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Trots att det är i slutet av mars har kung Bore inte släppt sitt grepp om vintern även om det 

har blivit ljust tidigt på mornarna. Nattemperaturen har ibland krupit ner till –10C men sedan 

har det blivit runt nollan på dagarna i solen. 

 

Troligen blev den sista skidjakten för denna vinter Kaknäsjakten. Nu kommer närmast första 

apriljakten på annandag påsk och en dryg vecka senare går vi över till onsdagsjakter. Har vi 

fått vår då? 

 

Glöm inte bort att anmäla dig till årets NM i slutet av juli i Norrahammarstrakten! 

 

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 
 

130209/Sundby 

Skidor   Löpning 

1) AMM/Ingvar 1.07.00 7 st 1) Andras P 1.53.30 5 st  

2) Jitka 1.33.00  2) Johan S 1.14.00 2 ”  

3) BGU/PA 1.48.30 6 ”      

 

Gunnars traditionella lördagskvällsskidjakt vid Sundby lockade bara fem deltagare. Ett svagt 

snöfall föll i nordlig vind, men temperaturen låg bara på någon minusgrad. 

 

Det hade snöat ganska mycket den senaste tiden vilket gjorde det jobbigt för löparna att ta sig 

fram på de öppna fälten. Vid ett tillfälle såg jag spåren av någon som sjunkit ner till över 

knäna i snön! Det måste ha varit tufft. Vi skidåkare hade det lättare. 

 

Tre rävar låg utmed sjökanten, och Gunnar varnade oss för att gå ut längre på sjön än vad som 

markerades på kartan. Två av rävarna låg i låga buskar, en av dem alldeles intill vägen ned till 

Sundby. 

 

Efter jakten bjöds på grillkorv och saft. 

 

 

130217/Kaknäs 

Skidor   Löpning 

1) AMM/Ingvar 0.51.52 5 st 1) Gunnar S 0.39.15 5 st 

2) BGU/PA 1.02.10  2) Jitka 0.42.20  

3) AKF/Bosse 1.02.20  3) Henrik L 0.43.02  

    4) KON/Olle 0.53.01  

    5) Andras P 0.57.00  

    6) Clas T 0.58.15  

    7) Johan S 1.12.00 

 

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


Mulet men uppehållsväder och 0-gradigt på denna 5-rävars 80m-jakt. Av tiderna att döma 

gick det snabbare att springa/pulsa i den stundtals djupa snön än att åka skidor, trots att skaren 

ibland gav god fart på fälten. Här och där börjar nu vattnet under snön att tränga fram. 

 

Det börjar bli många elstängselinhägnade hästhagar öster om Kaknästornet, vilka tvingar oss 

att spring i sicksack för att komma fram. 

 

 

130303/Lovö (”Kungens backe”) 

1) AMM/Ingvar 0.36.25 7 st 6) AKF/Bosse 1.35.00  

2) Jitka 1.02.30  7) Clas T 1.37.10  

3) Gunnar S 1.08.50  8) Johan S 1.38.00  

4) Henrik L 1.16.54  9) Andras P 1.49.00  

5) KON/Olle 1.25.45   

 

Strålande soligt väder med runt 0 graders temperatur och lite blåsigt på denna 7-rävars 80m-

jakt, som var ca 3 km lång. Hårda, isiga stigar krävde väldubbade skor och det fanns en del 

snö kvar i skogen, dock inte tillräckligt för en skidjakt. Den som inte följde stigarna fick pulsa 

i ankeldjup snö med skare, som dock inte bar. 

 

Många hundar sprang runt i skogen liksom ett och annat rådjur, och fåglarna hade vårlängtan i 

kvittrandet. Banläggare BGU/PA. 

 

 

130317/Grimsta 

1) Jitka 0.57.50 5 st 5) Gunnar S 1.14.00   

2) AMM/Ingvar 1.01.51  6) BGU/PA 1.24.45   

3) KON/Olle 1.10.36  7) AKF/Bosse 1.42.00   

4) Henrik L 1.12.43  8) Clas T 1.00.00 2 st 

 

Ånyo ett mycket fint vårvinterväder med någon plusgrad efter en kall natt på denna 5-rävars 

2m-jakt. 8 st deltagare, 7 st olika banval. 

 

Fortfarande djup snö i skogen liksom på det stora fältet söder om bebyggelsen i Grimsta, men 

snön hade nu fått en stark skare som höll att springa på. Stigarna är ännu hala så dubbskorna 

är ett måste. Banläggare Håkan. 

 

 

130324/Brosjön 

1) KON/Olle 1.04.19 5 st 5)  BGU/PA 1.37.30 

2) AMM/Ingvar 1.08.54  6) Andras P 1.40.10   

3) Gunnar S 1.09.00  7) AKF/Bosse 2.00.00 

4) Jitka 1.26.30 

 

Henrik L arrangerade denna ca 3 km långa 5-rävars 2m-jakt  runt de två sjöarna, vars is var så 

tjock att vi kunde korsa dem utan risk (det var i alla fall vad banläggaren försäkrade vid 

starten). Skaren på den djupa snön börjar nu luckras upp så ibland sjönk vi ned till knäna – då 

blev det tungt! 

 

Lite solsken och någon grad varmt i solen  men med en svag något kylig nordlig vind över P-

platsen. Sekundstrid mellan Ingvar och Gunnar. Henrik bjöd på bullar och kakor och något 

gott och varmt att dricka.  

 

 

 



KOMMANDE JAKTER 
 

 

Måndag 01.04: 1.a apriljakten! Annandag påsk. Samling kl 10.00 vid plats som meddelas  

   via e-post och på hemsidan. 

   Arr. AIB/Per 

 

Onsdag 10.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 

   Arr. Clas T 

 

Lör/söndag 

  13-14.04: N1. Den första nationella jakten för året arrangeras i Göteborgstrakten. 

   För information och anmälan se www.pejla.se  

 

Onsdag 17.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 

   Arr. AKF/Bosse 

 

Onsdag 24.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 

   Arr. KON/Olle 

 

Måndag 29.04: Gemensam jakt med VRK. Samling kl 19.00 vid plats som meddelas  

   via e-post och på hemsidan. 

   Arr. ? 

 

Måndag 06.05: Gemensam jakt med VRK. Samling kl 19.00 vid plats som meddelas  

   via e-post och på hemsidan. 

   Arr. ? 

 

Onsdag 15.05: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 

   Arr. Gunnar F 

 

Onsdag 22.05: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 

   Arr. AMM/Ingvar 

 

Onsdag 29.05: Samling kl 19.00  för en Sprint-/Fox-O-ring-jakt vid plats som meddelas  

   via e-post och på hemsidan. 

   Arr. Andras P 

 

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i slutet av juni med jaktprogrammet för resten av 

säsongen, men dagsaktuell information finns på hemsidan.    

  

Väl mött i ”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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