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Gott Nytt År 2021 

Nyårskonserten har just avklingat och livet börjar återgå till det normala även om klimatet 
inte gör det (ingen snö, bara regn och massor av plusgrader). 2020 års sista jakt på nyårs-
aftonen avslutades traditionellt med Gunnars jakt, denna gång vid Hellasgården, med 7 st 
80m-rävar. Pga covid-19-influensan avslutades rävjaktsåret utan den sedvanliga årsavslut-
ningslunchen utan var och en åkte hem till sig efter att ha önskat varandra ett gott nytt år.  

Nu är det dags att ta nya rävjaktstag inför det kommande året. Ett par jakter inleder årets 
aktiviteter. 

Vi har genomfört 34 st jakter under 2020 varav 29 st räknas, och det visar sig att årets poäng-
serievinnare blev AMM/Ingvar med 244 poäng, följd av Henrik med 243 poäng och KMU/
Peter med 240 poäng. Verkligen tätt i toppen!! GRATTIS till er alla tre!  

Henrik blev dessutom vinnare på dag-KM och 2m-KM, Peter vinnare på natt-KM och han 
blev också KM-vinnare totalt (sammanlagd bästa tid på natt- resp dag-KM).. 

Utöver dessa jakter har vi bara deltagit i SM i Göteborg. Såväl NM i Danmark som EM i 
Serbien ställdes in pga covid-19. 

I år gäller (under förutsättning att epidemien har börjat att klinga av) tre uttagningsjakter till 
VM-laget (N1 i SRJ, N2 i VRK och N3/SM 2m i BRJ), SM i SRJ-regi, NM i Danmark samt 
VM i Serbien. Inga datum är f n fastlagda. 

Årsmötet är inställt pga covid-19. Förhoppningsvis kan det hållas i vår när värmen har 
kommit och vi kan vara utomhus i samband med en jakt. Info skickas ut senare. 

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 2020 

201011/Ängsjö 
1) KMU/Peter 0.42.08 7 st 10) FUG/Jan 1.12.33 
2) Henrik L 0.48.44               11) Jessica 1.14.26 
3) Christer E 0.49.02               12) Erik T 1.23.00 
4) HPL/Anders 0.55.50               13) EZM/Leif 1.30.15 
5) CJW/Bosse 0.56.20               14) Clas T 1.42.30 
6) AMM/Ingvar 1.01.05               15) DIY/Rolf 1.42.47 
7) MOG/Magnus 1.03.23               16) BGU/PA 1.42.56 
8) GNS/Peder 1.07.35               17) YFI/Ola 1.58.33 
9) Gunnar S 1.07.40               18) Omar Laalam 1.29.28 6 st 

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


Höstens första dagjakt, som också blev såväl SRJs som VRKs dag-KM, blev en mycket väl-
besökt jakt, arrangerad av KON/Olle vid Ängsjö friluftsbad som en 7-rävars 80m-jakt. 
Vinnare blev KMU/Peter och det gäller i båda klubbarna - GRATTIS! 

En (nästan) nybörjare dök upp, Omar L från Enköping. Detta var hans fjärde jakt och han 
lyckades trots det mycket bra. Vi får hoppas att han fortsätter i klubbarna. 

Samtliga rävar låg söder om startplatsen, och det fanns gott om stigar att använda. Den som 
inte gjorde det tvingades ibland att tampas med täta, blöta buskage och kullfallna träd. På 
andra ställen var terrängen väldigt öppen men stenrik och mossig. Banlängd drygt 3 km. 

Vädret var strålande med en lågt stående sol som bländade när man skulle springa i östlig rikt-
ning. Temperaturen låg på runt 10°C. 

201018/Hemmesta (Värmdö) 
1) KMU/Peter 0.54.07 10 st 6) BGU/PA 1.23.00 
2) Omar L 1.03.40  7) GNS/Peder 1.30.10 
3) Henrik L 1.10.05  8) KON/Olle 1.40.15 9 st 
4) Jessica 1.14.20  9) HPL/Anders 1.56.07 
5) Gunnar S 1.21.04              10) AIB/Per 2.03.30 8 ” 

Det var bara fem grader varmt och blåste snålt när vi samlades för AMM/Ingvars Fox-O-Ring 
i skogsområdet söder om Hemmesta. Solen lyste från en molnfri himmel och värmde en del 
när vi väntade på starten, som genomfördes två och två med två minuters mellanrum för att 
det inte skulle bli en ”Följa-John”-jakt. 

Tio rävar på två olika frekvenser (3570 resp 3580 kHz) var markerade på kartan. Rävarna var 
mycket svaga men kunde ibland höras svagt på ca 100 m avstånd. De hängde i ett litet snöre 
och på varje snöre fanns det en liten lapp med rävens nummer samt en kontrollbokstav som vi 
skulle skriva in på startkortet och visa upp vid målet (= startplatsen). 

Terrängen var torr och kuperad (kartskala 1:10.000 och ekvidistans 5 m) och på vissa ställen 
tät och svår att passera. Många mindre träd hade fällts och lämnats kvar till fromma för 
insekter, svampar och mossor, men inte för rävjägare!  

201025/Kärsön 
1) Håkan M 0.31.21 5 st 6) Jessica 0.58.33 
2) KMU/Peter 0.46.48  7) GNS/Peder 1.04.50 
3) AMM/Ingvar 0.48.44  8) Jenny 1.17.25 
4) Gunnar S 0.54.16  9) BGU/PA 1.21.37 
5) Erik T 0.54.44             10) KON/Olle 0.55.45 4 st 

Övergång till vintertid (= normaltid) i natt och alla kom i tid. Clas T arrangerade denna ca 3 
km långa 5-rävars 2m-jakt i den något kuperade Kärsö-terrängen. Kuperingen gjorde att det 
ibland blev lite konstiga bäringar om man inte stod på en höjd - någon fick 180° fel på räv 4, 
en annan 90° fel på räv 1. 

Mulet väder, inget regn men det var ändå blött i skogen. Temperaturen låg runt 10°C.  
Gott om frisbee-spelare på de olika banorna, så det gällde att inte komma i vägen för 
projektilerna. 



201108/Lovö 
1) Erik T 0.47.50 7 st 8) Jessica 1.12.03 6 st 
2) AMM/Ingvar 0.50.43  9) Omar 1.27.03 
3) HPL/Anders 1.02.10             10) Clas T 1.36.56 
4) GNS/Peder 1.02.27             11) AIB/Per 1.39.10 3 ” 
5) Gunnar S 1.04.54             11) Mats (nybörj) 1.39.10 
6) KON/Olle 1.22.52             13) Jenny 1.51.31 
7) Henrik L 1.00.49 6 ” 

I ett mycket fint höstväder, vindstilla och ca 6°C, arrangerade BGU/PA denna 7-rävars 80m-
jakt med start vid ”Kungens backe” på Lovö. Tävlingsområdet sträckte sig från Dyviksvägen 
söderut mot vattenverket, banlängd ca 3 km.  

Tyvärr tystnade räv 4 med ett skrapande ljud efter drygt 20 minuter, vilket påverkade flera 
jägare. När räven togs in visade det sig att såväl antenn- som jordplanstrådarna hade slitits ur 
sina banankontakter (dessa satt kvar i rävens polskruvar!), dessutom hade lådan flyttats från 
sin ursprungliga plats en liten bit. Gissningsvis hade någon hasat sig ner från den lilla branten  
där räven låg och råkat trampa på den under en granruska gömda räven. Hade inte trådarna 
varit förankrade i ett par träd hade räven kanske fortsatt att fungera. 

Parkeringen vid startplatsen fylldes under tävlingen med massor av bilar med folk och hundar 
som gav sig ut i den fina terrängen på en stärkande promenad. Några nyfikna fick info om vad 
vi höll på med. 

201122/Långängen 
1) HPL/Anders 0.49.47 5 st 7) YFI/Ola 1.19.27 
2) AMM/Ingvar 1.06.01  8) Jessica 1.21.10 
3) Gunnar S 1.07.15  9) Christer E 1.30.27 
4) KMU/Peter 1.13.30             10) Omar L 1.44.11 
5) GNS/Peder 1.15.50             11) Jenny 1.59.59 
6) KON/Olle 1.15.55             12) AKF/Bosse 0.20.00 

En solig novemberdag med ca 7 plusgrader arrangerade Henrik L en 5-rävars 2m-jakt med 
start från Ekolmsnäsbacken. Parkeringen användes även flitigt av golfspelare, som ville träna 
sina utslag vid driving range. Pga att slalombacken byggdes om med medföljande avspärr-
ningar valde banläggaren att inte lägga några rävar norr om starten. 

Den bitvis kuperade terrängen orsakade pejlingssvårigheter för vissa rävjägare, men den löv-
fria naturen underlättade sökningen. Gårdagens ihållande regn gjorde vissa partier hala och 
stigarna var bitvis ordentligt leriga. När rävarna skulle tas in var det mycket folk ute och gick 
eller ägnade sig åt friluftsliv som t.ex. korvgrillning. 

201206/Ösby (Värmdö) 
1) KMU/Peter 0.50.44 7 st 8) Clas T 1.44.10 
2) GNS/Peder 1.07.15  9) Omar L 1.51.56 
3) Henrik L 1.09.00             10) BGU/PA 1.52.00 
4) Gunnar S 1.17.40             11) Christer E 1.23.00 6 st 
5) KON/Olle 1.20.25             12) Andras P 1.38.00 5 ” 
6) YFI/Ola 1.39.33             13) Jenny D 1.53.00 
7) HPL/Anders 1.40.37 



Det blev aldrig riktigt ljust idag 2.a Advent på denna 7-rävars 80m-jakt norr om Mölnvik i 
närheten av Gustavsberg, arrangerad av Jessica med AMM/Ingvar som medhjälpare. Ban-
längden uppgavs till drygt 3 km, men många av oss sprang betydligt längre.  

Terrängen var här och där mycket kuperad med mossbelupna hala stenar, och väl framme hos 
rävarna fick man leta ordentligt i granarna för att hitta dem. Det gällde att vika undan grenar-
na för att hitta skärmarna. 

Det var blött i skogen och på fälten efter fredagens regn, men idag var det uppehåll under de 
tunga molnen. Temperaturen låg på behagliga 8°C med en svag SO vind. 

201213/Grimsta 
1) Henrik L 1.10.26 7 st 5) KON/Olle 1.49.36 
2) GNS/Peder 1.46.31  6) Jessica E 1.53.53 
3) Gunnar S 1.55.40  7) YFI/Ola 1.54.21 
4) Omar L 1.40.44 6 ” 8) AMM/Ingvar 1.56.28 

Årets Lucia-jakt blev en 7-rävars 2m-jakt med start i den östra delen av den fina Grimstaskog-
en, och den visade sig bli betydligt knepigare än vad banläggaren BGU/PA hade avsett. Ban-
längden drygt 3 km, men det blev mycket spring kring några ganska väl gömda rävar vilket 
syns i de långa tiderna. Max-tiden två timmar räckte tyvärr inte till för att alla skulle hitta alla 
rävarna. 

Några jägare förirrade sig in på Råcksta begravningsplats / minneslund trots att den är klart 
markerad på kartan och således ett fredat område. 

Blött i skogen, regnet hängde i luften, det blev aldrig riktigt ljust (den sista räven togs in i 
halvmörker), temperaturen +5°C.  

201231/Hellas 
1) GNS/Peder 0.35.14 7 st 10) BGU/PA 0.52.58 
2) FUG/Jan 0.38.10               11) Omar L 0.56.23 
3) Erik T 0.40.27               12) KON/Olle 0.59.50 
4) Jessica E 0.42.11               13) Johan S 1.10.25 
5) Henrik L 0.44.58               14) Clas T 1.12.20 
6) HPL/Anders 0.48.54               15) KMU/Peter 0.50.14 6 st 
7) Jitka 0.50.02               16) Andras P 1.38.29 
8) YFI/Ola 0.50.45               17) SVM/Hans 1.09.21 5 ” 
9) AMM/Ingvar 0.52.24 

Årets sista jakt arrangerades traditionsenligt av Gunnar S som en 7-rävars 80m-jakt, denna 
gång dock inte på Lidingö utan vid Hellasgården. Det hade regnat större delen av natten och 
en del föll även på vår väg till Hellas, men det upphörde i god tid före start. Det var dock gott 
om vatten i sankmarkerna, stigarna var leriga och det kunde vara halt på klipphällarna i den 
delvis kuperade men fina terrängen. 

Gunnar meddelade före start att räv 1 kanske inte skulle höras, eftersom avstämningsdioden 
inte lyste vid avstämningen. Därför fick vi besked om dess plats ganska nära startplatsen och 
nästan alla började därför vid den. Nu visade det sig dock att den hördes alldeles utmärkt. 
Däremot kom räv 5 att sända samtidigt med räv 6 med ca 5 sekunder fördröjning och även i 
början av räv 7. Detta ställde till en del problem men det löste sig så småningom. 



Väl åter till Hellasgårdens parkering och lite rundsnack önskade vi varandra ett Gott Nytt År 
2021 och for iväg åt olika håll. 

Med detta är 2020 års rävjakter avslutade och vi ses igen de 17.e januari enligt nedanstående. 

De första kommande jakterna 2021 

Söndag 17.01: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. BGU/PA 

Lördag 06.02: Samling kl 17.00 vid Sundby friluftsgård SO om Huddinge C för Gunnars  
   traditionella kvällsjakt. Tag med saxarna för båda banden. 
   Arr. Gunnar S 

Nästa SRJ-Blad kommer ut efter Gunnars lördagsjakt med ett datumförslag på årets jakter, 
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 

                             Det svenska VM-laget i Sarajevo 1986

               
Övre raden från vänster: 
SM5ZD/P-A Kinnman (SSA); Bo Asklund (ÖSA); SM4CGR/Sven-Ove (ÖSA); Kalle Schultz (SRJ); Christer Eriksson (VRK)

Nedre raden från vänster:
SM0BGU/PA (SRJ); SM4OWY/Birgitta (ÖSA); SM5EZM/Leif (VRK); SM4HQO/Göran (ÖSA); Gunnar Svensson (SRJ)
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