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Gott Nytt År 2018 !
2017 års sista jakt på nyårsaftonen vid Grönsta/Lidingö avslutades traditionellt med en lunch 
hemma hos AKF/Bosse. Nyårskonserten från Wien är i antågande, poängserien är avgjord och 
nu är det dags att ta nya rävjaktstag. Tre jakter samt årsmötet inleder 2018 års aktiviteter. !
32 st jakter har vi protokollfört, av dessa har 27 st räknats och det visar sig att årets poäng-
serievinnare blev AMM/Ingvar med GNS/Peder på andra plats och Henrik L på tredje plats. 
Grattis! !
Utöver dessa jakter har vi deltagit i tre nationella uttagningsjakter, EM i Litauen, SM i Halls-
berg och NM i Orsa. !
I år gäller NM i Finland i juli/augusti och VM i Korea i september. !
             Årsmötet: onsdag den 17/1 kl 19.00 hemma hos AKF/Bosse på Mjölnarstigen 4 
                               på Lidingö. Ring honom på telefon 08-765 91 49 senast på måndagen 
                               den 15/1 och anmäl dig. !
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 sista klubbjakter !
171008/Hellas 
1) AMM/Ingvar 0.53.01 5 st 5) Gunnar S 1.09.40 
2) KMU/Peter 1.01.53  6) BGU/PA 1.12.20 
3) KON/Olle 1.04.00  7) Peter H 1.18.00 
4) GNS/Peder 1.09.10 !
Det blev en blöt men nästan regnfri 5-rävars 2m-jakt som Henrik och Bosse arrangerade i 
området söder om Hellasgården. Norr om Mälaren regnade det, på vissa ställen rikligt, men  
väl i skogen var det uppehåll men blött i backen. Temperaturen ca 7 plusgrader med en svag 
NV vind. Banlängd ca 3 km. !
171015/Lovö 
1) AMM/Ingvar 1.02.58 7 st 9) EZM/Leif 1.34.28  
2) GNS/Peder 1.03.30             10) FUG/Jan 1.39.08  
3) Peter H 1.08.45             11) BGU/PA 1.39.50  
4) KON/Olle 1.11.50             12) FNB/Göran 1.47.30  
5) Gunnar S 1.11.55             13) DIY/Rolf 1.59.57  
6) KMU/Peter 1.15.54             14) SVM/Hans 1.57.48 6 st 
7) Henrik L 1.25.39             15) AKF/Bosse 1.47.10 5 ” 
8) HPL/Anders 1.27.30 
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I ett strålande höstväder arrangerade Clas T årets KM i såväl SRJ som VRK i den mycket fina 
terrängen på Lovö med start utmed vägen till Lambarudd. 7 st 80m-rävar med en banlängd på 
ca 5 km. Vissa rävar var ganska väl gömda, vilket ställde till det för några av jägarna. !
Blött i skogen och halt på bergen, temperaturen låg på runt 12 grader, många hästar med 
ryttare stötte vi på och en älg norr om vattenverket varnade lokalradions trafiksektion för 
(men om den visste vi naturligtvis ingenting!). !
171022/Skavlöten 
1) Gunnar S 1.13.39 7 st 
2) KMU/Peter 1.14.21 
3) Jessika E 1.34.47 
4) AMM/Ingvar 1.34.48 
5) AKF/Bosse 1.38.00 5 ” 
6) Peter H 2.00.00 2 ” !
Jessika E är Ingvars dotter. Snyggt att slå pappan på den första jakten! !
Gunnar S skrev följande: 
”Olle hade bjudit in till en 7 rävars jakt på 2m. Vi kom till Skavlöten och möttes av Olle vid 
parkeringen, fältet nedanför var täckt av låg dimma, vit såsom bomull, vindstilla med lågt 
stående solsken, lätt att bli bländad. !
7 rävar på 2m, bäddat för strul med banvalet, valde 1:a pejlplatsen högt ovanför parkeringen. 
6:a stark åt nordost, togs i andra passet, sedan mot 2:an söder ut, fick stå och vänta. När 2:an 
sedan kom igång fel riktning 90 grader men hinner styra upp mot den, ser en jägare som 
lämnar. !
Sedan 3:an tillbaka nordost, gick bra på kompassgång. Nu dax för 7:an, möter KMU, springer 
mot 7:an, höjd emellan, ångrar, drar 1:an, hinner ej, Peter och jag letar och finner den innan 
den börjar sända igen. Nu öster ut mot 7:an, stannar på fel höjd och får ta en höjd till, missar 
ett pass. !
Nu dax för 5:an söderut, tar tid, stannar på berget ovanför, brant utför, ser ingen men får 
senare höra att flera såg mig. Norrut mot 4:an som visade sig ligga ganska nära 1:an, hann på 
4:an efter att stått i dess närhet och väntat, var en bra pejlplats. Hann först på 1:an, Peter kom 
strax efter. !
Synd att så få jägare hade möjlighet att komma till denna jakt. En bana med många vägval, 
bra OLLE”. !
171029/Pilskogen 
1) GNS/Peder 1.07.00 5 st 6) AMM/Ingvar 1.17.30 
2) Henrik L 1.12.40  7) Gunnar S 1.25.56 
3) KON/Olle 1.13.01  8) Clas T 1.31.30 
4) BGU/PA 1.13.04  9) AKF/Bosse 1.33.00 2 st 
5) Jessika E 1.17.20 !
Jitka och Johan arrangerade denna 5-rävars 2m-jakt i Pilskogen, ganska nära Tullgarns slott. 
Mulet med en kraftig, kylig vind som blåste över de öppna fälten vid startplatsen. !



Väl inne i skogen blev det lugnare men även här tog vinden i då och då. En fin och ganska 
öppen terräng men blöt och med mycket grenar efter skogsavverkning. 1:ans räv var knepigt 
placerad i en stenrik brant, övriga lite lättare placerade, någon kunde t o m se 3:an från stigen 
ca 100 m bort. !
Gunnar fick problem med fram-back på saxen och snurrade runt en del innan han hittade rätt. !
Banläggarna bjöd på te, kaffe och nybakade bullar och det smakade verkligen gott i kylan och 
med ca 6 km terränggång i benen.  
   
171112/Ursvik 
1) Gunnar S 0.57.52 7 st 6) BGU/PA 1.30.00 
2) AMM/Ingvar 1.02.59  7) KON/Olle 1.38.36 
3) Henrik L 1.08.26  8) AKF/Bosse 1.40.00 
4) Clas T 1.21.17  9) Andras P 1.49.30 
4) Peter H 1.21.17             10) Jessica E 1.40.00 3 st !
Start i den norra delen av Ursvikskartan med 7 st 80m-rävar. Mulet uppehållsväder med några 
plusgrader. ”Det är blött i skogen och halt på löven” var förmaningen vi fick före start. 
Banlängd ca 3,5 km i den stigrika terrängen. !
Efter jakten bjöd banläggaren Peder/GNS på varm mat och dryck. Tyvärr kunde red inte njuta 
av detta eftersom en eftermiddagskonsert med Arméns Musikkår pockade på uppmärksam-
het. !
171119/Judarn 
1) KON/Olle 0.55.40 7 st 6) AMM/Ingvar 1.43.44 
2) Henrik L 1.27.55  7) BGU/PA 1.49.00 
3) Clas T 1.42.08       8) AKF/Bosse 1.49.10  6 st 
4) KMU/Peter 1.42.11  9) Jessica E 1.47.40 4 ” 
5) Gunnar S 1.43.30 !
Gunnar Fagerbergs 2m-jakt med sju rävar och start vid Åkeshovs T-banestation visade sig inte 
bli så lätt som man skulle kunna tro i en ganska välkänd terräng. Olle vann dock med drygt 30 
minuter (!) före nästa man. Nio jägare och nio olika banval!  !
Några få snöflingor föll på morgonen, temperaturen låg på någon minusgrad och det låg is på 
en del små vattenpölar. Mycket stenig terräng om man inte höll sig till stigarna. Ganska väl-
gömda rävar, särskilt fyran var besvärlig att hitta. !
171203/Hansta 
1) GNS/Peder 0.56.30 7 st 6) KON/Olle 2.04.05 
2) AMM/Ingvar 1.10.10  7) KMU/Peter 0.56.40 6 st 
3) Henrik L 1.11.55  8) HPL/Anders 2.11.00 
4) Clas T 1.47.30  9) AKF/Bosse 2.05.30 5 ” 
5) Gunnar S 1.58.30 !
1.a Advent. Nio jägare dök upp på denna 7-rävars 80m-jakt med BGU/PA som banläggare i 
ett grått väder men utan regn, temperaturen ca 5 grader. Samlingsplatsen med start och mål 
låg strax utanför kartkanten söderut. Eftersom det var ett gemensamt mål förlängdes jakttiden 
från 2 timmar till 2 timmar 20 minuter. 



Mycket blött i skogen och på stigarna och tjock, grön mossa på stenarna i sluttningarna. 
Jägarna gjorde alla olika banval. Tyvärr ramlade antennen ner vid räv 4 vilket gjorde den 
svårpejlad på nära håll, men de flesta hittade den i alla fall. !
Efter jakten bjöd banläggaren på glögg (alkoholfri), pepparkakor, russin och mandel samt 
kexchoklad. !
171217/Velamsund 
1) GNS/Peder 0.59.30 10 st 5) KON/Olle 1.44.30 
2) Gunnar S 1.30.30  6) KMU/Peter 1.30.00 9 st 
3) BGU/PA 1.33.35  7) Clas T 1.29.00 7 ” 
4) Jessika E 1.43.00 !
Ingvar/AMM var banläggare på denna fox-o-ring-jakt med tio rävar på två olika frekvenser 
med start och mål vid Velamsunds gård. Alla rävarna är markerade på kartan med läge och 
frekvens, sänder kontinuerligt, är mycket svaga och hörs normalt bara på ca 50 m avstånd. Ett 
visst orienteringskunnande är alltså nödvändigt! !
Ett strålande väder med någon minusgrad och en bländande sol. Många branta sluttningar  
med mossbelupna hala stenar tvingades vi forcera upp till rävarna, och på vissa ställen måste 
vi gå runt de stora sankmarkerna - att vada genom dem var inte att tänka på. Ett krondike var 
inte heller helt lätt att passera, men med hjälp av en trädstam och en stav gick det att balansera 
över det; detta sparade många minuter i stället för att springa en lång väg runt diket. !
171231/Grönsta 
1) AMM/Ingvar 1.07.55 12 st 9) SVM/Hans 1.43.35 
2) Jitka 1.08.24             10) Jessika 2.09.00 
3) GNS/Peder 1.15.20             11) HPL/Anders 1.23.03 11 st 
4) FUG/Janne 1.15.40             12) Clas T 1.37.00 
5) Peter H 1.21.05             13) KMU/Peter 1.37.36 
6) CJW/Bosse 1.25.00             14) Andras P 2.04.00 10 ” 
7) KON/Olle 1.29.20             15) AKF/Bosse 1.25.00   9 ” 
8) BGU/PA 1.40.49             16) Johan S 0.30.00   4 ” (batterifel) !
Årets sista rävjakt arrangerades traditionsenligt av Gunnar S i Grönstaskogen på Lidingö med 
start hemma hos AKF/Bosse och med ett rekordstort deltagarantal, varav fyra från Västerås 
och två från Nyköping! !
I år hade Gunnar lagt ut 12 st rävar, 7 st ”vanliga” på 3580 kHz och därtill 5 st svagare rävar 
på olika frekvenser från 3570 kHz med 10 kHz spridning nedåt och med kontinuerlig sänd-
ning. Det blev mycket irrande i skogen när man skulle bevaka alla frekvenserna! Banlängd 
drygt 3 km, avstånd endast 100 m mellan två rävar. !
Mulet, ganska mörkt och temperaturen kring nollgradersstrecket med is på stigarna men ingen 
snö. !
Efter jakten avslutade vi rävjaktsåret hemma hos Bosse med dusch, mat och dryck och en hel 
del historier från flydda tider innan vi tackade för oss och återvände hem för förberedelserna 
för nyårsfirandet. !
Tack för detta rävjaktsår! 



DE FÖRSTA KOMMANDE JAKTERNA 2018 !
Söndag 14.01: Samling kl 10.00 för årets första jakt väster om Viksjö.  
   Plats och vägbeskrivning meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. BGU/PA !
Onsdag 17.01: Årsmötet hos AKF/Bosse enligt kallelsen i början av bladet. !
Söndag 28.01: Finns det någon frivillig arrangör till denna jakt? !
Lördag 03.02: 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 i januari efter årsmötet, 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 !
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Kartan med rävplaceringarna på Gunnar Svenssons nyårsaftonjakt vid Grönsta/Lidingö

Grönsta 


