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ÅRSMöTET hölls som utlyst i TSA5 klubbstuga i Täby den 30:e jan.
Ett femtontal hade hörsammat kallelsen och undfägnades med kaffe,
the, bullar och smörgåsar, lyssnade till den kommande modifieringen
av sändarna, totade ihop det nya årets jaktlista samt avslutade
med prisutdelningen för 1984 års jakter.

Ur protokollet saxas följande: Medlemsavgiften ökas till 50,- men
samtidigt slopas familjemedlemsavgiften (passa på och anmäl hela
familjen nu när det är gratis) samt startavgiften, som var en
kvarleva från den tiden vi använde våra gamla sändare med 4,5—voits
torrbatterjer. Därmed har också den mest sparsamme råd att springa
rävjakt. Postgiroinbetalningskortet bifogas.

Eftersom rävjaktssäsongen redan börjat kan här avnjutas Gunnars
berättelse om och från hans jakt i Ågesta-terrängen den 20:e jan.

“1 mellandagarna, när kölden slog till och de vita flingorna bör
jade falla, lyfte jag luren och ringde upp PA. Passade på och ön
skade god fortsättning på det nya året, samtidigt som jag f ram-
förde att det var dax att skaka ner julmaten. Anders hade ju ej
ännu fått fart på sin genom åren utlovade jakt mellan jul och ny
år. Jag föreslog jakt före årsmötet, som skulle vara i slutet av
januari. PA sade att det skulle gå bra att klämma in det i räv
jaktsbladet, som just höll på att ta form i hans skrivmaskin. Da
tum bestämdes till den 20:e jan.

Jag började nu fundera på hur man bäst skulle få fart p~ våra jä
gare under 1985. Skidor vore bra, rävar bra och varför inte PAs
specialare med någon orienteringskontroll. Kunde man kanske kryd
da till det hela lite till? Javisst! Orienteringskontrollernas
läge ges lite hos rävarna! Tänk stavar, skidor, frusna finqrar mot
kall metall, penna som frusit fast i vanten, kartan fastsatt i
dräkten, stressen att snabbt rita in orienteringskontrollerna när
de just har stämplat m.m. m.m. samtidigt som nägon med sina sta
var och skidor tränger på bakifrån för att också få en skymt av
kartan med inritade orienteringskontroller. Allt detta vore ju per
fekt att värma upp jägarna med på årets första jakt vid Ågesta.

Redan på torsdagen var det dax att tillsammans med Lill-Kalle dra
banan runt och dunka ned orienteringskontrollerna i backen, som
lades mycket lättåtkomligt 2 dm över markplanet med skidsoår över
allt. Tre timmars stakande banan runt med härliga fikapauser och
endast 7,8 km långt, när man åkte banan rätt.

Kl 0400 på söndagen. Upp och fika, sparka igång räkneverken i räv—
sändarna, packa ner mat, ut och starta bilen, pannlyset i sätet
tillsammans med kartan, skidor och övrig utrustning där bak. Nu
skulle rävarna på plats.

Med hjälp av skidor och pannlyse lades de första fyra rävarna ut
på lätta, framkomliga ställen. Räv 1, söder om starten, kom också
på plats men nu var tidsmarginarena knappa. 20 min före start var
jag också åter till startplatsen, iförd svettig anorak och många
timmars rimfrost i skägget. Synd att kalla det frost förresten —

det var fast kärnis! Först på kvällen i badkaret blev det isloss
ning!

Start 2 min före kl 10.10. Sex tappra jägare lämnade startplatsen



men hade inte speciellt bråttom utan uppsökte sina bestämda pejl—
platser. Tre jägare till fots, de tre andra hade valt skidor. Det
visade sig ganska snart att snötäcket och spåren höll bra att
springa på. Skulle bli spännande att se om skidorna skulle vinna
över skorna för banan var upplagd för fina skidturer.

Vad jägarna ej visste nu när de skulle välja väg var var de fem
orienteringskontrollerna var placerade. Först ute hos rävarna fick
man läsa av två orienteringskontroller åt gången. Nu förstod man
att här fanns risk att få gå banan runt två gånger om man kände
Gunnar rätt, som någon antydde. Banan var så lagd att bästa banval
gav längden 7,8 km, alla andra val var långa, mycket långa på grund
av informationen som gavs hos rävarna. Ibland fick jägarna åka fram
och tillbaka men det fanns rikligt med tid — rävarna var inställda
på 3—timmars-jakt. Bästa tid gissades till ca två timmar men Bo S
knäckte lätt mina planer och sprang in på snabba 1.33.10 men sade,
att det borde gå att klämma banan på 1.13 eftersom han hade tappat
två pass. Bäste skidlöpare blev Theo på tredje plats.

Så småningom kom jägarna tillbaka och berättade om sina strapatser
— hur jävligt det var att skriva av fel ute hos rävarna och sedan
leta efter kontroller som ej fanns där de “borde vara”. Eller hur
lätt det är att hoppa över någon orienteringskontroll som man ej
märkt ut.

Vid 14-tiden kom familjen ut med nytt hett kaffe, som tinade upp
en frusen själ. Det var rejäl vinter och nu började snön vräka ner;
tänk om kontrollerna skulle bli snötäckta och svårfunna i mörkret.
Jag fick hjälp av Lill—Kalle att ta in dem. Vi laddade mesarna med
fika, choklad m.m. innan vi stack ut. 7,8 km + rivningstid! Klockan
visade på 13 när vi gav oss iväg. Det var bäst att börja medsols
och vi hann att plocka in orienteringskontrollerna i dagsljus. När
vi var på räv 4 och 5 hade mörkret lagt sig men snön slutat falla.
Det var dock svårt att hitta rävarna då de var helt övertäckta av
all snö som fallit under dagen.

Vi hade lovat att ta hem PAs ena stav, som han lagt kvar vid en av
rävarna (2:an eller 3:an sade han). Gissa om Kalle och jag fick
leta i den nyfallna snön! Inte hittade vi någon stav vid 2:an, inte
heller vid 3:an men vid 4:an, där låg den! Vad tänkte PA på som ej
visste vid vilken räv han var när han lämnade staven? Dessutom
glömde han E—kontrollen men den var väl för liten för honom. Den
låg dock vid flyttblocken på fältet i väster, nästan synlig från
räv 2. Stackars PA!

Väl hemma i badkaret låg Kalle och jag och snackade om alla prakt—
vurpor vi slagit i backarna. Tänk bara på backen vid kontrollen D!
Vi drog oss till minnes vad några jägare berättade: vilken jävla
skidterräng upp till D-kontrollen — hygge på hygge! Den fina stigen
med branta backen tycktes som en genväg på kartan men blev en mar
dröm i verkligheten.”

Resultatet av jakten:

1) Bo S 4) —AKF/Bosse
2) -KON/Olle 5) -BGU/PA
3) Theo 6) Johan 5

Tack Gunnar för jakten. Den kommer att gå ttll historien, var så
säker.



Årets andra jakt, utlyst till den 17:e februari, fick tyvärr
ställas in pga den stränga kylan eftersom det var —20°C under
den helgen. Någon ersättningsjakt har inte kunnat ordnas ännu.

Jaktkalender för 1985

Mars 10: —~XF
24: —EJY

April 10: —IQ
17: Bo/Johan
24: Sven C

Maj 8: -CTU
12: Nationell/Västerås
22: -KON
29: Göran fl/clas T

Juni 2: Nationell/SRJ
5: —CZI

12: —BGU
19: —IWH
26: -cLE

Juli Sommaruppehåll

Aug 3-4: NM/Tönsberg
7: -BGU

11: Nationell/örebro
14: —Acu
21: —AKF
27: —BF OBS! en tisdag
31: SM/Natt

Sept 1: SH/Dag
11: -HBV
18: —cTu/-czI
29: Sven C

Okt 5—6: KM. Arrangör ej utsedd
13: Lennart B
20: —GSZ
27: —EJY

Nov 10: -KON
17: Bo/Johan
24: -czl/-cTu

Dec 1: —BGU

Spika upp förteckningen någonstans där du lätt ser den och pricka
av jakterna allteftersom du springer dem.

Därmed över till kommande jakter:

Söndag 10.3: Samling kl 1100 (OBS. tiden) vid Stockby Motionsqård
på LidingöJvia skidväder lång bana lovar
arr. —AKF/Bosse

Söndag 24.3: Samling kl 1100 vid Bastmora Friluftsgård för vin
terns sistai8fidagsjakt.
Vägbeskrivning: Kör över klaffbron i Södertälje och
fortsätt fram till nästa trafikijus. Sväng höger,
kör förbi Astra (som ligger en liten hit bort på
höger hand) och fortsätt till skylten “Enhörna”.

Sväng höger och efter ca 7 km dyker skylten “Bast
mora” upp. Skylten står på vänster sida men nekar



åt höger. Kör fram till P-platsen. Det är skyltat
från Enhörna—vägen.

Dusch/bastu samt (ev.) fika lovar
arr. -EJY/Anders

Onsdag 10.4: Samling kl 1900 vid Enebybergs lP
Arr. -IQ/Alf

Onsdag 17.4: Samling kl 1900 vid Ensta Krog i Täby.
Vägbeskrivning: Kör Norrtäljevägen till avfarten
“Galoppfältet”, kör över järnvägen och fram till
den ljusreglerade korsningen vid bussgaraget. Sväng
upp till vänster och på toppen av backen ligger in
farten till höger.
Dusch/bastu finns.
Arr. Bo 5/Johan 5 som kan ha en överraskning i bak—

fickan

Onsdag 24.4: Samling kl 1900 vid Sandviks Motionscentral utmed
Huinmelmoravägen i Viksjö.
Hoppas vi kan övertala personalen att släppa in oss
i år också efter stängningsdags.
Arr. Sven C

Nästa blad beräknas komma ut i mitten/slutet av april. Arrangörerna
för maj/juni—jakterna ombedes att fundera ut lämpliga startplatser
och meddela dessa till red, så snart som möjligt.

VI TRÄFFS OCH TRIVS 1 BUSKARNA!

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


