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Midsommardagen 

SRJ-Biadet 

Årgång 66 Nr 4 

2013-06-22 

Vintern blev ganska lång, våren kort och nu är det sommar! Gunnars mara avslutade som 
vanligt vårsäsongen med AMM/Ingvar på forsta plats i poängserien och nu ser vi fram mot att 
samla krafter for det kommande NM-et utanför Norrahammar i slutet av juli och sedan höst
jaktema med SM i slutet av augusti och EM i Polen under V37. 

En påminnelse: 

Glöm inte bort att anmäla di2 till årets NM i slutet av i u Ii 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 vårens jakter 

13040 l/B rotorn Rätt svar Antal rävar Tid 

l) A KF/Bosse 13 st av 15 st 5 st 2.00.00 
2) BGU/PA 13stav l5st 5" 2.01.00 
3) Gunnar S 6" " 9" 5" 1.34.00 
4) AMM/Ingvar 5" " 9" 5" 1.21.00 
5) Henrik L 3" " Il " 5" 1.10.00 
6) KON/Olle inga svar 5" 1.58.00 
7) Andras P " 5" 2.14.00 

Alli/Per arrangerade denna l.a aprils 6-rävars 2m-jakt vid OK Skogsluffamas klubbstuga 
strax öster om Kärrtorps gård. Fem rävar var standardrävar; den sjätte däremot låg utanför 
saxarnas frekvensområde och lät bara "tuff tuff' när den lite oregelbundet nycklades manuellt 
av Per vid starten/målet. 

Vid varje räv fanns ett antal radiotekniska frågor att besvara, totalt 20 st. Frågorna var 
avancerade och de var sannerligen inte lätta att besvara även för den med goda tekniska kun
skaper. 

Resultaten på tävlingen ses ovan och baserade sig först på antal rätt besvarade frågor, därefter 
antal rävar och slutligen tiden. 

Terrängen var ganska kuperad och det fanns en hel del snö kvar i skogen. Skaren bar en del 
men ibland gick man ner till knäna. Isen på kanalen mellan sjöarna var dock tjock och säker. 

1304101 Altom 
l) Håkan M 0.48.12 5 st 6) KON/Olle 1.05.28 
2) AMM/Ingvar 0.49.42 7) BGU/PA 1.08.00 
3) Gunnar S 0.53.30 8) Andras P 1.08.10 
4) Henrik L 0.57.42 9) A KF/Bosse 1.09.00 
5) Jitka 0.57.45 10) Alli/Per 2.00.00 l st 
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En ganska kort bana med start strax söder om Altorps jvgstn i Djursholm hade Clas T med 
medhjälpare arrangerat. En räv låg bara ett par hundra meter från starten, men den blev ändå 
inte starträven för alla. Banlängd ca 3 km med fem 80m-rävar. Roslagsbanans olika spår 
passerade vi ett par gånger. sekundstrid mellan Henrik och Jitka med olika banval men 
samma räv som sluträv. 

De flesta satte på sig pannlamporna, men de kom nästa inte till användning tack vare den fina 
kvällen med en temperatur strax över nollan. Snön börjar nu försvinna, men delar av golf
banan är fortfarande snötäckta. 

130417~ångängen 
l) Henrik L 
2) AMM!Ingvar 
3) KON/Olle 

0.55.32 
0.56.36 
0.58.50 

5 st 4) Jitka 
5) Gunnar S 
6) BGU/PA 

1.06.00 
1.08.02 
1.08.55 

"Rävarna ligger inte längre bort från vägen än det jag kan kasta''. sa banläggaren AKF/Bosse 
innan vi gav oss iväg på denna drygt 3 km långa bana. All snö hade smält vilket gjorde det 
väldigt blött på ängar och stigar. Uppehållsväder, lite blåsigt och några grader varmt. Inget 
behov av pannlampan. 

Tätt i resultatlistan med de tre första strax under timmen och de övriga tre strax över timmen. 

130424/Enebyberg 
l) Håkan M 0.30.30 7 st 5) A KF/Bosse 1.18.15 
2) Jitka 0.30.40 6) BGU/PA 1.23.00 
3) Gunnar S 0.39.00 7) Johan S 1.23.30 
4) AMM/Ingvar 0.46.00 8) Henrik L 0.34.00 6 st 

KON/Olle arrangerade denna 7-rävarsjakt med 4 st "ordinarie" rävar (nr 2 var trasig) och 3 st 
mikrorävar, markerade på kartan med en ring med ca 100 mm diameter, med frekvenserna 
3540kHz resp3550kHz och uteffekten endast några m W. signalstyrkan på dessa var därför 
väldigt låg och kunde bara höras när man kom nära. 

Vädret var mulet med lite regn när vi kom fram, men det upphörde under jakten och startade 
igen på hemvägen. Temperatur 5-6 grader varmt och blött i skogen- tjälen i marken hindrade 
smältvattnet att sugas upp i marken. 

130515 
Här saknas resultaten från Gunnar F's jakt. Vem har dem? 

130522/Hemmesta 
l) Gunnar S 1.26.40 7 st 
2) AKF/Bosse 1.32.00 
3) Henrik L 1.43.23 
4) Andras P 2.08.00 
5) Clas T 1.34.00 4 st 

Fem tappra jägare dök upp på denna av AMM/Ingvar arrangerade 7-rävars 80m-jakt en grå
mulen onsdagskväll. 

En bana i nytt område med gott om stigar och inte alltför kuperad terräng, ca 5,5 km ideal
spår. Trots detta så hade några problem med pejlingarna och det drog ut på tiden. 
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130529/Handen 
l) Jitka 1.18.39 10 st 5) Gunnar S 1.51.52 8 st 
2) AMM/Ingvar 1.40.00 6) BGU/PA 2.27.10 7" 
3) Håkan M 1.04.30 9" 7) A KF/Bosse 1.41.00 6" 
4) Henrik L 1.39.50 8) SVM/Hans 2.05.00 

En av de fårsta fox-o-ring-jaktema (om inte rent av den första) arrangerade Andras P med 
start vid Rudan i ett svagt regnväder. 

5 st snabbsändande och 5 st långsamsändande svaga rävar (som dock ibland kunde höras på 
250 m avstånd) låg blandade med varandra i den fina, ibland också ganska krävande terrängen 
väster om Rudan. Det fanns mycket stigar men det blev också en hel del terränggång genom 
kärr och tät undervegetation. 

Tyvärr slutade två av rävarna att fungera under jakten och att försöka hitta dem i de 
markerade cirklarna var inte lätt. Jitka lyckades dock och därmed knep hon förstaplatsen. 
Själv letade och letade jag i den markerade sluttningen men tvingades ge upp trots att jag 
måste ha passerat räven på bara någon meters avstånd -rävarna var väl gömda och saknade 
skärmarna. 

130605/Boda äng 
l) Gunnar S 0.42.30 5 st 6) ID V/Ronald 1.18.00 
2) AMM/Ingvar 0.42.35 7) AKF/Bosse ? 4 st 
3) Henrik L 0.52 35 8) BGU/PA 1.35.00 3" 
4) KON/Olle 0.57.37 8) AnnaS 1.35.00 
5) Andras P 1.12.38 8) Johan 1.35.00 

Jitka och Johan S hade lagt en ganska kort men myggrik 5-rävars 80m-jakt öster om Kallhäll 
på norra Järvafåltet i ett strålande fint väder. Från parkeringsplatsen utanför kartkanten gick vi 
in en km till startplatsen och kom sålunda att kunna ha rävar hela varvet runt - och det hade 
vi! 

PA tog med sig två nybörjare och efter en lite trevande start kom rävsaxskötaren Johan under
fund om hur minimum och fram-back fungerade och hittade sedan två av de tre rävarna. 

Efter jakten serverade Jitka och Johan S på dryck, salta nötter, småkorvar och bananer och vi 
lät oss väl smaka. 

130612/Tömskogen (Nationell jakt 2b, 2m-jakt) 
Damer 
l) Jitka 1.39.20 5 st 

H40 
l) Håkan M 
2) Henrik L 

H 50 
l) AMM/Ingvar 
2) FUG/Jan 
3) SVM/Hans 
4) FNB/Göran 

1.19.58 
1.37.07 

1.32.42 
1.58.01 
1.53.38 
1.51.52 

5" 

5" 

4" 
3" 



H60 
l) KMU/Peter 
2) Gunnar S 
3) CJW/Bo 
4) DIY/Rolf 

H70 
l) EZM/Leif 
2) KON/Olle 
3) Andras P 
4) A KF/Bosse 

1.20.17 4 st 
1.35.09 
1.51.43 
1.52.38 3" 

1.28.00 4" 
1.36.29 
1.58.29 
1.55.33 3" 

I ett strålande väder med mycket mygg arrangerades den sista delen av årets uttagningsjakter 
till EM-Iaget i den fina Tömskogsterrängen med -OY/Lasse som banläggare och - AIB/Per 
och -BGU/PA som medhjälpare. Per tog också med sig en 14-årig nybörjare och tillsammans 
hittade de en räv. 

DIY/Rolf skrev följande: "22C. Strålande sol, varmt. Krävande terräng med många berg. När 
räven skulle sända var man alltid nere i dalen mellan två berg och måste upp till toppen för att 
pejla igen. Väntetid 2-4 minuter varje gång". 

Eftersom dennajakt ingår i poängserien blir det många 10-poängare att dela ut! 

130619/Gunnars mara 
l) Håkan M 2.34.00 16 st 
2) AMM/Ingvar 2.51.33 14" 
3) Jitka 2.59.00 13 .. 
4) Henrik L 2.16.00 12 " 
5) KON/Olle 2.52.00 
6) SVM/Hans 2.58.00 
7) Peter Ljungström 2.36.35 9" 

8) FUG/Jan 
9) Clas T 

lO) DIY/Rolf 
11) Andras P 
12) AIB/Per 
13) Johan S 
14) BGU/PA 

2.51.00 
2.46.00 
2.50.35 
2.59.00 
2.59.59 
2.33.00 
3.00.00 

9 st 
7" 

3" 
2" 
6" Bröt 

Gunnar mara, med start vid Paradiset och mål hemma hos honom på andra sidan kartan, 
innehöll totalt 18 st ( !) rävar (7 st fiskel ådor, 5 st svaga fax-o-ring-rävar, 5 st "halvs vaga" 
KON-rävar på olika frekvenser samt en målräv). Fax-o-ring-rävarna var markerade med 
ringar på kartan och koncentrerade i närheten av startplatsen. Övriga rävar var utspridda över 
hela kartan. 

Det är verkligen inte lätt att hålla reda på alla olika frekvenser och rävar och samtidigt ta sig 
fram genom den ganska knepiga terrängen. Red orienterade fel i början och beslöt efter fem 
funna rävar att återvända till startplatsen och hjälpa Gunnar med transporten av bilarna från 
starten till målet. 

Efter jakten bjöds på korv och dryck, som vi delade med ett antal myggor/knott. Uppehålls
väder under jakten men regnet kom på hemvägen. 

Med denna jakt är vårsäsongen över och alla önskas en trevlig och härlig sommar. I augusti 
börjar vi igen! 

KOMMANDE .JAKTER 

Onsdag 07.08: Samling kl19.00 för höstsäsongens förstajakt vid plats som meddelas via e
post och på hemsidan. 
Arr. KON/Olle 



Onsdag 14.08: 

Tisdag 20.08: 

FreJlördag 
23-24.08: 

Onsdag 04.09: 

V37: 

Onsdag 18.09: 

Onsdag 25.09: 

Söndag 06.10: 

Samling Id 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. BGU/PA 

Samling Id 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan för 
den sista finslipningen inför SM-et kommande helg. 
Arr. AKF/Bosse 

SM i Kumlatrakten. Info på hemsidan och www.pejla.se 
Arr. BRJ 

Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. AMM!Ingvar 

EM i Polen 

Samling Id 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. AKF/Bosse 

Samling kl 19.00 for KM-natt vid plats som meddelas via e-post och på 
hemsidan. Sista onsdagskvällsjakten l 
Arr. BGU/PA 

Samling kl l 0.00 för KM-dag vid plats som meddelas via e-post och på 
hemsidan. Första söndagsjakten! 
Arr. Andras P 

Nästa SRJ-B1ad beräknas komma ut i slutet av september med jaktprogrammet för resten av 
säsongen, men dagsaktuell information finns på hemsidan. 

Väl mött i "läskiga" skogen! 
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Kretsschema till Rll55 

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

Tel: 08-26 02 27 
0703-024 533 

e-post: panord@ al gonet.se 


