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Den ganska kalla och stundtals blöta sommaren ersattes från mitten av augusti av betydligt 
varmare väder, och EM-et i Tjeckien i den andra halvan av augusti bjöd på mycket höga 
temperaturer. !
NM-et i Lillehammer genomfördes i början av samma månad med en sprint-jakt runt förlägg-
ningen i en lättsprungen terräng, en 2m-jakt i en lättkuperad terräng samt en 80m-jakt i en 
ordentligt kuperad och ibland mycket brant terräng. I år kom det deltagare från både Tyskland 
och Ryssland. Det allmänna intrycket blev ett bra NM med välvalda terrängavsnitt med tanke 
på de olika jakttyperna. Nästa år åker vi till Danmark. !
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 !
150805/Mörtsjön 
1) AMM/Ingvar 0.44.02 5 st 4) GNS/Peder 0.57.00   
2) Henrik L 0.44.09  5) HPL/Anders 1.10.00   
3) Gunnar S 0.48.45  6) AKF/Bosse 1.37.00 !
Höstens första 80m-jakt med KON/Olle som banläggare blev en sekundstrid mellan Ingvar 
och Henrik, som slutade på olika rävar. !
150812/Flatenbadet 
1) Håkan M 1.00.20 5 st 6) AMM/Ingvar 1.29.22 
2)  Gunnar S 1.01.50  7) Henrik L 1.44.49 
3) Jitka 1.05.00  8) BGU/PA 1.29.20 4 st 
4) GNS/Peder 1.27.00  9) AKF/Bosse 0.45.00 1 ” 
5) KON/Olle 1.27.19 !
AIB/Per bjöd på ett strålande väder på denna 5-rävars 2m-jakt med en av rävarna på andra 
sidan av motorvägen till Tyresö. Det gällde därför att hitta tunneln under vägen - att korsa 
vägen någon annanstans blev det inte tal om! !
Terrängen är kuperad runt sjön med många branter att ta sig uppför. På ett ställe var det några 
som tränade bergsklättring på en lodrät bergvägg. !
150901/Stockby 
1) AMM/Ingvar 0.49.27 5 st 5) KON/Olle 1.18.00 
2) Gunnar S 0.53.50  6) HPL/Anders 1.26.45 
3) Henrik L 0.54.09  7) BGU/PA 1.05.40 3 st 
4) GNS/Peder 1.13.00 !
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Sista träningsjakten före det kommande SM-et vid Riddarhyttan nu till helgen. Som vanligt 
var banläggaren AKF/Bosse som arrangerade en 5-rävars 80m-jakt, men med starttiden 
senarelagd till kl 20 för att vi skulle få träna lite nattjakt med pannlampa. !
Det regnade ordentligt under dagen men det upphörde lagom till starten. Blött i blåbärsriset 
och under buskar. Banlängd ca 4 km. !
150909/Lovö 
1) Gunnar S 1.20.30 5 st 4) GNS/Peder 1.25.55  
2) AMM/Ingvar 1.24.19  5) AKF/Bosse 1.31.00 3 st 
3) Henrik L 1.32.55 !
Endast fem tappra rävjägare ställde upp vid ”Kungens backe” på denna ganska korta 2m-jakt, 
ca 3 km lång, men av tiderna att döma blev det ändå knepigt med alla reflexer och stundtals 
svaga signaler. En av rävarna hade en tendens att ”kippa” under sändningen, vilket kan tyda 
på ett svagt batteri, trots laddning dagen före. !
Strålande väder med hygglig värme, på kvällen svalare och med råmande rådjur ute på fälten. 
Banläggare BGU/PA !
150926/Nacka 
1) Gunnar S 1.00.35 5 st 3)  KON/Olle 1.13.38 
2) GNS/Peder 1.07.00  4) BGU/PA 1.20 00 4 st !
Endast fyra tappra jägare kom till denna jakt vid Nyckelviken, en 5-rävars 2m-jakt med 
AMM/Ingvar som banläggare, och han gav oss följande instruktioner före start: ”Det spelar 
ingen roll åt vilket håll ni startar, ni kommer att springa mot en räv och från en annan” och 
”Se upp med inhägnade områden”. !
Mulet men uppehållsväder, mycket stigar och en karta med skala ca 1:6.000. Banlängd ca 2,5 
km. !
150923/Hellas 
1) Gunnar S 0.42.00 5 st 5) GNS/Peder 1.20.00  
2) AMM/Ingvar 0.44.50  6) AKF/Bosse 1.22.00  
3) KON/Olle 1.00.30  7) Clas T Lampbatterifel  
4) BGU/PA 1.15.50 !
Vårt KM-natt arrangerades av Gunnar F i skogarna söder om Hellasgården med 5 st 80m-
rävar i ett varmt och fuktigt väder. Regnet hade öst ner över området på förmiddagen men det 
klarnade upp under eftermiddagen och kvällen blev fin med en blek måne och dimma i de lågt 
liggande partierna. Banlängd ca 3 km med rävarna placerade ganska nära stigar. !
”Det är blöt och halt på stigarna och i skogen” varnade Gunnar oss före start. Räv 4 startade 
strax före starten och kom sedan att sända parallellt med 2.an och 3.an men drev samtidigt och 
låg till slut nästan helt över 3.an. Dock låg rävarna 2 och 3 en bra bit från 4.an, så den störde 
inte så mycket. En tysk station låg envist och skickade CQ på frekvensen utan svar men 
försvann så småningom.  !
Nu går vi över till söndagsjakter och pannlamporna kan få vila till nästa år. !



151004/Fågelsången (Täby) 
1) AMM/Ingvar 0.43.35 7 st 9) FUG/Jan 1.04.40  
2) Gunnar S 0.54.25             10) DIY/Rolf 1.05.00  
3) GNS/Peder 0.56.30             11) FNB/Göran 1.07.00 
4) KMU/Peter 0.57.30             12) AKF/Bosse 1.09.45  
5) EZM/Leif 1.02.40             13) Andras P 1.10.50 
6) BGU/PA 1.03.10             14) Henrik L 1.11.03 
7) SVM/Hans 1.04.05             15) Gunnar F 1.17.30 
8) Clas T 1.04.30 !
Årets 80m-dag-KM lockade ett rekordartat antal rävjägare med flera VRK-are i startfältet. 
Banläggare KON/Olle och startplatsen vid Fågelsången, som ligger ett stycke öster om Täby 
Kyrkby. Stigrik terräng med inslag av öppna ängar och en golfbana. Rävarna var ganska snällt 
och tydligt placerade i ett buskage eller en tät gran, någon i en brant ned mot motorvägen. 
Banlängd drygt 3 km. !
Mulet men ganska varmt och mycket hundar ute i terrängen. Det var någon sorts träning i 
närheten av starten, men vi störde nog inte den verksamheten.  !
151011/Knalleborg 
1) AMM/Ingvar 0.53.58 5 st 6) GNS/Peder 1.24.30  
2) KMU/Peter 1.04.30  7) AKF/Bosse 1.28.50  
3) Henrik L 1.08.32  8) Jitka 1.35.36  
4) Gunnar S 1.10.10  9) HPL/Anders 1.40.05  
5) KON/Olle 1.20.59             10) BGU/PA 1.40.10 !
I ett ganska kallt men soligt oktoberväder arrangerade Clas T denna 5-rävars 2m-jakt i det fina 
området öster om Knalleborg. En av rävarna låg precis i den norra kartkanten, en annan mitt i 
banan men mycket svag efter att ha sänt det första tecknet i MO väldigt starkt. Batterifel? 
Detta lurade i alla fall redaktören. !
En hel drös med varselvästklädda 4-5-åringar försvann ut i skogen strax innan vi startade, 
men av dem såg vi inte mycket sedan.  !
151018/Flottsbro 
1) Jitka 0.49.45 5 st 6) GNS/Peder 1.12.00 
2) AMM/Ingvar 0.50.48  7) KON/Olle 1.15.45 
3) Henrik L 0.52.20  8) AKF/Bosse 1.41.40 
4) KMU/Peter 0.57.50  9) Johan S ——— 1 st 
5) Gunnar S 1.01.45 !
En fin höstdag i kuperad terräng vid Flottsbro. Arrangören Håkan hade lagt rävar på båda 
sidorna om slalombacken i avsikt att jägarna skulle behöva välja på att springa upp och runt, 
ned och runt eller på skrå rakt över backarna, men det visade sig sedan att backen 
frekventerades av vilda downhill-cyklister, varför området runt själva nedfarterna lystes av för 
rävjägare. !
Johans batteri i saxen var dött redan vid start, så han tog en promenad och hittade av en till-
fällighet 1:ans räv ändå. !!



151025/Järna 
1) AMM/Ingvar 1.14.05 5 st 7) Clas T 1.48.40 2 st 
2) KMU/Peter 1.24.50  8) BGU/PA övertid 4 ” 
3) GNS/Peder 1.27.40  9) AKF/Bosse      ” 3 ” 
4) Henrik L 1.44.07              10) Gunnar F      ” 2 ” 
5) KON/Olle 1.49.00              10) EJY/Anders      ”  
6) HPL/Anders 1.50.50              12) Gunnar S batterifel !
I en bitvis knepig terräng med hala mossbeklädda stenar och berghällar arrangerade Jitka och 
Johan denna 5-rävars, drygt 3 km långa 2m-jakt i den östra delen av Järna. Regn på morgonen 
men vid starten bröt solen genom molnen och det blev en mycket fin dag. !
Pga ett tekniskt problem med 5:ans räv startades denna en halvtimme efter starten, och vi 
instruerades att ta den som sista räv. Ingen räv låg heller öster om stambanan, som delade 
kartan i två halvor på längden. !
Efter jakten bjöd arrangörerna på hembakade bullar, te och kaffe. Därefter blev det dags att ta 
in rävarna; en hade dock plockats in av en jägare, som slutade vid den med övertid som 
sluttid.  !!
KOMMANDE JAKTER !
Söndag 08.11: Samling kl 10.00 vid Granskog/Järvafältet för en 7-rävars 80m-jakt 
   Arr. BGU/PA !
Söndag 22.11: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. BGU/PA    !
Söndag 13.12: Luciajakt! Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på  
   hemsidan. 
   Arr. Henrik L !
Torsdag 31.12: Samling kl 10.00 hemma hos AKF/Bosse för årets sista jakt 
   Arr. Gunnar S !!
Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i januari 2016, men dagsaktuell information finns på 
hemsidan.  
  
Väl mött i ”läskiga” (och snöiga?) 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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!
Vem är denne man, som hänger i en arm över gatan, och var finns han? 


