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Nu är sommaren slut för iår liksom sommartiden på jobbet. Det dröjer
nog inte så länge innan det är mörkt när arbetsdagen är slut men än
nu finns det blåbär och lingon i backarna.

Här följer nu resultaten av de första jakterna vi haft i höst:

840808/Sundby

1) Gunnar 6) -CLE/Lennart 11) —EJM/Christer
2) Theo 7) Bo 5 12) Johan 5
3) —CTU/C—G 8) Lennart B 13) Henrik Lindell
4) —KON/Olle 9) -MOV/
5) —AKF/Bosse 10) Göran G

Höstsäsongens första jakt i en relativt okänd terräng i sydöstra
Huddinge, i Balingsnäs-området. Startplatsen var vid Sundby Fri—
luftsgård som öppnades för ett par år sedan.

Startplatsen och en av rävarna låg söder om Flemingsbergsviken
och resten av rävarna norr om. Från det norra brofästet var det
lika långt till rävarna till höger och vänster om brofästet så
det var förmågan att läsa kartan som avgjorde banvalet. De flesta
sprang “rätt” men det var någon som knatade över bron flera gång
er.

Väderguden “Sohlman” lovade varmt och soligt väder under onsdagen,
allt enligt TV-vädret på tisdagskvällen. Varmt blev det och så
långt är allt OK men regnet, som föll, innehöll inte mycket solsken.
Det regnade hela tiden rävarna lades ut och därmed smulades den
sista tilltron till SMHI:s förmåga att förutse vädret helt sönder.

840815/Lidingö

5) Theo

Återigen visade arrangören —AKF/Bosse att Lidingö—j akterna kan
spela jägarna ett spratt. Att det inte alltid är så lätt med av—
ståndsbedömningen framgick klart, när flera jägare ställde sig på
fel sida av Kottla-sjön i väntan på räven. Men så kan det gå när
inte haspen är på och inget kryss finns på kartan. Rävarna låg i
de gamla buskarna 616, 34, 189, 82 samt 212.

Själv kunde jag inte komma eftersom en skarv i avgasröret plöts
ligt brast vid Alvik. Bilen lät som en supertrimmad Formel—l men
den gick inte riktigt lika fort; grannarna noterade i alla fall
min hemkomst, det är ett som är säkert.

840822/Skavlöten

1) Bo 5 7) —CZI/Klas 13) -BZR/Tobba
2) Theo 8) Gunnar 5 14) A Borg
3) Johan S 9) Lennart B 15) -EJM/Christer
4) —AKF/Bosse 10) -CLE/Lennart —ESD/Olle
5) -KON/Olle 11) -BGU/PA
6) -EJY/Anders 12) -CTU/C-G

1) —EJY/Anders
2) —CZI/Clas
3) Göran G
4) —IDV/Ronald

6) Johan 5
7) Lennart B
8) Gunnar 5
8) Bengt Nilsson

10) —KON/Olle

11) —CLE/Lennart
12) —ESD/Olle
13) Bo 5
14) —EJM/Christer



Sista jakten före SM och för många var den tidigare, före sommar-
tidens införande, den enda träningsjakten med pannlampa före den
stora kraftmätningen. Så dock inte denna gång, banlängdens 6—7 km
till trots.

Arrangören -BF/Calle hade dragit upp startplatsen till tunneln
under gamla Norrtäljevägen och man kunde därför misstänka att en
räv skulle ligga söderut, ner mot bastun. Därav blev emellertid
intet och de som satsade norrut satsade rätt. Bo 5 gick banan på
smått fantastiska 47.50 och slog 2:an Theo med 12 min. Bravo!

1984—08—25/26 SM i Falun

För första gången stod Falu Radioklubb som arrangörer för ett SM
och gjorde det med den äran. Förläggningen var i gymnastiksalen
i Hälsingberg-skolan och gav ordentligt svängrum åt var och en.
Maten serverades i matbespisningen och var mycket god och rikligt
tilltagen.

Nattetappen gick i skogarna kring Falu IK:s stuga, i lagom kupe—
rad terräng och ca 4,5 km lång. De flesta satsade åt NV och många
kunde ta rävarna 1 eller 3 redan i första passet. Ett par sprang
dock åt NO och lyckades ta 4:an i första passet! Starkt gjort,
eftersom det var ca 1,3 km dit upp.

Vädret var lagom kylsiaget med en himmel full av stjärnor men utan
måne.

Revelj blåstes lite försiktigt kl 0530 på söndagsmorgonen och för
stärkt frukost serverades. Det var nätt och jämt solen orkade upp
över grantopparna vid den här tiden på morgonen och efter en stund
gömdes den i dimman, som kom svepande in över nejden, och det blev
ganska kallt och rått. Uppe vid startplatsen ovanför Lugnets skid—
stadion klarnade det dock upp och det blev en solig och mycket
varm dag.

Dagetappen visade sig vara betydligt mer krävande än nattetappen.
Banlängd ca 7 km med rejäla höjdskillnader. Det kändes speciellt
i benen när man skulle passera triangelpunkten norr om startplat—
sen på väg mellan 3:an — 2:an och likaså mellan 4:an — l:an. Det
var tur att det fanns så mycket blåbär i markerna så man kunde
fylla på förråden och vilka blåbär, stora som halva stenkulor —

6 st fyllde hela näven!

Efter dusch och lunch hölls det sedvanliga räv—SM—mötet, där nästa
års nationella jakter och SM spikades samt vilka arrangörer som
skulle hålla vad. Detta blev resultatet:

11-12/5 VRK
1- 2/6 SRJ

10—11/8 ÖSA
31/8— 1/9 SM (VRK)

Slutligen vidtog prisutdelningen från ett dignande prisbord. Arrang—
örer, rävar och bespisningspersonal avtackades och därmed var
detta års SM avslutat.

Därmed över till våra KOMMANDE JAKTER

Onsdag 5/9: Åva—jakten. Se kallelsen i förra bladet
Arr. -BZR/Tobba



Onsdag 12.9: Samling kl 1900 vid Altorps hpl i Djursholm.
Vägbeskrivning: Kör av Norrtäljevägen vid Danderyds
sjukhus och kör sedan Vendevägen, t5sbyvägen och Brå—
vallavägen till Altorps hpl. Se telekartan blad 5,
ruta A4.

Arr. -HBV/Bengt

Onsdag 19.9: Samling kl 1900 vid P—platsen vid Gönmiaren—badet.
Vägbeskrivning: Kör av E4—an vid Vårby och kör sedan
Glömsta—vägen förbi Masmo T-banestation till Glömsta.
Sväng in Gustav Adolfsvägen till vänster och sedan
Ryttarvägen till vänster. Fortsätt ned till badet och
P—platsen. Se telekartan blad 25, ruta Dl.

Gunnar har lovat att ~ lägga rävarna vid ett s~
uuu

p
eftersom det är, eller bör vara, mörkt nu. Detta är
den sista nattj akten före KM. Tag med det gamla kart
“schabraket”, om Du har det kvar, samt tvål och hand—
duk. Gunnar bjussar på dopp i sjön efteråt.

Arr. Gunnar 5

Söndag 30.9: Samling kl 1000 vid P—platsen utmed Edsbergsvägen,
1 km från Norrtäljevägen.

Se telekartan blad 4, ruta C4. P—platsen ligger vid
E i Edsbergsvägen.

Arr. -CTG/Per—Anders

Söndag 7.10: Samling kl 1000 vid Ekebyhovsskolan/Ekerö.
Vägbeskrivning: Kör över Tappströmsbron, sväng vänster
vid bensinmacken “Mack” och därefter vänster igen.
Se telekartan blad 18, ruta A2

Arr. Clas T/Göran G

Fre—/lördag
12-13/10: KM och SRJ OPEN

SRJ inbjuder härmed alla rävjägare i vårt avlånga
land till KM/SRJ OPEN med tävlingen förlagd till
Domaruddens Friluftsområde, norr om Åkersberga.

Nattetappen startar på fredagskvällen kl 2000

Dag-etappen startar på lördagsmorgonen kl 1000.

Sprillans nya kartor över den finfina terrängen
säljes vid starten.

Goda övernattningsmöj ligheter till vandrarhemsstan
dard. Pris 20,—/pers. Tjejerna får eget ruin. Tag med
lakan/sovsäck samt kudde; filtar och madrasser finns.

Tag också med egen mat till nattmålet, frukosten samt
lunchen. Domarudden håller med kök och kylskåp.

Vägbeskrivning: Kör E3 (Norrtäljevägen) norrut, ta
väg 276 mot Åkersberga; efter 6.5 km till vänster
mot Domarudden; efter ytterligare några km (där Du
undvikit avvägar mot Centrum, Säby, t5steråkers k:a
och össeby) till vänster igen mot Domarudden/Kviss
lingeby; efter ortsskylt “Kvisslingeby” svårsedd
liten skylt “Domarudden” in till vänster; småväg



några km och sedan är Du framme.

Inlotsning på R8 (reserv R5) sant 145.525

Bastu och bad i sjön är redan beställt.

Välkomna önskar arr. —IQ/Affe m. fl.

Söndag 21.10: Samling kl 1000 vid Nyckelvikens fritidsområde i
Nacka.
Vägbeskrivning: Kör Värmdöleden (74) mot Gustavsberg
till avfart “Storängen”. Följ sedan skyltarna som
visar vägen till Nyckelviken. Se telekartan blad 15,
ruta D3.

Arr. -EJM/Christer

Därmed återstår 6 st jakter med kallelser i nästa blad.
också kunna avslöja var Anders/—EJY tänker förlägga sin

håll. Sändarna är i stället kamo
uflerade så bra som möjligt.

Under några hektiska timmar
på lördagskvällcn går nattetap
pen av årets SM med startplatsen
förlagd till Falu IK:s stuga vid
Stångtjärn. Maxtiden är tre tim
mar så vid midnatt skall alla vara
i mM. Och de flesta är elitoriente
rare som kommer att vara klara
på mindre än en timme.

På söndagsförmiddagen av
görs årets SM så i Finnboter
rängen där dagetappen går.

UTAN KOMPASS
Varje etapp har fem kontroller

— eller rävar som de kallas i den
här formen av orientering. De
sänder en kort stund var efter ett
visst schema. Och under den ti
den gäller det att ta hjälp av sin
radiomottagare med en speciell
riktantenn som gör att man kan
bestämma riktningen till sända
ren. Utan kompass alltså och
utan kännedom om var kontrol
len ligger — men med en karta
över tävlingsområdet som är
hemlig ända fram till en halv
timme före start.

De tävlande, som bpr i Häl
singbergsskolan. kommer under
helgen att göra upp om vilka som
skall få representera Sverige i VM
i rävjakt som avgörs utanför Oslo
om mindre än två veckor. En bra
tävling i Falun — och Sverige kan
vara med och slåss om medaljer
na där också.

RADIOAMATÖRER
Uppemot 60 deltagare är det

som först skall slåss om SM-gul
det i de olika klasserna i Falun.

HANS SUNDSTRÖM

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

161 37 BROMMA

Vi hoppas
jakt på

Oslo under V36.nyårsdagen samt avg~ en redogörelse från VM 1

Tävlingsledaren Erik Finn tillsammans med banchefen Tord
Eriksson och ett antal av de “rövas” som kommer att gömma
sig med var sin sändare i sktigar.na i Falun under helgen då årets
rävjakts-SM avgörs i regi av Falu radioklubb. (Foto: MIKAEL
FORSL UND)

FALUKURIREN 840825

SMIR VJA T
UNDER HELGEN
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