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Midsommarafton. 

Strålande varmt och soligt väder inleder vårt sommaruppehåll efter Gunnars mara häromdag
en. Poängserien leds av sagde Gunnar. För ytterligare information om våra avklarade och 
kommande jakter finns att läsa på SRJ 's hemsida under: http://www .ardf.se/srj 

Vårens och forsommarens Il st jakter finns redovisade nedan (inklusive den fOrsta nationella 
uttagningsjakten till årets VM och vars resultat ingår i poängserien, eftersom SRJ stod som 
arrangör) och det som väntar närmast är NM-et i Danmark i början av augusti. Glöm inte 
bort att anmäla dig till denna jakt! 

Resultat av vårens och försommarens jakter 

120411/Judarn 
l) Håkan M 0.42.50 5 st 5) BGU/PA 
2) Gunnar S 0.54.30 6) KON/Olle 
3) AKF/Bosse 1.07.10 7) Henrik L 
4) AMM/Ingvar 1.08.51 

1.16.40 
1.20.00 
1.23.00 

Clas T arrangerade en 5-rävars 2m-jakt i denna fina, kuperade och orörda terräng med sina 
stora flyttblock och massor av mossbelupna stenpartier. Reflexerna gjorde banan ganska lång 
för vissajägare (bl a sprang en av jägarna drygt 7 km på denna ganska korta bana). 

Pannlamporna krävs fortfarande då det blir mörkt vid Yl 9-tiden, men en av jägarna litade på 
sin goda syn i mörkret och hittade alla rävarna men behövde vägledning tillbaka till start
platsen efter sist funna räv, eftersom det blev becksvart i skogen. 

120418/Stockby 
l) Håkan M 
2) Gunnar S 
3) AMM/Ingvar 

0.36.30 
0.45.40 
0.47.18 

5 st 4) KON/Olle 
5) BGU/PA 
6) Gunnar F 

0.52.28 
0.57.20 
1.15.00 

En ganska kort och snabb 5-rävars 80m-jakt med tre rävar i N, en i O och en i SO, den senare 
med bara ett par meter lång antenn, vilket gjorde den mycket svag for dem som började 
norrut. För forsta gången hann vi runt utan att använda pannlampan. Uppehållsväder och 
ganska svalt på kvällen. 

120421/ Nationell jakt NI. 80m 

Klass H70 
l) EZM/Leif 
2) KON/Olle 
3) Andras P 

1.07.05 
1.13.35 
1.17.20 

4 st 
Klass H60 
l) Gunnar S 
2) CJW/Bo 
3) DIY/Rolf 

1.01.00 
1.08.30 
1.37.45 

4 st 



Klass H50 
l) FUG/Jan 
2) SVM/Hans 
3) FN B/Göran 

Klass H21 
l) Tilak Rajesh 

1.28.55 
1.39.10 
1.54.30 

2.38.00 

Klass H40 
5 st l) Håkan M 

2) AMM/Ingvar 

4 st 

0.53.25 
1.08.30 

5 st 

80m-jakten genomfördes i området väster om Rönninge station, ett område vi inte besökt på 
många, många år. startplatsen låg öster om ett villaområde i östra kanten av kartan och banan 
sträckte sig sedan i en vid vänsterbåge över till den andra sidan av kartan. Ett rödmarkerat 
område fanns kring en skjutbana strax norr om startplatsen och mitt i kartan fanns en 
bågskyttebana. Målplatsen var vid en vändslinga för SL-bussen till Rönninge station. 

Terrängen är ganska kuperad med en del stigar, som dock gick vinkelrätt mot bäringarna. 
Ganska blött på vissa håll, i synnerhet för dem som bestämde sig för att springa genom kärr i 
stället för runt om. Begränsningen norrut var motorvägen E4. 

Ett visst missnöje kunde höras från "gamlingarna" (H60 och H70) att deras startkorridor hade 
en stigning jämfört med "ynglingarnas" (H21-H50) startkorridor, men då visste de inte vad 
som väntade de senare nästa dag! Uppehållsväder och några grader varmt. 

En sax strulade och ägaren lånade banläggarens sax. Det är dock alltid problematiskt att 
använda en okänd utrustning eftersom avståndsbedömningen blir osäker, men han kom ändå i 
mål som klassvinnare. 

120422 l Nationell jakt, 2m 

Klass H70 
l) KON/Olle 1.38.15 
2) Andras P 1.56.00 
3) EZM/Leif 2.23.00 

Klass H50 
l) SVM/Hans 1.50.00 
2) FUG!Jan 2.09.14 
3) FNB/Göran 2.14.10 

Klass H21 
l) Tilak Rajesh 2.35.00 

Klass H60 
4 st l) CJW/Bo 

2) Gunnar S 
3" 3) DIY/Rolf 

Klass H40 
5 st l) Håkan M 

2) A MM/Ingvar 
3" 

3 st 

1.32.30 4 st 
1.52.15 
2.05.00 

1.06.05 5 st 
1.24.10 

Samlingsplatsen för denna 2m-jakt var Harbrostugan i Tumba med startplatsen vid ett litet 
vattenfall ett par hundra meter upp i skogen. Här fick "gamlingarna" en ganska lätt start
korridor medan "ynglingarna" fick en krävande, drygt 200 m lång, uppförsbacke. Nu blev 
udda jämt! Målplatsen var i närheten av ett grustag ca l km öster om starten. 

Ä ven här är terrängen kuperad men med många stigar i alla riktningar. En stark räv i söder 
och ganska långt bort lurade flera att börja där och de missade då en räv strax utanför start
ringen. En annan räv blev dock oförklarligt mycket svag, och även detta ställde till problem. 

Ä ven här var det blött i skogen, men inte så många kärr att passera. Regnet hängde i luften när 
jakten började men började inte falla förrän jakten var över. Det blev alltså blött att ta in 
rävarna. 



Ä ven på denna jakt strulade en sax och banläggarens fick rycka in som ersättning. Resultatet 
blev ändå en andraplats. En annan jägare fick problem med hörtelefonanslutningen till 
pluggen och tvingades "fnula" med sladden for att över huvud taget kunna höra något. 

Banläggare/medhjälpare på denna nationella jakt var Jitka, Johan S och BGU/PA 

t 20425/Enebyberg 
t) Håkan M 0.43.50 5 st 5) Henrik L 0.58.00 4 st 
2) Gunnar S 1.13.00 6) BGU/PA t.30.00 
3) AKF/Bosse l.t4.40 7) Clas T l. t 1.00 3" 
4) AMM/Ingvar 1.26.30 

Detta blev en blöt och ganska lång 2m-jakt (banläggare KON/Olle) med reflexer, som lurade 
några av oss ganska ordentligt. Från en hög punkt intill starten skulle 4.an ligga i NO (for en 
annan jägare rakt i 0), i verkligheten låg den i SO! 

Jag fick 3.an i syd och började åt det hållet och såg efter en stund två jägare komma fram ur 
skogen. "Aha", nu är jag nära, men när 3.an började pekade signalen rakt västerut och 
dessutom svag. Dock small det till när 4.an startade, den som skulle ligga i NO!! Iväg till 
nästa räv, där slets ett av elementen av, regnet tilltog och fOrvandlade kartan till pappersmassa 
och till slut krävdes det pannlampa för att hitta tillbaka. Det blev alltså ingen lyckad dag! 

120503/Fågelöudde (Lidingö) 
l) HåkanM 0.33.15 5st 
2) Gunnar S 0.35.25 
3) Henrik L 0.45.57 
4) AMM/Ingvar 0.5 t .50 

5) Andras P 
6) BGU/PA 
7) KON/Olle 

0.56.30 
0.58.30 
1.12.54 

Varmt och soligt under dagen, men det blev betydligt kallare på kvällen. En ganska kort 80m
jakt i en snäll terräng utan stora höjdskillnader. Banläggaren AKF/Bosse varnade oss för 
många elstängsel, men inga rävar skulle ligga innanfor dem. En del stängsel var öppnade, så 
det gick att springa över fälten och skrämma canadagässen att fly åt olika håll . 

120507/Skultuna 
l) Håkan M 0.54.40 7 st 8) BGU/PA 1.18.55 
2) Jitka 0.54.4t 9) EZM/Leif 1.19.00 
3) A MM/Ingvar 0.55.27 tO) FN B/Göran 1.24.20 
4) CJW/Bo t .00.34 Il) Anders 1.23.05 
5) Gunnar S 1.00.40 t2) Clas T 1.28.30 
6) FUG/Jan 1.11.50 13) DIY/Rolf 1.29.50 
7) SVM/Hans t. t 7.00 

Detta var en klubbtävling mellan SRJ och VRK på en 80m-jakt i närheten av Skultuna med 
DAN John som banläggare, och som synes vann SRJ med ganska betryggande marginal. 

Terrängen var ganska flack men svårframkomlig pga alla grenar/kvistar som låg som en tjock 
matta i stora delar av skogen, mindre kärr och spår av alla skogsmaskiner, som likt vandaler 
farit fram genom skogen. 

Vädret var härligt men en aning kallt. Banlängd drygt 3 km enligt banläggaren, men många 
jägare sprang mer än 7 km enligt GPS-enheterna. 



Det blev en sekundstrid mellan Håkan och Jitka. 

120305/Gålö 
l) Håkan M 0.37.35 5 st 8) Johan S 1.30.55 4 st 
2) Jitka 0.52.19 9) BRF/Roland 1.43.10 3" 
3) Gunnar S 1.04.42 lO) BAC/Karin 1.47.30 2" 
4) BGU/PA 1.10.22 11) Jenny 1.28.00 l " 
5) KON/Olle 1.21.1 o 12) NU E/Kalle 1.28.01 
6) AKF/Bosse 1.27.38 13) DSF/Ingemar 1.20.10 O" 
7) Gunnar F 1.38.00 

AMM/Ingvar arrangerade denna 5-rävars 80m-jakt vid SKOQO 's klubbstuga ute på Gålö. Bra 
terräng, torr men fläckvis lite risig och med en banlängd på ca 4 km. Vi välkomnades av en 
osedvanlig mängd myggor, men det blev bättre när vi kom in i skogen. 

5 st nybörjare från klubben provade på att hitta rävarna sedan Ingvar rorklarat hemligheterna 
bakom rävjakt. 

Banläggarens kommentarer: "Om någon tyckte att räv 3 var svag så berodde det på att någon 
snavat på en jordlina och dragit med sig sändaren en bit och dänned så låg antennen nedriven 
i en mindre gran ca l - l ,5 m över marken. 

Utplaceringen av rävarna tog 3 tim, inhämtningen tog l tim 15 min, 2:an och 5:an i skenet av 
pannlampan". 

120530f 'Rutiga Folkan" 
l) Håkan M 0.47.12 7 st 
2) EZM/Leif 1.13.08 
3) Jitka 1.14.13 
4) AMM/Ingvar 1.18.04 
5) Gunnars 1.19.50 
6) Henrik L 1.28.48 
7) KON/Olle 1.31.26 
8) BGU/P A 1.44.08 
9) CJW /Bo 1.46.25 
1 O) Clas T 1.46.31 

Il) FNB/Göran 
12) EOS/Kent 
13) DIY/Ro1f 
14) AKF /Bosse 
15) Johan S 
16) lOV/Ronald 
17) Dmitri l FRO 
17) Pontus l FRO 
19) WEX/Kjell 
19) WCY/Monica 

1.54.36 
0.46.44 
1.41.58 
1.45.46 
1.49.54 
1.20.17 
1.38.16 
1.38.16 

6 st 
5" 

3" 
l " 

OY/Lasse arrangerade denna med VRK gemensamma 2m-jakten vid "Rutiga folkan" utmed 
stäketleden i norra delen av Järvafåltet med ett rekordstort deltagarantal, hela 20 st! Av dessa 
var 4 st från FRO Sth Norra, 5 st från VRK och resten SRJ-are. 

"Detta blir en snabb jakt av sprintkaraktär", sa Lasse, "eftersom skogsområdet är så litet". 
Men en titt på resultaten visar något annat den ende under timmen var Håkan med sina 47 
minuter. 

Lasse hade lagt ut 7 st rävar, några ganska snällt men en låg mitt i ett kärr med blöta skor som 
följd och två låg i tvära branter (varav en i en sådan brant att man tvingades lägga kvar saxen 
på marken innan klättringen påbörjades). 

FRO-ama fick lite instruktioner av Lasse innan de gav sig iväg och de hittade en räv. Tyvärr 
slutade AKF 's sax att fungera så han lånade lånesaxen Kjell och Monica hade lånat innan de 
hunnit ut och försvunnit i skogen. Han hade därför ingen kompass, men med hjälp av solen 
gick det bra ändå. 



Härligt väder med ca 10 graders temperatur och det fanns gott om mygg i skogen. När man 
sprang på motionsspåret kunde man plötsligt springa in i en stor svärm som fastnade i håret, 
munnen och kläderna. 

120613/Grimsta 
l) Håkan M 0.34.25 
2) Gunnar S 0.45.48 
3) AMMIIngvar 0.47.14 
4) Henrik L 0.51.49 
5) KON/Olle 1.01.23 
6) Clas T 1.14.18 
7) Tobias (Vattenfall) 1.14.55 
7) Erik (Vattenfall) 1.14.55 
9) Janos 1.15.45 

5 st JO) Andras P 
II) AKF/Bosse 
12) BGU/PA 
12) Lars 1 (Vattenfall ) 

12) Lars 2 (Vattenfall) 

12) Farad (Vattenfall) 

16) lOV/Ronald 
17) OY/Lasse 
18) AIB/Per 

1.19.09 
1.19.40 
1.41.16 
1.41.16 
1.41.16 
1.14.16 
1.19.08 
1.52.35 
1.56.25 

4 st 

3" 
2" 

Jitka och Johan arrangerade denna välbesökta 5-rävars 80m-jakt i Grimstaskogen med start 
längst i öster på kartan. Johan hade tagit med sig fem arbetskamrater från Vattenfall och 
Andras hade tagit med sig landsmannen Janos. 

Efter en instruktion före start stack "Vattenfallarna" Tobias och Erik iväg på egen hand och 
hittade alla rävarna på sin första jakt med ett mycket bra resultat. De övriga tre "Vatten
fallarna" fick BGU som instruktör, men han behövde inte gripa in för att leda nybörjarna rätt. 
En viss osäkerhet i början förbyttes till bra förmåga att hantera fram-back-problematiken och 
de hittade rävarna utan större problem. 

Det blev en strålande fin sommarkväll med solsken, vindstilla och med ganska mycket myg-
go r. 

120620/Gunnar mara 
l) Håkan M 1.51.53 7 st 7) KON/Olle 1.45.45 
2) FUG/Jan 2.03.26 6" 8) Henrik L 2.04.15 
3) Janos 1.44.00 5" 9) Andras P 1.52.01 3 st 
4) Jitka 1.59.05 10) BGU/PA 1.10.00 2" 
5) AMMIIngvar 2.02.41 Il) AIB/Per l , 

6) DIYIRolf 1.34.28 4" 

Gunnars mara, en 7-rävars 80m-jakt med "fiskelådorna" och 10 minuters pass, med samling 
vid Paradiset och utanför kartan. Den stora kartan veks nämligen ned till A4, men då upp
täckte Gunnar att en av rävarna hamnade utanför kartkanten i norr! Omvikning och nu visste 
vi i vilken del av terrängen sluträven förväntades ligga. 

För att vi skulle komma in på kartan till samma startställe hade Gunnar satt upp en starträv, 
där vi skulle stämpla innan vi fick börja leta efter rävarna. starträven flyttades sedan till 
samlingsplatsen som en hjälp-mig-hem-sändare. Ganska svaga signalstyrkor indikerade en 
kommande lång bana - och det blev den i den stundtals mycket besvärliga terrängen, kuperad 
och bitvis mycket blöt (det hade ju regnat en del under juni!). 

Jakttiden var satt till 3 tim 12 min, men pga ett misstag sände rävarna bara i 2 tim l O min 
vilket gjorde att det blev bara en som tog alla rävarna. 



Efter jakten bjöd Gunnar som vanligt på grillkorv och dricka. Massor av små myggor dansade 
runt oss och lämnade en hel del märken, trots myggmedel. Ett gäng med kameror, stativ och 
lådor lastade ur ett par bilar och bar upp det till raststugan - fågelskådare? 

Nu får vi vila upp oss infår NM-et och SM-et i augusti men också fårberedas oss på det 
kommande VM-et i Serbien i september. Vem som skall åka vet FUG/Jan. 

Slutligen lite information om KOMMANDE JAKTER: 

Lördag/söndag 
4-5.08: NM i Danmark. För mer info se www.peila.se 

Onsdag 08.08: Samling kl 19.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. KON/Olle 

Tisdag 14.08: Samling kl 19.00 vid Stockby motionsgård for den sista jakten fore SM 
Arr. AKF/Bosse 

Lördag/söndag 
18-19.08: SM i Göteborg. För mer info se www.peila.se 

Onsdag 29.08: Samling kl 19.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. AIB/Per 

Onsdag 05.09: Samling kl 19.00 for en 2m-jakt vid "Kungens backe" på Lovö. 
Arr. BGU/PA 

V37: VM i Serbien 

Onsdag 19.09: Samling kl 19.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. AKF/Bosse 

Onsdag 26.09: Samling kl 19.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Håkan M 

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i början på oktober, 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 


