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Gott Nytt År 2015 !
Nyårskonserten har förklingat, nyårsaftonsjakten har avklarats, poängserien är avgjord och nu 
är det dags att ta nya rävjaktstag. Ett par jakter samt årsmötet inleder 2015 års aktiviteter. !
Kalenderbitaren har upptäckt att det blev bara fyra SRJ-nummer under förra året, detta pga 
tidsbrist hos redaktören. Därför finns nu alla våra höstjakter i detta blad.  !
31 jakter har vi protokollfört och av dessa har 26 jakter räknats, och det visar sig att årets 
poängserievinnare blev AMM/Ingvar med Gunnar S på andra plats och Henrik L på tredje 
plats. Grattis! !
Utöver dessa jakter har vi deltagit i tre nationella uttagningsjakter för VM-et i Kazakstan, SM 
och NM. !
I år gäller EM i Tjeckien i augusti. !
             Årsmötet: onsdag den 21/1 kl 19.00 hemma hos AKF/Bosse på Mjölnarstigen 4 
                               på Lidingö. Ring honom på telefon 08-765 91 49 senast på måndagen 
                               den 19/1 och anmäl dig. !
         Vår nuvarande ordförande Håkan Melin har avsagt sig omval. Till ny                      
                              ordförande föreslås Gunnar Fagerberg. Beslut tas på årsmötet. !
För ytterligare information om våra avklarade och kommande jakter finns att läsa på SRJ´s 
hemsida under: http://www.ardf.se/srj !
Resultat från höstens klubbjakter !
140806/Gullsjön 
1) Jitka 0.39.45 5 st   
2) Gunnar S 1.00.50     
3) AKF/Bosse 1.15.30          
4) Henrik L 1.20.30 
5) BGU/PA 1.35.05   !
Höstsäsongens första jakt blev en 5-rävars 2m-jakt i terrängen söder om Gullsjön, en ganska 
snäll jakt med en ca 3,5 km lång bana. Den värsta värmen hade kulminerat, men det blev ändå 
en varm jakt. Månen lyste svagt genom molntäcket när vi åkte hem. !
Några kvinnliga hundägare visade ett stort intresse för våra aktiviteter, men det blev inte 
möjligt att få med någon på en demonstration. !
Banläggare KON/Olle 

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


140813/Judarn-Kyrksjön 
1) AMM/Ingvar 0.50.43 7 st 6) SVM/Hans 1.21.30  
2) Gunnar S 0.52.00  7) Clas T 1.46.00  
3) KMU/Peter 0.59.11  8) Monika N 1.59.40  
4) Henrik L 0.59.20  9) AKF/Bosse 1.00.00 3 st 
5) KON/Olle 1.15.36 !
3 st av rävarna var placerade ganska nära varandra i olika små skogsområden i villakvarteren 
på norra sidan av Bergslagsvägen i Kyrksjöområdet och resten i Judarnskogen. Banlängd bara 
drygt 3 km fågelvägen, men t-banans hinder gjorde banan drygt dubbelt så långt. Det fanns 
inga möjligheter att korsa Bergslagsvägen någon annanstans än vid kartkanterna. !
Åskan passerade i närheten när rävarna sattes ut, men kvällen blev regnfri och varm. Bosse 
fick saxproblem. Monika fick en sen start, men lyckades ändå hitta alla rävar inom full tid. 
Två andra jägare var så trötta att de åkte hissen upp till gatan vid Åkeshovs T-banestation! !
Banläggare –BGU/PA  !!
140819/Lidingö 
1) Jitka 0.45.00 4 st 5) Clas T 1.07.00  
2) AMM/Ingvar 0.54.40  6) BGU/PA 1.15.15 
3) KON/Olle 0.54.50  7) Gunnar F 1.30.00 
4) Henrik L 0.59.30  8) Monika N 1.20.00 2 st !
Den sista träningsjakten före SM arrangerades som vanligt av AKF/Bosse med BZR/Tobba 
som medhjälpare. Förutsättningarna var att vi skulle ta rävarna 1 och 2 först, eftersom de 
skulle tas in ganska tidigt. De övriga rävarna skulle starta i tredje passet. !
Men pga felinställning av starttiden var det tyst en tid innan 3:an kom igång, därefter startade 
1:an och sedan 4:an och 5:an. 2:an startade inte.  !
Behaglig kvällstemperatur och pannlamporna behövdes inte. Nu gäller SM-et kommande 
helg. !!
140903/Nyckelviken 
1) Jitka 0.54.56 5 st 4) Clas T 0.57.00 3 st 
2) KON/Olle 1.37.00  5) AKF/Bosse 0.57.00 2 ” 
3) Henrik L 1.30.00 4 ” 6) Gunnar F 0.15.00 1 ” !
Banläggare AMM/Ingvar skrev följande efter jakten: ”Det ryktades om att man önskade en 
tekniskt avancerad 2m-bana så här före VM. Före start varnades för att ta räv 1 och 4 i 
mörker, då dessa var placerade vid höga branter. !
Dessa rävar och räv 5 vållade vissa problem både med att pejla och att ta sig fram till då 
terrängen är mycket kuperad. Avståndet mellan rävarna hölls därför ganska kort. !
Gunnar F kom sent då han var vid fel skog, och när han hittat rätt skog så hade han fel sax 
med sig. Han lånade min, som tyvärr inte var laddad och därför la av efter ett tag”. !



140917/Kottlasjön 
1) AMM/ingvar 0.51.00 5 st 4) Monika N 1.03.00 4 st 
2) Gunnar S 1.19.30  5) BGU/PA 0.45.00 1 ” 
3) KON/Olle 1.27.00 !
Soligt och varmt när vi startade, svalt och månsken när vi kom tillbaka. Flera förbipasserande 
vid startplatsen blev nyfikna på 2m-saxarna och varför vi hade pannlampor i solskenet. den 
estniske ambassadörens bil stod på p-platsen så vi trodde vi skulle få fint besök, men tyvärr 
dök han inte upp. !
PA´s pannlampa slutade plötsligt att fungera och det gick inte att skaka liv i den igen. Lyck-
ligtvis hände det på ett upplyst spår så han slapp sitta i skogens mörker hela natten. !
Banläggare AKF/Bosse och BZR/Tobba. !!
140924/Ängsjö 
1) Håkan M 0.41.00 5 st 5) KON/Olle 1.24.05  
2) Gunnar S 0.48.30  6) BGU/PA 1.43.00  
3) Henrik L 0.49.30  7) YFI/Ola 1.29.00 3 st 
4) AMM/Ingvar 1.02.30 !
SRJ´s natt-KM arrangerades av Gunnar F vid Ängsjö friluftsgård med 5 st 80-rävar och 
avslutade därmed ärets nattjakter. det småregnade under hela dagen men det upphörde lagom 
till start. Blött i skogen och halt på mossiga stenar. !
Temperaturen var behagliga ca 10 grader C men den föll senare under kvällen. Många stigar 
underlättade framkomligheten på den ca 3 km långa banan. !
Om en dryg vecka går vi över till söndagsjakter med KON/Olle som förste banläggare. !!
141005/Enebyberg 
1) Gunnar S 1.47.15 7 st 4) Andras P 1.58.00  
2) AMM/Ingvar 1.47.42  5) BGU/PA 1.47.20 4 st 
3) Clas T 1.45.30 6 ” !
Första söndagsjakten för höstsäsongen arrangerades av KON/Olle vid Enebybergs IP. En 
nyligen nedgrävd högspänningskabel hade Olle markerat extra på kartan. ”Om ni behöver 2 
timmar på denna bana har ni problem” sa Olle. Och det hade vi uppenbarligen! !
Varmt men mulet väder och blöt på dojorna blev man bara när man skulle korsa öppna fält 
med högt gräs. Dusch och bastu avslutade jakten och regnet började när vi kom hem. !!
141012/Kallhäll 
1) Henrik L 1.12.05 7 st 9) SVM/Hans 1.44.31  
2) Gunnar S 1.12.10             10) AKF/Bosse 1.40.00 6 st 
3) AMM/Ingvar 1.12.36             11) BGU/PA 1.47.00 5 ” 
4) FUG/Jan 1.15.50             12) Andras P 2.08.00  
5) KMU/Peter 1.22.15             13) HPL/Anders 1.25.00 4 ” 



6) FNB/Göran 1.26.00             13) Erik från Umeå 1.25.00 
7) DIY/Rolf 1.34.10             15) GNS/Peder 1.44.00 
8) KON/Olle 1.42.53 !
Årets dag-KM med 7 st 80m-rävar arrangerades av Clas T med medhjälpare Mats med start 
vid Arlas mejeri i Kallhäll med ett rekordartat antal 15 st, varav 3 st nybörjare.  !
Fem SRJ-are från Västerås dök upp och fyra av dem lade beslag på fyra platser efter varandra. 
Dessutom kom två nya medlemmar i SRJ, HPL/Anders och GNS/Peder, och hittade fyra rävar 
vardera. !
”Erik från Umeå” hade deltagit i 25-mannaorienteringen dagen före i Södertäljetrakten och på 
vägen hem passade han på att prova på vår variant av orientering. En grundläggande 
information fick han av PA och därefter tog de ett par rävar tillsammans innan han på lätta fjät 
försvann i skogen på väg mot sin tredje räv. Även här blev det fyra rävar, bra resultat på den 
första jakten. Därefter tog han sig till E4 och åkte hem till Umeå.  !
Mulet och ganska varmt och regnet, som hängde i luften, föll först när vi var på väg hem. 
Därmed blev banläggarna ”sura gubbar utvändigt men glada invärtes” när rävarna åter-
bördades till PA för torkning och laddning. Banlängden blev ca 4,5 km fågelvägen. !!
141019/Hellas 
1) Gunnar S 0.43.30 5 st 4) Johan S 1.28.40 4 st 
2) AMM/Ingvar 0.56.07  5) GNS/Peder 1.25.00 3 ” 
3) Jitka 0.56.30  6) BGU/PA 1.50.00 4 ” (övertid) !
På denna 2m-jakt fanns det ingen banläggare utan de fem jägare fick varsin räv och en karta 
samt instruktioner från PA att gå ut i en bestämd sektor och sedan lägga ut räven på valfri 
plats. Den räven blev också startplatsen för respektive jägare. Peder och PA gjorde sällskap 
till räv 3. !
Starten hade senarelagts till kl 10.30 för att vi skulle få ut rävarna innan de startade och jakt-
tiden hade förkortats till 90 minuter. !
På natten och tidig morgon regnade det ganska kraftigt, men det upphörde i god tid före start 
och solen kom fram en kort stund. Ganska varmt med ca 12 grader. Mycket folk i motions-
spåren och våra saxar väckte en viss uppmärksamhet med frågor vad vi höll på med. !!
141026/Kolartorp 
1) AMM/Ingvar 0.44.24 5 st 5) BGU/PA 1.14.05  
2) Gunnar S 0.58.07  6) Clas T 1.28.00  
3) KON/Olle 1.03.03  7) GNS/Peder 1.32.00  
4) Andras P 1.13.00 !
Henrik och AKF/Bosse arrangerade denna 5-rävars 80m-jakt med start vid Kolartorp, strax 
söder om IKEA/Kungens kurva. Det regnade en del när rävarna lades ut på lördagen, men 
söndagen bjöd på en svag sol och ca +12 grader. !



Ett och annat kärr passerade vi och även på de många stigarna fanns det ganska mycket 
vatten.  Terrängen är lite småkuperad, banlängd ca 3 km. !!
141109/Fornboda 
1) Gunnar S 0.34.10 5 st 6) Gunnar F 1.10.50  
2) AMM/Ingvar 0.34.15  7) Clas T 1.25.30  
3) Henrik L 0.50.18  8) AKF/Bosse 1.27.00  
4) KON/Olle 1.00.31  9) Andras P 1.36.00  
5) BGU/PA 1.01.00             10) GNS/Peder 1.51.00 4 st !
En helt ny startplats i slutet på en träningsbana för hästsport i norra delen av Törnskogskartan 
med Jitka och Johan som banläggare. Mulet men uppehållsväder och ca 8 grader varmt. !
Banläggarna var dock inte närvarande vid starten (de var på bostadsjakt) men red hade fått 
kartor att dela ut samt ett förslutet kuvert med en mallkarta där rävarna var markerade, efter-
som vi skulle ta in dem efter jakten. !
Ett par av rävarna var placerade mycket nära orienteringskontroller i årets Naturpasset och vi 
såg dessa först innan våra rävar hittades. Många kärr skulle vi passera genom, det var halt 
under mossan på höjderna och hade vi tur hittade vi en stig som gick i rätt riktning. Banlängd 
ca 3 km. !!
141116/Rudan 
1) AMM/Ingvar 0.44.30 12 st 4) AKF/Bosse 1.09.00  
2) Gunnar S 0.58.30  5) BGU/PA 1.13.30  
3) KON/Olle 1.02.00  6) GNS/Peder 1.31.00 !
Andras arrangerade en mycket bra Sprint-jakt med start och mål vid Rudan, 5 st rävar lång-
samsändande rävar på 3510 kHz, en mellanstation på 3540 kHz, 5 st snabbsändande rävar på 
3570 kHz och slutligen målräven på 3600 kHz. Vinnartiden blev visserligen 3 gånger så lång 
som de internationella reglerna föreskriver, men det vägdes upp av en mycket bra bana på ca 
3 km längd. Höll man inte huvudet kallt utan bara rusade på mot den starkaste räven gick det 
inte bra. !
Mulet men uppehållsväder, ganska kallt och blåsigt vid starten men väl i skogen kändes det 
bättre. Kartan var i skala 1:7000, storlek A5 och med en del markerade kontroller från den 
nyligen genomförda 25-mannaorienteringen. !!
141123/Grimsta 
1) Gunnar S 0.49.50 5 st 6) Andras P 1.37.00  
2) AMM/Ingvar 0.57.17  7) GNS/Peder 1.50.00  
3) KON/Olle 0.57.20  8) AKF/Bosse 1.51.00  
4) BGU/PA 1.12.15  9) Clas T 1.52.00 
5) Henrik L 1.17.42 !
Mulet och lite duggregn föll före start på Gunnar Fagerbergs 5-rävars ca 4 km långa 2m-jakt 
men det upphörde snart och solen tittade fram i slutet av jakten. !



Det blev en sekundstrid vid 2.ans räv mellan Ingvar och Olle, där den ena kom uppifrån och 
den andra nerifrån i den branta blockterrängen. 4.ans räv gav också en del problem för några 
jägare. !!
141214/Kärsön 
1) Gunnar S 0.58.50 7 st 6) Clas T 1.28.00  
2) AMM/Ingvar 1.08.38  7) Gunnar F 1.51.00  
3) Henrik L 1.16.20  8) AKF/Bosse 1.21.00 6 st 
4) Jitka 1.16.22  9) GNS/Peder 1.57.00  
5) KON/Olle 1.16.44             10) Johan S 0.25 00 1 ” !
En 7-rävars 80m-jakt med solsken på förmiddagen och temperaturen runt 0°C. P-platsen och 
en del stigar var ganska hala av is, som bildats under natten. En del av terrängen har nyligen 
förstörts av tunga skogsmaskiner vid trädavverkning. !
Tyvärr strulade 6-ans räv; den startade svagare än de andra rävarna och signalstyrkan sjönk 
snabbt redan under första passet men kunde höras under hela jakten från startplatsen. Batteri-
problem?  !
Det blev en sekundstrid mellan Henrik och Jitka med Olle strax därpå. Johan S fick sax-
problem och tvingades bryta.  !!
141231/Grönsta 
1) AMM/Ingvar 0.48.27 7 st 7) BGU/PA 1.13.50  
2) KON/Olle 0.48.39  8) AKF/Bosse 1.17.00  
3) Jitka 0.50.00  9) SVM/Hans 1.25.35  
4) Clas T 0.56.15              10) Johan S 1.48.00  
5) Henrik L 1.06.00              11) GNS/Peder 1.54.00  
6) KMU/Peter 1.10.25              12) AIB/Per 1.00.00 2 st !
Gunnars nyårsjakt vid Grönsta var utlyst även som en skidjakt, men det tunna snötäcket och 
det ganska varma vädret lockade ingen att spänna på sig skidorna. På stigarna var det väl upp-
trampat, men över golfbanans olika delar fanns det en del djupare snö liksom små vattendrag. !
För dem som tog rävarna i nummerordning 1 - 7 blev banlängden ca 4 km, vi som gjorde 
andra banval sprang lite längre. Endast 12 sekunder mellan Ingvar och Olle med olika banval. !
Med denna jakt avslutas 2014 års tävlingar, ett Tack till alla som varit med och vi ses snart 
igen på den första jakten.  !!!
KOMMANDE JAKTER !
Söndag 11.01: Samling kl 10.00 vid Ängsjö för årets första poängjakten. I skrivande stund  
   är inte detaljerna klara, så håll ett öga på hemsidan liksom e-posten. 
   Arr. GNS/Peder & Gunnar S !
Onsdag 21.01: Årsmötet hos AKF/Bosse enligt kallelsen i början av bladet. 



Söndag 25.01: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. Platsen   
                             beror på tillgången på snö. 
   Arr. BGU/PA !
Lördag 07.02: Samling kl 17.00 vid Sundby friluftsgård SO om Huddinge centrum för 
   Gunnars traditionella kvälls(skid)jakt. Tag med saxarna för både 2m och 
   80m. 
   Arr. Gunnar S !!
Nästa SRJ-Blad kommer ut efter årsmötet, 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: <panord38@icloud.com> Observera den nya e-postadressen! 
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