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Efter en nästan lika varm sommar i år som förra året med temperaturer på 25 - 30 grader 
under ett par månader har det mesta återgått till det normala. På rävjaktsidan har vi deltagit i 
NM-et i Norge, EM-et i Slovenien och SM-et i Sala-trakten. Korta berättelser längre fram i 
bladet. 

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

Resultat från sommarens och höstens klubbjakter 

190707/Ursvik 
1) KMU/Peter 0.29.30 12 st 6) BGU/PA 0.46.20 
2) AMM/Ingvar 0.34.15  7) Erik T 0.59.15  
3) Henrik L 0.35.00  8) AKF/Bosse 1.05.10 
4) Jessica E 0.43.04               9) KON/Olle 0.54.45 11st 
5) Gunnar S 0.43.30 

En extrainsatt sommar-rävjakt, en Sprint, arrangerad av GNS/Peder som en träningsjakt inför 
kommande NM i Norge i augusti och EM i Slovenien i september. 

Tävlingsområdet var i den norra delen av Ursviksområdet med start nära ”spökstationen” på 
tunnelbanelinjen till Kista, stigrik och med en relativt lättsprungen terräng. Inga orienterings-
skärmar men de elektroniska stämplingsenheterna hängde ganska synliga. 

Lite mulet vid starten men solen kom snart fram och det blev en varm och behaglig tävling i 
den fina skogen. 

190807/Mörtsjön 
1) KMU/Peter 0.42.27 5 st 6) AMM/Ingvar 1.05.05 
2) Erik T 0.47.48  7) Clas T 1.18.30 
3) Henrik L 0.47.49  8) BGU/PA 1.24.00 
4) GNS/Peder 0.48.40  9) Jessica E 1.24.10 
5) Gunnar S 0.52.25             10) AKF/Bosse 1.02.00 3 st 

Säsongens första rävjakt, en 5-rävars 2m-jakt, arrangerades traditionsenligt vid Mörtsjön med 
KON/Olle som banläggare. Sekundstrid mellan Erik och Henrik, där den med längst armar 
kom först.  

Banlängd ca 3 km i en torr och stigrik terräng, men det fanns en del vindfällen som påverkade 
framkomligheten om man inte höll sig till stigarna. 

Ca 20 grader varmt, uppehållsväder, nästan vindstilla, myggplågan inte alltför besvärande 
utom för någon/några som fungerar som ”myggmagneter”.   

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


190813/Stockby 
1) Gunnar S 0.59.20 5 st 6) AMM/Ingvar 1.31.02 
2) Erik T 0.59.48  7) KMU/Peter 1.47.14 
3) GNS/Peder 0.59.49  8) Clas T 1.24.00 4 st 
4) Henrik L 1.12.45  9) BGU/PA 1.01.00 3 ” 
5) Jessica E 1.25.00 

Den sista träningsjakten på 2m före NM i Kongsberg kommande helg med Bosse som ban-
läggare. Han var rädd för att han hade lagt en för kort bana, men ser man på tiderna och 
kartan (banlängd drygt 3 km) kan man konstatera att så inte var fallet. Tätt i toppen mellan 
1.an till 3.an och med sekundstrid mellan Erik och Peder. 

Mulet med uppehållsväder (även om regnet fanns i närheten), myggfritt och ca 20°C. Detta 
var troligen den sista kvällsjakten då man kunde ta sig runt utan pannlampa. 

RPO-NM i Kongsberg 
Årets NM i rävjakt arrangerades i norska Kongsberg med tre mycket bra tävlingar med väl-
valda terrängavsnitt beroende på tävlingstyp, Sprint, 80m resp 2m. AMM/Ingvar blev nordisk 
mästare i Sprint, Henrik Lindell nordisk mästare i 80-tävlingen och fick förutom en medalj 
även vandringspriset. 2m-tävlingen vanns av Jon Sletvold/Norge. Även Jessica E fick ett antal 
medaljer att hänga runt halsen. 

Utöver de nordiska deltagarna kom det löpare från Storbritannien, Ryssland, Kanada och 
Tyskland. Nästa år arrangeras NM i Danmark. 

190821/Stora Skuggan 
1) KMU/Peter 0.51.49 10 st 5) KON/Olle 1.04.47 
2) Henrik L 0.51.53  6) Gunnar S 1.04.49 
3) AMM/Ingvar 0.52.09  7) AKF/Bosse 1.02.06 5 st 
4) GNS/Peder 0.54.35 

Arrangör HPL/Anders. En repris på vårens Fox-O-Combo, d.v.s. fem starka sändare samt fem 
svaga dito som låg i de starkare sändarnas omedelbara närhet. De svaga sändarna hade 10mW 
och ett litet 15 cm spröt, de starkare hade mer normala 0,9W och sex meter antenn/jordplan. 

Det olyckliga med valet av tid/plats denna gång var att Bellmansstafetten pågick samtidigt, 
något som gjorde att parkeringen fick ändras, samt att löparnas möjliga vägval inte var helt 
och hållet idealiska. Till detta kom att det fanns en hel del nya instängslingar för får som 
också hämmade framfarten en del. Solen gick ned kl 20.21 men pannlampa behövdes inte 
eller valdes bort. 

190827/Judarn 
1) Henrik L 0.33.26 4 st 6) AMM/Ingvar 0.50.05 
2) KMU/Peter 0.35.26  7) SVM/Hans 1.02.12 
3) KON/Olle 0.38.17  8) AKF/Bosse 1.02.20 
4) GNS/Peder 0.39.00  9) Erik T 1.05.05 
5) Gunnar S 0.44.43             10) Jessica E 1.10.45 

Den sista träningsjakten på 2m före kommande EM i Slovenien med BGU/PA som ban-
läggare. Tyvärr fungerade inte räv 3 och den har nu tagits omhand av Olle för reparation. 



Styrningen till sändaren fungerade (den röda sändningsdioden blinkade) men det blev ingen 
utsignal. 

Mycket varmt under dagen men det blev behagligt på kvällen. Banlängden var bara ett par km 
pga den krånglande räv 3, men den kuperade terrängen lurade deltagarna ibland att springa 
mot fel områden, t ex in i blockterrängen på vissa ställen. Rävarna var ganska väl gömda med 
löv och grenar för att inte kringströvande barn och hundägare skulle finna dem, men 
skärmarna var synliga på flera meters håll. 

RPO-EM i Slovenien 
Årets rävjakts-EM arrangerades i Rogla, ca 15 mil NO om Ljubljana. Det blev ett mycket väl-
arrangerat mästerskap med varierande väder, allt från regn och halv storm till nästan 
vindstilla och soligt. Vid ett tillfälle användes en skidlift för att transportera deltagarna från 
målet till hotellet på toppen av berget. 

Den svenska gruppen bestod av tio deltagare från SRJ, VRK, GRJ och LRA. Det svenska H70-
laget, bestående av CJW/Bosse, DIY/Rolf och Gunnar Svensson, fick guld i 80m-tävlingen och 
silver i 2m-tävlingen! Dessutom fanns BGU/PA med som domare. 

Det blev också en dramatisk tävling:  
En deltagare gick vilse efter att ha fallit omkull, slagit i huvudet och tuppat av. När han 
vaknade var han desorienterad och började gå åt NO, ut ur kartan. Han var borta hela natten 
och kom tillbaka först nästa morgon. Sökpatruller med hundar och drönare letade hela 
natten. 

En annan deltagare fick hjärtproblem vid ingången till mål, men räddades tack vare ett rådigt 
ingripande av andra deltagare samt den militära sjukvårdsgruppen på plats. En ambulans tog 
honom till hotellet, där en militär helikopter tog honom till ett sjukhus i Maribor. Han kvick-
nade till och är nu utom fara. 

190911/Jungfrusund 
1) GNS/Peder  1.05.20 5st  
2) AMM/Ingvar 1.16.37 
3) Gunnar S 1.52.16 
4) KON/Olle 1.56.00 4 ” 
5) Jessica 1.56.10 
6) AKF/Bosse - - - - -  0 ” 

Håkan M. hade lagt en dryg 3 km lång 2m-bana. Eftersom han höll på att träna unga skid-
skyttar under tiden vi andra tävlade så samlades vi vid Mälarö SOK's klubbstuga vid Knalle-
borg ute på Ekerö. 

Ganska varmt och stilla i luften vid start men blev lite blåsigare senare på kvällen. Trots 
regnet tidigare på dagen var det i princip snustorrt i skogen. 

Räv nr 2 var en riktig luring. Den låg uppe på en bergssida i en liten skreva och flertalet av 
oss fick lägga mycket tid på den. Bäringarna och närpejlingarna pekade mot en plats 100-150 
m därifrån. Men med idogt springande fram o tillbaka löste det sig till slut. 



190918/Grimsta 
1) Henrik L 0.32.30 5 st 6) Gunnar S 0.53.40 
2) KMU/Peter 0.32.33  7) FNB/Göran 0.57.21 
3) AMM/Ingvar 0.33.09  8) BGU/PA 1.03.10 
4) Jessica E 0.33.28  9) AKF/Bosse 1.05.10 
5) KON/Olle 0.48.53           10) SVM/Hans 0.59.41 3 st 

Den sista 80m-träningsjakten i den fina, stigrika Grimstaskogen före kommande SM-helg i 
Sala. ”Jag skall försöka lägga en lite lättare och snällare bana så att ni inte tar ut er i onödan 
eller skadar er” sa banläggaren GNS/Peder. 

Och det blev en snäll bana i ett ganska kallt väder, bara ca 10°C. Sekundstrid vid sista räven, 
räv nr 3 - de fyra första kom i mål inom bara 58 sekunder!  

Ett svagt duggregn föll någon timme före start men upphörde innan vi stack iväg. Gott om 
folk med pannlampor på några ställen, dock inte rävjägare. 

Räv-SM 
Årets räv-SM arrangerades av VRK (SVM/Hans, DIC/Ragge, FNB/Göran) i närheten av Sala 
lördagen/söndagen den 21-22 september. Förläggning/HQ var vid Annedals idrottsgård, 
vilket också var starten för nattetappen.  Totalt startade 22 deltagare, varav fyra nybörjare 
från LOK (Linköpings orienteringsklubb) 

Nattjakten med fem rävar hade FNB/Göran som banläggare. Han informerade oss om att inte 
försöka passera mossen väster om HQ på andra ställen än de markerade på kartan. 
Temperaturen låg på runt 10°C och natten blev stjärnklar. Dock låg dimman ganska tät över 
en del av mossen. Vinnare blev Håkan Melin. 

Dagjakten med sju rävar, banläggare SVM/Hans, var förlagd till Järndammen, några km 
nordost om Sala. Bra väder, lite varmare än igår, ganska lång bana med fin terräng, liksom 
igår. En reporter från Sala Allehanda var på plats för att göra ett reportage, som publicera-
des i tidningen dagen därpå. Vinnare blev åter Håkan Melin, som därmed sammanlagt blev 
svensk mästare. Grattis, Håkan.  

Sammantaget blev detta ett mycket bra arrangerat och genomfört rävjakts-SM - det var ju 
proffs som gjorde det! 
  
190925/Granskog 
1) KMU/Peter 1.06.21 5 st 
2) Jessica E 1.06.37 
3) Gunnar S 1.06.49 
4) AMM/Ingvar 1.12.02 
5) GNS/Peder 1.12.45  

SRJ´s natt-KM lockade tyvärr bara fem jägare till den fina väg- och stigrika terrängen vid 
Granskog på Järvafältet. Strålande väder om än något svalt på kvällen, ca 3-4 plusgrader på 
torsdagsmorgonen när rävarna togs in. Banläggare BGU/PA. 

Rävarna var väl gömda men skärmarna med de elektroniska stämplingsenheterna hängde 
dock synliga (om man kom från rätt håll!). Banlängd ca 3,5 km. 



Ett gäng mountin-bike-cyklister for iväg ut i skogarna med pannlampor och blandade sig med 
rävjägarna. Allt förlöpte dock väl.  

Med detta KM avslutades höstens nattjakter och nu går vi över till söndagarna i stället. 

KOMMANDE JAKTER 

Söndag 06.10: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. Andras P 

Söndag 13.10: KM dag! Samling kl 10.00 vid ”Kungens backe” på Lovö.   
   Arr. BGU/PA 

Söndag 20.10: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. KON/Olle 

Söndag 27.10: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. Clas T 

Söndag 10.11: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. AMM/Ingvar 

Söndag 17.11: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. Henrik L 

Söndag 01.12: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. HPL/Anders 

Söndag 15.12: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. BGU/PA 

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

Nästa SRJ-Blad kommer ut i början av 2020, men dagsaktuell information finns på hem-
sidan.  
  
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 
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