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Våren blev ovanligt torr och solig, men i början av april kom ett rejält bakslag med snö och 
kyla blandat med soliga perioder, ett typiskt aprilväder med andra ord. Tävlingarna har dock 
kunnat genomföras utan problem. 

Som tidigare meddelats sker årsmötet den 15.e juni. Anmälan är obligatorisk till Henrik L på 
<henrik08@gmail.com> senast den 12.6 enligt tidigare utskick. 

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

Resultat från vårens klubbtävlingar 2022 

220403/Sigtuna 
1) HPL/Anders 1.03.57 8 st 6) Gunnar S 1.59.05  
2) GNS/Peder 1.04.59  7) KON/Olle 2.02.28 
3) AMM/Ingvar 1.05.38  8) BGU/PA 2.03.50 
4) KMU/Peter 1.30.54  9) Malin P 1.58.47 7 st 
5) Henrik L 1.37.39 

YFI/Ola var banläggaren för årets 1.a apriljakt, en 2m-jakt förlagd till Sigtuna OKs klubb-
stuga Hällsbostugan i norra delen av Sigtuna. Informationen vid start var att det fanns ett antal 
rävar på 144.750 MHz och andra på 144.575 MHz. Hur många angavs inte. 

Rävarna på 144.750 MHz startade kl 10.10 och visade sig vara fem till antalet. Rävarna på 
144.575 MHz startade kl 10.17 och visade sig vara tre stycken; det var alltså tyst i 2 minuter 
på denna frekvens. 

De flesta rävar var placerade på ”vanlig” höjd, men ett par hade Ola hissat upp högt i tallar 
med stor signalstyrka och ganska svårpejlade, så det tog en stund innan man kunde hitta 
skärm och stämplingsenhet. 

Han hade dessutom hängt upp en dummy i ett motionsspår inte långt från räv 4, men det var 
bara två som hittade den (Malin och Henrik). Dock räknades den inte. Inte heller räknades de 
två kvarvarande på .575 MHz som Ola lämnat kvar i bilen och glömt stänga av. De var väldigt 
svårpejlade när man kom tillbaka till målplatsen intill parkeringen och fick då reda på att de 
inte ingick i tävlingen. 

Det blev alltså en lite lurig jakt med banlängden ca 2 km och alla gjorde olika banval. Soligt, 
nästan vindstilla och några grader varmt. Ola bjöd på grillkorv och dricka efter jakten. 

220406/Ursvik 
1) GNS/Peder 0.36.15 5 st 7) KON/Olle 1.05.50 
2) AMM/Ingvar 0.42.12  8) Clas T 1.06.30 
3) KMU/Peter 0.46.05  9) Henrik L 0.35.00 4 st 
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4) Jessica E 0.46.22             10) Malin P 1.14.00 
5) Gunnar S 0.55.50             11) BGU/PA 1.07.30 3 ” 
6) YFI/Ola 1.04.09 

Första kvällsjakten för säsongen utspelade sig i den norra delen av Ursviksområdet med fem 
80m-rävar, arrangerad av HPL/Anders. Lite kallt innan vi skickades iväg men inget regn. Ny-
månen syntes lite grand bakom molnslöjorna. Banlängd ca 2,5 km, rödmärkta områden var 
förbjudna att beträda och ingen såg någon grönling i Igelbäcken. Räv 4 och 5 sände tyvärr 
samtidigt vilket gjorde pejling på avstånd svårt. 

PA sprang iväg mot räv 1 och var ganska nära den när han upptäckte att han tappat kompass-
en. Han letade runtomkring men fann ingenting, gick tillbaka till starten, hämtade en annan 
kompass och gick tillbaka mot räv 1 i samma spår som förut - och se, där låg den i gräset! 
Detta kostade en dryg halvtimmes tävlingstid men sparade ca 800,- för en ny kompass! 

När vi kommit tillbaka till starten dök det upp en polisbil i mörkret. Föraren frågade om vi 
hört något skrik eller rop från en kvinna när vi knatade runt i skogen (det hade kommit en 
anmälan om detta till polisen), men svaret blev nej. 

220413/Nyckelviken 
1) Henrik L 0.38.50 5 st 7) Gunnar S 1.37.51 
2) HPL/Anders 0.42.22  8) Clas T 1.10.00 4 st 
3) GNS/Peder 0.46.12  9) KON/Olle 1.15.00 3 ” 
4) KMU/Peter 0.47.24             10) Klara Asplund 0.43.00 2 ” (nybörj) 
5) YFI/Ola 0.55.36             10) BGU/PA 0.43.00 
6) Malin P 1.02.00 

Banläggaren för denna 5-rävars 80m-jakt var AMM/Ingvar med en banlängd på ca 2,5 km i en 
ibland ganska knepig terräng, stenig och med branter, på andra ställen relativt lättsprungen. 
Mulet med ett lätt regn på vägen till startplatsen men det upphörde innan vi startade. 
Temperaturen låg runt 7-8°C. 

Malin tog med sig en arbetskamrat Klara, som för första gången provade på en rävjakt. Efter 
en stunds instruktion av PA hur man pejlar mot minimum och sedan bestämmer riktningen 
med fram/back-knappen gick de tillsammans ut och hittade två rävar innan det började 
skymma för mycket.  
  
220427/Knalleborg 
1) AMM/Ingvar 0.56.48 5 st 6) Malin P 1.42.00 
2) GNS/Peder 1.03.30  7) Gunnar S 1.46.00 
3) KMU/Peter 1.12.33  8) KON/Olle 1.44.00 4 st 
4) YFI/Ola 1.23.41  9) BGU/PA 1.08.30 3 ” 
5) Jessica E 1.24.10 

Denna tävling blev världspremiären för radiopejlorienteringsskytte (!) arrangerad av Håkan M 
vid Mälarö OKs klubbstuga vid Knalleborg. Tävlingen gick ut på följande: 

Före ordinarie start kl 19.10 skulle vi liggande skjuta tio skott med skidskytteluftgevär mot ett 
avlångt mål med fem hål (diam ca 20 mm) på ett avstånd av 10 m. För varje träff (marke-
rades med en skiva som föll upp och täckte hålet) skulle 30 sek räknas av från löptiden på den 



vanliga jakten, dvs max fem minuters avdrag om man lyckades träffa med alla skotten. Det 
var inte alldeles lätt, men med lite träning lyckades så småningom de flesta träffa målen. 

Därefter började den vanliga jakten med fem 2m-rävar, högt placerade och därmed starka, 
som lurade oss med avståndsbedömningen, på ganska knepiga ställen t ex i branter, där det 
som bekant är svårpejlat. ”Det skall vara svårt”, sa Håkan. Och han hade rätt! Nio deltagare, 
nio olika banval!! 

Banlängden drygt 3 km i en besvärlig terräng. Mulet väder men uppehåll och bara runt 5°C. 
Mörkret föll innan siste deltagare kom i mål. 

220504/Judarn 
1) KMU/Peter 0.36.38 7 st 6) Gunnar S 1.23.43 
2) AMM(Ingvar 0.40.23  7) Elin V 1.16.27 6 st 
3) Henrik L 0.55.13  8) BGU/PA 0.36.04 1 ” 
4) Malin P 0.58.08  9) AKF/Bosse 0.36.32 
5) YFI/Ola 1.12.51 

Dagens jakt i det ganska lilla naturreservatet Judarn runt Judarsjön i Bromma arrangerades av 
GNS/Peder som en 7-rävars 80m-jakt. Nio jägare, åtta olika banval! 

Banlängd ca 2 km i en terräng som på vissa ställen är ganska brant med stora flyttblock och 
moränryggar, vilka inte underlättar löpningen. 

Torrt i marken även i områden som normalt är fuktiga. Solsken med ca 8°C och en lite byig 
vind som kylde en del om man inte befann sig i skogen. En av deltagarna fick sällskap med en 
katt under en del av jakten, men den försvann så småningom. 

220518/Stora Skuggan 
1) KMU/Peter 0.48.56 5 st 6) YFI/Ola 1.08.38 
2) AMM/Ingvar 0.54.21  7) Gunnar S 1.26.01 
3) GNS/Peder 0.54.25  8) KON/Olle 1.26.11 
4) Henrik L 1.00.44  9) AKF/Bosse - - - 0 st 
5) Jessica 1.06.06              9) BGU/PA - - - 

Årets klubbmästerskap 144 MHz avgjordes i den något kuperade terrängen norr om Stora 
Skuggan på norra Djurgården med HPL/Anders som banläggare. Banlängd strax under 3 km, 
gott om stigar, men envisades man att gå rakt på rävarna blev det en del klättrande på höjder-
na. 

Klubbmästare blev KMU/Peter som vann med en marginal på ca 5 minuter till 2.an. Grattis 
Peter. Tätt mellan 2.an (Ingvar) och 3.an (Peder) samt mellan 7.an (Gunnar) och 8.an (Olle).  
Alla gjorde olika banval. 

Strålande väder med ca 15°C men på kvällen mulnade det och temperaturen föll till ca 10°C. 
Inget regn. 

220525/Brunna 
1) Malin P 0.55.45 7 st 7) BGU/PA 1.35.00 
2) KMU/Peter 0.55.50  8) OXY/Johan 1.47.00 
3) AMM/Ingvar 1.03.00  9) DIY/Rolf 1.35.25 5 st 



4) EZM/Leif 1.18.36             10) DZY/Christer 1.37.57 
5) Gunnar S 1.22.06             11) KON/Olle 1.18.05 4 ” 
6) FUG/Jan 1.23.13             12) SVM/Hans 1.19.53  

GNS/Peder tog oss ut till ett, för de flesta, helt nytt område vid Brunna/Kungsängen och strax 
söder om Livgardet för en 7-rävars 80m-jakt, som också var den första gemensamma jakten 
med VRJ.  

Lite kuperad terräng med mossbelupna stenar och några sankmarker men med god fram-
komlighet om man inte råkade på de grönmärkta partierna på kartan. En väg genom området 
samt ganska gott om stigar underlättade för dem som inte ville gå kompassgång mellan 
rävarna. Banlängd ca 3 km. 

Start i solsken och ca 20°C, men efter en stund drog molnen ihop sig med ett lätt regn och 
årets första jakt i åskväder. Det fräste i hörlurarna och blixtarna for fram över himlen en stund 
men sedan klarnade det upp igen.  

Malin tog sin första seger med endast 5 sekunders marginal till tvåan KMU/Peter.  

Kommande tävlingar 

Onsdag 08.06: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. BGU/PA 

Måndag 13.06: Samling kl XX.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. VRK 

Onsdag 15.06: Årsmötet! Anmälan till Henrik L på <henrik08@gmail.com> senast den  
   12.6 enligt tidigare utskick  

Onsdag 22.06: Gunnars mara!  
   Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. Gunnar S 

   SOMMARUPPEHÅLL 

Onsdag 03.08: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. KON/Olle 

Onsdag 10.08: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. GNS/Peder 

Onsdag 17.08: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. Håkan M 

Onsdag 24.08: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. BGU/PA 
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Nästa SRJ-Blad kommer ut i slutet av augusti månad, men dagsaktuell information finns på 
hemsidan. 

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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