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Nr 1

ODD FORPSXTINING på det nya rävåret 1988, soin0har börjat ned ett ovanligt vinter-
väder — regn, diima och tenperaturer kring +5 C. Det är inte lätt att åka skidor
nu inte. ~n misströsta inte — vintern konner!

Vi börjar ned kallelsen till ÅRSbtPEP san hålles

ONSDAGEN den 27.1 kl 1900
i TSAs klubblokal, grind
stugan i Hägernäs.

San vanligt skall vi diskutera klubbens väl och ve, ha prisutdelning i poäng-
serien (gissa vem som vann?) samt bestättna årets konnande jakter. Ring Olle/
-KON senast måndagen den 25.1 på telefon 08—768 44 13 och tala om att just DU
koiricer, så att vi kan skaffa fram lagom n~’cket fika med tilltugg.

Dä.rned över till de ännu opublicerade resultaten av större delen av förra årets
jakter:

870408/Sandviks notionsgård

Det straffade sig att inte ha ned pannlanpan den här kvällen, ty nörkret föll
snabbare än beräknat. Den här gången hade arrangören Sven inte lagt någon räv
i det kalla kärret rakt utanför notionsgården och för det tackar vi. Det blev
ändå ganska kallt.

Förhoppningsvis kan vi få någon eller några kvinnliga rävj ägare som ett resul
tat av den reklam —AKF/Bosse och jag gjorde i en grupp tjejer som stod i notions
gården före en joggingrunda. Vi får väl se!

870422/Grönsta

1) Gunnar
2) —CZI/Klas
3) -KON/Olle
4) —EJfl’airister
5) Sven

7 räv 6) -OY/Lasse
7) Clas T
8) -R3H/Johan

6 “ 9) BoS

1.01.00 4 räv
1.31.15
1.39.00
1.40.00

Alla rävarna hade svaga signaler, varför det blev svårt
med avståndsbestämningen. Panniampan fick stanna hemma,
men det var i djärvaste laget.

870429/Vallentuna

Dessa korrrrentarer
från Clas T

1) Gunnar
2) -1~H/Johan
3) -KON/Olle
4) —AlT/Bosse
5) -EJM/christer

59.30 7 räv
1.01.35
1.05.30
1.25.20
1.29.30

1.37.00
1.37.10
1.40.50
1.48.20
2.12.00

Två närrävar, en bara 100 m från startplatsen, men den
var nästan nedgrävd i marken.

1) Gunnar
2) Clas T
3) -EJY/Anders
4) —AlT/Bosse

1.19.30 7 räv 5) —KON/Olle
1.33.35 6) —BGU/PA
1.34.20 7) —NAG/Anders
1.34.50

1.54.00
1.25.00
1.51.00

5 räv
4 fl

1.35.00
1.36.50
1.36.51
1.41.10
1.52.30

6) Clas T
7) -mY/Anders
8) Sven
9) -BGU/PA

lO) -NAG/Mders
5 räv
0



870506/Harbrostugan

1) —Rzc/rheo 1.23.55 7 räv 7) —EGU/PA 1.56.20
2) —~KF/Bosse 1.36.34 8) —EJY/Anders 2.08.00
3) —}©N/Olle 1.41.00 9) Sven 1.52.30 6 räv
4) Bo 5 1.46.13 10) lennart B 1.47.25 5
5) Clas T 1.47.15 11) Kalle 1.30.00 0
6) Gunnar 1.47.30 11) Thomas 1.30.00

Dessutan deltog Michael-OXw/ESA men inget kort finns kvar. Har du det, Michael?

Strax före start drog ett kortvarigt men häftigt regn fram över Harbro-/Lida
området, så häftigt och kallt att någon föreslog att senarelägga starten med
10 min, men förslaget röstades ned. Det finns väl inget väder utan kraftig åska
samt drivis — och det senare är ju ganska svårt att finna vid Harbrostugan i
maj månad — san kan hindra rävj ägare från att starta.

Anders hade oturen att slita bort sidobestäinnirgsantennen och fick jaga räv “på
riktigt”. Vad sägs an att anordna en jakt där samtliga sidobestämnftsantenner
är bortkopplade? Hur lång skall i så fall banan vara?

870513/Altorp

1) —RGH/Johan 1.06.29 7 räv 8) —BGU/PA 1.26.40
2) —RZC/rheo 1.06.30 9) —?~‘/Bosse 1.31.00
3) Clas T 1.15.40 10) Gunnar 1.33.40
4) Bo 5 1.19.24 11) Sven 1.53.20
5) lennart B 1.19.45 12) —NAG/Anders 2.08.00 6 räv
6) —F.JY/Anders 1.21.20 13) —EJ1v~/G~rister 55.00 5 “

7) —Ka~/O1le 1.22.30

Här hade banläggaren gjort ett djärvt drag och placerat
en räv bara 25 m från startplatsen, bland några glesa
träd mellan vägen och Djursholmsbanan. De flesta av oss
sprang upp i skogsbacken vid elljusspåret, och när
närräven kom igång fick de häpna djursholmsflanörerna se
ett halvdussin löpare komma störtande ut ur skogen, alla
med hörapparat och hållande ett egendomligt
metallföremål i handen framför sig. Stig Bergling hade
ännu inte rymt och spårats till Djursholm, annars hade
de väl trott att det var spionjakt.

870523/Kvarnberget

1) Gunnar 1.28.10 7 räv 6) _EjlvVChrister 1.47.00 5 räv
2) Sven 1.43.40 7) —EJY/Pnders 2.12.00
3) —AlT/Bosse 1.57.40 8) Kalle 1.04.00 3
4) —BGU/PA 1.59.30 9) —QRV/kders 1.51.58
5) Clas T 2.07.00 10) Ernst 2.12.00 0

870603/Enebyberg

1) Gunnar 1.20.19 7 räv
2) —AKF/Bosse 1.24.50
3) —EJY/&iders 1.39.59
4) Clas T 1.44.00
5) Sven 1.44.30
6) —EJWChrister 20.41 4 räv

Lite för lite deltagare, eller hur?



870610/Ekerö

1) Gunnar 1.06.50 7 räv 6) Sven 1.28.30
2) —AKF/Bosse 1.17.50 7) —OY/L.asse 1.45.00
3) —KON/Olle 1.18.00 8) Göran G 1.53.00 5 räv
4) —RJY/&iders 1.24.30 9) Kalle 1.20.00 1
5) —BGU/PA 1.27.30

Här fanns chans att ta en räv i första passet, och flera
grep också chansen. Gunnar tog t 0 m två rävar i
första passet. Det var trängsel i skogen, för det
pågick en annan orienteringstävling med start alldeles
bredvid oss.

870618/Brosjön

1) —F,JY/Anders 1.23.40 7 räv 5) Sven 1.46.50
2) Gunnar 1.34.45 6) —KON/Olle 1.59.00 6 räv
3) —BGt3/PA 1.42.10 7) Kalle 54.00 1
4) —AKF/Bosse 1.45.40

Regn, regn och åter regn med hala stigar runt sjön. Det var inte en enda sekunds
uppehåll under tävlingen. Det är inte lätt att i regnet torka sig utan skydd —

har man torkat överkroppen och fortsätter på underkroppen är överkroppen snart
blöt igen, så det slutar med att iran klär sig blöt. Härligt!

870624/Ågesta—Berga

1) —~H/Johan 2.33.10 7 räv 4) Clas T.. 2.15.20 5 räv
2) —CZI/Klas 2.39.30 5) Bobo 2.42.00
3) —EJY/Anders 2.30.00 6 “ 6) —KON/Olle 2.42.00 2

Säsongsavslutningarna är numera något alldeles extra.
Förväntningarna var också stora, eftersom Gunnar
var arrangör och redan kartan är skräckinjagande. Redan
valet av första pejlplats erbjöd problem, eftersom en
jättestor kraftledning inärheten var felaktigt inritad
på kartan. Rävarna var placerade i dramatisk terräng, en
precis på randen av ett 400 m långt och 20 m högt

1 tvärbrant stup. Givetvis kom man springande nedanför och
efter att ha kört näsan i bergväggen insåg man att det

Q bara var att springa runt och ta sig upp på kanten.En av rävarna var placerad på en udde i Mörtsjön, och
1 meningen var att man skulle befinna sig på andra sidan

sjön och leta. Vissa gjorde också det. Andra hade
valt rätt sjösida, men placerat räven uppe på ett högt

Q berg och när jag var på väg ner höll jag på att fastnä
på en klipphylla och komma varken upp eller ner.

Och så fanns det gott om taggtråd. Men roligt var det,
och trötta blev vi, så semestersäsongen kom lägligt.

UÖSTJAKTERNA

870805/Granskog

1) —A}~’/Bosse 1.34.00 7 räv 5) Gunnar 1.56.50
1) —CZI/Klas 1.34.00 6) Sven 2.06.56
3) —KON/Olle 1.36.30 7) Lennart B 2.09.10
4) —dE/Lennart 1.54.50 8) Kalle 1.15.00 2 räv



Höstens första jakt genomfördes just i utkanten av ett häftigt regnväder, sca
drabbade Sthlins västra förorter, utan att en droppe regn föll på oss arrangörer.
Dock var flugorna och myggen besvärande när rävarna lades ut resp togs in.

Banlängd ca 5 km nen ett kärr och stundtals tät vegetation begränsade framkom
ligheten och förlängde jakttiden.

870812/Stockby

1) —EJY/Anders 1.11.10 7 räv 7) Sven 1.33.37
2) Gun~ar 1.11.12 8) Lennart B 1.33.50
3) —KON/Olle 1.11.39 9) —cLE/Lennart 1.37.10
3) —CZI/Klas 1.11.39 10) Clas T 1.41.20
5) —RZC/1’heo 1.14.05 11) Kalle 1.21.17 5 räv
6) —OY/Lasse 1.25.30

870819/Danarudden

1) —~KF/Bosse 1.26.30 7 räv 8) —EJY/Anders 1.12.08 5 räv
2) Gunnar 1.28.20 9) Sven 1.17.35
3) —RZC/ltieo 1.18.00 6 “ 10) —OY/Lasse 1.18.30
4) —CZI/Klas 1.18.20 11) —CLE/Lennart 1.23.30
5) Lennart B 1.20.35 12) —IDV/Ronald 1.24.20
6) —EGU/PA 1.30.35 13) Bo Törner 1.17.55 3 “

7) —KON/Olle 1.32.00 6

En jakt ned klurigt lagda rävar och det blev precis som banläggaren -BF/Calle
sade: “Använd huvudet, grabbar, och inte bara benen.” En del av oss gjorde ändå
tvärtom

870902/Enebyberg

1) —KON/Olle 1.05.45 7 räv 4) —F~JY/Anders 1.20.00
2) Gunnar 1.05.50 5) Sven 1.30.17
3) —AKF/Bosse 1.10.02 6) Clas T 1.44.05

Det här blev jakten där ett par av rävarna inte låg vid träd, som brukligt är,
utan var maskerade till grästuvor med antennen hängde från en gren långt ut
från trädstaninen.

870909/Ekebyhov

1) —AKF/Bosse 1.13.35 7 räv 5) —KON/Olle 1.24.25
2) Clas T 1.14.00 6) Sven 1.49.20
3) —EJY/Anders 1.24.20 7) —BGU/PA 2.00.50 6 räv
4) Gunnar 1.24.22 8) —OVG/Arne 1.08.00 1 “

Hemmaplan betyder en hel del, man behöver inte titta på
kartan. Men var hjälper det, när —ARF/Bosse går
klockrent.

870916/Basbiora

1) Gunnar 1.10.30 7 räv
2) —KW/Olle 1.20.00
3) —AKF/Bosse 1.10.30 5 “

4) Clas T 1.18.55
5) —CZI/Klas 2.12.00 1

Bara fem man ställde upp. En stukade foten, två gav opp
efter fem rävar och så var det bara två kvar. Men det
var i alla fall bra väder.



870923/Ensta

1) —AKF/Bosse 56.40 7 räv
2) Gunnar 1.07.50
3) Sven 1.14.05
4) —KON/Olle 1.29.00
5) Clas T 1.17.45 4 “

Här var det mörkt redan från start. Och med glappkontakt
i pannlampan och dåligt resår i gympabrallorna blir det
inte ljusare. Med intermittent sken och byxorna
nedhasade till knähöjd vinner man inga jakter. Då gäller
bara en sak: Revansch!

871018/Gramkog

1) Gunnar 1.30.26 7 räv 5) —KCW/Olle 1.55.00 6 räv
2) —BGtJ/PA 1.49.40 6) Clas T 1.58.50
3) Sven 2.05.10 7) Kalle 2.12.00 2
4) —~!/Johan 2.12.00

Alla rävar var placerade minst 1 km bort. Det hade
regnat på natten och morgonen, och arrangören —CLE dök
upp iförd komplett regnmundering. Vi som tävlade blev
förstås sjöblöta också, men sånt märker man ju bara en
liten stund i början och när man ska tillbaka till
starten. Att rävjakt inte är helt riskfritt visade sig
genom att —CLE hittade en blindgångare när han la ut
rävarna.

871025/fovön

1) Gunnar 1.38.00 7 räv 5) —RH/Johan 2.10.40
2) —RZC/Iheo 1.45.20 6) —BGU/PA 2.12.00 5 räv
3) Sven 1.45.25 7) Kalle 1.36.00 3 “

4) —ElY/Anders 2.06.10

Rätt lång jakt, men mycket väglöpning. Stenhårt om andra
plats, Theo tog den med 5 sek marginal.

87l031/Skavlöten

1) Gunnar 1.16.15 7 räv 6) Lennart B 1.47.20
2) —ElY/Anders 1.16.24 7) Kalle 1.54.00 6 räv
3) Clas T 1.32.55 8) —BGU/PA 1.23.30 5 “

4) —M3H/Johan 1.35.20 9) —Kc~/Olle 2.12.00 4
5) —RZC/I’heo 1.46.20

Banläggarens konnentarer till Olles placering: “Föll och bröt i värsta fall vänster
lillfinger nen vid gott nod”.

Kallt och blåsigt, men soligt. —IQ hade lagt rävarna i
grupper, så det fanns fler chanser att med lite tur
och skicklighet ta två rävar i samma pass.
Skavlötengården var helt stängd, så vi blev snuvade på
både nya kartor och bastu.



871108/Uttran

Här spelade dåliga battericeller både oss och banläggaren ett spratt, eftersom
två rävar aldrig hördes och den tredje bara sporadiskt i början innan —CZI/Klas
hann fram till den och körde den manuellt under resten av tävlingen.

Naterialförvaltaren Olle bytte efter denna jakt några celler och därefter har
rävarna fungerat utan problem.

8 7ll15,’Fiskartorpet

1) Gunnar
2) Sven
3) —OY/Lasse
4) Clas T
5) lennart B

1.13.35 7 räv
1.14.50
1.16.20
1.17.00
1.18.10

6) —CZI/Klas
7) -~H/Johan
8) -KON/Olle
9) Bo 5

10) Kalle

1.20.31
1.27.42
1.36.40
1.38.20
1.47.00 4 räv

Mycket trevlig jakt i fin lättlöpt terräng. Två
närrävar, den ena mycket väl gömd i gräs, den andra
synlig på långt håll.

871122/Täby lP

1) Gunnar
2) -KON/Olle
3) —OY/Lasse
4) Sven

1.23.05 7 räv
1.23.30
1. 27. 30
1.48.35

5) Bo 5
6) -BGU/PA
7) -~H/Johan

1. 50. 03
1. 54 .40
1.30.17 6 räv

“En typisk tvåtizmiars normaljakt” var banläggarens konnentar före jakten man
några av oss använde betydligt ner tid än vanligt, eftersom kryssen låg i flera
fall långt från rävens verkliga placering. Men sådant gläds normalt banläggaren
av!

871129/Täby (Skarpäng)

1) Gunnar
2) Sven
3) —FJY/~nders
4) -iCH/Johan

5) Clas T
6) -KW/Olle
7) -RZC/I’heo
8) lennart B

1) -PZC/ltxeo
2) Sven
3) -KW/Olle
4) Clas T

2.15.00 15 kontr 5) lennart B
2.19.00 6) Kajsa ‘Ibbert
1.59.45 13 6) Sten Sandberg
2.00.45 8) —RG{/Johan

2.32.00 11 kontr
2.32.00 9 “

2. 32. 00
2.00.57 8 “

1) —BZC/Iheo 58.30 5 räv 6) —BGU/PA
2) Gunnar 1.13.00 7) Lennart B
3) Bo 5 1.15.42 8) —FJY/Anders
4) —RGH/Johan 1.24.34 9) Kalle
5) —KW/Olle 1.25.00

1.34.30
1.38.00
1.38.10
1.29.00 3 räv

1.32.20 7 räv
1.34.50
1.54.00
1.57.20 6

2.12.00 5 räv
1.49.00 4 fl

1.22.00 3
1.41.29

Rekordblöt jakt. Snö på marken och i luften. Massor av
kärr, och diken bräddfyllda med strömmande vatten. Inte
skuggan av en chans att gå torrskodd, och flera av oss
gav upp innan vi tagit alla rävar.

871206/Hellas



Traditionell avslutning med glögg och pepparkakor. Det
visade sig att PA hade överlämnat arrangörskapet till
Gunnar, varför alla tävlande måste byta strategi. Vi
fick 7 rävar och 8 fasta kontroller att ta oss an. Många
av dessa var placerade nära sjöarna, och en av rävarna
på ett vattenomflutet litet område i Dammtorpssjön.
Sven, Theo och Clas fann ingen annan råd än att plaska
ut i knädjupt vatten. Det kändes, för det var snö i
luften och ett par minusgrader. Gunnar påstod efter
jakten att man kunde “hoppa över bäcken, för den är bara
så här bred’, sa han och måttade med händerna. F—n
tro’t. Bara Theo och Sven tog alla 15 kontrollerna. Det
var duktigt gjort av Sven, för han halkade alldeles i
starten på snötäckt is och slog sig riktigt ordentligt.
Men rävjägare består av hårt virke.

Med dett avslutas årets jakter nen innan du korrner till den totala resultat-
listan kan du läsa an Svens erfarenheter från de två sista jakterna och ett
är säkert — det är mycket vi rävj ägare råkar ut för!

Därmed kan vi säga GRA~ITIS till SRYs poängserievirinare, san blev .... ånej, du
får allt titta efter själv.

Sist, men inte minst, kcm~r resultaten från vårt välkända och antyckta FM, san
samtidigt är SRJ OPEN. Både vinnaren (tirister/VEK och banläggaren -OY/Lasse har
rapporter från detta.

JPJKI’ER UNDER 1988

Under 1988 skall följande “stora jakter hållas:

23:e april: Nät. jakt/VEK
14:e maj: “ “ /ESA
11:e juni: ~ “ /sRJ

20—21:a aug: NM i Norge
27—28:e aug: SM i Stockholm

7—10:e sept: VM i Schweiz

Som synes blir det känipigt på höstkanten ned både NM och SM helgerna efter var
andra och 10 dagar senare VM

KCWANDE SRT-JNQI’ER

Söndag 7.2: Samling kl 1000 vid bastun/Z~ngsjö Friluftsgård. Förhoppningsvis har
snön kat%t så jakten gäller som skidjakt. Qn tenperaturen sjunker
under —20 C ställs jakten in. Kolla ned arrangören i tveksamt fall.

Arr. -BGU/PA

Slutligen: Glöm INTE årsnötet (se sidan 1) och väjicamen till det nya rävåret

1988

Red. PA Nordwaeger/—BCU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BICt’14A
tel. 08—26 02 27 (bost), 08—735 80 35 (arb)



STOCKHOLMS RÄVJÄGARE

BOKSLUT PER DEN 31/12 1987

Inkomster

Medlemsavgifter för 198742 st x 50kr 2100,—
Medlemsavgifter för 1988 1 st x 50kr 50,-
Symbolisk medlemsavgift från Vilhelm Brimark 1,—
Ränta på postgirokapitalsamlingskonto 71,94

2222,94
Utgifter

Priser till poängserien (jan 1987) 811,—
Priser till SRJ OPEN 115,-
Kuvert 165,40
Portokostnader för 5 nummer SRJ-blacl 696,70
Kartor (Näsbypark) 20,—
Amatörradiotillstånd rör 1988 110,—

1918,10

Överskott 304,84

BALANSRÅKNING PER DEN 31/12 1987

Ingående saldo

Postgirokonto 564,06
Postgirokapitalsamlingskonto 1911,- 2475,06

Överskott 304,84

Utgående saldo

Postgirokonto 1 796,96
Postgirokapitalsamlingskonto 982,94 2779,90



STOCKHOLMS RÄVIJÄGARE

KASSÖRENS KOMMENTAR TILL 1987 ÅRS BOKSLUT

Verksamheten lämnar ett litet överskott, varför kassören föreslår att
medlemsavgiften bibehålls oförändrad d v s 50 kr/medlem och år.

S ånga 1988-01-09o
Gösta Bergrft’an
Kassör

0



Bromma 1988-01-19

Revisorsutlåtande över SRJ bokslut för år 1987

Efter att ha granskat SRJ-s räkenskaper för år 1987 ger jag
följande utlåtande:

Några anmärkningar föreligger inte och balansräkningen överens
stämmer helt med företedde kvitton och anteckningar.

Kassören Gösta tackas för ännu ett arbetsår och jag föreslår
att mötet godkänner balansräkningen för verksamhetsåret 1987.

Grom om o an

Sven Carlsso



Därom ombedd, eller heter det tvingad, kommer här ett litet inlägg till
höstens sista jakt(er).

Då nu även Stockholms RävJägare avslutat säsongen, kan vi nog räkna med
att det är slutjagat i det här landet för i år.

Att Gunnar vinner poängserien vågar jag nog påstå utan att kontrollera
med PR. Han är ju både vår mesta och vår bäste jägare. Han har varit
svårslagen i höst. Grattis GUNNAR!

Söndagen 29 november hade Gosse Söderkvist kallat till jakt i stadens
norra utmarker. Den dagen stod grundvattennivån ovanligt högt och endast
det faktum att jag vet att jag inte andas med gälar gör att jag inser
att vattennivån faktisk inte gick över huvudet - det bara kändes så.

Den dagen hade jag Gunnar i säcken men glömde att knyta till. När jag

Q stötte på honom ute på banan hade jag två och han tre (nina två och en
till) rävar kvar. Mitt snurrande i tio Minuter runt räv tre, som jag inte
hittade trots att jag bara hade ca 20 meter kvar när den slutade, samt
att Gunnar slutade på räv med lägre nummer placerade mig ett par minuter
på efterkälken.

Men det återstod ju ännu en chans - vi hade ju GLÖGGJAKTEN kvar.
PA hade kallat till den vid Hellasgården. Vattnet från föregående söndag
hade stelnat och några modiga män och kvinnor halkade faktiskt omkring
på stålskodd fot på omgivningens vackra sjöar.

Jag hämtade upp Clas vid Brommaplan klockan nio och med gott om tid körde
vi not Hellasgården genom en relativt trafikfri huvudstad. Samtalet be
rörde lite skiftande ämnen - vädret - rävjakt — den annalkande julen m m.

Clas: Tror Du det blir några orienteringskontroller idag?
Jag: Nej - det har PR sällan - men jag tror det blir en lång jakt.

Misstänker att han kanske lägger alla rävarna “andra sidan” sjöar
na - bortåt Kärrtorp-Gagarmossen.

Väl framme vid Hellasgården parkerar vi intill Gunnar, som ivrigt värmer
under glöggen.
Jag: Jasså Du hjälper PA med glöggen!
Gunnar: Ja - PA är upptagen så han kunde inte komma!
Gunnar, med medhjälpare Tobba (eller var det tvärtom?) hade lagt banan med
åtta (8) orienteringskontroller samt sedvanliga sju rävar. Nollgradigt,
snålblåst och snöfall gjorde den varma glöggen extra välkormen. Av bra
märke var den också!

Första pass startade klockan 1030 men i lätt snöfall fick vi lämna start-
platsen klockan 1008. Det gällde att snabbt “göra nytta”, plocka ett antal
orienteringskontroller samt uppsöka bra pejlläge, under de första tjugotvå
minuterna. Kontrollernas lägen orsakade god spridning på deltagarna inför
första sändningspasset.

Vid första kontrollen, en av dom som låg nära, stämplade jag efter bara några
minuter, men efter ytterligare ca hundra meter låg kroppen plötsligt hori
sontellt i luften cirka en meter över det glashala underlaget, som var väl
maskerat av den fallande snön. Hur lång tid det tog till markkontakt upp
nåtts avstår jag från att räkna ut. Det var nog tur att kroppsvikten i
fallet blev jämnt fördelad mellan vänster arm och samma sidas skinka. Huvu
det (nu fick jag känna att jag har ett sådant) fick en smäll också. Det
tog en stund innan jag konstaterat att varken lårbenshalsen eller armbågen



hade krossats - det bara kändes så. Jag bestämde att omedelbart gå till
bilen och försöka korqna hem från eländet.

Det gjorde fruktansvärt ont — det var den värsta snäll jag någonsin
råkat ut för. Efter hand son jag kvicknade till kom dock lusten att
“gå räv” för springa kändes omöjligt. Rävarna skulle ju inte börja än
på en stund så det fanns gott om betänketid och efter hand som livs-
andarna vaknade upp blev det löpning också. Snön var förrädisk då den
dolde massor med farliga isfläckar. Stigarna var värst men inne i skogen
var det inga problem.

Jag var inte ensammen on att göra marksyn. Teo, som jag mötte efter cirka
en halv timme, gjorde en vurpa alldeles framför Mig och Johan hade på
sitt håll gjort en “1oop” och slagit sönder saxen, som han dock fick ordning
på igen så han kunde fortsätta jakten.

Gubben kvicknade till ytterligare och det gick ganska “spikrakt” mellan
rävar och orienteringskontroller. En mycket bra bana med rävar både på
“denna” och “andra” sidan om Dammtorpssjön. Det gjorde inget om man sat
sade på fel sida - det låg en där också! Tror inte det var någon som vågade
prova isen mellan 5-an och 6-an (6-an och 5-an), Jag föredrog bron över
sjön - brant ned - brant upp - brant ned - orienteringskontroll och så brant
upp igen för transport mot ännu en orienteringskontroll samt 4-an och 3-an
i nämnd ordning.

Mina båda sista rävar, nr 1 och 7, låg i Hellasgårdens närhet. Jag var lite
tveksam om var 7-an låg så jag nöjde mig ned att intaga en bra pejlposi
tion. Då fick jag se Teo vid ett “vattendrag”, som han tvekade på att for
cera. Han kom sedan i min riktning och tillsammans missade vi 1-an ett pass.
Fult av arrangörerna att på avstånd bevittna, Ni skrattade väl inte, vårt
sökande efter sändaren, som nu var helt dold av nyf ellen snö.

Tillsammans styrde Teo och jag sedan mot närbelägna 7-an. Vi anade båda
var den låg - det gällde bara att komma runt det tre meter breda och en meter
djupa vattenhindret. Tillsammans med Clas, som nu anslutit sig till gruppen,
gick vi runt den största vattensamlingen. Själv klarade jag mig med vatten
till (inte “i”) knäna.

Q Väl på det torra igeii hade vi några orienteringskontroller kvar. Jagutgick från att Teo hade kvar samma tre kontroller som jag och jag trodde
detsamma gällde Clas. Just då stod det helt klart att någon möjlighet till
bättre placering än trea inte var att tänka på. 1 en spurtstrid med dessa
ungdomar såg jag mig redan slagen. Nåväl - Clas hade även en räv kvar så
han blev snabbt uträknad.

Nästan tre kilometer och tre kontroller återstod . Teo tog den första hår-
fint före mig och försvann efter motionsspåret. Vid tvåan såg jag inga
fotspår i snön. Hurra! Teo hade missat och jag hade honom i säcken, men
precis som förra söndagen glömde jag knyta till. Jag missade sista, kom
in på fel stig, och blev välkomnad till kontrollen av Teo, som väntat där
ett par minuter,
Grattis Teo!

Efter en ganska lång vandring tillbaka till Hellasgården kändes det skönt att
avsluta säsongen i en varm bastu.

Ett hjärtligt tack till arrangörerna Gunnar och Tobba för en fin jakt.
Synd bara att deltagarantalet varit så lågt under hösten.
Var håller Ni hus pojkar och flickor?

600 JUL och på återseende efter helgerna!

PS. 4’r tu £d~~,- JSJa Jr de/ noy roc/an ‘~‘/k’~ hc1jernt~
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Så var det äntligen dags för SRJ OPEN igen. Efter fjolårets succé—
betonade “OPEN, då vi var inkvarterade i Tuppstugan, åkte jag till
1987 års ‘OPEN” i skogarna runt Sigtuna med höga förväntningar. Ej
förväntningar att vinna utan mera förväntningar om en tuff jakt och
en härlig stämning. Och allt infriades.

En nattjakt och en dagjakt nästa morgon är kanske något gemene man
ej längtar efter men en rävjägare med fakirblod i ådrorna längtar...

Nattjakten var en mycket bra jakt där Lasse—OY uppoffrade sig med
att hålla igång räv 1 under natten. Heders åt honom! Själv var jag
mycket nöjd med jakten och efter att ha stämplat sju rävar var det
skönt att få komma in i värmen. Allteftersom linkade alla jägarna
in och i bastun berättades det den ena historien om jakten värre än
den andra.

Efter en skön natts sömn på hårt underlag var det dags för dagjakten.
Lasse—OY lovade en lång jakt och det var väl ingen som misstrodde
honom. Och det blev en lång jakt, den längsta jag sprungit och kanske
den bästa. Kortaste vägvalet blev 8,8 km fågelvägen! Men vad gjorde
det? Solen sken och det var lagom temperatur.

Stockholms Rävjägare har lyckats igen! Tack och ett speciellt tack
till banläggaren Lasse—OY, som har gjort ett fantastiskt jobb med
att lägga två så bra jakter.

Hälsningar Christer Eriksson/VRK



SRJ KM samt SRJ Open 1987

Rapport från arrangören SMOOY

En av alla de ärobetygelser som medföljer när man vinner SRJ-XM
är att man blir banläggare påföljande år. Denna visa inrättning
är till för att samma jägare inte skall kunna vinna mer än vart
annat år.

Under mina irrfärder i skogarna runt Stockholm håller jag alltid
ögonen på lämplig rävterräng. När jag dessutom hittar en trevlig
klubbstuga mitt på kartan, så är det klart att här skall höstens

Q SRJ-KM med SRJ-Open gå av stapeln. Alltså blev det SIGTUNA OK:sHällsbostugan som blev tävlingscentrum.

Efter ett antal rek i terrängen kom banan till. Min målsättning
var att ge löparna en ärlig chans att bli trötta och om möjligt
öka svårighetsgraden. Jag tror att jag lyckades. Det såg så ut
när jägarna kom i mål!

Stor hjälp hade jag av dessa medlemmar från Radioklubben SKOMG,
Mälargården i Sigtuna: SMOMWZ,-5~JQR,-ORMV,5FXF,O7123,OCHB.
Vidare hade SMOEGU av medicinska skäl startförbud, så han kunde
också hjälpa till med arrangemangen. Ett STORT tack till dessa!

Vädret blev toppen hela helgen, om än en smula kallt för mig som
fick sitta i svarta skogen under två timmar iklädd en tunn tröja
och handnyckla ettans räv med avstämningsknappen. En av cellerna
hade gått till sina fäder. Detta orsakade att spänningen blev för
låg för automatiken när sändaren kom igång och belastade ackarna.
1 ett av sändningspassen slog jag med darrig morse “kallt! och
se, efter ett tag kom BGU med min tjocka jacka och varmt kaffe!

Jag fick inte den förkylning som jag trodde skulle följa. Rävjä—

Q gare är ett segt släkte. Men synd att vi inte är fler. Startlis—tan är litet för kort tycker en hårt jobbande arrangör. Nåväl,
här följer resultaten samt jägarnas vägval.



*** NATT ***

Christer E 1—4—5—2—6—3—7 7 1.49.50
Gunnar 5 6—2—3—7—5—4—1 7 2.01.20
AKF/Bosse 1—4—5—7—3—6-2 7 2.12.13
Bosse 5 1—4—5—7—3—6—2 7 2.12.15
RGH/Johan 1—4—5—7—3—6—2 7 2.12.20
Clas T 1—4—5—7—2—6—3 7 2.16.15
EJY/Anders 6—2—3—7—5—4—1 7 2.21.10
EZM/Leif 6—2—3—7—5—4—1 7 2.21.18
KON/Olle 6—3—7—5—2—1—4 7 2.24.50
Sven C 6—3—7—5—4—2—1 7 3.02.00
Lennart 8 2—6—3—7—5 5 2.39.10
RZCJTeo 6—3—2—1 4 2.10.00
EnA/Lasse 2—7—5—1 4 2.21.35

*** DAG ***

RZC/Teo 2—1—3—5—7—6—4 7 1.45.50
Christer E 2—1—3—5—4—7—6 7 1.55.20
Bosse 5 2—1—3—5—6—4—7 7 1.56.35
KON/Olle 1—2—4—6—7—5—3 7 2.04.20
Gunnar 5 2—1—3—5—7—6—4 7 2.05.00
RGH/Johan 2—1—3—5—7—6—4 7 2.45.25
Sven C 5—7—4—2—6—1—3 7 2.53.00
EZM/Leif 3—1—2—4—7—5—6 7 2.56.00
EnA/Lasse 3—1—2—4—6—7—5 7 3.06.36
AKF/Bosse 2—4—6—7—5—1 6 2.15.00
Clas T 3—5—7—6—4—2 6 2.54.00
Lennart 8 3—1—2—4—6 5 2.39.03
Efl/Anders 2—4—6—7—5 5 3.12.00

*** TOTAL *** Titel

Christer E 7+7 1.55.20 + 1.49.50 = 14 3.45.10 SRJ—Open
Gunnar 5 7+7 2.05.00 + 2.01.20 = 14 4.06.20 KM
Bosse 5 7+7 2.12.15 + 1.56.35 = 14 4.08.50
KON/Olle 7+7 2.24.50 + 2.04.20 14 4.29.10
RGH/Johan 7+7 2.45.25 + 2.12.20 = 14 4.57.45
EZM/Leif 7+7 2.56.00 ÷ 2.21.18 = 14 5.17.18
Sven C 7+7 3.02.00 + 2.53.00 = 14 5.55.00
AKF/Bosse 7+6 2.15.00 + 2.12.13 = 13 4.27.13
Clas T 7+6 2.54.00 + 2.16.15 = 13 5.10.15
EJY/Anders 7+5 3.12.00 + 2.21.10 12 5.33.10
RZC/Teo 7+4 2.10.00 + 1.45.50 11 3.55.50
EDA/Lasse 4+7 3.06.36 + 2.21.35 = 11 5.28.11
Lennart 8 5~5 2.39.10 + 2.39.03 = 10 5.18.13




