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Strålande varmt och soligt väder inledde vårt sommaruppehåll efter Gunnars mara. Poäng
serien 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 

Men vi börjar med Rävjakts-NM i Danmark 

Årets NM arrangerades i Danmark under helgen 4-5 augusti med forläggning i Tisvildeleje, 
en liten by ca 60 km norr om Köpenhamn. Förläggningen var i en semesteranläggning, där vi 
inkvarterades i fina 4-bäddslägenheter, och det fanns en utmärkt restaurant på området. 
Banläggare och ansvarig for tävlingama var Arne Jensen/OZ9V A i spetsen for några med
hjälpare, som gick ut med rävarna i skogen. 

Drygt 30 st deltagare kom från Danmark, Norge, Finland, Sverige och Estland. 

Tävlingarna startade på lördag eftermiddag med en 80m-jakt med start vid Grib Skov, dit vi 
kom efter en 18 km lång bilfärd. Diagonalt genom området går en livligt trafikerad järnväg, 
och Arne varnade oss for den, men på många ställen tutade tåget for att göra oss 
uppmärksamma på dess framfart. Terrängen var mycket stigrik och inte särskilt kuperad. 
Varmt och fint väder. Banlängd ca 6,5 km. 

På kvällen hade vi en gemensam 3-rättersmiddag med prisutdelning både individuellt och i 
lag och avslutades med en hel del eftersnack. 

Söndagstävlingen och 2m-jakten startade på fonniddagen med start alldeles intill Tisvildeleje. 
Det regnade lite när vi samlades for att gå till startplatsen, men regnet upphörde efter en 
stund. Starten började i en fin bokskog, men övergick snart i en planterad barrskog, planterad 
for ett par hundra år sedan for att fårhindra att sanden blåste bort. Återigen en mycket stigrik 
terräng med en och annan höjd och en banlängd på ca 6,5 km. 

Tävlingen avslutades med en prisutdelning lika lördagen, Arne med medhjälpare avtackades 
varefter vi påbörjade hemresan. Nästa år är det Sveriges tur att arrangera tävlingarna. 

Resultat av höstens klubbjakter (+ SM i Göteborg) 

120808/Mörtsjön 
l) Håkan M 0.41.50 5 st 6) Henrik L 1.49.00 
2) Jitka 0.44.20 7) Gunnar F 2.03.20 
3) A MM/Ingvar 1.07.50 8) Andras P 1.00.00 3 st 
4) BGU/PA 1.36.00 9) Clas T 0.40.00 l " 
5) Gunnar S 1.40.30 

Höstsäsongens fårsta jakt blev en blöt 5-rävars 2m-jakt med KON/Olle som banläggare vid 
Mörtsjön i Täby. Det regnade kraftigt under dagen men lagom till starten övergick regnet till 
duggregn. 



Andras hade oturen att få in vatten i saxen och därmed var jakten tillända for hans del. Någon 
annan hade slagit in saxen i bubbelplast och då gick det bättre. Clas stukade foten och 
tvingades bryta. 

Banlängd ca 4 km men den ibland kuperade terrängen tillsammans med de mörka regnmolnen 
gjorde att pannlampan borde ha använts i slutet av jakten. Håkan och Jitka gjorde ett kanon
lopp med en dryg kvart till tredje man. 

120814/S tockby 
l) Håkan M 0.45.30 5 st 6) Gunnars 1.34.50 
2) KON/Olle 0.50.09 7) Henrik L 1.42.00 
3) AMM/Ingvar 1.00.14 8) BGU/PA 1.57.20 
4) Jitka 1.12.33 9) lOV/Ronald 2.00.00 
5) Andras P 1.17.00 10) Johan S 1.00.00 3 st 

Sista träningsjakten fore kommande helgs SM arrangerade AKF/Bosse som en 5-rävars 2m
jakt. "Det borde inte ha blivit så svårt", sa Bosse efter jakten, men for några av oss blev det 
knepigt. Efter att ha funnit första räven pekade signalerna från nästa räv ihärdigt in mot 
kyrkogården i NV, men jag tog för givet att Bosse inte hade gömt räven där när jag väl kom 
fram, så jag vände österut vid muren, och då gick det så småningom bättre, men inte bra. 

Varmt och skönt och det var flera "vanliga" motionärer som frågade vad vi höll på med; 2m
saxarna är ju inte så lätta att gömma. Detta blev troligen också den sista jakten utan behov av 
pannlampan. 

120817-18/SM i Göteborg 
Årets Räv-SM arrangerades i Lindome, söder om Göteborg, av Göteborgsrävjägarna i sam
arbete med Kungsbacka Radioamatörer. Övernattning med välkomstfika, nattmål, frukost och 
lunch på lördagen ordnades i IK Uvens fina klubbstuga. 

Nattetappen startade kl 20.58 utanfor klubbhuset med 5 st 80m-rävar, men pga strul med en 
räv (nr 2) ströks den. Den startade några pass sent och sände dessutom tillsammans med räv l. 
Därtill var den mycket svag. Vinnare blev Håkan M på drygt 40 minuter med VMU/Bengt på 
andraplats med drygt 48 min och Fredrik Malmsten!GRJ på tredjeplats med drygt 50 minuter. 

Dagetappen startade kl 09.07 sedan alla de sju rävarna hade kontrollerats att de fungerade. Vi 
kördes ut av arrangörerna till en plats längst ut på kartkanten, 3 km fågelvägen från 
klubbstugan. Det blev en tuff och lång jakt, ganska stigrik men också med besvärlig och blöt 
terräng om man envisades med att gå kompasskurs mellan rävarna. Återigen vann Håkan M 
på nästan 98 minuter med VMU/Bengt på andraplats med drygt 112 minuter och Gunnar S på 
drygt 131 minuter. 

Efter lunch blev det prisutdelning såväl individuellt som i lag. I lagtävlingen vann SRJ l 
(Håkan M, Gunnar S och AMM/Ingvar) med VRK l ( CJW/Bo, FUG/Jan och EZM/Leif) på 
andraplats och GRJ 1/BRJ (VMU/Bengt, Fredrik M och GHS/Robert) på tredjeplats. 

Mer detaljerad resultatinformation finns på www.pejla.se 

120829/Nyckelviken 
l) Håkan M 0.49.52 5 st 5) BGU/PA 1.33.00 
2) KON/Olle 1.01.50 6) Gunnar S 1.37.00 
3) Jitka 1.11.00 7) AKF/Bosse 1.11.00 4 st 
4) Henrik L 1.15.00 



AMM!Ingvar arrangerade denna 5-rävars 2m-jakt vid Nyckelviken, som ligger i Nacka i när
heten av Nacka Forum. Behaglig temperatur, molnfritt med en fullmåne när mörkret föll och 
ganska många motionärer på stigarna. 

Terrängen var på vissa ställen mycket kuperad med raviner, stora brantfötter och mossbelupna 
stenar, så det blev en hel del reflexer och det var inte alldeles lätt att ta sig fram ibland. Det 
syns också på tiderna trots att banan inte var så lång. 

120905/ J u dam 
l) AMM/Ingvar 
2) Henrik L 
3) Gunnar S 

0.40.47 
0.50.20 
0.51.50 

5 st 4) Jitka 
5) KON/Olle 
6) Gunnar F 

0.56.07 
0.58.35 
1.00.00 

Sista 2m-träningsjakten före VM-et i Serbien arrangerades av redaktören i ett strålande fint 
höstväder. Trots den ganska snälla terrängen blev det en del reflexer, som fick några jägare att 
leta efter en räv ett par hundra meter från den verkliga platsen. 

Mycket folk ute med sina hundar, och vid startplatsen fick en nyfiken far med son en visning 
av vad vi håller på med. 

10-16/9 VM i Serbien 
Se www.peila.se for mer information. Nedan syns det svenska laget, som skördade ett antal 
medaljer under tävlingarna. Längst bak finns också en delkopia av kartan från den första 
tävlingen. Skala l: l 0.000, ekvidistans 5 m! 

Henrik Lindell 

1209 19/Brevik 
l ) Henrik L 0.51.00 
2) KON/Olle 1.01.05 
3) Jitka 1.01.40 
4) Gunnar S 1.02.1 o 
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AKF/Bosse arrangerade denna första jakt med 5 st 80m-rävar efter VM-et i Serbien. Henrik 
visade att den tuffa Serbienterrängen veckan före inte hade tagit knäcken på honom. 

Ett kraftigt regn föll under dagen, med det upphörde i god tid före starten och det blev en fin, 
stjärnklar kväll med drygt 15 graders temperatur. Regnet hade dock gjort många häststigar 
hala och leriga. 

Slutligen lite information om KOMMANDE JAKTER: 

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

Söndag 07.10: Samling kl 10.00 för höstens första dagjakt vid en plats som meddelas via e
post och på hemsidan 
Arr. KON/Olle 

Söndag 14.10: Samling kllO.OO vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Andras P 

Söndag 21.10: Samling kl l 0.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Gunnar F 

Söndag 28.10: Samling kl l 0.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Clas T 

Söndag 11.11: Samling kl l 0.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Jitka l Johan S 

Söndag 18.11: Samling kl l 0.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Henrik L 

Söndag 02.12: Samling kl l 0.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. AMM/Ingvar 

Söndag 16.12: Samling kl 10.00 vid en plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. BGU/PA 

Måndag 31.12: Nyårsaftonsjakten l Samling kl l 0.00 vid en plats som meddelas via e-post 
och på hemsidan 
Arr. Gunnar S 

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i början på januari 2013, 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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