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Glad påsk! 
 

Vintern tog ju slut ganska tidigt och det blev lite vårlikt under ett par veckor, men nu snöar 

det och temperaturen ligger runt 0-strecket. Det blir inte så mycket trädgårdsarbete just nu, 

men det skall väl bli bättre vad det lider. Rävjakterna däremot påverkas inte, utan vi kör på 

som vanligt.  

 

En påminnelse: Glöm inte bort att anmäla dig till de nationella jakterna! Den första kommer 

nu den 21-22 april. 

 

För ytterligare information om våra avklarade och kommande jakter finns att läsa på SRJ´s 

hemsida under: http://www.ardf.se/srj 

 

 

Resultat av vinterns jakter  
 

120211/Sundby 

 Skidor    Till fots 

1) Jitka 1.53.00 10 st 1) AMM/Ingvar 1.57.00 10 st 

2) AKF/Bosse 1.21.00   8 ” 2) Henrik L 1.58.30   

3) BGU/PA 1.57.30  3) Andras P 1.54.00   9 st

                            4) Johan S 1.26.00   8 ”  

 

Gunnars traditionella lördagskvälls-(skid)jakt vid Sundby bjöd på 7 st 80m-rävar och 7 st 2m-

dito i ett några grader kallt väder med utmärkta förutsättningar för skidåkning. Fyra jägare 

föredrog dock att springa och det var säkert tyngre än att använda skidorna.   

 

”Ni får inte åka utanför den plogade banan på sjön, eftersom det finns en stor vak därute”, 

varnade oss banläggaren. Många rävar var därför ganska snällt placerade utmed strandkanten, 

men det fanns också rävar placerade ute på isen eller på fält med en några meter lång stör som 

antenn och räven inpackad i snö (lurigt). Någon räv kunde vi också hitta tack vare skidskåpen, 

även om vi inte hade rätt sax med oss!  

 

Efter jakten bjöd Gunnar på grillkorv och dryck. Tack, det var gott!!  

 

120219/Kaknäs 

 Till fots    Skidor 
1) AMM/Ingvar 0.32.50 5 st 1) AKF/Bosse 1.23.00 5 st 

2) Gunnar S 0.34.00 

3) Jitka 0.34.20 

4) Andras P 0.43.30 

5) BGU/PA 0.53.05 

6) KON/Olle 0.58.11 

7) Clas T 0.59.00 

8) HIJ/Göran 0.59.20 

9) Johan S 0.59.25 

 

http://www.speech.kth.se/prod/srj/index.php


”Skidjakt”, sa banläggaren Gunnar F i ett e-post på morgonen, ”men valla för töväder”. Nog 

var det töväder alltid, ty vi sprang i snösörja över fältet bort mot Hakberget och upp mot 

Gärdet. Nattens snöblandade regn hade upphört i god tid och en blek sol kunde skönjas. 

 

När vi lämnat startplatsen åkte Gunnar upp i tornet och kunde sedan följa våra förehavanden  

genom en kikare 

 

Som synes var det bara en skidåkare som hade tagit uppmaningen ad notam och han vann så-

ledes sin klass. Banlängden var ca 5 km. 

 

När vi stod vid bilarna efter jakten kom plötsligt Blåljus farande upp mot tornet, först en 

Räddningsledarbil följd av en ”vanlig” brandbil och en stegbil och efter en stund ytterligare 

en stegbil. Någon rökutveckling kunde vi dock inte se. 

 

120304/Kärsön 

1) Gunnar S 0.42.00 7 st 6) Andras P 1.28.30  

2) KON/Olle 1.12.37  7) Clas T 1.29.15  

3) AMM/Ingvar 1.14.44  8) Jitka 1.32.58  

4) Henrik L 1.16.47  9) Johan S 1.26.00 5 st 

5) AKF/Bosse 1.24.00              10) AIB/Per 1.28.00 2 ” 

 

En 7-rävars 80m-jakt på isiga stigar men nästa snöfri skog på Kärsön och Vasaloppsdagen. 

Strålande väder på lördagen när rävarna kom på plats, några grader kallt på natten, disigt på 

morgonen med rimfrost på en del träd och så småningom även på jägarnas luvor. 

 

Nattkylan gjorde att en rävväska frös fast vid en brantfot liksom även några jordplan. Gunnar 

gjorde ett kanonlopp och hade 30 minuter tillgodo på tvåan! 

 

Ett par av rävarna var svårpejlade vid närstriden, men de hade inte försetts med konstiga 

antenner eller jordplan. Underliga äro vågutbredningarnas vägar! 

 

120318/Knalleborg 

1) Jitka 0.41.46 5 st 6) Andras P 0.57.30  

2) Gunnar S 0.43.00  7) AKF/Bosse 1.04.30  

3) AMM/Ingvar 0.43.10  8) BGU/PA 1.05.20  

4) Henrik L 0.49.02  9) Clas T 1.06.00  

5) KON/Olle 0.49.54             10) AIB/Per  0 st 

 

Mulet men uppehållsväder och ca 5 grader varmt på Håkans 5-rävars 80m-jakt. Nu är det 

äntligen snöfritt i skogen, men det kan fortfarande finnas lite is på skuggiga delar på stigarna. 

På eftermiddagen bröt solen genom molntäcket och det blev ännu lite varmare. 

 

AIB/Per dök upp en stund efter start men saknade karta och kunde därför bara ta ut bäringarna 

från startplatsen, notera dem och sedan lägga in dem när han fått tag på en karta. Håkan hade 

nämligen tillfälligt gått hem när vi andra hade stuckit iväg. 

 

En liten bit österut från dagiset finns mitt i skogen en tillfällig bostad bestående av plåtskivor 

och presenning. Någon innevånare syntes dock inte till.   

 

120325/Brosjön 

1) AMM/Ingvar 1.31.15 5 st 5) AKF/Bosse 1.55.00  

2) Gunnar S 1.40.30  6) Andras P 1.59.00  

3) Gunnar F 1.51.00  7) Peter K 1.30.00 2 st 

4) BGU/PA 1.54.50  8) EJY/Anders 1.39.00  

 



Banläggaren Henrik hade inte lagt en särskilt lång 2m-bana (3-4 km), men reflexer och den 

stundtals mycket kuperade terrängen gjorde att det tog lång tid att komma fram. Lägg därtill 

att en räv inte hördes från starten, utan först när vi kommit ut en bit i terrängen, så förstår man 

att detta inte var en lätt jakt! 

 

Vädret var strålande vackert, men en smula kallt i den kraftiga nordliga vinden. Vildsvinen 

hade bökat till terrängen ordentligt på vissa håll, dock höll sig svinen borta när vi komma 

ångande! 

 

Henrik hade tagit med sig en nybörjare, Peter Karlsson, som för första gången gav sig i kast 

med en 2m-jakt. Förra gången var för ett år sedan, på samma plats men på en 80m-jakt. 

 

 

120401/Stora Skuggan 

1) Jitka 0.36.15 12 st 5) Henrik L 0.59.45   

2) AMM/Ingvar 0.38.45  6) BGU/PA 1.04.55   

3) Gunnar S 0.44.13  7) Gunnar F 1.13.20   

4) Håkan M 0.46.51  8) Johan S 0.58.50 7 st 

 

Årets första-april-jakt blev också den första sprint-jakten i SRJs historia med 12 st (!) rävar, 

arrangerad av Andras P med KON/Olle som måldomare. Banlängd ca 3 km. 

 

Ni som var med behöver inte läsa längre, eftersom ni vet hur det går till, men för övriga gäller 

följande:  

 

Sprintjakt är en kort och intensiv jakt där målet är att vinnartiden skall vara ca 15 minuter(!), 

detta enligt de internationella reglerna för ett EM/VM. Det finns 5 st rävar i ett område, som 

sänder på samma frekvens och i långsam takt, vardera i 12 sek. När dessa är funna rattar 

jägarna in en ny frekvens och springer till en ”åskådarplats”, där åskådarna kan beundra 

jägarna, som på lätta fjät och med svetten sprutande stämplar, rattar in en ny frekvens och 

försvinner till ett nytt område, där ytterligare 5 st snabbsändande rävar, ånyo vardera i 12 sek, 

ligger. När dessa är funna rattar jägarna in en ny fjärde frekvens, som leder till målräven och 

där tas tiden. Låter det krångligt? Nja, men mycket stressande. 

 

Detta var en nyttig träning inför årets VM i Serbien, där sprinten blir en av fyra olika 

tävlingar, som skall klaras av på lika många dagar. 

 

 

120404/Grönsta 

1) AMM/Ingvar 0.53.40 5 st 

2) Gunnar S 1.15.00 

3) Henrik L 1.22.50 

4) Clas T 1.10.00 4 ” 

5) BGU/PA 0.30.00 2 ” 

 

En 2m-jakt arrangerad av AKF/Bosse, inte så lång men med en bakräv och en annan placerad 

bakom ett krön, vilket resulterade i en mycket låg signalstyrka. 

 

Redaktören startade 30 minuter för sent pga en resa från Linköping, och dessutom drabbades 

han av en krånglande sax och kunde bara hitta två rävar. 

 

Strålande solsken på dagen men på kvällen sjönk temperaturen mot 0-strecket. 

            

         

 



KOMMANDE JAKTER:   
 

Onsdag  11.04: Samling kl 19.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan för  

   en jakt i Judarnskogen. 

   Arr. Clas T 

 

Onsdag 18.04: Samling kl 19.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan 

   Arr. AKF/Bosse 

 

Lördag/söndag 

  21-22.04: Nationell jakt N1 i SRJ-regi. Se bifogad inbjudan.  

 

Onsdag 25.04: Samling kl 19.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan 

   Arr. KON/Olle 

 

Onsdag 02.05: Samling kl 19.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan 

   Arr. Gunnar F 

 

Onsdag 09.05: Samling kl 19.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan 

   Arr. AKF/Bosse 

 

Onsdag 23.05: Samling kl 19.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan 

   Arr. AMM/Ingvar 

 

Onsdag 30.05: Samling kl 19.00 för en 2m-jakt vid P-platsen, som ligger  till vänster om  

   den rutiga Folkan utmed Stäketvägen mellan trafikplatserna vid Rotebro och  

   Stäket.       

   Arr. OY/Lasse 

 

Onsdag 06.06: Inställd! 

 

Onsdag 13.06: Samling kl 19.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan 

   Arr. Jitka / Johan 

 

Onsdag 20.06: Maran! Samling kl 19.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hem- 

   sidan     

   Arr. Gunnar S 

 

 

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut efter maran med info om NM i Danmark samt de första 

sensommar-/höstjakterna, men dagsaktuell information finns på hemsidan.    

  

Väl mött i den snart gröna men ”läskiga” skogen! 

    

 

Red. PA Nordwaeger/SM0BGU, Kyrkoherdevägen 17, 168 59 BROMMA  

 

Tel:  08-26 02 27  

  0703-024 533  

 

  e-post: panord@algonet.se 
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