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Nu är det en riktig svensk soniriar med regn nästan varje dag, blåsigt och en
inte alltför hög taxperatur. Ä andra sidan är det myggfritt och det är ju
alltid något att glädjas åt.

Internationellt har vi awerkat en, eller rättare sagt två, rävjakter i Luxem
bourg med fina resultat men ner an dessa längre fram. Dessutom är ‘Itxeo, Kalle,
Bo 8 (samtliga SRJ) och Bengt E (ögA) på väg via Jugoslavien och Ungern för
att springa ytterligare några jakter. Ou dessa får vi läsa längre fram i ett
annat blad.

Beträffande vår inbjudan till Bulgarien och Sovjet att deltaga i vårt IQ%/OPEN
har ett positivt svar katnit från Bulgarien. Nu Bo S, Theo nin är det dags att
börja planera! Även Sovjet har nu svarat positivt!!

Dänred över till RESULTATEN från tidigare jakter och de är faktiskt
många:

900509/Skavlöten

ganska

1) Gunnar
2) —OY/Lasse
3) —3311/Johan
4) —KW/Olle
5) Sven C

1.07.50 7 rävar
1.10.18
1.16.28
1.33.40
1.36.40

6) Bo 8 2.03.55
7) —Ful/Holger 1.45.00
7) Eva 1.45.00
9) —Bfl/Anders 0.58.00

10) —MYL/Kristina 1.51.20

900512/Kilsbergen

Den andra nationella jakten för iår. Finns längre fram i bladet.

900516/Görväj.n

1) —KW/Olle
2) Bo S
3) —AKF/Bosse
4) Gunnar
5) -BGU/PA

1) Gunnar
2) —OY/Lasse
3) —EZ14/Leif
4) Clas T
5) -EGU/PA

1.15.10 7 rävar
1.46.07
1.47. 30
1.18.56 6
1.38.20

6) -OXY/Johan
7) -OY/Lasse
8) Clas T
9) —DIE/Lennart

1.41.25
1.51.41
1.55.05
1.35.00 4 rävar

1.28.19 7 rävar 6) —AI~’/Bosse 1.45.35
1.32.10 7) Bo 5 1.51.00
1.35.05 8) Lennart B 1.39.58
1.35.20 9) Kalle 1.45.00
1.41.10 10) —ORV/Anders 1.45.30

Olles traditionella jakt i samband med TSAs field—day blev som vanligt ganska
lång ned väl gäw.5a rävar. Fint väder san det alltid brukar vara på denna jakt.

Efter tävlingen åkte en del till Skavlöten för duseh, bastu och eftersnack.

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 Bflt41~
tel. 08—26 02 27 (bost), 08—621 36 79 (arb)

5 rävar

3 ~1

II

Denna jakt präglades av regn från start till mål och det blev ganska kallt att
gå tillbaka till starten från sista räven. Tyvärr slutade 5:ans räv att sända
efter en stund och det drabbade flera av oss, när vi stod i närheten för när-
strid och väntade och fick sedan springa därifrån.

9005l9/Kvarnberget

6 rävar
5 fl



900530/Grönsta

1) Bo 5 1.21.00 7 rävar 7) Clas T 1.41.42
2) Gunnar 1.29.00 8) Kalle 1.37.30 6 rävar
3) —KW/Olle 1.29.05 9) —RZC/Theo 2.12.00
4) —CY/Lasse 1.30.32 9) Anders M 2.12.00
5) —OXY/Johan 1.30.45 11) —ADZ/Sven 1.58.00 4
6) —RQ{/Johan 1.30.51

900606/Altorp

1) Gunnar 0.47.30 7 rävar 7) —OY/Lasse 1.06.40
2) —KW/Olle 0.51.40 8) —AlT/Bosse 1.06.50
3) —RZCflheo 0.51.59 9) Kalle 1.57.00
4) Clas T 0.56.08 10) Anders M 2.12.00 5 rävar
5) Bo S 0.56.30 11) —MYt/Kristina 1.52.54 4
6) Lennart B 0.57.50

900609,’Borlänge

Den tredje och sista nationella jakten för iår, tillika sista kvalificerings—
jakten för VM-laget. Redovisas i nästa SRJ-blad

900613,4lulltorp

1) —RZC/Pheo 1.38.19 7 rävar 4) Sven C 1.42.30
2) Gunnar 1.38.20 5) Kalle 1.59.10 6 rävar
3) —OY/Lasse 1.39.13 6) —AlT/Bosse 2.02.30 3

Notera sekundstriden nellan Theo och Gunnar!

900620/Törnskogen

1) —BGU/PA 1.28.40 8 rävar 7) Gunnar 2.10.22
2) Clas T 1.43.25 8) —PZC/Iheo 2.01.00 7 rävar
3) —AKF/Bosse 1.48.00 8) Anders J 2.01.00
4) —KCN/Oile 1.48.30 10) Lennart B 2.00.10 6
5) Sven C 1.54.15 il) —EJY/Anders 1.50.00 4 “

6) Kalle 1.54.20
Detta är den första 8-rävarsjakten någonsin i Stockholm Ren gissningsvis, och
förhoppningsvis, inte den sista. Lasse/-OY hade ställt in våra vanliga sju
rävar på vanligt sätt och hade dessutan lagt ut en åttonde räv, ned några nW
uteffekt, ned sändni.ngsschexnat 1 min/5 min, dvs enligt de internationella
reglerna och sände parallellt ned 1:an och 4:an och på sanna frekvens. Det var
dock inga problen att skilja rävarna åt, eftersom den åttonde var betydligt
svagare än de övriga.

900627/Paradiset
1) —RZC/Ibeo 2.32.00 6 rävar 5) Sven C 1.52.00 4 rävar
2) —BQJ/PA 2.52.10 6) Clas T 2.12.00
3) Bo 5 2.57.00 7) lennart B 2.13.40
4) Kalle 2.50.00 5 tt 8) —ARF/Eosse 2.31.50

Oannars jakt, den sista för säsongen och utlyst san en “niara”, blev just en
maratonj akt med en banlängd på drygt 10 km och ingen som lyckades koraria runt
till alla sju rävania. Det var en fantastisk kväll, varm och solig, fin-fin
terräng och massor av flugor och mygg. Att banan var lång förstår man, när det
tog 1 tim 15 min att gå från 2:ans räv, längst i öster, tillbaka till start—
platsen och under tiden föll nt5rkret över nejden. Det var inte lätt att läsa
kartan utan pannlanpa! Tyvän hade 5: ans räv av misstag blivit inställd på en
2-tirmoars jakt och detta drabbade Clas T och Kalle, soni var i närheten och vän
tade och därmed udssade en räv.

Med detta är det slut på första halvårets jakter och på nästa sida kan du se
din placering i poängserien.



Poängserien t 0 m 900727

San synes är det tätt i täten! Flitpoängen i
tydelse för slutresultatet.

Utöver dessa tävlingar har även en landskamp
den 16-17 juni. Resultat ned kcn-rentarer kan

höst kanter nog att få en stor be—

not norrmännen hållits i Marokulien
du läsa längre fram i bladet.

Därned över till KQ4YIANDE ja]cter och vi börjar ned följande inbjudan:

fr
Rävjakt i ZVUSKVA den 13-14 oktober
5 jägare + lagledare
80m- resp 2m—jakter
Uppehälle gratis — dock tiuiccnner flygbiljetten!
Intresserad? Kontakta -BGU/PA så snart som i~jligt, gärna vid Olles jakt.

yå~aegn~ iaist~r~

Onsdag 8.8: Samling kl 1900 vid P-platsen vid Rösjöbadet,
vägen på Täbysidan. Se oxo telekartan 18A2

~xr. -KON/Olle

Onsdag 15.8: Samling kl 1900 vid Granskog

Tisdag 21.8:

An. -EGU/PA

slutet på Rösjö—

OBSERVERA veckodagen!
Samling kl 1900 vid Stockby notionsgård4~idingö för den sista
träningsjakten före 51.4 i Västerås

An. —AlT/bosse

Lör/sön
25—26.8: Radiopeji
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ASTERAS Z
25—26 augusti(O

SM 1 RPO DVS RÄVJAKT TILL 1000
Västerås Radioklubb hälsar härmed alla

välkomna till SM 1 RPO 1990 den 25-26 au
gusti i Västerås. Tävlingen kommer att hållas
i Västerås närområde och som vanligt är det
en nattetapp som startar2loo på lördagskväl
len och en dagetapp på söndagsförmiddagen
med stan 0900. 1 samband med SM avhålles
också den årliga rävriksdagen.

Förläggning och avgifter.
Förläggning på eget underlag i gymnastik

sal. Priset för eftermiddagskaffe, nattmål,
frukost, söndagslunch samt kartor och för
läggning 230 kronor.

Anmälan.
Anmälan göres genom insättning av 100 kr

på postgiro 381501-6. På talongen skall Du
ange signal, namn, adress, telefon, födelse-
år, klubb samt om du ej vill ha kartan klistrad
på kartong. Anmälningsavgiften återbetalas
inte om Du uteblir.

Regler.
Nu gällande tävlingsregler för SM i RPO

fanns införda i QTC nr6f 1988. Dessa och öv
riga upplysningarfinns ‘den information som
Ou kommer att få som kvittens på Din anmä
lan ca en vecka före tävlingen.

Frågor besvaras av:
SM5JCO Lars-Gunar Höglund tel 021

331973.
SM5CWV Gunnar AhI tf n 021 24496.

Välkomna!

1) —KW/Olle 130 p 11) Lennart B 65 p 20) —IQ/Alf 10
1) Gunnar 130 12) Kalle 51 20) —HBV/Bengt 10
3) —RZC/fl-ieo 121 13) —EJY/kxders 30 23) —EZWteif 8
4) —AKF/Bosse 101 13) —Ful/Holger 30 24) —AOZ/Stig 5
5) —OY/Lasse 99 15) Eva 25 24) Göran G 5
6) Clas T 92 16) —OXY/Johan 22 24) —CLE/Lennart 5
7) —BGU/PA 91 17) Olle F 20
8) Sven C 82 18) —EJ)’~/Christer 15
9) Bo 5 80 18) —MYL/Kristina 15

10) -R~{/Johan 69 20) -ORV/Anders 10



Onsdag 5.9: Samling kl 1900 vid Cairo/Upplands Väsby.
Kör från Rotebro not Stäket och sväng till höger not “Upplands
Väsby”. Ftrtsätt till Eds kyrka, passera kyrkan och sväng sedan
till vänster not “Cairo”. Följ SRJ—skyltarna

Pir. -EJY/Pinders

Nån/mån
10—17. 9: VM i Tjeckoslovakien

Onsdag 19.9:

Onsdag 26.9:

Söndag 30.9:

Samling kl 1900 vid Harbro—stugan, som ligger nellan Tullinge -

Tunta. Dusch och bastu brukar vara öppna

Mr. —CZI/Klas

Samling kl 1900 vid Ensta krog för säsongens sista, ordinarie
kvällsjakt

Mr. -RGH/Johan

Denna dag slutar soninartiden, varför du får en (1) tirtues extra
sömn innan det är dags att samlas kl 1000 vid 1 i Klövjevägen i
Ella Gård. Se telekartan 18C2

Mr. —EZC/Iheo

För de kcnnande jakterna i okt, nov och dec cntedes Clas T, Lennart B, -BZI~/Tobba,
-OY/Lasse, Olle F/Sven C samt Gunnar börja fundera på var startplatsena för
resp jakter skall ligga. Utöver dessa jakter kcnxer SKAPJAKrEN samt S1U FM/OPEN,
den senare med de bulgariska och ryska gästerna liksom, förhoppningsvis, också
jägare från öSA, ESä, VRK och andra klubbar.



Två-meters rävjakten i MOROKULIEN

Jag vaknade i god tid innan jag måste gå upp. Medan jag låg och
mornade mig hörde jag plötsligt ett olycksbådande ljud komma. Det
blev starkare och starkare. Det regnade på taket’ Trots att SMHI
dagen innan hade lovat oss sol och fint väder halva söndagen. Jag
tänkte på våta och kalla kläder, karta av pappersmassa, stora
droppar på glasögonen, glashala berghällar samt massor, massor av
radioreflexer vid pejlandet. Men en svensk rävjägare i en lands—
kamp kastar inte in handduken så lätt. Han väntar till efter han
har duschat.

16 km in i
och mäl—

tyska
Bulgarien

Precis som
sprang längs
var 180
ka bäringar
av banan.
Räven ligger
däråt”.

på ättiometers—
litet grönom—

Trean nästa. Upför sluttningm~ mot
mycket löpvänlig blåbärsskog. Trean
tätt grönområde. När jag nu skulle
vara riktigt försiktig. Kortet var
hushållspapper i diskbalja.

g t Rhli, i ~
låg också inne i ett ganska

stämpla startkortet fick jag
så blött att det kändes som ett

Vi bildade vår bilkaravan och åkte iväg till SKOTTERUD,
Norge. På en liten grusväg bakom en bondgård var start—
platsen. Vi monterade ihop våra saxar. Jag körde med min
modell. Grabbarna använde sina yagi—saxar de hade fått i

Starten gick. Uppför en måttligt brant men lång backe.
befarat - bäringarna pekade åt alla möjliga håll. Jag
grusvägen och pejlade. Största missvisningen jag hade
grader, dvs bakåt! Men genom att utvärdera alla. de oh
jag hade fått per räv, fick jag en ganska hyfsad bild
På en tvåmetersjakt kan man sällan med säkerhet säga:”
i den riktningen. Man kan möjligen säga:”Räven li~er

Rävarna var fem till antalet och sände med internationell standard,
dvs en minut sändning och fyra minuter uppehåll. Jag startade
söderut mot fyran. Efter ett par pass hittade jag den i ett tätt
område mellan ett par diken. Ingenting syntes av antenn eller
sändare. Enbart den röda orienteringsklämman hängde synlig där.

Tvåan nästa. Jag sprang genom en löpvänlig gles tallskog, över en
men hann inte fram till raven innan dess minut var slut. Jag for

runt och letade, som jag trodde överallt. Nästa gång den kom igång
visade den sig sitta bakom en helt vanlig tallstam mitt ± den glesa
skogen. Andä hade vi fyra som var där och letade inte hittat den!

Ettan. Uppför. Som tur var alls
jakten dagen innan. Den visade
rä.de. Man måste faktiskt pejla

inte lika brant
sig ligga inne i
sig ända in till

som
ett
räven



Sista räven, femman. Ut pä vägen. Jag sprang den ända ned till den
nittiogradiga böjen. Räven var stark upp mot åsen. Jag upp dit och
såg då att det var brant ned till gärdet pä andra sidan och mycket
tät vegetation i fältkanten. Jag stod och tittade mig omkring. Har
man sett på maken, där hängde minsann klämman precis på kanten
ovanför en brant! Snabb stämpling i mitt läskpappers—startkort och
iväg mot mälet. Sluttiden tas ju i ett speciellt mål vid internati
onella tävlingar.

Jag följde stigen som gick i det gröna vid fältkanten. Mitt
löptempo var som om det det gällde ett hundrameterslopp. Alldeles
framför mig hade jag nämligen sett Theo, tydligen även han på väg
mot målet. Plötsligt låg jag raklång i leran pä marken. När jag
skulle ta mig upp igen visade det sig att jag satt fast. Tvärs över
stigen låg ett fårstängsel. Det var i det jag hade fastnat och inte
bara snubblat, utan blivit fälld pladask. När jag kom loss och upp
på fötter igen såg jag saxen. Min HB9CV-antenn såg nu ut som en
kryss—yagi eller om man så vill, en liten väderkvarn! Men det var
inga flera rävar att pejla så det gjorde inte så mycket just då.
Tänk om det hade varit på väg in mot första räven — hemska tanke!

1 mål var Bengt, Theo och banläggarna. Theo berättade att han hade
fastnat i samma snubbelträdar som jag men klarat sig från att
vurpa. Så småningom kom Bosse Sö. Stackars Bosse hade fått slut på
sitt batteri och bara hunnit med en räv.

Slutkommentar. Det är faktiskt riktigt kul med rävjakt pä två
meter! Trots regn och reflexer.

RESULTAT

1) Bengt Evertsson 0.56.20 5 rävar
2) SMØRCZ 1.03.34
3) SMØOY 1.04.07
4) LA6KCA 1.08.54
5) LA5OQ 1.16.25
6) LA1KF 1.17.58
7) LA3QG 1.18.03
8) LA6XI 1.21.59
9) LASOM 1.29.07

10) LA4ND 1.31.03
11) Gunnar Svensson 1.40.07
12) LA5UGA 1.44.25 4 “

13) LA6VEA 2.00.00
14) Kalle Svensson 1.37.57 2
15) Bo Söderquist 1.06.20 1



Från LA5CQ har följande berättelse om 80m-jakten koninit. Sug i re, Gunnar!

“80 neter lØp i Jytrokulien 16. juni 1990.

Nordnenn og svensker ir~ttes tu dyst i skogen lørdag middag. På ?bxokulien
hang oppslag fra løypeleggere Gunnar og Kalle ned kjørebeskrivelse og kopi
av løpskartet. Starten giJck fra foten av en radianast midt på lØpskartet.

Gunnar hadde lagt opp Ul en 3 tiners jakt, in pga forsi.nket ankomst tu start
fikk vi “bare” 2 1/2 tfre.

“Hva er kartbretten Gunnar??”. “Det er ingen kartbrett idag”, svarte han! PHU!
Et stort kartblad i 1:15000, start midt på, 7 poster, ingen kartbrett, få
stier på kartet, minst 25 grader og sol, niange fluer og mygg! Dette ble visst
litt av en pxØvelse.

Den idielle rekkefølgen å ta postene på var det ingen som fant fram til. År-
saken var val at post 2 fØrst kan igang 2—3 pass etter start og at post 4
nesten ikke var hØrbar ved start.

BekkefØlgen 7—6—1—5—3—2—4 ga en løpslengde på ca 7,5 km. De fleste av oss
klarte nok og forsere minst det dol±elte i et terreng som ikke var av de enk
leste ned mange uxydda hogsfelt, tett skog, myrer og fjellskrenter.

De fleste av l$perne tok syciover, og de som valgte post 7 fØrst fikk raskt
nerke at her var det Gunnar san hadde lagt ut posterne! Midt i et stup, inne
i en klØft og bak et tre lA posten. Kom en ovenifra måtte en holde seg fast
ned en hAnd, heise tangen opp etter antenna og så klippe i startkortet!

Post 4 var heller ikke plassert slik en vanligvis venter det! Jeg tror bare
3 eller 4 klarte å finne denne. Jordekanter, gr$fter og alge—grodde elver
måtte krysses fØr posten ble funnet i et tett kratt ned småtr~ r og busker.
Ingen ville val trcidd at en post var plassert sliJc ut fra kartet!

Etter 2 1/2 Une i skogen var det bare 1 l$er san kunne vise fram 7 klipp!
Det sier vel noe att at her var det ikke lett! Gunnar hadde “flyktet” tilbake
til Sverige når vi kom imål. Kan hende det var lurt?

Etter s$ndagens lØp på 2 neter kan straffen for Gunnar og Kalle! 1 regnv~ r
plukket de ned de siste 80 neter posterne fra lØrdagenslØp!

Takk for løpet Gunnar, du er nok Ulgitt av slitene, oppgitte og fnistrerte
l$pere nå:”

RESULTM’

1) Bengt Evertsson 2.46.30 7 rävar
2) SI’~OY 2.51.50 6 “

3) Bo Södexquist 2.54.00
4) S1$RZc 2.30.00 5 “

5) LA5cM 2.47.05
6) IA5cH 2.54.00
7) LA5~ 2.56.16
8) IA6fl 2.22.00 4
9) LA5UGA 2.47.00

10) IA3QG 2.51.00
11) IA6KCA 2.51.44
12) LAJKF 2.32.57 3
13) IA4ND 3.00.00
14) LA6VEA 2.00.00 2 “



L~OURG

För sjätte året i rad arrangerades en internationell rävjakt i LX—land, iår
närmare besUtnt vid klostret Marienthal, beläget ca 20 km norr an staden
kixeturg. Klostret ligger mycket vackert djupt inne i en dal ned täta, nt5rka
skogar runt au. Några munkar eller nunnor stod dock ej att finna efterscin klost
rets religiösa funktion sedan länge upphört; dock användes det för olika sed—
narier t ex an miljöskydd och andra sannankauster och vid några tillfällen har
information an amatörradio hållits för ungdomar som en del i en konferens.

Vädret hade varit mycket dåligt flera veckor före tävlingen med dagliga regn,
vilket hade påverkat turisnen en hel del enligt sanistäxrniga uppgifter från
hotell- och affärspersonal, och tävlingsdagens norgon var inget undantag. Det
regnade en smula i staden och ute på landet låg diniolnen täta över skogen
iucn det klarnade upp en smula strax före tävlingen.

Ett tjugotal deltagare från SM-, DL-, LX— och CtJ-land hade samlats för de två
deltäv]Angania på BOm resp 2m. Sverige representerades av Bengt Evertsson (öSA),
-RZC/Theo, Bo Söderquist och Kalle Svensson (samtliga SPJ), san var på en rund
resa i Europa för att springa rävja]cter i Luxentourg, Jugoslavien och Ungern
som träning för VM i Tjeckoslovakien, samt spaltredaktören, som tillsaninans med
XYL var på en konbinerad rävjakts- och tjänsteresa.

1 santand ned att kartorna, svart/vita kopior och i skala 1:12500 (!), delades
ut varnade arrangören/banläggaren LX1JX, Jacquot, oss för att gå ned i sänkan
Birkegriecht, san delar jaktanrådet på mitten. “Det är brant, mycket storwfälld
skog och gott om vildhallonsnår”, sade han. “l½nvänd vägarna san går i ytter
kanterna av området.” ODh det var gott om branter, stora kullvräkta träd, som
var så tjocka att man inte kunde gränsla dem, och hallonsnår där nere, var så
säker! 1 botten flöt en liten bäck där man kunde tvätta händerna efter den våd
liga nedfäxden.

Eävaxna var fem till antalet ned den femte räven som slut- och målräv. Sändnisgs
schemat var 1 min var 5:e min för de fyra första rävania, som låg på sanna frek
vens, sant kontinuerlig sändning för målräven på en annan frekvens.

Första startgrupp ned fem jägare lämnade startplatsen kl 10.15 på 80m-jakten
och de resterande tre grupperna gick sedan ut ned fem min mellanrum. Vinnartiden
blev -RZC/I’heo’s 31 min 14 sek, längsta tiden blev 3 tint 22 min!

Efter lunch och vila samt klädbyte startade 2m-j akten kl 14.10 ned fyra nya
grupper och här blev vinnartiden 36 min 51 sek och längsta tiden 1 tim 47 min.

Sedan resultaten räknats fram och duplicerats vidtog pris- och diplonutdelningen
och av de sex pokalerna tog Sverige fyra (4) stycken! Gratulerar! Vem som tog
vad frangår av resultaten nedan.

1) —RZC/Iheo 0.31.14 5 rävar 1) DK7UP/M3rcel 0.36.51 5 rävar
2) Bengt E 0.31.16 2) Bengt E 0.38.08
3) Bo 5 0.34.04 4) —BGtJ/PA 0.50.21
8) Kalle 5 0.47.07 5) Kalle 5 0.54.16

13) —BaJ/PA 1.02.06 7) Bo 5 0.55.38
8) —RZC/I’heo 0.55.50

Enligt uppgift från LX1JX, Jacquot, skall nästa års tävling troligen förläggas
runt den 15:e juli. Det är dags att ringa in den helgen redan nu i minnet!
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