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Efter en osedvanlig varm sommar med temperaturer på över 30 grader under ett par månader 
och stora skogsbränder på flera ställen i Sverige har det mesta återgått till det normala. På räv-
jaktsidan har vi deltagit i NM-et i Finland, SM-et i Södertäljetrakten (se nedan) och VM-et i 
Korea (se karta från en av jakterna längst bak. Kartstorlek A4, skala 1:15.000). 

I början av sommaren avled SM5BF/Calle Walde vid 83 års ålder. Han var medlen i SRJ 
sedan mitten av 50-talet och skördade stora framgångar på både klubbnivå och SM-tävlingar, 
men tvingades upphöra med rävjakter runt 1990 pga hjärtproblem. Han kvarstod dock som 
stödjande medlem i föreningen.  

I mitten av augusti avled också Sven Carlsson, en vecka före sin 93-årsdag. Han var aktiv i 
våra tävlingar mellan 1966 och 2006, och det var många gånger jag åkte med honom till och 
från tävlingarna i hans gamla Peugeot, som bara använde tre av de fyra cylindrarna. Han kvar-
stod också som stödjande medlen i föreningen. 

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 

180808/Mörtsjön 
1) Henrik L 0.55.00 5 st 6) KMU/Peter 1.25.00 
2) GNS/Peder 0.58.00  7) Håkan M 0.46.00 4 st 
3) AMM/Ingvar 1.07.00  8) AKF/Bosse 1.28.00 3 ” 
4) Peter H 1.09.00  9) BGU/PA 1.14.00 2 ” 
5) Gunnar S 1.10.00 

Höstsäsongens första jakt med 5 st 2m-rävar med nykonstruerade antenner, som vanligt med 
KON/Olle som banläggare och startplats vid Mörtsjön. Banlängd drygt 4 km. Tidtagning vid 
målet. 

Mulet men uppehållsväder och drygt 25 grader varmt. Mycket torrt, vilket gjorde att de flesta 
kärren kunde passeras torrskodd. Inga mygg. 

180814/Stockby 
1) AMM/Ingvar 0.45.00 5 st 5) Gunnar S 0.57.05  
2) GNS/Peder 0.45.35  6) KON/Olle 1.06.48 
3) henrik L 0.47.03  7) Jessica 1.15.18 
4) HPL/Anders 0.49.05  8) BGU/PA 1.22.10 

Sista kvällsjakten före SM, som vanligt en tisdagskväll, med AKF/Bosse som banläggare och 
startplatsen vid Stockby motionsgård. Banlängd ca 3 km, mulet men uppehållsväder och ca 20 
grader varmt. 

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


På några ställen stora märken i backen av vildsvin, på andra ställen dök rådjur upp som dock 
inte flyttade sig så långt; vana vid människor uppenbarligen. 

Pannlampan behövdes bara vid avläsning av klockan för den som kom sist, men det blir säkert 
tuffare på kommande natt-SM! 

180817-18/Tveta 
Årets SM avgjordes i skogarna i Tveta strax söder om Södertälje med nattjakten på fredags-
kvällen och dagjakten på lördagsmorgonen. Arrangörer var GNS/Peder och HPL/Anders med 
BGU/PA som medhjälpare på nattjakten. HQ i vandrarhemmet därstädes, gott om plats, bra 
sängar. Antal deltagare var 19 st. På kvällen kom det också två belgiska (riktiga!) jägare med 
ljuddämparförsedda gevär, som skulle jaga vildsvin.  

Strålande väder på fredagsförmiddagen när rävarna lades ut, men ett åskväder kom senare och 
det regnade häftigt under ett par timmar. ”Typiskt nattjaktsväder” var kommentarerna från 
några jägare. Det lugnade dock ned sig och när starten gick kl 21 upphörde det. Blött, blött 
och halt i skogen. Fem rävar, banlängd drygt 3 km. 

Efter dusch och nattmat lägrade sig lugnet i huset vid midnatt, några timmars sömn och vid 
sjutiden serverades det frukost. 

Avresa med bil i strålande solsken till startplatsen för dagjakten med start kl 09. Sju rävar med 
en banlängd på ca 7 km, men pga en programmeringsmiss sände räv 1 på 3550 kHz, resten på 
3580 kHz (vilken var den angivna frekvensen i informationen). Dock var det några jägare 
som letade också efter 1.an, vilken inte räknades men strulade till det vid resultatberäkningen.  

Prisutdelning i solsken i trädgården till vandrarhemmet med följande resultat: 
Svensk mästare:  Håkan Melin 
Tvåa: AMM/Ingvar 
Trea: KMU/Peter 

Lagsegrare: SRJ 1 bestående av Håkan Melin, Henrik Lindell, AMM/Ingvar 
Tvåa: VRK 1 bestående av KMU/Peter, FUG/Jan, CJW/Bo 
Trea: VRK 2 bestående av FNB/Göran, Magnus Öberg 

Avtackning och hemresa. Nästa års SM arrangeras av VRK. 

180912/Velamsund 
1) Henrik L 0.53.00 5 st 6) YFI/Ola 1.43.03  
2) GNS/Peder 1.03.10  7) BGU/PA 1.45.20 
3) HPL/Anders 1.10.15  8) Jessica E 1.14.58 4 st 
4) Gunnar S 1.33.17  9) AKF/Bosse 1.10.00 3 ” 
5) KON/Olle 1.37.37 

Säsongans första kvällsklubbjakt arrangerades av AMM/Ingvar i den småkuperade fina Ve-
lamsundskogen som en 5-rävars 2m-jakt. ”Håll er på stigarna och det spelar ingen roll åt 
vilket håll ni springer, det ligger alltid en räv bakom er och en framför er”, var avskedsorden 
vi fick vid starten. Fint väder med temperaturen kring 13°C 



När Ingvar gick på en stig höll han på att trampa på en stor groda som just attackerats av en 
huggorm! Ormen ringlade iväg och grodan var klart omtöcknad av ormgiftet. Hur det gick till 
slut vet vi inte, kanske blev det en kalasmåltid för ormen lite senare. Dramatik i skogen! 

180919/Törnskogen 
1) Henrik L 1.13.20 7 st 6) Gunnar S 2.01.11  
2) AMM/Ingvar 1.13.33  7) HPL/Anders 2.09.45 
3) KMU/Peter 1.31.08  8) Clas T 1.39.55 5 st 
4) KON/Olle 1.59.46  9) AKF/Bosse 1.40.00 4 ” 
5) Jessica E 1.59.47 

SRJ´s KM natt, 7 st 80m-rävar, med BGU/PA som banläggare i Törnskogsområdet med start 
några hundra meter norr om Tureberg OK´s klubbstuga, som vi hyrt för tillfället för att kunna 
duscha och bada bastu efter jakten. En hjälp-mig-hem-sändare sattes upp vid stugan ifall 
någon behövde hjälp att komma ut ur ”läskiga” skogen och en kv-mottagare användes som 
övervakning av sändningarna. 

Sekundstrid mellan Olle och Jessica och också väldigt tätt mellan Henrik och Ingvar. Kortaste 
banlängd ca 3,3 km fågelvägen. Vi gratulerar Henrik till KM-nattsegern på 80m-bandet och 
han blev också SRJ´s KM-mästare på 2m-bandet tidigare i år!! Kan han även fixa KM-dag-
segern den 14.e oktober? 

Behaglig temperatur men blåsigt och när mörkret föll lyste halvmånen över oss. Gott om 
stigar i området, men man måste vara försiktig eftersom massor av trädrötter sticker upp från 
marken. Terrängen är småkuperad, öppen och torr. Sankmarkerna kunde korsas torrskodd. 

När rävarna plockades in dagen därpå fanns det inga jordplan kvar vid räv 4 trots ett ihärdigt 
letande. Dessutom var väskan vänd uppochner. Förmodligen har ett djur fastnat i ett av jord-
planen och dragit iväg med trådarna. 

180926/Ängsjö 
1) GNS/Peder 1.23.45 7 st 4) Jessica E 1.38.10 
2) AMM/Ingvar 1.25.02  5) BGU/PA 1.00.00 2 st 
3) KMU/Peter 1.29.49 

Höstsäsongens sista nattjakt, arrangerad av Gunnar S vid Ängsjö friluftsbad. Sju 80m-rävar 
med en banlängd av 3 km. Mycket risig och småkuperad terräng på en del ställen om man inte 
höll sig till någon av de många stigarna. 

Regnet öste ner när vi åkte mot Ängsjö, men det upphörde före start och det blev en fin och 
månljus kväll med runt 10°C. De upplysta motionsspåren störde bäringarna om man inte gick 
in i skogen. 

Nu återstår det nio jakter i år enligt nedan, alla dagjakter.  

KOMMANDE JAKTER 

Söndag 07.10: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. Henrik L 



Söndag 14.10: KM dag! Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hem-                  
   sidan. 
   Arr. Jitka/Johan 

Söndag 21.10: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. KON/Olle 
    
Söndag 28.10: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. Clas T 

Söndag 11.11: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. GNS/Peder / HPL/Anders 

Söndag 18.11: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. Gunnar F 

Söndag 02.12: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. BGU/PA 

Söndag 16.12: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. AMM/Ingvar 

Måndag 31.12: Nyårsaftonsjakten! Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post  
   och hemsidan. 
   Arr. Gunnar S 

Nästa SRJ-Blad kommer ut i början av 2019, men dagsaktuell information finns på hemsidan.  
Väl mött i ”läskiga” skogen! 
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