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Pga ett misstag från redaktören kommer detta lite fylligare SRJ-Blad en månad försenad, och 
det börjar tyvärr med följande mycket tråkiga meddelande: 

 Den 20 maj avled SM0OY/Lasse i sviterna av COVID-19. Han  
 var medlem i SRJ sedan 1973 och var aktiv under ett fyrtiotal  
 år när tjänsteresorna så tillät. Han jobbade också på SVT i Växjö  
 under ett antal år samt var mycket aktiv inom FRO och som tele- 
 grafi-instruktör med många nya radioamatörer som följd. 

 Han var engagerad i många av våra klubbjakter liksom när vi  
 arrangerade de nordiska mästerskapen i Norrahammar 2013  
 och i Grönklitt (Orsa) 2017. Utöver detta var han bl a också  
 banläggare på VM i Sverige 1994, domare i Kazakstan 2015  
 och i Litauen 2017. Lasse blev 80 år gammal. 

Det har ju tidigare funnits information om att det sedan förra året uppskjutna RPO-VM skulle 
genomföras i Serbien i september i år, men det har nu flyttats till 2022. Istället arrangeras 
RPO-EM i Bulgarien i slutet augusti/början september i år. En nationell jakt, N3, arrangeras 
utanför Hallsberg den 12 - 13 juni för den som är intresserad av att kvalificera sig för EM-et. 

RPO-NM i Danmark planeras till den 17-19 september. Information kommer på pejla.se. 

Ytterligare information om våra avklarade och kommande jakter finns att läsa på SRJ´s hem-
sida under: http://www.ardf.se/srj 

Resultat från vinterns/vårens klubbjakter 2021 

210221/Lidingö 
1) GNS/Peder 0.54.00 5 st 5) KON/Olle 1.14.00 
2) AMM/Ingvar 0.58.43  6) Jessica 1.20.21 
3) HPL/Anders 1.01.13  7) Gunnar S 1.51.40 
4) KMU/Peter 1.04.45              8) BGU/PA 1.39.50 4 st 

Henrik L arrangerade denna 5-rävars 2m-jakt i Grönstaområdet med en banlängd strax under 
3 km. De större stigarna var väl upptrampade av hundägare och motionärer men kunde vara 
lite moddiga. 

Den stränga kylan hade givit vika för några dagar sedan, så nu var ca fem plusgrader och snön 
hade delvis börjat försvinna eller sjunkit ihop. Det blev dock ganska blött när man skulle ta 
sig fram utanför stigarna, i synnerhet när man skulle passera sankmarkerna, vars istäcke inte 
alltid bar! Sol på morgonen och eftermiddagen, däremellan mulet men uppehållsväder. 

Tre gånger blev jag (redaktören) stoppad av mötande personer, som frågade vad vi höll på 
med. De hade sett några med konstiga spröt längre bort på stigen, så jag fick förklara att vi 

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


höll på med radioorientering. ”Det där ser svårt ut” var några kommentarer - och jag höll 
med!  

210307/Kärsön 
1) KMU/Peter 0.51.14 7 st 8) Gunnar s 1.17.49 
2) Omar L 0.51.29  9) KON/Olle 1.28.40 
3) Erik T 0.51.31             10) YFI/Ola 1.47.07 
4) Jessica 1.01.04             11) BGU/PA 1.54.06 
5) HPL/Anders 1.05.25             12) Clas T 1.54.11 
6) AMM/Ingvar 1.06.04             13) AIB/Per 2.59.25 3 st (övertid) 
7) Henrik L 1.12.19             14) Mats N 2.59.43 

Det blev en kall och blåsig men snöfri 7-rävars 80m-jakt som GNS/Peder arrangerade på 
Kärsön denna Vasaloppssöndag. Temperatur strax över nollan och strålande solsken när vi 
började, men det blev snart mulet men uppehållsväder. Trots plusgraderna i luften låg det 
dock is på sankmarkerna i skogen. Väldigt tätt i toppen! 

Terrängen på Kärsön är bra men på en del ställen ganska risig efter tidigare skogsavverkning, 
där stammar och grenar lämnats kvar för att ruttna, till fromma för mikroorganismer och 
andra småkryp men till förfång för oss orienterare. 

Trots kylan var det mycket folk ute på stigarna, och på rastplatsen mitt på ön grillades det för 
fullt med god (i dubbel mening) rökutveckling. Även frisbee-spelarna var igång så det gällde 
att hålla koll på utkastplatserna. 

210321/Insjön, Nacka 
1) Henrik L 1.01.00 10 st 6) BGU/PA 1.11.15 
2) Jessica 1.07.25  7) Gunnar S 1.28.30 
3) HPL/Anders 1.08.25  7) KON/Olle 1.28.30 
4) Erik T 1.09.00  9) AIB/Per 2.16.00 4 st (öt) 
5) GNS/Peder 1.11.05             10) Mats N 2.16.05        (öt) 

I ett blåsigt och kylslaget men soligt väder arrangerade AMM/Ingvar denna Fox-O-Ring-jakt 
med fem rävar på frekvensen 3570 kHz och fem andra på frekvensen 3580 kHz, alla svaga 
och med kontinuerlig sändning. Varje räv var försedd med en bokstav, som vi skulle skriva in 
på startkortet, och dessa skulle så småningom bilda två ord. Banlängd drygt 3 km. 

Terrängen var variationsrik; på vissa ställen ganska kuperad, på andra ställen tät skog, och  
dessutom fanns det ibland gott om omkullfallna träd. Sankmarkerna hade inte frusit till trots 
kylan, så det gällde att se upp var man satte ned fötterna. 

210401/Skavlöten 
1) AMM/Ingvar 1.03.15 10 st 5) Henrik L 1.16.21 
2) HPL/Anders 1.08.56  6) Jessica 1.26.28 
3) GNS/Peder 1.09.04  7) Erik T 2.06.54 
4) KMU/Peter 1.10.30  8) Gunnar S 2.23.00 9 st 

Årets 1.a apriljakt, tillika årets första kvällsjakt med krav på pannlampa, genomfördes vid 
Skavlötens friluftsgård i norra Täby som en 10-rävarsjakt, fördelad på 5 st 2m-rävar på två 
olika frekvenser i 5-minuterspass samt 5 st ganska svaga 80m-rävar på fem olika frekvenser 



med kontinuerlig sändning. KON/Olle fixade 2m-banan (banlängd ca 2 km) norr om 
motionsgården och BGU/PA 80m-banan (banlängd ca 1,8 km) söder om gården. 

Deltagarna delades in i två grupper, där den ena gruppen startade med 2m-saxar och den 
andra gruppen med 80-saxar. När de fem första rävarna hittats sprang deltagarna tillbaka till 
p-platsen för saxbyte och ”mellanstämpling” för att därefter ge sig ut efter de andra fem 
rävarna och slutligen tillbaka till p-platsen och målstämpling. Det var ljust vid starten, men 
det blev snart mörkt. Mulet men uppehållsväder under jakten, temperaturen ca10 grader. 

3-ans 80m-räv stördes ordentligt av en kraftig brummande signal och en jägare gissade att vi 
arrangörer hade ordnat denna störning som ett inslag i jakten; men så var inte fallet. 

210407/Stora Skuggan 
1) GNS/Peder 0.57.11 7 st 7) AMM/Ingvar 0.43.04 6 st 
2) KMU/Peter 1.05.06  8) Erik T 0.47.36 
3) Jessica 1.10.48  9) Henrik L 0.53.42 
4) YFI/Ola 1.22.40             10) Clas T 1.40.48 
5) Gunnar S 1.29.29             11) KON/Olle 1.09.09 3 ” 
6) BGU/PA 1.30.45 

Denna jakt, arrangerad av HPL/Anders, innehöll sju rävar varav rävarna 1-5 sände på 3580 
kHz i vanliga 5-minuterspass och rävarna 6-7 på 3520 kHz. Dessa två sände växelvis var 
under 12 sekunder varje minut och var svagare än de övriga, men de hördes ändå på några 
hundra meters avstånd. Dock slutade räv sju ganska snart att sända pga ett förmodat 
batteriproblem; det som hördes var en ”tuffande” signal som kunde vara svår att höra och att 
få en bäring på. 

Strålande solsken under dagen om än lite kallt när vi väntade på startsignalen. Pannlampan 
behövdes först strax efter kl 20. En del stora öppna ytor att korsa, men det fanns också några 
rejäla branter att först ta sig uppför i tron att där uppe låg räven, och sedan nerför igen för att 
hitta den i branten! Banlängd ca 3,5 km. 

210414/Velamsund 
1) HPL/Anders 1.01.32 5 st 6) KON/Olle 1.20.00 
2) Henrik L 1.03.15  7) Jessica 1.29.47 
3) KMU/Peter 1.03.25  8) Gunnar S 1.41.04 
4) Erik T 1.04.30  9) YFI/Ola 1.50.18 
5) GNS/Peder 1.05.08             10) BGU/PA 1.24.30 4 st 

Det blev mycket upp och ner på branta höjder och massor av mossiga stenar att balansera på  
om man inte hittade lämpliga stigar på denna 5-rävars 2-jakt som AMM/Ingvar arrangerade i 
skogen SV om Velamsunds gård med en banlängd på ca 3 km. Dessutom ganska mycket fälld 
småskog att korsa.  

”Åt vilket håll ni än springer, springer ni mot en räv och från en annan, och ni kommer inte att 
kunna ta en räv i första passet” var den uppmuntrande informationen vi fick före start. 

Tätt i resultatlistan bland de fem första! 

Soligt väder med temperaturen runt 7°C, men den sjönk mot nollan när vi åkte hem. 



210421/Lahäll 
1) Erik T 0.34.11 7 st 8) Gunnar S 1.03.06 
2) Håkan M 0.36.57  9) Jessica 1.06.03 
3) AMM/Ingvar 0.38.53             10) YFI/Ola 1.08.35 
4) KMU/Peter 0.49.31             11) KON/Olle 1.13.53 
5) HPL/Anders 0.50.26             12) Clas T 1.19.50 
6) Peter H 0.53.50             13) BGU/PA 1.34.23 
7) Henrik L 0.54.45 

Det var länge sedan vi sprang i detta område och första gången vi startade i den norra delen av 
kartan. GNS/Peder hade lagt ut sju rävar, fem på 3580 kHz i 5-minuterspass och två på 3520 
kHz med växelvis 12 sekunders sändning. 

Det var en mycket stigrik och snabb terräng, vilket syns på vinnartiderna, men det fanns också 
avsnitt med blötmarker om man skulle gena mellan stigarna. Banlängd ca 3 km. 13 startande 
och 12 olika banval! 

Golfbanan mitt i området var tillfälligt avstängd för ombyggnad, så den kunde vi springa över. 
Inga rävar låg på östra sidan av Roslagsbanans spår. 

Ett svagt regn föll före start, men det upphörde och månen kom fram på kvällen. Temperatur-
en sjönk till ett par grader då. 

210428/Sundby (Nyckelby) 
1) KMU/Peter 0.41.03 5 st 9) YFI/Ola 1.13.40 
2) Erik T 0.50.50             10) KON/Olle 1.13.50 
3) HPL/Anders 0.50.56             11) Jessica 1.25.30 
4) Henrik L 0.52.00             12) Clas T 1.28.10 
5) GNS/Peder 0.52.35             13) Gunnar S 1.40.35 
6) AMM/Ingvar 0.56.52             14) BGU/PA 1.10.00 3 st 
7) Ida/Mälarö OK 1.12.40             15) Alva/Mälarö OK 0.17.00 1 ” 
7) Elsa/Mälarö OK 1.12.40             15) Molly/Mälarö OK 0.17.00 

I en helt ny terräng ute på Mälaröarna arrangerade Håkan M denna 5-rävars 2m-jakt. Terräng-
en var väldigt varierande med flera stora, djupa gropar (dödisgropar), där rävarna låg antingen 
en bit ner på kanten eller nere i gropen (och det kunde vara väldigt brant dit ner!), och ett  
annat småkuperat område med mycket stenar. Banlängd ca 3 km. Fint väder men lite kyligt 
när vi väntade på starten. 

Fyra unga tjejer i 13-14-årsåldern från Mälarö OK hade Håkan tagit med som ”prova-påare”. 
Efter instruktion av honom stack de ut i två grupper och den ena gruppen, Ida och Elsa, 
lyckades strålande bra och hamnade mitt i resultatlistan! En viss hjälp fick de vid den första 
räven, men sedan gick som en dans med de övriga.  

BGU/PA fick sax-problem i det att ett antennelement ramlade av flera gånger och han fick 
lägga ner en del tid med att leta reda på det i riset eller på stigen. 

Clas T har följande inlägg till dagens jakt: 

"Dagens jakt var precis 40 år sedan min första rävjakt. Sen dess har det blivit drygt 700 jakter, 
23 segrar och 7 mästerskapsmedaljer, alla i lag. I resultatlistan från 29 april 1981 hittar man 



följande fortfarande aktiva deltagare: Gunnar S (som vann då), AKF/Bosse, KMU/Peter, 
EZM/Leif, KON/Olle och BGU/PA.” 

210505/Stora Skuggan 
1) Erik T 1.04.00 10 st 6) GNS/Peder 1.18.00 
2) Henrik L 1.09.00  7) HPL/Anders 1.20.00 
3) KMU/Peter 1.11.05  8) Gunnar S 1.56.00 
4) AMM/Ingvar 1.12.00  9) BGU/PA 1.55.00 8 st 
5) Jessica 1.15.07             10) KON/Olle 1.48.00 6 ” 

AIB/Per arrangerade denna Fox-O-Ring-jakt, där rävarnas ungefärliga placeringar är markera-
de på kartan med ringar, med 10 st rävar mycket svaga sändare, fem på 3570 kHz och fem på 
3580 kHz och med olika sändningshastigheter för att kunna skilja dem åt. 

Startplatsen var vid Stora Skuggans restaurang, men rävarna var placerade runt Uggleviken 
söder om Laduviken så det blev en bit att springa för att komma till tävlingsområdet. 
Banlängd ca 5 km, mål vid startplatsen. 

Tyvärr sände inte några av rävarna pga tekniska problem, inte ens efter en omstart, men de 
flesta lyckades ändå hitta alla genom att leta runt i terrängen vid kartmarkeringarna. 

Regn, regn och åter regn under hela dagen, kvällen och natten, temperaturen låg på blyg-
samma +5°C. Det blev ganska skumt i terrängen vid 21-tiden, pannlampan hade behövts. 

210511/Norra Törnskogen 
1) KMU/Peter 0.50.16 5 st 6) Gunnar S 1.14.52 
2) HPL/Anders 0.52.41  7) YFI/Ola 1.24.43 
3) GNS/Peder 1.00.07  8) BGU/PA 1.29.14 
4) Henrik L 1.03.41  9) KON/Olle 1.37.02 
5) AMM/Ingvar 1.04.27 

En mängd unga orienterare från Täby OK hade samlats på P-platsen långt inne i skogen i 
Norra Törnskogen för att träna orientering samtidigt som Erik Tullus arrangerade sin första 
jakt, en 5-rävars 80m-jakt. Ungdomarna försvann dock snabbt, och det var inte många vi såg i 
skogen. Vart tog de vägen? 

Det blev en strålande fin och lagom varm vårkväll med sol hela tiden. Terrängen är bra även 
om det på vissa ställen kan vara lite risigt ( i synnerhet om man går över kullen från starten till 
räv 5 och passerar kraftledningen), ganska stigrik och med en del branter att passera. Nästan 
torrt i skogen. Nio deltagare med sex olika banval. 

210519/Enebyberg 
1) KMU/Peter 0.38.14 5 st 6) YFI/Ola 0.56.47 
2) Erik T 0.43.10  7) Jessica 1.04.58 
3) GNS/Peder 0.48.03  8) AMM/Ingvar 1.11.04 
4) Henrik L 0.51.14  9) Gunnar S 1.30.45 
5) HPL/Anders 0.54.06             10) BGU/PA 1.33.42 

Årets 2m-KM arrangerades av KON/Olle i skogen söder och väster om Enebybergs IP på 
denna ca 3 km lång bana. Vinnare blev KMU/Peter, som därmed blev klubbmästare på 2m. 
GRATTIS, Peter. 



Dagen började med strålande sol när rävarna lades ut, men molnen började hopa sig över 
området före start och ett stilla regn föll sedan under hela jakten. Under hemresan regnade det 
betydligt mer.  

Terrängen är mycket stigrik, så det gällde att veta vilken stig man var på för att inte komma 
snett. Det finns också en del kuperade områden att klättra i om man bestämde sig för att gå på 
kompasskurs istället för att följa stigarna. 

210526/Hällkana 
1) Erik T 1.39.23 7 st 6) Jessica 1.43.43 4 st 
2) AMM/Ingvar 1.45.15  7) MOG/Magnus 2.05.36 
3) KMU/Peter 1.51.59  8) Corrie (nybörj) 2.05.43 
4) FUG/Jan 2.00.10  9) SVM/Hans 0.47.59 2 ” 
5) HPL/Anders 2.05.55 6 ”       10) BGU/PA 1.05.14 

I ett osedvanligt blött väder arrangerade GNS/Peder denna tuffa 7-rävars 2m-jakt i skogen vid 
Hällkana norr om Bro. Banlängd ca 4 km i en ganska stigfattig men fin terräng. Detta var en 
gemensam jakt med VRK. 

Det hade regnat föregående natt, hela dagen när rävarna lades ut, under jakten (även om inten-
siteten avtog lite) samt hela kommande natt och även på torsdagen när rävarna togs in. Totalt 
föll ca 50 mm regn vilket gjorde det väldigt blött i skogen. Temperaturen låg runt 10°C. 

Den blöta terrängen orsakade massor av reflexer, och vid ett par tillfällen var signalstyrkan 
lika stark hela varvet runt - då är det inte lätt att veta åt vilket håll man skall springa!  

Magnus hade tagit med sig en nybörjare Corrie och vi får hoppas att hon kommer fler gånger.   

Kommande jakter 2021 

Onsdag 02.06: Samling kl 19.00 på plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. BGU/PA 

Måndag 07.06: Gemensam jakt med VRK. Se info på hemsidan  
   Arr. VRK 

Lördag/söndag 
  12-13.06: Nationell jakt vid Hallsberg. För info se pejla.se 

Onsdag 16.06: Gunnars mara! 
   Samling kl 19.00 på plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. Gunnar S 

Med Gunnars mara avslutas säsongens jakter och vi träffas åter den 4.e augusti på KON/Olles 
traditionella höststartsjakt. 

Tag alltid till vana att kontrollera hemsidan innan du åker, så att du inte åker till fel plats vid fel tid och 
med fel utrustning!! 

Nästa SRJ-Blad kommer efter maran, men dagsaktuell information finns på hemsidan. 

http://pejla.se


Väl mött i läskiga och regniga (?) skogen. 

Red. PA Nordwaeger/SM0BGU, Kyrkoherdevägen 17, 168 59 BROMMA  
Tel:  08-26 02 27, 0703-024 533  
e-post: <panord38@icloud.com 

Coronafria transporter!

                       

mailto:panord38@icloud.com

