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Förra SRJ-Bladet inleddes med det sorgliga beskedet att Lasse/SM0OY hade avlidit den 20.e 
maj. 
  
 Detta blad börjar med den glädjande nyheten att Jitka  
 födde en son, Erik, den 2.a juni. Vi gratulerar Jitka och 
 Johan å det varmaste. 

Nu har sommarvärmen äntligen kommit och med den den sista jakten före sommaruppehållet.  
Som vanligt avslutades säsongen med Gunnars mara, denna gång verkligen en mara i den 
knepiga terrängen väster om Granby. Därmed ser poängseriens tre topplaceringar ut som 
följer: 
  1) KMU/Peter    147 poäng 
  2) GNS/Peder    143 poäng 
  3) AMM/Ingvar 133 poäng 

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

Resultat från vårens sista klubbjakter 2021 

210602/Grimsta 
1) Henrik L 0.42.57 10 st 8) Erik T 0.40.55 9 st 
2) AMM/Ingvar 0.44.12  9) Gunnar S 1.05.39 
3) KMU/Peter 0.51.56             10) HPL/Anders 1.29.48 
4) GNS/Peder 0.57.22             11) Clas T 1.40.48 
5) Jessica 1.01.34             12) Peter H 0.58.53 6 ” 
6) KON/Olle 1.35.47             13) DZY/Christer 1.05.04 3 ” 
7) YFI/Ola 1.38.04             14) AKF/Bosse 1.05.24  

Dagens jakt var en 10-rävars Fox-O-Ring i den stigrika terrängen i Grimsta, arrangerad av 
BGU/PA. På denna jakt hade de små rävarna med mycket låg uteffekt placerats på backen vid 
en smal trädrot med den ca 40 cm långa antennen fäst vid en gren, allt för att reducera hör-
barheten till runt 60 - 70 meter och för att träna lite orientering.  

Ingen orienteringsskärm eller klämma, bara den lilla stämplingsenheten var synlig, så det var 
inte alldeles lätt att hitta rävarna. 11 st olika banval på denna ca 4 km långa bana. 

En nybörjare, DZY/Christer, dök upp efter lite cw-kontakter med PA och gjorde sällskap med 
Bosse och fick på så sätt en inblick i rävjaktens mysterium. Tillsammans hittade de tre rävar 

Det var en strålande solig och mycket varm dag när rävarna lades ut. Temperaturen sjönk 
sedan på kvällen till runt 20°C till fromma för rävjägarna, men också för myggorna! 
Mestadels torrt i skogen, men sankmarkerna var blöta och fina! 

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


210607/Enköping 
1) FUG/Jan 1.15.44 7 st 8) Gunnar S 1.42.00 
2) Chr. Eriksson 1.16.05  9) KON/Olle 1.48.50 
3) GNS/Peder 1.19.32             10) YFI/Ola 2.01.03 
4) CJW/Bosse 1.27.00             11) BGU/PA 2.04.03 
5) Erik T 1.28.24             12) FNB/Göran 2.10.41 
6) Henrik L 1.30.46             13) DIY/Rolf 1.41.50 5 st 
7) EZM/Leif 1.35.00             14) SVM/Hans 1.40.40 4 ” 

Detta var den andra gemensamma jakten med VRK, nu med KMU/Peter som banläggare. 
Jakten genomfördes i Fagerskogen med start vid Enköpings motorbana. 

Det blev en tuff men bra jakt i den sten- och stigrika södra halvan av kartan, men ännu tuffare 
i den nästan stigfri norra halvan med stora gröna områden och mycket fälld skog, bra för alle-
handa mikroorganismer men till besvär för rävjägare. Det blev en innehållsrik bana med totalt 
elva olika banval. 

Jakten blev en mycket god träning inför den kommande uttagningsjakten kommande helg för 
dem som vill åka till RPO-EM i Bulgarien i augusti/september.  

Mycket varmt på dagen, men det blev en behaglig temperatur på kvällen, ett svagt regn föll 
under inledningen men upphörde snart. Det gjorde dock inte myggen!! Åskan sprakade då och 
då i hörlurarna men höll sig på avstånd. 

210616/Granby 
1) KMU/Peter 2.02.06 12 st 9) FUG/Jan 2.54.20  
2) AMM/Ingvar 2.23.25             10) BGU/PA 2.00.31   7 ” 
3) Henrik L 2.27.17             11) DIY/Rolf 2.37.21 
4) MOG/Magnus 2.41.13             12) Clas T 1.47.09   6 ” 
5) GNS/Peder 2.51.12             13) Jessica 1.05.55   4 ” 
6) Erik T 2.56.21             14) SVM/Hans 1.51.17 
7) YFI/Ola 2.45.31 11 ”     15) KON/Olle 0.58.11   3 ” 
8) HPL/Anders 2.42.09 10 ”     16) DZY/Christer 2.25.55 

Denna jakt, Gunnars mara, blev en rejäl avslutning på säsongens jakter med sina tolv rävar, 
sju ”vanliga” på 3580 kHz och fem lite svagare och kontinuerligt sändande på fem olika 
frekvenser. Tre timmar var maxtiden. 16 st deltagare, 16 st olika banval! 

Terrängen var på de flesta ställen väldigt besvärlig med stora stenar, mossiga stenar, djupa 
raviner, massor av branter, vindfällen och en del sankmarker. Få stigar och de som fanns gick 
normalt åt fel håll; det blev alltså mycket terränggång. Kartbladets storlek A4, skala 1:10.000 
och Gunnar hade använt hela bladet. Miljoner mygg surrade runt oss hela tiden, myggmedlet 
hade inte så stor effekt. Denna bana var nog tuffare än en VM-bana!  

Detta blir ett tunnare blad än normalt eftersom förra bladet försenades en månad pga ett miss-
tag av redaktören. Nu är det sommaruppehåll och vi ses igen i augusti på KON/Olles första 
höstjakt. (Ev. kommer en juli-jakt, info kommer via e-post och på hemsidan). 



Kommande jakter i höst 2021 

Onsdag 04.08: Samling kl 19.00 på plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. KON/Olle 

Onsdag 11.08: Samling kl 19.00 på plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. GNS/Peder 

Onsdag 18.08: Samling kl 19.00 på plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. Håkan M 

Onsdag 25.08: Samling kl 19.00 på plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. BGU/PA 

Onsdag 08.09: Samling kl 19.00 på plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. KON/Olle 

Onsdag 15.09: Natt-KM! 
   Samling kl 19.00 på plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. BGU/PA 

Onsdag 22.09: Samling kl 19.00 på plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. GNS/Peder 

Lördag/söndag 
  25-26.09: Räv-SM! 
   Arr. SRJ 

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 i början av oktober, men dagsaktuell information finns på hemsidan. 
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 
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