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~TE&LiTQ4Y~L Eftersom vi har haft en hektisk final på jaktsäsongen
s~ae här i Sthlm och med de nationella jakterna, är det kanske på
sin plats med ett extrablad så här mitt i sommaren. Många av er är
kanske i sommartorpet, i härigmattan eller jagande cylinderhästarna
från vettet på Autobahn (har ni hört talas om svensk-bil-kyrkogården
i Kassel?) och nås därför inte av kallelsen till SM förrän i början
av augusti; andra, som begärt eftersändning av posten, kan däremot
anmäla sig omgående. Sista anmälningsdag 6 augusti.

RESULTAT av tidigare jakter:

840527/Eskilstuna

Nationell jakt. Se separat resultatlista.

84 0603/Kvarnberget

Nationell jakt arrangerad av TSA som ersättningsjakt för Ängsjö
jakten.

1) 5OCK/Håkan (ESA) 9) Theo Berg (SRJ) 17) Mikael L (ESA)
2) 4CGR/Sven (öSA) 10) Bo S ( “ ) 18) 5IAJ/Dag (
3) Christer E (VRK) 11) Sven C ( “ ) 19) 4MST/Marianne (öSA)
4) 5OXY/Johan (ESA) 12) ØIDV/Donald ( “ ) 20) Åsa 5 (ESA)
5) 5OXV/Urban ( “ ) 13) Ch. Wargh (ESA) 21) 5AKF/Bosse (SRJ)
6) 5OXW/Mikael ( “ ) 14) ØCTU/C—G (SRJ) 22) ØEJM/Christer (
7) Gunnar 5 (SRJ) 15) Göran G ( “ ) 23) 5AXT/Raimo (ESA)
8) 4HQ0/Göran (ÖSA) 16) ØEJY/Anders (SRJ)

Ett varmt och mycket vackert väder välkomnade jägarna till TSAs
field—day på Kvarnberget norr om Ullnasjön i Täby. Från toppen, med
den maj estätiska parabolantennen, har man en vidsträckt utsikt över
halva Uppland.

Det blev en varm och tuff tävling med fyra man inom 8 sekunder på
en lagom lång bana med ett par klurigt placerade rävar. Helt dramatik-
fri blev inte jakten för arrangörerna heller ity en av rävarna råkade
ut för allvarliga problem några minuter före start. Olle/—KON med ett
par medlöpare satte full fart framåt och kom fram till räven i start—
ögonblicket och kunde reda ut situationen.

Det blev ganska tufft också för rävarna under den 3 timmar långa jak
ten eftersom myggen var “på bettet” och attackerade fria hudytor i
ett kör. Då var haren, som kom upp till en räv och satte sig på några
meters avstånd med klippande öron, betydligt beskedligare. Om inte en
jägare kommit klampande hade den förmodligen ätit en macka ur rävens
hand.

840606/Rösjöbadet

1) —CTU/C—G 4) Gunnar 5 7) Clas T
2) Göran G 5) Sven C
3) -KON/Olle 6) —EJY/Anders

Lite strul drabbade denna tävling ty en av rävarna fungerade inte så
det blev en 4—rävars—jakt som omväxling. Dessutom samlades jägarna
vid fel plats vid sjön och måste gå runt för att komma till starten.
Så kan det gå om man inte läser vägbeskrivningen ordentligt.



840613/Enebybergs lP

1) Gunnar 5 4) -OY/Lasse 7) —EJM/Christer
2) —AKF/Bosse 5) -EJY/Anders
3) -CTU/C—G 6) -BGU/PA

Vädrets makter var vreda idag. Regnet vräkte ned och gjorde oss blöta
in på bara skinnet på ett par minuter men det bekommer ju inte en
sann rävj ägare något, eller hur?

Redan vid starten hörde jag rävarna svagare än normalt och antog då
att batterierna var på väg att ta slut men att de borde hålla jakten
ut. Men signalerna blev svagare och svagare och plötsligt blev det
helt tyst. Snabb språngmarch tillbaka till starten, fram med reserv—
saxen — dödstyst i lurarna Vad har hänt? Lyckligtvis var Olle kvar
och han kunde konstatera att det var mina stetoskoplurar som slutat
sina dagar. Han lånade vänligen ut sina lurar och sedan bar det av
igen. En timme efter starten lämnade jag startplatsen för andra gång
en med blankt startkort men hittade bara fyra rävar. Den femte (2:an)
låg för långt bort i söder.

Det är i sådant här väder man till fullo uppskattar dusch, bastu och
torra omklädningslokaler.

840617/Nationell jakt i Sala

Den tredje och sista nationella jakten för iår och tillika den av
görande uttagningstävlingen för VM—laget. Det var ett kalasväder när
vi samlades vid Järndammen utanför Sala, dit VRK hade förlagt täv—
lingen.

Det visade sig bli en lång (8,5 km) och varm bana. l:an i V, 2:an
i NO och 5:an i 0 var väldigt starka medan 3:an och 4:an, båda i N,
var klart svagare. Alltså, klunglöpning mot l:an, som togs i andra
passet, och sedan var jag plötsligt ensam. Full fart mot 5:an, som
antogs ligga lika långt bort men åt andra hållet. Vid sydspetsen på
Järndammen togs en ny bäring mot 5:an för att få ett kryss men det
blev bara en parallellförskjutning av linjen. Av styrkan att döma
kunde dén inte ligga mer än 500 m in i skogen ~nen huj~, vad jag be-
drog mig. De väldigt starka VRK-sändarn lurade mig ordentligt så jag
sprang och sprang, först på stig och sedan in i terrängen genom svår—
framkomlig skog, kärr och över höjder innan ett kalhygge slutligen
öppnade sig mellan räven och mig. Det tog mig nästan ett helt pass
att forcera hygget1

Efter 5:an blev det mycket stig- och väglöpning förbi 2:an upp till
3:an för att sluta på 4:an, kanske inte den kortaste vägen men jag
hade ju 3:ans kryss längre söderut än den verkliga placeringen så
det blev som det blev.

Efter duschen och bastun var det underbart skönt att i Adamsdräkten
stå och löga sig i solen i stillheten utanför huset. Så småningom
prisutdelning och uttagning till VM—laget som blev som följer:

Juniorer: 1) 5OCK/Håkan (ESA) Reserver: 3) SOxv/Urban (ESA)
2) Theo Berg (SRJ) 4) 5OXW/Mikael (

Seniorer: 1) Christer E (VRK) Reserver: 3) 4HQO/Göran (ÖSA)
2) 4CGR/Sven (öSA) 4) 4OPV/Eddie (

Oldboys: 1) Sven C (SRJ) Reserver: 3) ØBGU/PA (SRJ)
2) 5EZM/Leif (VRK) 4) 5JCQ/Lasse (VRK)

(Lasse tillika lagledare)

Damer: 1) 4MST/Marianne(öSA) Reserver: 3) Åsa Svanberg (ESA)
2) 4OWY/Birgitta( “ ) 4) Maria Gyllander(OSA)



8406 20/Harbro—stugan

1) Theo B 6) -BGU/PA 11) Bo S
2) Gunnar 5 7) Göran W 12) Lennart B
3) -EJY/Anders 8) —KON/Olle 13) —EJM/Christer
4) -AKF/Bosse 9) Sven C 14) Clas T
5) —CTU/C-G 10) Göran G 15) —ORV/Anders

Efter kraftmätningen i Sala i söndags var detta vad vi behövde. Banan
var lagom lång och med ett par listigt placerade rävar. Det var varmt
och skönt och det tyckte tydligen myggen också, ty hela släkten Mygg-
man med 100.000 medlemmar hade stämt träff i sankmarken runt 2:an
och de var väldigt hungriga. Vid l:an, som låg i spetsen på en lik
bent triangel med 3:an och 5:an i resp. ben, valde Theo att gå till
5:an (som han tog i samma pass) och jag till 3:an (som jag inte tog
i samma pass). Sedan missade jag ett pass på 5:an eftersom jag hade
två kryss och jag valde det felaktiga. Så resultatet blev inte så
lysande som förutsättningarna medgav.

Duschen och bastun i Tumba IK:s stuga efter jakten var en glad och
skön överraskning.

840627/Hellas

1) Gunnar 5 5) Johan 5 9) Clas T
2) -BGU/PA 6) —AKF/Bosse 10) —CTU/C-G
3) Göran G 7) -KON/Olle 11) Sven C
4) Bo 5 8) —CZI/Klas 12) -ORV/Anders

Vårsäsongens sista jakt, förlagd till Hellasgåraen och med Kärrtorps
bladet i näven, blev en behaglig avslutning med uppehålisväder och
en bana på ca 4 km.

Vi var helt inställda på att springa runt Dammtorps— och Söderby—
sjöarna — frågan var bara med— eller motsols — men därav blev intet.
Gösta hade vänligheten att lägga rävarna på “rätt” sida om sjöarna
med l:an i 5, 2:an—4:an i N och NV och 5:an i mitten och det senare
var ganska djärvt — endast ca 100 m från vägen vi sprang söderut på
och ca 600 m från starten men han kalkylerade väl med att har vi väl
startat söderut så springer vi under hela passet och då skulle 5:an
ligga betryggande långt bakom oss; och det stämde ju! Dessutom råkade
jag lägga bäringen till 3:an 180° fel dvs i 50 så jag var ute och for
i kartkanten innan jag insåg felet men det gick ju ganska hyggligt
ändå.

Sven, Johan och jag stämplade samtidigt vid 3:an (vår näst sista räv)
tillsammans med Gunnar (hans sista räv) . Därifrån lubbade jag norrut
så mycket tygen höll till branten vid Sicklasjön och hade turen att
hitta 4:an mellan passen; strax efter passet kom Johan fram och sedan
Sven, ett pass senare — han hade fått krysset halvvägs upp från 3:an
och gick därför i lugn och ro därifrån.

På vägen tillbaka till starten utbytte Johan och jag lite erfaren
heter om veteranfarkoster, han om ångfartyget “Mariefred” och jag om
DC3—an “SE—CFP”. Dusch och ett par mackor avslutade kvällen och vår
säsongen.

Vänd på bladet så hittar du de första jakterna i höst!



KOMMANDE JAKTER

Onsdag 8.8: Samling kl 1900 vid Sundby Friluftsgård vid Flemings
bergsviken.
Vägbeskrivning: Kör till bussgaraget i Huddinge C och
fortsätt Lännavägen söderut. Efter ca 4 km passerar du
en stor bro över Flemingsbergsviken och efter ytter
ligare ca 1 km finner du infarten till Sundby Frilufts
gård till vänster. Se telekartan blad 27, ruta A4.
Dusch och bastu skall finnas.

Arr: -BGU/PA

Onsdag 15.8: Samling kl 1900 vid Stockby Motionsgård.

Arr: -ARP/Bosse

Onsdag 22.8: Sista jakten före SM.
Samling kl 1900 omklädda vid Skavlöten, där vi som van
ligt disponerar TSOIC5 bastu i behaglig närhet till
vattnet.

Skavlöten ligger vid norra delen av Rönningesjön (se
telefonkartan blad 1, ruta C4). Promenad ca 1 km till
startplatsen. Dax för pannlampan?

Arr: -BF/Calle

25/26.8: SM i rävjakt. Se separat kallelse:

Onsdag 5.9: Samling kl 1900 vid P—platsen vid Åva—badet.
Till Åva kommer man via en 12 km gropig grusväg från
Dalarövägen. Följ SRJ—skyltarna.

Arr. -BZR/Tobba

6—9.9: VM i Oslo

Därmed slut på detta blad. Vi ses i höst och ha det så skönt i sommar.

SE-CFP

Red. PA Nordwaeger/—BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 (bost) , 08—29 02 45 (arb)



SLUT res. NATIONELL—Jakt. Daturn:8413527 ** ESA DATA SEKTION **

1 25 CHR i:STER ER IKSSON VRI< SEN•—53 5 10602
2 33 TE000R BERO SRJ JUN—65 5 11138
3 5 SM5OCI( He~KAN KAR L.SSON ESA JLJN—65 5 11140
4 17 SM4CGR SVEN NILSSON USA SEN—48 5 11448
5 1 SM4HQO GöRAN ÅRVIDSSON USA sE:N~56 5 11455
6 19 SM5OXW MIKAEL HALLORE:N ESÅ JUN—66 5 11458
7 26 SM5CJW BO L.ENANDER VRK SEN —46 5 11508
8 35 Cl? ISTIAN WAR(3H ESA JUN—67 5 11517
9 6 SMSOXV URBAN OHLSSON ESA JUN—65 5 11525

If] 3 F.3M4OPV EDDIE NYSTROM USA SEN—50 5 11552
11 31 SMSJZR GöRAN POIJ-IEDE ESA JUN 60 5 12017
1 2 23 SM5I< ML) ~ ETE:R i. )UNGSTR dM VR x SEN—so 5 1 2238
13 18 SM5OXY JOHAN JOHANSSON ESA JUN•-66 5 12304
14 8 MIKAEL LIL.JEHOLM E:SA JUN 68 5 12556

‘5 4 LEIF KARlSSON USA OLD—42 5 12805
.) 34 BO SbDER~UI ST SRJ JtJN—65 5 13056

17 22 SMSJCQ LARS HöGLUND VRI( OLD—28 5 13635
18 27 SMOIDV RONALD PERSSON SRJ SEN—44 5 13837
19 20 SM5FLJG JAN PÅLMOIJIST VRK SEN—SS 5 15027

fl~ 29 SVEN CARLSSON SRJ OLD—25 5 1320S
‘sJl 21 SM5EZM LEIF ZETTERWAL.L VRK OLD 41 5 1S430

22 24 SM0EJM CHRISTE:R JAKOBSSON SRJ 5 20124
23 30 SMOI3GU PA NORDWAEGER SRJ OLD—38 5 20759
24 16 SM4MNY KRISTIAN EKLUND USA 5 20825
25 2. SM4MST MAR IANNE PETTERSSON USA DAM 5 21058
26 28 GUNNAR SVENSSON SRJ SEN—46 5 21220
27 $2 LE:NNART BERG SRJ OLD—36 5 22325
28 9 SM4OWV STIG ASKLUND USA 5 24041
29 10 SM4OSR BO ASKLUND USA JUN— 5 30045
30 11 SM4OWY BIRGITTA ASI<LUND USA DAM 4 22400
91 7 ~SA SVANBERG ESA DAM 4 30205
32 13 LJL.F GYLLÅNDER USA JtJN—68 3 2081S
33 14 MARIA GYLLANDER USA DAM 2 14710
34 12 LÅRS-~KA GYLLANDER USA OLD -63 2 14715
35 15 SM4GGR LARS KARLSSON USA 1 900

Det var mulet när vi (Sven C, Gunnar 5, -IDV/Ronald och jag,PA) läm
nade Sthlm på morgonen för att köra till den nationella jakten i E-tuna.
Efter en snabbfika utmed vägen kom vi fram ca 1/2 timme före start.

Efter omklädning, incheckning och kartutdelning bar det av ± konvoj
över flygfältet till startplatsen och och nu kom vi äntligen in på
kartan och uppläggning av jakten började på allvar. “Det är alldeles
för uppenbart med en räv i norr så där ligger det ingen — jag chansar
österut”, var en av tankarna som flög genom min skalle. Sven hade oxo
kommit på samma idé ty när starten går springer vi åt samma håll —

det stora flertalet springer dock vägen mot norr.

Våra gissningar var inte så dåliga — 2:an 149 i tS och 5:an i N. Knep
2:an efter andra passet (antennen avslöjade räven) och därefter upp
till 5:an. Även här hjälpte antennen till. Sedan ned förbi start—
platsen, påhejad av Lasse/—GGR som kastat in handduken sedan han vric—
kat högerfoten efter första räven, och ut på vägen under inflygnings—
ljusen till flygfältet mot l:an. Krysset pekar mot höjden vid mossen.
Kommer lagom fram till den skarpa vägkröken och intager startposition
i gruset med näsan i SV när l:an startar. “Va, vad är det här för skoj?
Ligger den åt andra hållet?” Därefter följer något otryckbart och iväg
det bär över hygget och in i det grönmärkta. Här är det tjockt och
flera pass ryker innan räven kan skådas i vitögat. Iväg igen mot 3:an



förbi Kalkugnstorp.
..., ... Räven sänder, tar ut en ny bäring och

får ett fint kryss i kalhygget intill sankmarken. Så kommer 4:an igång,
stark och präktig och med riktning varifrån jag kom! Förvirringen är
stor — enligt mitt kryss skall den ligga strax N om Ängstorp! “Äh, jag
struntar i den; det är något lurt med bäringen.” Det var det också med
3:ans ty jag lade flera pass innan jag slutligen hittade rätt, långt
från den plats där jag hade krysset. Nu var det bara 4:an kvar, som
tog mig ett par tre pass att finna och sedan en promenad hem. Det gick
nog inget vidare bra, det här.

Efter dusch, mackor och kaffe vidtog prisutdelningen med finfina pri
ser. För SRJs del var det ju väldigt kul att se Theo springa in på
2:a plats totalt. Grattis!

Lasse/—GGR hade under tiden varit inne på lasarettet men där hade man
inte tid med honom. Han kom tillbaka, stödd på en provisoriskt till—
yxad krycka och en något tilltufsad uppfattning om svensk sjukvård.
Väl hemma i örebro gick han till RSö (Regionsjukhuset i örebro betyder
det om nu någon till äventyrs inte visste om det) , som efter under
sökning kunde konstatera att den klubbliknande foten inte hade fått
några skelettskador, bara (!) en vrickning. Hoppas du är “f it for
fight” till SM, Lasse.

Tack, ESA, för en bra tävling.


