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Vårens och försommarens jakter är avklarade, redovisas nedan, och vi njuter nu av sommaren. 
Våren var stundtals mycket torr eftersom det inte regnade på flera veckor, men det var ju 
skönt när vi skulle ut på onsdagskvällsjaktema. Temperaturen steg stadigt och kom så 
småningom att ligga på runt 20°C på dagen. 

Juni blev ju sedan betydligt kallare med kulmen över midsommarhelgen, då temperaturen 
sjönk till under l 0°C på nätterna. Sista vårjakten, Gunnars mara, genomfördes i fint men en 
aning kyligt väder. 

Därefter kom den mycket varma perioden i slutet av månaden, då vi flämtande tog oss till 
jobbet (om man nu inte var så lyckligt lottad att semestern hade börjat). På jobbet gick fläkt
ama på högvarv när temperaturen steg till över +30°C, det sänkte visserligen inte luft
temperaturen men luftströmmarna kring kroppen var sköna och svalkande. Se upp med even
tuell förkylning! Nu i juli har dock den sedvanliga svenska sommaren infunnit sig med växel
vis regn och regnskurar och däremellan lite sol! 

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

Resultat efter vårens/försommarens jakter 

090506/Söderby 
l) Gunnar F 1.19.00 5 st 5) AKF/Bosse 1.19.00 4 st 
2) Clas T 1.34.00 6) Ola 1.45.00 
3) Andras P J .39.00 7) EJY/Anders 2.05.00 
4) Gunnar S J .40.00 8) Henrik L 2.00.00 3" 

090513/Hellas 
J) Håkan M 1.13.00 5 st 6) BGU/PA 1.46.30 
2) Gunnar S 1.16.20 7) AKF/Bosse J .50.00 
3) KON/Olle 1.27.00 8) Henrik L 1.47.00 4 st 
4) Gunnar F 1.31.00 9) Clas T 1.48.00 
5) Andras P 1.37.00 

Monika N arrangerade i ett soligt men ganska kallt väder årets 2m-KM i skogarna runt Käll
torpssjön med en drygt 4 km lång och tuff bana i den kuperade terrängen. Det var många 
höjder vi skulle klättra över och stup vi skulle passera innan vi äntligen kom fram till räven 
och det känns i kroppen idag! Det var inte alla bäringar som visade rätt; en av dem låg 90 
grader fel! 

Håkan kom direkt från Arlanda och startade 24 minuter efter oss, men det hade vi ingen fördel 
av! 



090527/Boda Äng 

"Gubbar" 
l) EZM/Leffe 0.50.40 4 st 8) Gunnar F 1.11.34 
2) CJW/Bosse 0.55.21 9) AKF/Bosse 1.17.27 
3) Gunnar S 0.56.07 lO) HJVGöran 1.18.12 
4) KON/Olle 0.57.38 Il) YFVOla 1.46.24 
5) Andras P 1.06.39 
6) Clas T 1.10.46 
7) D lY/Rolf 1.10.48 

"Ynglingar" 
l) Håkan M 0.50.17 5 st 
2) FUG/Janne 1.11.26 
3) Bosse S 1.11.28 
4) SV M/Hans 1.18.27 
5) Magnus H 1.28.33 
6) Henrik L 1.55.00 

Dessutom 2 st nybörjare, XA Y/Börje och YXY/Halina, som hittade l räv. 

Denna jakt var den nationella jakten NI 's 80m-del (2m-delen hade vi tidigare sprungit i E
tuna) och avgjordes i den NV delen av Järvafåltet där E18 och Rotebrovägen sammanstrålar. 
Strålar fick vi också från en varm sol även om några moln dök upp under eftermiddagen och 
förebådade morgondagens strilande regn, när de två sista rävarna skulle tas in. 

"Gubbarna", dvs 60-åringarna, skulle hitta fyra rävar och "ynglingarna" alla fem. Terrängen 
är ganska snäll, men för att göra det lite svårare gömdes skärmarna lite mer än vanligt. 

startplatsen hade banläggaren OY /Lasse placerat inne i skogen i kartans NV hörn ca l km 
från målet, som var verandan på en jaktstuga. Där kunde han och medhjälparen BGU/P A 
njuta av kvällssolen och så småningom skåda hur de svettiga rävjägarna kom tillbaka. 

Denna jakt var, förutom en EM-uttagningsjakt, också en poängjakt i SRJ och VRK. 

090603/ Altoro 
l) Håkan M 
2) Gunnar S 
3) KON/Olle 

0.49.50 
1.04.30 
1.09.00 

5 st 4) Monika N 
5) AKF/Bosse 
6) Henrik L 

1.14.00 
2.00.00 
1.25.00 3 st 

Denna 2m-jakt avhölls med start vid Altorps hållplats i Djursholm, i soligt och vackert väder 
som kom under några timmar mellan två regnområden. 

Flera jägare hade besvär att finna räv 5, som låg bara 300 m från den höjd som de flesta 
brukar besöka som första pejlplats på Altorpsjakterna. Gunnar S pejlade därifrån, och hans 
förstabäringar var i det närmaste perfekta, fast det visste han ju inte då. Håkan kom sent till 
start, pejlade översiktligt medan han klädde om, sprang iväg tio minuter försenad men vann 
ändå. Banläggare: Clas T, Sten S. 



09061 O/Lidingö 
l) Gunnar S 0.49.40 5 st 
2) Henrik L 0.56.30 
3) Monika N 0.59.40 
4) KON/Olle 1.07.40 
5) Gunnar F 1.20.00 

Alla startade samtidigt och skulle ta rävarna i nummerordning. Det blev en lång sprintjakt 
med många stigar. Alla tog 5 rävar. Banängd c:a 6 km. Banläggare: AKF/Bosse 

09061 7/ Gunnars mara 
l) Håkan M 1.51.30 7 st 6) DIY/Rolf 2.32.10 4 st 
2) SVM/Hans 2.45.30 7) KON/Olle 1.40.00 3" 
3) Gunnar F 2.21.00 5" 8) 6JLZ/Tomas 3.00.00 3" 
4) BGU/PA 2.46.20 9) ID V/Ronald 1.05.00 2" 
5) Clas T 2.46.22 l O) AMM/Ingvar 2.08.00 l " 

Gunnar bjöd på en utmärkt jakt i den stundtals både blöta och tuffa terrängen från sitt QTH i 
Västerhaninges utkanter upp mot Paradiset. För att spara benen gick det att springa på väg och 
stig runt kartans ytterkanter, men då blev det långt! Sista bitarna in till rävarna mitt i kartan 
gick dock genom kärr och över höjder, och fanns det någon stig gick den på tvärs mot 
kompasskursen! Endast två klarade av att hitta alla rävarna. 

Banlängd ca l O km fågelvägen på en A4-karta i skala l: 15.000. Fint väder men en aning 
kyligt, speciellt när man skulle tillbaka till starten från sist funna räv. Väl framme bjöd 
Gunnar på korv och dryck, bastu och kallt vatten och nästan helt myggfritt En av jägarna 
(inga namn) korn utanfor kartkanten och stötte sedan på ett antal hästhagar på sin väg tillbaka 
t gen. 

Tre besökare korn. IDV /Ronald är en gammal SRJ-are som efter en flerårig utflykt till landets 
framsida har återvänt till huvudstaden. Tornas och Ingvar kommer från Värmdö och vill gärna 
ha besök for en rävjaktsdemonstration i klubben någon gång efter sommaren. 

Tack Gunnar for en bra jakt, nu får vi vila upp oss över sommaren till årets NM i början av 
augusti i Sala. 

Med dennajakt avslutas detta blad och här kommer kallelserna till: 

KOMMANDE JAKTER: 

Lördag-
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 

Måndag 24.8: KM Natt i sarnarbete med VRK. Plats meddelas senare på hemsidan och 
ev. via e-post 



Fredag-
lördag 28-29.8: SM i Sthlms-området. Plats meddelas senare på hemsidan och via e-post 

Onsdag 2.9: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och ev. via e-post 
Arr. Monika 

Onsdag 9.9: Nyinsatt jakt. Samling kl 19.00 vid P-platsen Gubbkärrsvägen-F enevägen 
för en 2m-jakt i Jurlamskogen 
Arr. BGU/PA 

16-21.9: EM i Bulgarien 

Onsdag 30.9: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och ev. via e-post for 
säsongens sista onsdagsjakt 
Arr. Clas T 

Söndag 11.1 0: KM dag. Info om tid och plats meddelas senare via hemsida och e-post 
Arr. Andras P 

Söndag 18.10: SamlingkllO.OO vid plats som meddelas på hemsidan och ev. via e-post 
Arr. Håkan M 

Söndag 25.10: Samling kl l 0.00 vid plats som meddelas på hemsidan och ev. via e-post 
Arr. Clas T 

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i oktober med kallelser till de sista jaktema for året, men 
dagsaktuell information finns på hemsidan liksom resultat och kartor efter jakterna! 

Väl mött i "läskiga" skogen! 

Red. P A Nordwaeger/SMOBGU, Kyrkoherdevägen 17, 168 59 BROMMA 

Tel: 08-26 02 27 
0703-024 533 

e-post: panord(a),algonet.se 




