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GOD FORTSÄTTNING på det nya rävåret 1987 och äntligen har den stränga
kylan lämnat oss vilket ger oss möjligheten att börja löp/skidträna
för den kommande säsongen. Skall den bli lika intensiv som den under
1986 då vi hade 29(!) st jakter + KM? Kom till ÅRSMÖTET som härmed
varde utlyst till

ONSDAGEN den 28.1 kl 1900
i TSAs klubblokal, grind—
stugan i Hägernäs

och säg vad DU tycker. Som vanligt skall vi diskutera klubbens väl
och ve, ha prisutdelning i poängserien, bestämma årets kommande
jakter samt, om tiden tillåter och intresse finns, visa videofilmen
från förra årets VM i Sarajevo.

Ring Olle/—KON senast måndagen den 26.1 på telefon~08—768 44 13 och
tala om att DU kommer så att vi kan skaffa fram lagom med fika och
till tugg.

Därmed över till resultaten av 1986 års sista jakter:

861005/Ensta Krog

1) —OY/Lasse 1.03.30 7 rävar
2) —AKF/Bosse 1.06.20
3) —CZI/Klas 1.15.00
4) Gunnar 1.16.50
5) —EJY/Anders 1.17.00

Om denna jakt har bidragsflödet varit dåligt bland deltagarna som
synes

861012/Grimsta

1) —AKF/Bosse 1.03.15 6) —EJY/Anders 2.00.50
2) —OY/Lasse 1.07.50 7) —KON/Olle 2.12.00
3) —BGU/PA 1.26.30 8) —CZI/Klas 2.12.00
4) Sven C 1.26.45 9) —EJM/ChristerO.45.00
5) Gunnar 1.27.50 10) Kalle 1.30.00

Denna jakt skall ihågkommas som “kyrkogårdsjakten”, eftersom en av
rävarna låg strax innanför kyrkogårdsmuren. Dessutom var några av
rävarna av någon ännu outredd anledning osedvanligt svaga, vilket
gjorde att några jägare inte kunde höra alla rävarna under första
passet.

Den låga signalstyrkan gjorde också sidobestämningen osäker. Vid
ett par tillfällen pekade den klart och entydigt åt ett håll men
det visade sig sedan att det var 1800 fel när man kommit till andra
sidan av kartan. Och detta drabbade inte bara en jägare.

6) Sven C 1.22.00
7) —EJM/Christerl.24.20
8) Lennart 8 1.27.20
9) —KON/Olle 1.44.30

10) Kalle 1.12.59

5 rävar

4 rävar

rävar
El

El

El

4
3
2
0



861019/Norga Kvarn

1) Gunnar 1.37.20 7 rävar 8) Clas T 1.52.00 6 rävar
2) —KON/Olle 1.43.00 9) Theo 2.12.00
3) —EJY/Anders 1.47.34 10) Lennart B 1.42.41 5
4) —OY/Lasse 1.50.00 11) —ECU/PA 1.19.45 2
5) —AKF/Bosse 1.53.50 12) Kalle 2.00.00
6) Sven C 2.08.40
7) —RGH/Johan 2.09.20

“Typisk SRJ—jakt”, hojtade Anders när han kom tillbaka, “lagom lång
och bökig terräng”. Och det vittnar ju också vinnartiden om.

Pga en infektion i låret kunde jag inte springa utan hjälpte Kalle
med lite instruktioner och tillsammans tog vi två rävar. Sedan läm
nade han mig men tyvärr räckte inte tiden till för att han skulle
hinna ta den tredje räven. Hyggligt uppehållsvädet och inte så
kallt som förra året då det var snö på backen.

861024—25/KM+SRJ OPEN/Hellas

1) —OY/Lasse 3.33.28 14 rävar 1) —OY/Lasse 3.33.28 14 rävar
2) —KON/Olle 3.49.30 2) —KON/Olle 3.49.30
3) —CZI/Klas 4.00.42 3) —CZI/Klas 4.00.42
4) —EJY/Anders 4.09.24 4) —EJY/Anders 4.09.24
5) Gunnar 3.44.00 13 “ 5) —EZM/Leif 4.17.12 (VRK)
6) Clas T 4.00.14 6) Gunnar 3.44.00 13 “

7) —RGH/Johan 2.01.45 6 “ 7) Clas T 4.00.14
8) Christer E 4.03.00 (VRK)
9) Christer ö 5.09.03 8 “ (VRK)

10) —RGH/Johan 2.01.45 6 “

Läs vinnarens berättelse på annan plats i bladet.

861 109/Djurgården

1) —RGH/Johan 1.39.05 7 rävar 7) Clas T 2.13.00
2) —KON/Olle 1.42.10 8) Theo 2.20.30
3) —AKF/Bosse 1.57.40 9) —EJY/Anders 2.29.30 6 rävar
4) Lennart B 2.00.04 10) —EJM/Christer 1.45.00 5 “

5) —EZM/Leif (VRK)2.02.56 11) Kalle 1.47.50 3 “

6) —BGU/PA 2.10.00

Först tar vi banläggarens rapport:

Redan på torsdagen var det dags att ge sig ut i regndiset för att
börja hänga antenner. Så här på dagtid mitt i stan, och dit får
man väl räkna Djurgården, är det ganska svårt att helt obemärkt
slänga upp 10—20 m antenn utan att folk stannar upp och glor. Men,
men fyra antenner kom upp och de fanns kvar också tidigt på sön
dagsmorgonen och klockan 05 kopplades 2:an in och stämdes av. Man
kan ju kanske undra vad som pågick i buskarna nedanför höghusen,
där jag på alla fyra och med pannlyset på kröp ut och in i nypon—
snåret. Var det inte en och annan som smög bakom gardinerna? Bäst
att snabba på innan polisen kommer eller varför inte en eller annan
morgonnödig hund! Placeringen av 2:an är precis utanför stängslet
till hundrastgården.

Allt förlöpte dock väl för en stressad arrangör, som snabbt drog
vidare med Volvon till 7:an som turligt nog fått sin antenn uppsatt
i en gatlyktas sken. Här stötte man ihop med Morgontjänsts hurtiga
tidningsbud, som körde mellan brevlådorna. 7:an gick också fint att
få fart på, nu blev det ner till Etnografiska museet och Djurgårds
brunnsviken, endast änderna språkades vid i pannlysets sken medan
motvikterna sänktes ned i vikens svarta vatten. Raskt vidare mot
Blockhusudden, här fick man ej köra ända fram. Parkera på P—platsen,



på med mesen och lyset, ut och yandra. Här gällde det att ej rikta
lyset rakt in i sovrummet på intilliggande hus, hoppas att hunden
ej är vaken, ve och fasa om de blir väckta. Tur att antennen finns
på plats. Ut med jordplanen, ojojoj vita jordplan i kappsäcken,
på med blöta löv, krypa 20 m genom buskar på alla fyra med häcken
mot huset. Allt gick bra, inga väckta, säqdaren fungerar. Tänk
vad vita jordplan syns fint när det börjar ljusna.

Bilen bort till 5:ans närhet, parkerar intill fem rådjur och en
hare. Rådjuren stannar kvar men haren och jag skuttar åt var sitt
håll. 5:an får en ny pi.acering mot vad som var tänkt. “Stup, stup,
fint, fint”, tänkte jag men tyvärr var alla träd i kortaste laget,
5:an har ju varit lite svag till och från så jag vågade ej satsa
på att lägga hela berget mellan sändaren och startplatsen. Det
blev till att traska runt och uppe på platån fanns en ek som fick
bli hänganordning åt antenn och kastlina.

Nästa räv blev 1:an. Här hade jag problem på lördagen pga en grabb
som hela tiden gick och spanade på mig. Resultatet blev att ingen
antenn åkte upp då men nu skulle söndagens första kast ske. Det
gick dock inte så bra ty antennen lindade sig runt en gren redan
på uppvägen och det har aldrig hänt tidigare! Andra kastet lycka
des dock och i god tid, ca fl timme till start, rullade Volvon
mot startplatsen med Djurgårdsbrunns Värdshus, tennisbanorna och
omklädningsrummen med bastu och allt som Skandia lånat ut åt oss.
Hur det gick får du läsa i resultatlistan. Jag hoppas någon av
jägarna skriver egna kommentarer om själva jakten.

Vid pennan Gunnar

Jodå Gunnar, här kommer —EJY/Anders berättelse.

RAVJAKT PA DJURGAROEN GAR DET 7

Vi Bon sprungit där förut, vet det går! Går det lägga en bana man inte
går runt på? Det trodde inte jag men med Gunnar som arrangör går som
bekant det mesta. En solig November Söndag, samling vid
Djurgårdsbrunnsvärdshus. Vanliga taktiksnacket hördes,hur många rävar
på var sida om Djurgårdsbrunnskanalen? Var det en räv i varje hörn?
Inget vikförslag, utan extra stor pappskiva inte ovanligt då Gunnar är
banchef. Karta 1:10000 del går från skärgården in till staden. Alltid
lika svårt att starta, vilken sida av kanalen? Kommer ihåg från förra
gången att runt Kaknästornet var det många konstiga bäringar. Kom

Q likväl stå i närheten av tornet, pejlar med största noggranhet, är detnågonstans det är viktigt med ordentliga kryss och bäringar så är det
— —här, om man inte vill springa fram och tillbaka utefter kanalen, långt

mellan broarna. Lägger ut bäringarna en efter en, ettan skär rakt
igenom Skansen, tvåan i nordöstra delen trean och femman rakt i väster,
fyran är nog en luring går parralellt med kanalen in mot staden, gäller
hålla noga koll på d.v.s. kryssas, sexan i öster ut mot
Blochusudden,sjuan rakt norrut stark. Funderar över banvalet, får bli
sjuan först sedan sexan, så långt är allt väl. Tar sjuan i pass två,
är jag nu rask hinner jag bort till sexan i nästa pass. Har ett fint
kryss det visar sig vara fel udde och fel sida av kanalen, ny bäring
nytt kryss som ligger ute i vattnet, lunkar vidare ut mot Blochusudden
gott om tid, tittar runt de få träd som finns,snart dcx stark som tusan
dock inte inom lSøm får rusa runt träd gårdarna passet slut, endast den
förargliga tystnaden i saxen efter missad närstrid. Går vidare på min
sista bäring står snart vid det träd jag passerat förut, går runt en
gång till måste vara här jodå under löven finner jag den efterlängtade
klärqman här rök ett pass till, två rävar på fyrtio—mimuter gör ju ingen
segrare. Attack på trean, står nog ganska nära den för både



Lennart,Olle,Kalle irrar omkring ihopp om att finna den,alla stämplar
även jag sedan sprids vi åt olika håll. Tar nytt kryss på fyran, får
den fortfarande att ligga på den sida jag är på, bra då tar jag den på
väg mot tvåan. Först mot ettan som enl.mina kalkyler ligger inne på
ett av björnbergen ,med kännedom om Gunnars “respektlösa” placeringar
kan den mycket väl ligga uppe i branten upp mot baksidan av Skansen.
Står kvar ner på vägen,väntar lyssnar Med dänpningen i hörs ej, bäring
ej upp Mot berget vad nu då, bär av i riktning mot Amerikanska
ambasaden, aha. . ligger på toppen av kullen i Nobelparken, det är bara
lite för mycket vatten Mellan räven och mig. Bara att springa in mot
Djurgårdsbron, kryssar mellan Söndagspromenerare en kort visit på
Strandvägen,under tiden kollas fyran av, vad nu då ligger den inte på
Skansensidan utan bortåt Tekniskanuseet bra. Ettan inga problem,
springer nu bort mot museet under tiden pejlar jag fyran en gång till
ny bäring den här gången går den ihop ned de förra kryssen, då är den
likt förb. . . . på andra sidan. Efter passage över bron vid värdshuset
står jag nu på krysset för att konstatera att den den ej är här, får
den nu på museeisidan igen, säg inte att det är lätt jagaräv på
Djurgården. Har nu sprungit kanalen runt ett och halvtvarv, varit
i över två timmar då är det inte”roligt” längre. Stänger av saxen
rycker ur hörluren, sällar mig till alla flanörer går tillbaka mot
start— platsen. Gunnar frågar glatt hur har det gått, får ingen
ordning på fyran. Ja den ligger inte långt härifrån, saxen på igen

bort mot museet, pejlar mig nu fram till strandlijen finner den nära på
flytande,stämplar tar sluttid 2.40 ungefär vill ej minnas den, och ända
har jag räv två kvar, nu får det vara bra för denna gång. Säga vad man
vill men fullärd i konsten att jaga räv det tar lång tid om man
någonsin blir det. Avslutning med bastu var desto bättre. 1 varje
fall måste jag tacka Gunnar för ett som vanligt väl genomfört
arrangemang, hoppas vi traditionsenligt får tillfälle återkomma någon
gång under 1987.
För visst går det jaga räv på Djurgården!

RAVIGA HALSNINGAR.

OEJY/ANDERS.

1) —AKF/Bosse
2) —KON/Olle
3) —EJY/Anders
4) Theo
4) Clas T
6) Gunnar

1.10.30
1 .10.50
1 .21 .08
1.26.40
1 .26.40
1.26.50

Vad kunde han nu mena med det?
villrådig stod jag vid starten
börja. Den starkaste räven låg
uppför avskräckande brant. Ytt
riktning och av de resterande
höger om den första linjen. Va
nade det dock men först sedan
en ring med 7:ans räv i centrum!

7) —CZI/Klas
8) Sven C
9) —RGH/Johan

10) —BGU/PA
11) Lennart B
12) Kurt E

1.36.45
1.36.50
1.43.21
1.48.40
1 .49.51
2. 12.00

Full av onda aningar och alldeles
och visste inte var jag skulle
rakt fram men där var stigningen

erligare två rävar låg i samma
låg två till vänster och två till
d är nu detta? Så småningom klar—
jag tagit sista räven — de låg i

det var också taktiker—
ordentlig motion.

ute

8611 16/Väsjön

7 rävar

Det var blött och fuktigt vid Väsjöbackens P—plats och det var
också ordentligt blött i terrängen. Före start sade Lasse/—OY:
“Använd nu huvudet, grabbar, och inte bara benen. Och kom ihåg
att det är ingen skämtjakt”.

4 rävar

Denna jakt var en typisk taktikerjakt och
na som vann. Vi andra fick i alla fall en



861 123/Ekerö

1) Gunnar
2) —KON/Olle
3) —AKF/Bosse
4) Sven C
5) —RGH/Johan
6) —OY/Lasse

1.12.56 7 rävar
1.22.00
1.29.40
1.30.25
1.31.40
1.31.50

7) -BGU/PA
8) —EJY/Anders
9) —CZI/Klas

10) Bo N
10) —kUL/Stig

1.39.35
1 .41.35
1.45.00
2.12.00 4 rävar
2.12.00 3 “

Konsten att springa kors och tvärs
Av SMOOY

Säsongens näst sista jakt lades av Claes T på Ekerö, i närheten av
Träkvista. Vädret var typiskt novemberaktigt: grått, småkallt och duggregn.
Men rävjägare ger sig sällan för vädret. Tänk bara på alla snö—slask~-jakter
vi har genomplaskat.

Jag måste erkänna en sak. Jag hade studerat kartan i förväg. När det var
dags att bege sig ut, visste jag redan åt vilket håll jag skulle. Det var
ju “helt uppenbart’ att åt just DET hållet måste det ligga en räv. Den hade
jag tänkt ta i första passet.

Några minuter senare visste jag, att mina teorier inte alls överensstämde
med banläggarens. INGEN räv i det området! Dock var jag nära att ta femman
i första. Men nära räcker inte. Det ger ingen stämpel på startkortet.

Så småningom tog jag femman, därefter ettan,
sjuan, diagonalt över kartan till fyran. Så
trean och sexan i samma pass, i på tok för
högt tempo. Jag försökte nämligen hänga RGH.
Det var länge sedan jag var tjugo år, märkte
jag.

Sista räven , tvåan, låg alldeles för nära
starten för att det skulle vara trevligt.
Man kanske borde ha tagit den efter femman?
Jag föreslår en enkel analys:

7 1

2 6— /

3
/

4
/

Mitt banval iT
1 I———:—I I:———:I I————:0 I—:——:I 1:——

5 1 7 4 36 2 = 1.31.50
Kommentar:
Jag var nästan framme vid 4:an, men tog den inte förrän under 7:ans pass,
då på kompass. Detta orsakade att jag inte hann fram till 3:an, vilket jag
borde ha hunnit ett pass tidigare. Detta banval borde alltså ha givit 1.21.

Motsolsvarvet bättre?

Klas CZI körde ett annat och mycket bättre banval, som han borde ha vunnit
på om inte han hade glömt en av rävarna i sydost! Så här skulle tiderna ha
kunnat bli:

1 I———:—I—:——:I—:———I——:—-.I?————o:___: 1——
5 2 6 3 4 (1) 1 7 1.09 c:a

Kommentar:
Jag tror inte det är möjligt att hinna upp till i:an på sex minuter. Men
annars ligger de som på ett snöre! Tiden 1.09 eller 1.10 är helt möjlig.
(Var det denna tid Gunnar hade? Jag minns inte vad han vann på, men det var
väl han som vann?)



Konklusion:
Om man betraktar det som “för långt” mellan 7:an och 4:an, och att jag
alltså inte har tappat något pass, och jämför med det andra banvalet på
1.10, så är mitt banval klart två pass sämre. Man bör alltså inte springa
kors och tvärs. Dessutom bör rävarna tas i rätt ordning. Självklart?
Javisst!

på er!

861 130/Kärsön

1) —AKF/Bosse 1.30.10 14 kontr. 8) Bo S 1.48.25
2) —KON/Olle 1.34.20 9) —CZI/Klas 1.52.00
3) —0Y/Lasse 1.35.20 10) —EZM/Leif(VRK)2.00.00
4) —RGH/Johan 1.38.15 11) Christer (VRK)1.55.00 13 kontr.
5) Gunnar 1.44.50 12) Clas T 2.01.00 11
6) —EJY/Anders 1.46.45 13) Kalle 1.47.00 9 “

7) Lennart B 1.48.05

Årets sista jakt, traditionsenligt avslutad med glögg och peppar—
kakor som serverades från en täckt släpvagn. Detta var det enda
som påminde om 1:a Advent och den kommande julmånaden. Vädret
varmt, snöfritt och disigt och det var ingen konst att för hand
trycka ner de sju orienteringskontrollerna, som kompletterade
våra sju ordinarie rävar.

Från Västerås fick vi besök av —EZM/Leif och Christer Eriksson,
som för första gången fick känna på en ordentlig Stockholmsjakt
med både rävar och o—kontroller. Kärsön är ju liksom bl.a.
Judarn ett utmärkt ställe att kombinera de båda eftersom området
är så litet och därför kan utnyttjas bättre.

Arrangören hade tippat på en segrartid på ca 2 tim och hade där
för gjort jakttiden 3 tim lång men den gissningen var dålig.
30 min kortare tid blev vinnarens tid. Dock hördes från jägarna
diverse stön och stånk och allehanda kommentarer när de blev
varse vad jakten innehöll och när de tittade på de kraftigt upp—
förstorade kartkopiorna med o—kontrollerna inritade.

Att det inte är helt lätt att hålla reda på alla o—kontrollerna
tillsammans med de ordinarie rävarna framgick tydligt vid efter—
snacket. Det har varit mycket sick—sack—springande i skogen och
det gläder naturligtvis en arrangör.

Med detta kan vi nu lägga 1986 års jakter i något av minnes—
cellernas “kom—ihåg”—fack att tas fram någon gång i framtiden
vid en nostalgifest.

Vem vann poängserien? Längst bak finner DU tabellen och vi säger
GRATTIS till vinnaren, tillika årets meste rävjägare som inte
missat en enda jakt. 7,28 är genomsnittspoängen!

Slutligen en påminnelse om ÅRSMÖTET den 28.1! VÄL MÖTT!

Red. PA Nordwaeger/—BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 (bost), 08—735 80 35 (arb)



SRJ KM / SRJ Open 1986 1

Rapport från KM — SRJ Open

Att jaga räv är stort, att springa SM är större.
Men, inget går upp mot SRJ:s KM.

Jag har inte haft förmånen att deltaga i KM på tio år. Jag har
bott i Småland, jag har hållit på med annat, jag har jobbat, ja
jag har rent ut sagt inte skött mig. Men i år kunde jag äntligen
vara med.

Då, 1976, då vann jag. Jag for ned till Växjö ned mästartiteln i
bagaget. Nu, 1986, var det dags igen! Man kan nästan säga att jag
har tagit titeln två gånger i rad, det kan man väl?
Men hur det än är ned det, här kommer vinnarens sedvanliga täv—
lingsrapport:

NATT—ETAPPEN

Det var kyligt i luften och isbark på Tuppstugans farstubro när vi
hugade jägare samlades där på kvällen den 24 oktober.
Nackamasterna blinkade vemodigt över de istäckta vattenpussarna.
Brasan i den öppna spisen sprakade hemtrevligt. Arrangörerna
BGU, CLE, QQ och Sten S hade förberett helgens storövning väl.
Stugan var uppeldad och rävarna på plats. Korven inköpt och
startkorten ifyllda. Nu återstod bara att fylla dem med rävarnas
kontrollstämplar, och det var vår uppgift, vi jägare.

P—A hade lyckats med konsstycket att hitta en karta alldeles i
IIellasgårdens närhet som vi inte hade sprungit på tidigare, i
alla fall inte på 15 år. Den var inte pinfärsk, men alla höjder
och mossar visade sig ligga kvar där de var utritade. Skalan var
1:10.000, men kartan var desto större! Vi frågade naturligtvis
omedelbart hur vikningen av kartan kunde tänkas vara. P—A:s svar
blev: Vik bort de tre nedersta centinetrarna, resten kanske kan
vara bra att ha! Jaha, återstod gjorde ett sjok på 45x30 cm.

Startade mot sjuan
SA var klockan plötsligt två minuter i och vi rusade ut i natten.
Jag satte fart till en stor och tydlig stigförgrening varifrån
jag ritade in mina första bäringar. Den sista av rävarna, sjuan,
blev den jag satsade mot som första. Jag såg på kartan att den
låg någonstans längs en sjöstrand. Nu var det bara det, att denna
sjöstrand utgjordes av ett bergsstup med en stigning på cirka 25
meter, alla höjdkurvorna nästan på en gång. Jag hann naturligtvis
inte fram i första passet. Inte hjälpte det heller att jag letade
så noga jag kunde under tiden den var tyst. Men när dess andra
pass kom igång, visade det sig att jag närapå stod på den.

Så full fart mot nästa som blev trean. Mina bäringar korsade sig
ungefär vid Sandsjöns sydspets, så där befann jag mig när den kom
i luften nästa gång. Den visade sig sig inte vara särskilt stark
och hade bäring söderut, dvs upp för en knäckande sluttning, så
det blev tjurrusning igen. Sändningen tystnade, men jag hade då
en noggrann kompasskurs att gå efter. Jag letade fåfängt i åtta
minuter. När nästa pass kom hittade jag den.



SRJKN/ SRJ Open 1986 2

Femman borde enligt min första bäring ligga långt åt sydväst. När
den nu kom igång var den betydligt svagare än vid starten. Den
hade dessutom bäringen nordost! Jag litade på min sax och sprang
åt nordost. Den blev litet starkare eftersom jag sprang. Jag fick
ett bra kryss ute på en udde i Sandsjön, mitt emot sjuans räv. Då
kom jag att tänka på, att alldeles innan starten hade Klas CZI och
jag skämtat om att “tänk om det ligger en räv på var sida om sjön,
då borde man ha en båt”!

Mötte röda strumpor
När jag sedan sprang in och tog den i dess nästa sändningspass,
mötte jag den ende medtävlaren jag såg under hela loppet. Men
egentligen såg jag inte någon medtävlare nu heller. Jag såg bara
ett par röda strumpor och en pannlampa. Men att strumporna satt på
Glaes T, det kände jag igen.

Nu var det dags för sexan. Jag hade ett bra kryss för den
ganska nära stora vägen. Där befann jag mig när den kom igång, jag
stämplade, och så fort vidare mot ettan. Jag hade redan bestämt
mig för ett vägval till ettan uppe i norr, medan jag sprang ned
till sexan. Det var, att fortast möjligt ta mig ut på stora vögen
och sedan köra norrut till “Snörom”. Där ta in på stigen österut.

Det stämde. Så var ettan klar och tvåan väntade på mig. Jag sprang
vidare längs stigen österut. När tvåan kom igång var det bara att
ta av söderut, in en bit från stigen och så stämpla. Nu var det
bara en kvar, fyran.

Pannlampan gulnar
Jag började bli litet orolig för pannlampan. Det verkade som den
blev gulare och gulare i skenet. Eftersom jag visste att jag hade
slarvat med laddningen och att en halogenlampa som börjar bli
trött helt plötsligt bara “dyker”, så gällde det nu att inte
bomma. Det blev ingen bom. Fyran låg där jag hade ritat in den.
Lampan då? Jo, det allt gulare ljuset berodde på att månen steg
högre och högre och dess allt blåare ljus lurade mina ögon.
Min nattplacering blev tvåa, bara litet efter Anders EJY.

DAGETTAPPEN

Efter en orolig natt hemma kom så en frostig morgon. Efter ett
nattlopp brukar jag ha svårt att koppla av, särskilt om en etapp
till väntar. Detta ger ju inte precis den vila man så väl behöver.
Landskapet var rimfrostigt och vägarna förrädiska när Anders EJY
och jag åkte till start. Bara på E4:an låg tre bilar i diket.

Starten gick och det visade sig att Claes T och jag hade valt
samma taktik. Alla andra drog iväg mot stora vägen i väster medan
vi tog oss upp på berget direkt sydost om Tuppstugan. Visserligen
hade vi en stor fet kraftledning ganska nära, men den låg klart
nedanför oss, så det skulle nog gå bra trodde vi. Det gick bra.

När femman sände sitt första pass var den mycket stark. Visa av
nattens övning, då femman var synnerligen svag, satte Claes och
jag iväg nedför berget med livsfarlig hastighet. Var den så stark,
då kan den bara inte ligga särskilt lång bort! Men oj så lurade vi
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blev. Christer från Västerås dök också upp, men ingen av oss tre
hann fram. Inte hittade vi den heller när vi letade. Det kanske
berodde på att vi mest bevakade varandra medan vi letade. Andra
passet visade att vi bara hade varit cirka tjugo meter från den.

Mitt i solfjädern
Christer och jag satte så iväg mot tvåan. Den togs i passet. Nästa
för oss blev ettan. Att den skulle ligga uppe på berget öster om
svartvägen märkte vi snart. Att vi även befann oss “mitt i solfjä—
dem” märkte vi också. Detta läge, som alla rävjägare försöker
undvika men så lätt hamnar i, om man springer med benen och inte
med huvudet. Hur göra nu? Christer körde norrut mot sezan, jag
söderut mot sjuan.

Mitt kryss på sjuan var i det nordvästra gärdeshörnet av det stora
gula fältet. Där stod jag 16 minuter senare. Bäringen visade “in
bland buskarna”. Mitt i slyet hittade jag ett vattenfyllt dike.
Sjuan tystnade, men den hade varit stark på högsta dämpläget, så
långt bort kunde den inte vara. Jag snodde runt, fram och tillbaka
över diket, in och ut ur buskarna, så att jag knappt visste vad
som var upp och ned. Norr och söder hade jag glömt för länge
sedan. Så fann jag den, Oh så vacker den var, tycktes det mig!

ICompassen hjälpte mig sedan att ta fart mot den stora stigen i
söder. Den följde jag mot väster. Jag hade tänkt hinna fram till
fyran i samma pass, men se det gick inte alls det. Mitt huvud
önskade springa riktigt fort, min kropp vill ta det lugnt. 1 denna
konflikt utgick kroppen som segrare.

Efter fyran hade jag straffet för mitt tokiga vägval i början
framför mig. Det ser långt ut till trean på kartan. Det kändes
långt i benen. På väg till trean mötte jag Västerås—Christer.
Jag räknade snabbt ut, att han också hade två rävar kvar, med
sjuan som sista. Jag hade sexan som sista. Om teorierna stämmer,
så skall jag ha en liten favör av att sluta på en räv med lägre
nummer. Om inte jag tappar ett pass förstås. Det gjorde jag inte.

Sprang fortare än cyklist
En episod på väg till trean som livade upp mig, var när jag sprang
om en cyklist. Jag kom ifatt honom på skogsvägen. Han cyklade inte
speciellt fort, men när han såg mig komma upp på sidan, försökte
han öka tempot. Det orkade han inte. Jag passerade och drog ifrån.
Jag kände mig som Gunder Hägg en lång stund, tills benen påminde
mig om vem jag egentligen var.

Trean beredde mig inga problem. Ned på stora stigen igen och bort
mot skjutbanan. Upp på höjderna öster om. Där någonstans skulle
sexan ligga. Där låg den. Jag hade därmed tagit min fjortonde och
sista räv i denna tävling.

Åter vid starten fick jag veta, att jag var två minuter efter
Gunnar och Olle, men att Anders EJY höll på med något i skogen
fortfarande. Tack vare mina två jämna lopp blev min sammanlagda
tid lägst, och jag därigenom både KM:are och SRJ Open Champion!
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ANALYS

Efter en tävling, speciellt efter de stora och viktiga racerloppen
som SF1 och KM, brukar jag gå igenom banan i tankarna. Jag brukar
även prova alternativa vägval.

Jag börjar med att rita upp en tidaxel med inprickade tiominuters—
intervaller.

0 10 20 30 40 50 iT 10 20 30 40
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

Sedan gäller det att komma ihåg i vilka pass jag tog vilka rävar.
God hjälp har jag av att detaljstudera mina linjer på kartan, där
kan jag se var jag befann mig när jag pejlade och ritade.

Min nattbana blir ungefär så här:

0 10 20 30 40 50 iT 10 20 30 40
1 I————:I 1 I—:———I———:—0————:I I:————I:————I——:—
——> 7 3 5 6 1 2 4

Här ser jag att jag har ett borttappat pass mellan 7 och 3, vilket
jag i och för sig redan visste.

Dagbanan blir så här:

0 10 20 30 40 50 iT 10 20 30 40
1 I———:—I—:———I I:————I————:0 I——:——I

5 2 1 7 4 3 6

Här ser jag att jag inte har några borttappade pass. Att vägvalet
inte var det bästa, det vet jag. Jag provar med ett alternativt
vägval:

0 10 20 30 40 50 iT 10 20 30 40
1 I———:—I—:———I I:————I————:0 I——:——I
(mitt) (5) (2) (1) (7) (4) (3) (&)
alt——> 5 3 6 1 2 7 4=1:35

Här ser jag, att jag kanske skulle ha hunnit från 5 till 3 ett
pass. Avståndet är 900 m varav 400 m stig. Tveksamt? Tiden som
står till buds är drygt 7 minuter. Ja, tveksamt!

Men mellan 2 och 7? 700 m, de sista 300 nedför en sluttning. Tiden
även här drygt 7 minuter, dvs 100 m per minut. Tja, det borde gå!

Så kan man hålla på och “torr—jaga”. Lär man sig något av detta?
Förhoppningsvis, men jag tycker i alla fall att det är kul, Vid
banläggning är det definitivt till stor hjälp vid fördelningen av
rävarna, alltså rätt nummer på rätt plats.

Prova hjärna! (= Spring inte bara med benen.)

Hej då från OY





Rp~N~ERlcN 1986

~ N~n. t ~! S44 ~.fl ~n a i~i a~ iL At. ia ±U ~& AL i~& izi ~ iis a12 sij IM! —

1 Oae/-IcoN 241 40 8 7’ 40 40 9 % 9 7 7 7 8 & £0 49 % 9 9 7 (0 8 42 fl’ % 9 9 9 9 9
2 GL*JtJAQ 206 (0 % cc 9 8 4, 4 4 8 £0 40 9 8 7 IQ 40 40 % 40 40 7 € CO CO ,t’ (0 6
.3 Bossa/-AICP £92 6 6 8 9 to to 7 — 8 9 6 7 6 8 7 8 9 f~ — 9 (0 6 8 (0 8 ~0
4 L*s.r/-ov (77 5 42 S 6 5 8 40 6 5 - 6 6 (0 8 8 5 9 CO 9 1 — 40 6 8
5 PA/-Bav 472 % 6 & 4 6 5 9 6 6 9 7 io 9 9 6 42 6 9 9 — — 8 s s $ ~
6 A.~aq~/-EJV 460 8 jo 4Q 7 £ % 8 5 5 6 5 6 4 7 8 7 (0 8 6 6 8 6 8 5 6
7 iOtkAbJ/ftGH 4S~i 7 42 9 5 8 7 6 9 9 6 7 5 9 5 5 5 - 19 — 6 40 5’ 6 7
8 V4LJS (50 40 lO IQ 40 40 lo (0 - 40 40 - - (01040 CO — 1010
9 Sja,.j~ (44 6 7 5 7 5 ~9 5 5 to 6 6 8 5 5 6 6 6 7 6 7 6 — 6 7 —

40 CtAsT 425 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 — - ~g 5 5 7 42 6
41 La,J~iairrB £05 C S 9 8 5’ 5 - 5 ~ 6 5 4o 5’ 6 5 - 5 7 6 - 5’
41 iCas/-czi 89 9 5 (0 5 42 5 7 — 8 6 ~9 — 5 6 5
CS9i4EO 71 9 6 (0 ~ 405 -- 5 5 5 7 — -

Vi C~afCto 474 5 lo - s
45 CIlwflta/-EJM 40 5’ -. 5 5 5 5 5 5 5 5 — 5 5 — 5 — —

46 aos 56 5 5 6 5 7 8 40 — 5 5
47 Åts/-IQ ~o- - L 42 - — -

IB LAssE/-roA 24 7 6 5 4 —

43 22 7 5’ 5’ £
20 QutJE/-B’rs 20 6 6 5

20 Mii~AEt/-0xis) 20 40
2~~awsrJ-l-tS’J CO
22m~.~0Mas/_JsT 40 ~ -

22 1~a./-bzP~ —

22 &,ru..jG lo - —

22 Ro,,w~tbJ-lbv 1 —

al ~t~i~rf’t~ 40 ~ -

28ToI~1TEbJ/-0Q 5 —

28 Ai.Jlz.s/-0Q’J 5 —. — —

5 —

280u.a/-Esb —

28 S’JEbJ/—A0t 5 — 5 — — — —

Si~PtA Q4ICIJAS sJ (rt~* 24 ~ JA~CtEI~

UN~ER~nUJtEtJ 1~


