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Midsommarafton! 

Sommaren kom med värme och sol, men just nu är det bara drygt l O grader med en kall nord
lig vind. Det gäller att vara vannt klädd om midsommaraftonsmiddagen skall inmundigas 
utomhus. I norr är det risk ror snö. 

Gunnars mara avslutade som vanligt vårsäsongen med en 12-rävarsjakt + målräv i skogama 
där han bor med Jitka som vinnare och AMM/Ingvar på andra plats. Han ligger dock på första 
plats i poängserien. Nu väntaNM-et i Finland i slutet av juli (glöm inte bort att anmäla dig!!) 
och sedan hös~akterna med Olles jakt i början av augusti. 

För ytterligare information om våra avklarade och kommande jakter finns att läsa på SRJ's 
hemsida under: http://www.ardf.se/srj 

Resultat från vårens klubbjakter 

140416/Kottlasjön 
l) HåkanM 
2) AMM/Ingvar 
3) Jitka 
4) Henrik L 

0.31.15 
0.37.17 
0.40.52 
0.42.45 

5 st 5) Gunnar S 
6) KON/Olle 
7) BGU/PA 
8) Johan S 

1.01.40 
1.02.48 
1.14.20 

3" 

Med start vid Kottlasjöns västra sida arrangerade AKF/Bosse vårens andra kvällsjakt, 3-4 km 
lång, och för några gick det verkligen undan i buskarna. Andra tog dock lite längre tid på sig 
och njöt av den fina Lidingöterrängen. Vi hann alla tillbaka innan mörkret kom, så pannlam
porna rorblev släckta. 

140423/Skavlöten 
l) Håkan M 0.41.30 5+2 st 5) AKF/Bosse 1.11.50 5+2 st 
2) AMM/Ingvar 0.46.08 5+2" 6) BGU/PA 1.28.30 5+1 " 
3) Gunnar S 0.55.30 5+2" 7) Jitka 0.40.00 4" 
4) Henrik L 1.07.41 5+1 " 

Olle arrangerade en 2m-jakt i terrängen norr om Skavlöten med 5 st ordinarie rävar plus 2 st 
"bonusrävar". Vi skulle först hitta de vanliga rävarna och ta tid vid den sista, och därefter leta 
reda på "bonusrävama", som låg på en annan men närliggande frekvens och var ganska svaga, 
ungefär som fox-o-ring-rävar. Vissa saxar var dock så bredbandiga att de vanliga rävarna 
blockerade "bonusrävama" om man inte kom tillräckligt nära. 

Strålande väder med ca l 0°C vid starten men temperaturen sjönk sedan till strax över 0°C, 
och pannlampan var ett måste runt kl 21 när sista kontrollen skulle hittas. Jitka fick batteri
problem och tvingades bryta jakten. 



140507/Norrby 
l) AMM/Ingvar 0.48.11 5 st 6) SV M/Hans 1.34.50 
2) Jitka 0.56.09 7) AKF/Bosse 1.41.00 
3) Gunnars 1.01.20 8) Johan S 1.20.00 4 st 
4) Henrik L 1.05.38 8) Henrik W 1.20.00 Nybörjare 
5) KON/Olle 1.28.10 10) Gunnar F 1.37.00 3" 

Mulet med risk for regn samt en kall blåst vid p-platsen "Kungens backe" NV om Norrby 
gård på Lovö. Banläggaren BGU/PA hade lagt ut 5 st 2m-rävar på en drygt 3 km lång bana, 
där ett par av rävarna gav en del bekymmer vid närstriden. 

Gunnar S fick saxproblem vid start, lånade en reservsax och kom därfor iväg lite fOrsenad, 
men det gick ju bra ändå. 

Johan S hade med sig en nybörjare och tillsammans hittade de fyra rävar. 

140514/Ulriksdal 
l) Jitka 0.25.07 4 st 6) KON/Olle 0.47.55 
2) AM M/Ingvar 0.40.11 7) BGU/PA 0.54.30 
3) Henrik L 0.43.40 8) Gunnar S 1.03.50 
4) Monika 0.44.00 9) Andras P 1.13.40 
5) AKF/Bosse 0.45.10 lO) YFI/Ola 1.25.29 

Clas hade lagt en ca 2,5 km lång bana med start vid Contideocen i närheten av Ulriksdal slott 
med 5 st 2m-rävar- dock strejkade räv 2. Lite regn foll under eftermiddagen, men det blev 
fint på kvällen. 

l O st jägare gjorde 9 st olika banval i den på några ställen ganska kuperade terräng, och Jitka 
gjorde ett kanonlopp på bara 25 minuter! 

140521/Stora Skuggan 
l) Håkan M 0.35.00 5 st 9) Henrik L 1.29.00 
2) Gunnar S 0.44.00 10) AKF/Bosse 1.30.00 
3) AMM/Ingvar 0.44.30 11) KMU/Peter 1.35.00 
4) EZM/Leif 0.45.00 12) Johan S 1.21.00 4 st 
5) KON/Olle 0.49.00 13) D lY/Rolf 1.55.00 
6) Jitka 1.02.00 14) FNB/Göran 1.36.00 3" 
7) CJW/Bosse 1.04.00 15) Andras P 2.00.00 
8) BGU/PA 1.12.00 16) SVM/Hans 2.09.00 2" 

Per/AIB arrangerade SRJs 2m-KM tillsammans med den gemensamma SRJNRK-jakten. 

Startplatsen låg mitt i kartan, och vi var nog alla överens om att ett par tre rävar skulle ligga i 
den norra delen av kartan - men där blev vi lurade! En låg bara ca 300m ö om startplatsen 
(och denna blev sluträv for de flesta), de övriga låg söder om Laduviken. 

Banlängd drygt 3 km med rävarna ganska lågt placerade, vilket gjorde vissa pejlingar osäkra. 
Någon sprang ca 9 km på denna relativt korta bana. Målet låg vid startplatsen. Vädret var 
varmt och skönt med ca +25C. 



14052 8/Granby 
l) Håkan M 1.24.50 lO st 7) AKF/Bosse 1.22.00 4 st 
2) Gunnar S 1.34.00 8) Peter L 1.30.10 
3) Henrik L 1.43.10 9) EZM/Leif 2.28.00 lO" (öt) 
4) KON/Olle 1.54.00 lO) D lY/Rolf 2.44.00 8" (öt) 
5) AMM/Ingvar 1.59.00 9" 11) SVM!Hans 2.12.00 7" (öt) 
6) BGU/PA 1.32.00 5" 

Dagens jakt blev en fox-0-ring-jakt med 10 st sändare, fem långsamsändande och fem snabb
sändande på samrna frekvens samt en hjälp-mig-hem-sändare på en annan frekvens. Banlängd 
drygt 6 km i en ganska svårorienterad, kuperad terräng i området nära Paradiset i södra 
Huddinge. Banan kunde mycket väl fungera som en VM- eller EM-bana! 

Fyra VRK-are gästade oss denna ganska kalla kväll när vi samlades vid OK Hellas klubb
stuga. Kartutdelning några minuter före start. Mål vid startplatsen, och banläggarent Andras 
bjöd på frukt, choklad och dryck efter den jobbiga jakten med maxtid 2 timmar. 

140602/Frösåker 
l) Henrik L 1.08.53 7 st 9) Christer E 1.40.00 
2) AMM/Ingvar 1.10.38 lO) CJW/Bosse 1.42.30 
3) FUG/Jan 1.21.38 11) FNB/Göran 1.44.00 
4) Gunnar S 1.21.40 12) Mattias E 1.46.47 
5) EZM/Leif 1.30.20 13) AKF/Bosse 1.33.00 6 st 
6) SVM!Hans 1.36.12 14) DAA/John 1.21.40 3" 
7) DIY/Rolf 1.36.30 15) Harmen 1.46.00 
8) Anders S 1.37.00 

Den andra gemensamma VRK/SRJ-jakten i Västeråstrakten med Peter L som banläggare. 
Rolf/D lY skrev fåljande: "Fint väder, inte alltfår varmt. 15 jägare startade, varav 4 från Sthlm 
och 2 från Kumla. En från Kurnia var en holländare, som ville prova på våra skogar. Han 
råkade fårväxla framiback på saxen och hamnade nästa en km utanfår kartan i stugområdet 
Lybeck. En bilist förbarmade sig över honom och skjutsade honom tillbaka till starten." 

140604/Grimsta 
l) Gunnar S 0.30.40 5 st 5) Henrik L 0.48.39 
2) AMM/Ingvar 0.35.47 6) AKF/Bosse 1.01.30 
3) KON/Olle 0.44.37 7) Clas T 1.07.15 
4) Monika 0.48.20 8) Andras P 1.10.50 

En ganska kort jakt i Grimstaskogen med start vid FRO ·s lokal i närheten av Räcksta krema
torium. Ganska varmt med risk för regn, men det höll sig borta under jakten. Något föll dock 
under natten, vilket blötte ner ett par rävar som togs in morgonen därpå. Gott om mygg. Ban
läggare BGUIPA. 

140611/Bögs gård 
l) AMM/Ingvar 0.48.03 5 st 6) Monika 1.28.00 
2) Henrik L 0.50.35 7) KON/Olle 1.29.00 
3) Gunnar S 1.18.10 8) AKF/Bosse 1.35.10 
4) Andras P 1.18.20 9) Gunnar F 1.42.00 
5) BGU/PA 1.27.40 



Jitka och Johan fixade denna 5-rävars 80m-jakt med en banlängd på ca 3 km i den fina och 
stigrika terrängen på Järvafältet norr om de stora tidningstryckerierna i Akalla. Gott om mygg 
på vissa ställen där stigarna passerade sankmarker, varmt och skönt väder. 

En stor tjur bligade på oss när vi sprang förbi, så det blev aldrig tal om att gena över hagen på 
väg mot 4:ans räv när vi hade hittat räv 2, utan det blev till att springa runt istället. 

140618/Gunnars mara 
l) Jitka 2.14.45 13 st 8) Clas T 2.00.00 5 st 
2) AMM/Ingvar 2.26.10 9) YFVOla 2.39.00 
3) Henrik L 2.30.15 12" lO) KON/Olle 2.23.30 4" 
4) Peter L 2.52.40 11) Al B/Per 2.33.00 3" 
5) DIY/Rolf 2.35.30 11 " 12) AKF/Bosse 1.10.00 O" 
6) SV M/Hans 2.59.45 13) Gunnar F ? 
7) BGU/PA 2.30.20 8" 

Gunnar mara med start vid Tomberga gård och mål hemma hos honom. För att komma till 
startplatsen, för dem som inte körde dit utan parkerade vid målet, skulle vi gå genom skog och 
en hästhage, i vilken två ystra hästar frustande rusade fram och tillbaka. Det gällde att gå nära 
elstängslet för att sätta sig i säkerhet för den händelse att de skulle komma för nära. 

Sju "fiskelådor" på 3580kHz, fem svaga rävar på olika frekvenser samt målräv på 3520kHz 
med ca 8 km banlängd fågelvägen i den stundtals tuffa terrängen med massor av nedhuggen 
undervegetation och halvtorra kärr med högt gräs och tuvor. Någon halkade av en tuva och 
sjönk ned tillljumsken med ena benet. Maxtid 3 timmar. 

V armt och skönt och massor av mygg/knott när vi kom i mål, där Gunnar bjöd på varm korv 
och dryck. Det blev en sen hemkomst för oss sedan - vägen via Västerhaninge hade stängts av 
så vi fick ta omvägen via Påla malm och Tumba. 

Nu är det sommarlov, men i augusti kör vi igång igen med Olles jakt. 

Trevlig sommar! 

KOMMANDE JAKTER 

Fredag till sön-
dag 25-27.08: NM i Finland 

Onsdag 06.08: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. KON/Olle 

Onsdag 13.08: Samling kll9.00 vid Brostugan på Kärsön. 
Arr. BGU/PA 

Tisdag 19.08: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan för 
den sista jakten före SM 
Arr. AKF/Bosse 

Fredag och lördag 
22-23.08: Årets SM i SRJ's regi 



Onsdag 03.09: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. AMM/Ingvar 

06-13.09: VM i Kazakstan 

Onsdag 17.09: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. AKF/Bosse 

Onsdag 24.09: SRJ natt-KM. Samling enligt senare info för denna sista kvälls jakt. 
Arr. ? 

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i slutet av september, men dagsaktuell information finns 
på hemsidan. 

Väl mött i "läskiga" skogen! 
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