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GOTT NYTT ÅR! 

SRJ-Biadet 

Årgång 63 Nr l 

2010-01-01 

Nyårsdagen och förra årets sista jakt avslutad. A v resultatlistan att döma blev Gunnar Svens
son 2009 års poängsegrare. Gratulerar! 

Den blöta hösten har omöjliggjort skidjakter, men nu har vintern äntligen kommit och årets 
första jakt vid Ursvik blir en skidjakt, kanske också Gunnars Sundbyjakt vid månadens slut. 

Årsmötet den 27/1 blir i år förlagt till Manne Siegbahnlaboratoriet i Frescati intill Univer
sitetet hos Andras P. Samling absolut senast kll8.15 utanfOr labbet på Frescativägen 24-28. 
Den som kommer för sent blir det synd om i kylan! 

Föranmälan per e-post till Andras (paal@msl.se) senast den 20/1. Andras skall fOrsöka fixa P
tillstånd. 

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 höstens jakter 

090812/Mörtsjön 
l) Gunnar S 
2) Henrik L 
3) GunnarF 

0.49.50 
0.56.00 
1.04.50 

5 st 4) AKF /Bosse 
5) BGU/PA 
6) Clas T 

1.05.00 
1.07.00 
1.11.00 

Höstens fOrsta jakt vid Mörtsjön/Skarpäng, en ganska snäll och lagom lång jakt som inled
ning på höstsäsongen. Några regnstänk kom ur de hotande molnen vid starten men sedan var 
det uppehåll. 

Behaglig temperatur och lättsprungen terräng. Banläggare KON/Olle 

090819/Stockby 
l) Gunnar S 0.45.30 5 st 5) BGU/PA 1.10.20 
2) Håkan M 0.45.50 6) Gunnar F 1.25.00 
3) KON/Olle 1.01.08 7) Andras P 1.25.05 
4) Henrik L 1.10.00 

Stockby motionsgård med en räv nära startplatsen, två i nordväst, en i ost och en placerad 
nästan rakt under en högspänningsledning, vilket gjorde pejlingarna väldigt konstiga. På en 
plats fanns det t ex inget minimum hur man än vred och vände på saxen. Några rände runt i 20 
minuter innan de kom fram. AKF/Bosse var banläggare, som kan glädja sig över fem olika 
banval på sju jägare! 
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Någon chans att testa pannlampan före nästa veckas SM fick vi inte, utan det får bli på natt
KM nästa måndag. Några som testade lamporna var dock ett gäng orienterare, som sysslade 
med bildorientering! En kom fram till oss vid målet och frågade om vi visste var en speciell 
trappa ligger, men ingen kände igen den. 

090824/KM natt 
l) Håkan M 
2) Gunnar S 
3) KON/Olle 
4) BGU/PA 
5) Andras P 

0.43.50 7 st 
0.58.00 
0.58.15 
1.36.40 
1.36.45 

Detta SRJ/KM natt arrangerades av VRK, som samtidigt genomförde sitt KM natt. Ban
läggare DAA/John. 

startplatsen låg vid Hallstaberg NO om Västerås. Flera gamla husvagnar och en stor släpvagn 
hade lämnats på platsen. Totalt blev vi 11 st jägare varav en nybörjare, som på sin första 
nattjakt hittade sex rävar! V armt och skönt, fin terräng. 

090828-29/Gnesta 
Årets SM arrangerades av SRJ genom DIC/Ragge, EJY/Anders och BGU/PA. För bilder och 
text hänvisas till www.peila.se samt QTC nummer ll/2009. 

090902/Lovö 
l) Håkan M 0.58.30 5 st 5) Andres P 1.20.00 3 st 
2) KON/Olle 1.13.30 6) Clas T 1.26.00 
3) Gunnars 1.18.30 7) AKF/Bosse 1.50.00 
4) BGU/PA 1.39.00 8) Henrik L 1.40.00 2" 

En ganska lång 5-rävars 2m-bana i den fina terrängen på Lovö med start vid "Kungens 
backe". Om man inte pejlar från en hög plats kan det gå som för redaktören, som pejlade på 
en äng och sedan letade efter en räv i precis motsatt riktning till den korrekta. Det gick många 
pass att botanisera norr om starten innan han insåg att räven i verkligheten låg åt söder! 

Åtta deltagare och sju olika banor! Det var alltså inte helt lätt att avgöra i vilken ordnings
följd man skulle hitta rävarna. 

Varmt och skönt väder, förmiddagens regn hade upphört och i takt med att mörkret föll steg 
en blek måne upp. Nu är det dags att sätta på sig pannlamporna, även om starten går i fullt 
dagsljus. Banläggare Monika. 

090909/ J u dam 
l) Håkan M 0.49.21 5 st 6) KON/Olle 1.15.20 
2) Clas T 0.59.30 7) Gunnar F 1.17.00 
3) MonikaN 0.59.45 8) AKF/Bosse 1.32.30 
4) Gunnar S 1.03.10 9) Björn Evertsson 0.30.00 2 st 
5) Henrik L 1.08.00 10) HIJ/Göran 2.00.00 

V armt och skönt, solsken vid starten men ganska snart blev pannlampan ett måste på denna 
drygt 2 km långa 2m-jakt i Judarnskogen. Tre av rävarna placerades i sluttningar med tanken 
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att de skulle bli lite knepiga att pejla på (bra träning inför nästa veckasEMi Bulgarien), en av 
dem ovanfor en ingång till avloppsreningsverket i Åkeshov med tillhörande "dofter". 

Björn Evertsson dök upp en stund efter starten, fick låna en sax och gav sig iväg, men 
eftersom han saknade pannlampa tvingades han snart ge upp. Skall dock fixa en sådan till 
nästa jakt. Banläggare BGU/P A. 

090916-21 
RPO-EM i Bulgarien. En artikel om denna tävling har publicerats i QTC nummer 12/09. 

090930/Ekebyhov 
l) Håkan M 
2) Gunnar S 
3) Monika N 
4) Henrik L 

1.01.18 
1.20.00 
1.47.00 
1.38.00 

7 st 

6 st 

5) BGU/PA 
6) KON/Olle 
7) AKF /Bosse 
8) Andras P 

1.40.00 
1.47.00 
1.31.30 
1.35.00 

5 st 

På denna 2m-jakt prövades en variant med fem rävar på ordinarie frekvens och två rävar på en 
något lägre frekvens. De två extra har tidigare haft nr 6 och 7 men har byggts om av 
KON/Olle for att kunna användas på nationella jakter med olika banor for seniorer och 
åldringar. De hade nr 4 och 5 och sände parallellt med de ordinarie 4 och 5. Jägarna 
informerades om att de två extra rävarna låg ganska avskilt från de övriga, for att inte 
förorsaka att jägarna skulle behöva ratta fram och tillbaka mellan frekvenserna stup i ett. 

startplatsen var vid Ekebyhovs slott, och de två extrarävarna låg i Ekebyhovsparken norr om 
startplatsen medan de övriga låg i Jungfrusundsskogen söderut. Denna variant var inte helt 
lyckad och rekommenderas därfor inte i fortsättningen. För två av saxarna låg den lägre 
frekvensen utanfor mottagningsområdet, och for en annan hördes bägge fyrorna respektive 
femmorna samtidigt. 

De ordinarie rävarna vållade en hel del problem, dock for olika rävar for olika jägare. I övrigt 
kan noteras ett vackert månsken, fyra mopedyngel som for fram och tillbaka på vägen utanfor 
startplatsen, samt att en jägare förirrade sig ut på den stora åkern som skär tvärsigenom 
området och som innehåller häststängsel och ett illaluktande dike,. Han luktade dock normalt 
när han återkom efter forrättad jakt. Banläggare: Clas T. 

091011Rudan (KM dag) 
l) Gunnar S 1.17.29 7 st 5) Gunnar F 1.51.00 
2) Håkan M 1.21.30 6) HJI/Göran 1.47.00 5 st 
3) KON/Olle 1.31.10 7) Clas T 1.24.00 4" 
4) Henrik L 1.36.00 

091018/Tumba 
l) Gunnars 1.48.15 5 st 6) Andras P 1.58.00 
2) Clas T 1.30.00 4" 7) KON/Olle 2.04.00 
3) Jitka 1.38.00 8) AM M/Ingvar 2.30.00 
4) MonikaN 1.50.30 9) AKF/Bosse 2.00.00 3 st 
5) BGUIPA 1.57.15 
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Endast Gunnar S hittade alla 2m-rävarna på denna inte alltfor långa jakt, men rävarna var 
mycket välgömda och terrängen var stundtals ganska svårsprungen med blöta, mossbelupna 
stenar och hala stigar. Den kuperade terrängen gjorde pejlingarna osäkra och redaktören fick 
90° fel grundbäringar på två rävar; och det är ju inte så kul att springa västerut när rävarna 
sedan visar sig ligga söderut! 

Ingvar P provade for första gången en 2m-jakt och han hittade fyra stycken utan annan hjälp 
än den han fick vid starten. Bra! 

En stund efter start kom solen fram och det blev en mycket fin dag med några plusgrader. 
Banläggare Henrik Lindell 

091 025/Sätrastrandsbadet 
l) Håkan M 0.32.00 5 st 7) AMM!Ingvar 1.20.00 
2) Gunnars 0.39.00 8) HJI/Göran 1.21.10 
3) KON/Olle 0.45.00 9) Andras P 1.21.20 
4) Gunnar F 0.57.00 10) Jitka 1.26.00 
5) BGU/PA 0.57.10 10) Johan 1.26.00 
6) AKF/Bosse 1.14.00 

Dagens 80m-jakt gick i ett område i Sätra där vi aldrig har varit tidigare. AKF kom ihåg, att 
han hade sprungit i området den 3/1 O 1953 (!), men det hade han ingen fordel av idag. 

"Kuperat" lovade banläggaren Clas T med medhjälpare Sten Sandberg, och det var det. Det 
var en fin terräng om än stenigt och det var halt efter nattens regn. Temperaturen runt +5C, 
uppehållsväder under jakten men på hemvägen började det regna. 

Ingvar går från klarhet till klarhet och placerar sig utmärkt trots ett litet antal tidigare jakter. 
Jitka hade med sig en nybörjare Johan, som hittade alla rävarna på den f6rsta jakten och inom 
full tid. 

Från den gamle rävjägaren Lars/SM3A VQ i Gävletrakten kom följande rapport från dagens 
) jakt: 

) 

"Hej Rävjägare, 

Sitter och lyssnar på era rävar. Alla går in fint. MOS är lite svagare än de andra. Alla är läs
barhet 5 och signalstyrkorna mellan 2 och 4 på en koaxdipol. 

Rävarna håller tiderna fint. De skiftar en sekund for sent enligt mitt radiostyrda ur. 

Frekvensen verkar vara 3579. 7 med lite mycket lite skillnad mellan de olika rävarna men de 
ligger inom 200 Hz. 

Hoppas ni hade en trevligjakt! 

Hälsningar från en pensionerad och dålig rävjägare SMJA VQ 

http://smJavq. se " 
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091108/Hellas 
l) Håkan M 
2) KON/Olle 
3) Clas T 

0.53.00 
1.16.45 
1.20.00 

5 st 4) AKFIBosse 
5) Henrik L 
6) Andras P 

1.28.00 
1.43.00 
1.46.00 

Mulet men uppehåll och ganska varmt på denna 80m-jakt söder om Hellasgården i Ulvsjö
området med Gunnar F som banläggare. Bosse tappade kartan redan efter första räven, men 
det gick ju bra ändå. 

Parallellt med jakten ordnade BGU/P A en 2m-demonstration för några intresserade amatörer 
från SKOMM (Stockholms Skärgårds Sändare Amatörer). Efter en kort introduktion om 
skillnaden mellan saxarna på de två banden delades några 2m-saxar ut och pejlingen började 
på de två rävarna. 

Efter en stunds letande i lite olika riktningar hittade en liten grupp på tre killar räv l, med lite 
hjälp av P A. Därefter fortsatte de på egen hand mot räv 2, placerad vid en brantfot och betyd
ligt svårare att hitta. Men det gick efter en stund sedan brantfoten undersökts både högt och 
lågt. Ganska knepigt, blev omdömet efteråt. 

091115/Järna 
l) Håkan M 0.44.08 5 st 5) Jitka/Johan 1.42.30 
2) KON/Olle 0.59.59 6) BGU/PA 1.44.30 
3) Gunnar S 1.14.20 7) Clas T 1.47.00 4 st 
4) AKF/Bosse 1.35.30 

Småregn, dimma ner till trädtopparna men ganska varmt, ca +6C, kännetecknade jakten vid 
Farstanästets camping i närheten av Järna. Inte ett stort område men kuperat, vilket ibland 
gjorde pejlingarnas riktningar svårtolkade. 

"Det är bra att ha kompassen med sig", ropade Gunnar S i sista momangen innan jakten 
började- men då hade ettans räv redan sänt en stund! Av någon anledning gick dess klocka 
med helt fel tid och sände parallellt med fyrans räv, vilket gjorde pejlingarna på den räven 
svåra. När jag, BGU/PA, skulle ta räv 4 i närstriden pekade signalerna rakt in i ett buskage 
nere vid stranden, men väl där hördes ingenting! Den låg ett par hundra meter bort i en liten 
gran. 

Vid en kontroll av rävklockan visade den ca 40 minuter fel, men korrigerades kommande natt 
och går nu rätt! Banläggare EJY l Anders 

091129/Granskog 
l) Håkan M 1.01.40 7 st 7) AKF/Bosse 1.56.30 
2) Gunnar S 1.16.20 8) Clas T 1.58.30 
3) KON/Olle 1.26.40 9) Johan Simu 1.18.00 6 st 
4) Jitka 1.36.21 10) Andras P 1.40.00 
5) Henrik L 1.51.30 11) AM M/Ingvar 1.58.00 5" 
6) Gunnar F 1.55.10 12) O Y/Lasse 1.51.00 4" 

Rekordmånga deltagare på denna 80m 7-rävarsjakt med elva olika banvaL Det var blött och 
halt i den ganska stigrika skogen och på ett ställe finns restema av en skogsbrand för ett par år 
sedan. Detta område var markerat på kartan. Solen sken en liten stund före start, men sedan 
kom molnen och med dem senare också tät dimma när den sista räven togs in. Tack killar för 
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de rävar NI tog in. Det var verkligen en stor hjälp! 

En polisbil kom strax före start och foraren frågade vad vi höll på med. "Radiopejl
orientering" blev svaret. "Är ni radioamatörer eller orienterare?" frågade han. "Bådadera" 
blev svaret. "Vill ni lyssna och provpejla?" ''Nej tack" sade föraren vänligt, lade in backen 
och försvann med sin kvinnliga kollega. 

En av killama fick in en kvist strax under ena ögat och tog ut den sista biten vid P-platsen. En 
annan sträckte en vadmuskel och sprang på tå under delar av banan. Det kan bli en del 
dramatik på våra jakter! Banläggare BGU/P A 

091213/Norra Djurgården 
l) Gunnars 1.05.30 5 st 6) Jitka 1.40.55 
2) KON/Olle 1.25.00 7) Johan S 1.30.00 4 st 
3) Gunnar F 1.27.50 8) AMM/Ingvar 1.12.00 3" 
4) AKF/Bosse 1.31.50 9) Ansgar 0.32.00 l " 
5) BGU/PA 1.36.30 

O En 5-rävars 2m-jakt med start vid Stora Skuggan. Mulet, blött i skogen och temperaturen 
strax över O-strecket. Banläggaren Andras hade lockat med en nybörjare, som hittade en räv. 

Två tjejer med en skällande hund stoppade mig när jag sprang över ett fålt på väg mot 
Lappkärrsberget och frågade vad jag höll på med och fick då en demonstration att lyssna och 
pejla. Det fanns också många ridande på stigarna. 

091231/Grönsta 
l) Håkan M 0.48.45 7 st 6) Clas T 1.45.55 
2) KON/Olle 1.15.58 7) Andras P 1.47.00 
3) Jitka 1.16.21 8) AKF/Bosse 1.24.35 5 st 
3) Johan S 1.16.21 9) BGU/PA 1.57.10 
5) AMM/Ingvar 1.42.00 

Årets sista jakt arrangerades av Gunnar S med samling och start hemma hos Bosse på 
Lidingö. Vi fick lämna huset 7 minuter fore start fOr att komma ut ur det bebyggda området 
och jakten gick sedan i Grönstaområdet 

Temperaturen låg på - 7°C och det låg mycket snö inne i skogen och på fålten fanns det skare 
på snön, som dock inte bar utan vi fick springa i skidspåren. Red. valde att plumsa genom 
skogen mellan rävarna och då räckte inte tiden till mer än fem rävar. 

Efter jakten bjöd Bosse och Inger på dusch och sedan fika. Datum för årsmötet bestämdes till 
onsdagen den 27/lliksom datum för årets förstajakt till den 17/1. Dock röstades fOrslaget ned 
att detta skulle bli en 5-rävars 2m-skidjakt. "Det kommer att bli alldeles för mycket svärord 
med den stora saxen, skidor och stavar", sade Olle. 

Med denna jakt avslutades 2009 års jakter och här kommer kallelserna till de fOrsta på det nya 
året: 
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KOMMANDE JAKTER: 

Söndag 17/1: Samling kl10.00 vid Ursviks motionsgård i Sundbyberg for en vanlig 80m
jakt, men med skidor. 
OBS! Det är INTE tillåtet att springa in de preparerade spåren - den som 
tänker springa måste springa vid sidan om spåren eller inne i skogen! 
Arr. BGU/PA 

Lördag 30.1: Observera dagen! Samling kl 17.00 vid Sundby Gård i Huddinge för den 
traditionella lördagskvällsjakten på skidor (om inte vädret ändras och snön 
smälter). 
Arr. Gunnar S, som meddelar slutlig info några dagar i forväg 

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i början av februari efter årsmötet med jaktprogrammet 
for året, men dagsaktuell information finns på hemsidan. 

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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