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Så här på det nya årets allra första dag och ned de sista tonerna av Wiener
filhaxnoniicemas Radetzkymarsch ännu ringande i öronen önskas alla rävj ägare
en God Fortsättning på 1990.

Fä~ alldeles speciell gratulation och lyckönskan sänder vi inom SRJ till
-3JY/~nders och Karin, som fick en dotter i decater förra året. Hon skall
heta Ellinor.

Innan vi börjar ned resultaten av de sista jakterna förra året kallas hämed
till ÅRSMÖTET onsdagen 24.1

Plats: Skavlötens motionsgård

Tid: kl 1900
“Ute sane procedure as all previous years” gäller. Ring -KON/Olle på telefon
08—768 44 13 senast måndagen den 22.1 och tala cm att du koimer, så att han
kan skaffa fram tillräckligt ned fika och tilltugg.

Därned över till resultaten från de sista jaktenia 1989:

SlWs KM och OPEN redovisas separat längre fram

89100l/Lill—Jansskogen

1) Gunnar 1.09.50 7 rävar 8) —Ful/Holger 1.55.00 6 rävar
2) Clas T 1.14.15 8) Eva 1.55.00
3) —EGU/PA 1.35.45 10) —OY/Lasse 1.39.30 5 “

4) —KON/Olle 1.49.10 11) —CZI,’Klas 2.12.00 4

~ ~~?eC (-OY och —CZI provade nya saxar)

Somliga springer Lidingöloppet, som gick just idag, och andra springer 1111-
Jansskogen runt. -RZC4beo hade fixat en fln bana i ett mycket fint väder även
om norgonen var kall. Två av rävarna hade han placerat ca 300m från varandra
och det ställde till vissa problem för en del jägare.

891008/Svartsjölandet

1) Kalle 1.34.15 7 rävar 7) Gunnar 1.40.50
2) —OY/Lasse 1.34.17 8) Sven C 2.05.00
3) —BGU/PA 1.34.20 9) —Ful/Holger 1.54.00 5 rävar
4) —OXY/Johan 1.34.25 9) Eva 1.54.00
5) —~H/Johan 1.34.30 11) —RZC/rheo 0.19.55 2
6) —KON/Olle 1.36.30 12) christer ö 2.12.00 0
1 en helt jungfrulig terräng vid Bronna Gård på Svartsjölandet hade Clas T
arrangerat denna jakt, som gick i ett nmlet vädet ‘ten utan regn. Den största
delen av terrängen var relativt lättsprungen nen här och där fanns det rester
av tidigare trädfäflni.ng.

Det blev en rejäl spurt bland de fem första till den sista räven. Ingen hann
fram under närstriden utan vi letade buske in och buske ut och det blev Kalle
som hade turen att först hitta räven, tätt följd av -OY/lasse och de andra tre.

891022/Edsberg

1.20.20 7 rävar 4) —OY/Lasse 1.45.50
1.29.00 5) Clas T 1.56.35

6) Sven C

1) Gunnar
2) -KON/Olle
3) —RZC/Iheo 1.29.45 1.56.40



891029/Svartbäcken

1) —a~H/Johan 1.23.46 7 rävar 5) —BGu/PA 1.46.50
2) —PZC4’heo 1.29.30 6) Sven C 1.56.50
3) Gunnar 1.36.06 7) —Ful/Holger 2.12.00 3 rävar
4) —0Y1’Lasse 1.36.07 7) Eva 2.21.00

En gråmulen dag ned ett lätt regn, som föll oavbrutet under hela jakten. Rävarna
var väl gönda och med förkärlek placerade i en brant och sprang man parallellt
ned denna var det inte lätt att hitta rävaima. När Tobba skulle lägga ut en av
rävarna satt en “vanlig” jägare på pass invid antennen och han var inte helt
tillfreds ned ‘lbbbas närvaro denna tidiga norgontlinna men lugnade ner sig när
han fick veta att vi inte skulle kczwna förrän kl 10.00. Dusch, bastu och fika
heurna hos ‘Ibbba efteråt.

891112/Ensta Krog

1) —EGU/PA 1.06.55 7 rävar 6) —KON/Olle 1.34.19
2) —MF/Bosse 1.16.50 7) Sven C 1.36.40
2) Sven 0 1.16.50 8) —Ful/Holger 1.00.00 3 rävar
4) —RZC/’Iheo 1.17.30 8) Eva 1.00.00
5) Gunnar 1.18.00
En mulen man ganska vann dag, denna Fars Dag. När vi samlades stod 3: ans räv
fortfarande på laddning på en bänk utanför notionsgården. “Den kanter att
ligga så långt norrut”, sade arrangerande lennart, “så det karner inte att
störa er att den inte katnier igång förrän efter några pass”. Det visade sig att
också 5: an var tyst under de fyra första passen (glappkontakt?) man även den
låg så långt norrut att vi inte påverkades av dess tystnad.

l:an, 3:an och 5:an låg så nära varandra att när vi äntligen kom dit kunde vi
ta dem i santa pass () och det Ullhör ju inte vanligheteima.

89il19/Edsberg

1) Gunnar 1.13.20 7 rävar 5) Kalle 1.40.10
2) —AlT/Bosse 1.27.40 6) —Ful/Holger 2.15.48 (övertid)
2) ‘Ibrbjön 5 1.27.40 6) Eva 2.15.48
4) clas T 1.38.00 7) Olle F(6 räv.) 2.15.49

891126/Skillinge

1) Clas T 1.36.30 7 rävar 6) —AlT/Bosse 2.07.00
2) Kalle 1.33.50 7) Sven 0 2.12.00 3 rävar
3) Gunnar 1.38.00 7) Torbjörn 5 2.12.00
4) —BGU/PA 1.41.10 7) Ingmar 2.12.00
5) Sven C 2.00.00 6 “

-F.JY/Anders bjöd på jakt runt Skillinge golfbana i halv storm med temperaturen
strax under noll grader. över de öppna fälten drev snön igen alla spår på några
minuter och det bet i kinden när man sprang not vinden. 1 skogen var det dock
lä ned ganska djup man lättforcerad snö.

891203/Ågesta

1) —RZC/Theo 1.29.05 7 rävar 6) —AlT/Bosse 1.25.40 6 rävar
2) —KON/Olle 1.29.10 7) —OY/Lasse 1.31.55
3) —BGIJ/PA 1.33.30 8) —all/Holger 2.08.00 5
4) Sven C 1.33.31 9) Eva 2.12.00 2 “

5) Clas T 1.34.05 10) Tobbe 2.12.00 0 “

Årets första utlysta skidjakt hade kunnat blivit en skidjakt art alla hade tagit
ned sig skidor nen det varna vädret gjorde att vi inte insåg skidåkning n~5j1ig
— man det var fel! Gunnar hade placerat rävaxta på mycket skidvänliga ställen.

Eftersom det var 1:a Advent bjöds det före starten på glögg, stark och varm ned
russin och nötter, samt pepparkaicor och sålunda styrkta till kropp och själ gav
vi oss ut på snöpuisning på en skare som ännu inte bar. Tungt



891210/Hellas

1) —RZC7t’heo 1.12.25 7 rävar 7) -Ful/Holger 2.12.00 4 rävar
2) —BGU,/PA 1.32.27 7) Eva 2.12.00
3) Clas T 1.33.37 7) Sven 0 2.12.00
4) —Ka~/0lle 1.33.50 Sven C Startkort saknas
5) —AlT/Bosse 1.34.10 —OXY/Johan
6) Gunnar 1.43.10

Årets sista jakt, arrangerad av Kalle ned rävutläggningsassistans av —IDV/
Ronald, arrangerades ner eller mindre utcn tävlingsprograimet sedan ordinarie
arrangören hade tvingats lämna återbud. Mun- not munnetc’den samt telefonkedja
räddade dock tävlingen. Glögg och pepparkakor, snö, flera grader kallt sant en
snötäckt is på sjön utgjorde förutsättningarna.

Rävarna 1 och 7 hade Kalle placerat vid sjöns västra strand ned mindre än bOm
nellan dem och det var ett par jägare som lurades av detta och trodde att de
stänplade vid 7: ans räv när det var 1: an eller cmvänt och sedan var förvirringen
total. Gunnar och jag hade sedan bergklättringsövningar vid vår jakt på 4: ans
räv vid sjöns östra strand, då vi klättrade upp- och nerför det is- och snötäckta
stupet tre gånger innan vi hittade räven på en udde på andra sidan sjön.

Med detta är 1989 års jakter tillända. Avslutningsvis vill jag publicera följan
de vers av Einar Malm ned förhoppningen att det inte gäller en rävjägare!

ÖVER EN ORIE~rERINGSM?~STARE

Han sprang i skogarna på hårda sulor
och skräade rävarna i deras kulor
ned glosögd blick på karta och konpass
klafsade han i träsk och knäckte vass.
Han rann liicsan en rem. Nu är det slut.
Han fick ej veta hur en skog ser ut.

Till sist avslöjas på nästa sida resultatet i vår poängserie och iår har vi
fått en ny segrare! GRATI’IS!

Därmed över till K(M’!ANDE JAKPER

Söndag 21.1: Samling kl 1000 vid Ursviks notionsgård. l~l1a vädret — finns
det gott ont snö blir det (kanske) en skidjakt

Air. -BGU/PA

I25rdag 17.2: OBSERVERA veckodagen!
Samling kl 1700 vid Sundby Friluftsgård för årets första tradi
tionella NAT~SKIJXENC (an vädret tillåter förstås). Bastu och
fika hanna hos Gunnar efteråt:

An. Gunnar ned assistans av Kalle och hela familjen

(Med tanke på tidigare jakter visavi kartor rekonrenderas
att AllA kartor du har över Sundby ned ankringliggande
områden upp till 5 km från Sundby plockas ned i väskan!)

Påminnelse! Glöm INTE årsni5tet!!

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BRWA
tel. 08— 621 36 79 (arb), 08—26 02 27 (bost)
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SRJs KM och OPEN

Årets klubbmästerskap i Stockholms Rävj ägare och tillika SRJ OPEN
arrangerades fredagen/lördagen 22/23 sept av —RZC/Theo med -IQ/Alf
som medhjälpare. Samlingspiats och förläggning var på Skavlöten,
där vi disponerade Täby OK:s klubbstuga. Vi var dock bara 6 stycken
som övernattade där, Gunnar och Kalle sov i den stora “Vanen” och
resten åkte hem över natten.

Nattetappen gick i området söder om Skavlöten. Theo drog iväg med
oss ett par hundra meter norrut till motionsslingan innan han släpp
te iväg oss 2 min för kl 20.00. Två av rävarna, nr 3 och 6, kom att
placeras mycket nära varandra, bara 50—100 m, och det skedde oav
siktligt pga ett missförstånd mellan Theo och Alf. Nr 5 startade
inte i första passet utan kom igång först i det tredje, då den hand—
nycklades ett pass innan automatiken tog över.

Efter väl förrättat värv, dusch och bastu samlades vi för nattmålet
och eftersnacket, som pågick till runt midnatt, varefter vi gick
till sängs. De flesta sov på gummimadrasser och avundsjukan var stor
mot den som hade dristat sig att ta med en stor hopp—madrass, lakan,
täcke och kuddar för en behaglig sömn. Ingen risk att ramla av en
för hårt pumpad gummimadrass där inte!

Theo hade på kvällen spikat upp en lapp med den föredömligt korta
instruktionen före dagetappen. Det stod nämligen “Vakna, Ät, Åk”
med en liten rad efter varje uppmaning. Frukosten serverades av
Theos mamma och bestod av fil och flingor eller gröt samt smör
gåsar, the eller kaffe.

Kl 08.30 lämnade vi Skavlöten, efter att första ha beundrat Jane
Fondas joggingstil när hon passerade P—platsen, för en ca 10 min
färd till dagstartplatsen vid Nibble på vägen mot Vaxholm. Där ut
spann sig en viss dramatik eftersom Theo kom väldigt sent med kar
torna så det blev att rycka till sig en samt ett startkort och rusa
iväg kl 09.00.

övre högra hörnet med startplatsen visade sig vara en påklistrad
kartkopia, eftersom “originalkartan” hade någon form av reklam i
det hörnet och detta lurade flera jägare att spring rakt österut
vid starten.

Det visade sig nu att dagetappens terräng var betydligt svårare
att ta sig igenom än nattetappens, med stora områden med fälld
ungskog. Dessutom var inte sankmarken runt Dammsta kärret helt
säker i det att jag plumsade ned i ett illaluktande svart dyhål
när jag skulle gena mot 2:an. Fy, vad det stank!

Så småningom samlades vi i solen vid startplatsen och kunde snart
konstatera att Christer Eriksson/VRK hade med betryggande marginal
vunnit SRJ/OPEN och -RGH/Johan vårt KM. Denna vinst ger honom nu
möjligheten att arrangera nästa års tävling.

Efter dusch och bastu bänkade vi oss i ett avskilt rum i motions
gården för mat och dryck samt prisutdelning av det ständigt vand
rande vandringspriset i SRJ/OPEN till Christer, som med denna vinst
har tagit sin andra inteckning i detsamma. Slutligen tackades Theo
med en stor applåd för en utmärkt tävling.

Vädret hade varit underbart under båda deltävlingarna. Fredagskväl
len var van med en svag vind och helt stjärnklar och på lördagen
lyste solen, vilet gjorde dagetappen ganska svettig. Det regn som
hade förutskickats till lördagen hade förmodligen tappat kompassen



och irrade runt någon annanstans utan att kunna ta vara på sig
själv. Och det var vi ju inte så ledsna för!

RESULTAT

KM OPEN Namn Antal rävar Tid

— 1 Christer Eriksson/VRK 14 2.38.30
1 2 —RGH/Johan 3.19.15
2 3 —KON/Olle 3.29.55
3 4 —OY/Lasse 3.30.29
4 5 —EZM/Leif 3.32.21
5 6 Gunnar Svensson 3.34.52
6 7 —CZI/Klas 3.38.30
7 8 —OXY/Johan 3.45.26
8 9 —BGU/PA 3.46.56
9 10 Sven Carlsson 4.03.35

10 11 Clas Thorén 12 4.19.08
il 12 Kalle Svensson 11 3.55.18




