anledning 
att starta. Banlängd drygt 4 km i en terräng som stundtals var mycket besvärlig att korsa med 
massor av småsten och tät skog som ibland var stormtalld. Stigarna var nästan överallt is
täckta, så det gällde att springa/gå försiktigt. 

Som 2m-uttagningsterräng för ett EM eller VM var dock terrängen mycket bra med mycket 
ojämn terräng, som påverkade signalerna och gjorde pejlingen besvärlig. Gott om stigar, men 
dessa gick alla nere mellan kullarna och där försvann ibland signalerna nästan helt. Dessutom 
pekade bäringarna då helt fel. Här gällde det verkligen att vara högt när en bäring skulle tas! 
Dessutom delas kartan i två delar av tre avlånga sjöar med rävar på båda sidorna och det 
gjorde ju inte saken lättare. 

AKF hade oturen att halka på mossa och is i närheten av en räv och slog i ena låret med en 
rejäl blodutgjutning som följd. Han linkade tillbaka till starten och Henrik körde honom till 
Huddinge sjukhus för undersökning och sedan hem för vila. Inget brutet, bara ont. Rävarna 
plockade vi rävjägare in och lämnade till Olle, som skall undersöka den strejkande räven. 

09040 l/Eds berg 
l) Håkan M 7 st 4) Gunnar F 5 st 
l) Gunnar S 7 " 7) Henrik L 4" 
3) KON/Olle 6" 8) HJI!Göran 3 " 
4) SVM/Hans 5 " 9) A KF/Bosse 2" 
4) Andras P 5 " 

Årets l.a apriljakt arrangerades med 7 st rävar runt Väsjöbacken i Edsberg. Två (räv 2+4) låg 
norr om backen och styrdes av OY/Lasse med ca lOOm tråd åt två håll, två (räv 1+3) låg söder 
om backen och styrdes av RGH/Johan med drygt SOm tråd åt två håll, räv 5 låg där Lasse 
skulle vara och hade sin antenn ansluten till en lift för att bli svårpejlad, räv 6 var normalt 
uppsatt väster om backen och räv 7 fanns på P-platsen !Om bakom banläggaren PA's bil. 

Lasse och PA tillbringade en del av dagen att med hjälp av en linjestång och armens tråd 
l OOODL lägga ut styrtrådar från två platser där Lasse och Johan skulle stå till fyra rävar. 

För att förvirra det för jägarna bö1jade rävarna sända med rätta nummer och på rätta tider, 
men snart bö1jade rävarna byta nummer, dvs räv l kunde bli räv 4 för att senare bli räv 2. 
Dessutom återkom inte samma räv med den vanliga regelbundenheten utan den kunde sända 
två pass efter varandra med olika nummer. Det hände även att under samma minutpass 
signalen hoppade mellan två rävar. Ibland blev det tyst under l minut följt av ett QSO under l 
minut mellan två rävar. 



Räv 6 hördes inte i bötjan, men när Gunnar S kom tillbaka som första man stack han ut till 
6:an för att hämta in den men fann inget fel på den. Han bötjade därförnycklaräven manuellt 
när det blev tyst på frekvensen och körde den fram till tävlingens slut efter l Yz timme. Hand
lingskraftigt och dessutom fann han sin sjunde räv! 

När Lasse kom till sin plats strax före start upptäckte han att liftägaren hade tagit bort liften 
under dagen och lämnat antennen på marken! Den var ganska kort när den kastades upp i ett 
träd med låg signalstyrka som följd. 

Styrtrådarna visade sig försvåra närstriden även om riktningen var OK på lite avstånd, men 
någrajägare hittade trådarna i träden och kunde följa dem till rävarna. Men först kom de ±!·am 
till Lasse eller Johan och letade efter klämmorna! 

Räv 7 vid starten visade sig vara svårfunnen trots att jägarna sprang förbi den på några meters 
avstånd även under sändning. De forsvann upp i sluttningen till husen ovanför startplatsen och 
letade länge. Förmodligen påverkade stängslet där antennen var uppsatt plus alla master och 
jordkablar vid idrottsplatsen signalen från räven. 

Pga allt strul och förvirring på jakten har banläggaren i sin outgrundliga vishet bestämt alt alla 
jägare får åtta poäng i poängserien. Protesttiden mot detta beslut har sedan länge passerats! 

090415/Knalleborg 
l) Gunnar S 0.57.45 6 st 5) AKF/Bosse 1.19.50 
2) BGU/PA 1.13.30 6) HJI/Göran 1.20.00 
3) KON/Olle 1.14.30 7) Andras P 1.40.00 
4) Henrik L 1.18.30 

Sju man gav sig ut bland blåsipporna och letade rävar. Endast segraren Gunnar var djärv nog 
att springa utan pannlampa - han hade fö. glömt den hemma - men de flesta hade nog klarat 
sig utan. Alla hade däremot lämnat skidorna hemma fast det var gott om snö i slalom backen. 
Räv 6 vägrade sända. Banläggare Clas T 

090422. 
Denna poängjakt ställdes in och ersattes med den första uttagningsjaktens (NI) 2m-jakt i 
Eskilstuna med Raimo/-AXT som banläggare. Torrt, en aning kallt och med en räv på en hylla 
i en stor grusgrop och en annan räv halvvägs ned i en brant. Gunnar S vann med Andras P på 
andra plats. 

090429/Kaanan 
l) KON/Olle 0.56.12 5 st 5) Clas T 1.39.00 
2) Gunnar S 0.58.20 6) AKF/Bosse 1.47.00 
3) BGU/PA 1.01.15 7) HJI/Göran 1.51.00 
4) Andras P 1.36.00 

5 st rävar på 2m och start vid BVSOK's klubbstuga vid Kaananbadet. Banläggare Håkan ville 
ha den A3-stora kartan utan att ange någon kartvikning. "Denna info skulle bara ge en väg
ledning om banan", sade han. Så vi inriktade oss på att springa från Hässelby i väster till 
Blackeberg i öster. 

Nu blev inte banan så lång, men räv 4 vållade flera jägare huvudbry och en jägare höll på mer 
än 30 minuter med att springa fram och tillbaka runt den. 



Torrt och fint väder om än en smula svalt när mörkret kom smygande och med den de sista 
jägarna. 

Med denna jakt avslutas detta blad och här kommer kallelserna till : 

KOMMANDE JAKTER: 

Onsdag 5.5: Samling kl 19.00 vid Söderby i Tumba 
Arr. KON/Olle 

Lördag-
söndag 9- 10.5: Nationell jal<.t (N3) i Alingsås 

Onsdag 13.5: KM 2m. 

Onsdag 20.5: 

Onsdag 27.5: 

Fredag-
lördag 29-30.5: 

Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och ev. via e-post 
Arr. Monika N 

Inställd jakt pga Kristi HimmelsHirds dag dagen därpå! 

Nationell jakt (N l, 80m-jal<.t) 
Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och ev. via e-post 
Arr. O Y /Lasse 

Nationell jakt (N2) 
Arrangeras av BRJ i Bergslagen. Info via www.pej la.se och på hemsidan 

Onsdag 3.6: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och ev. via e-post 
Arr. AKF/Bosse 

Onsdag l 0.6: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och ev. via e-post 
Arr. Clas T 

Onsdag 17.6: Gunnars mara! 

Lördag-

Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och ev. via e-post 
Arr. Gunnar S 

Sommarlov 

söndag 1-2.8: NM i Sala-trakten. Info via www.pejla.se och på hemsidan 

Onsdag 12.8 : Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och ev. via e-post 
Arr. KON/Olle 

Onsdag 19.8: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och ev. via e-post 
Arr. AKF/Bosse 

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i augusti med kallelser till de första höstjakterna, men 
dagsaktuell information finns på hemsidan liksom resultat och kartor efter jakterna! 

Väl mött i "läskiga" skogen! 



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

Tel: 08-26 02 27 
0703-024 533 

e-post: panord@algonet.se 
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