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Just nu regnar det i sådan omfattning, att ett par dygns fortsatt
regn måste betyda återställd grundvattennivå. Hösten har kommit
tidigt i år!

Som vanligt har vi inte låtit vädret påverka våra jakter och nedan
följer resultaten från poängj akterna. Utöver dessa har vi sprungit
SM, vars resultat finns längre fram, samt VM, vars resultat kommer
att redovisas i ett kommande SRJ-BLAD.

RESULTAT

900808 /Rösiön

1) B0S
2) -RZC/Theo
3) —AICF/Bosse
4) Clas T
5) Lennart B
6) Gunnar
7) —BGU/PA

2.08.00
1.42.33
2.00.30
1.51.02
2.00.45
2.00.45
1.38.45 3

Säsongstart vid Rösjön i Täby med en lagom lång bana som
uppvärmning inför höstens alla tävlingar. Det hade regnat lite på
dagen och TV—vädret hade hotat med regn även på kvällen, men därav
blev lyckligtvis intet.

900815 fGranskocr

1.22.15 6 räv.
1.25.56
1. 33. 00
1. 34. 50
1.46.00
1. 50. 50

7)
8)
9)

10)
11)
12)

Sjurävarsjakten som blev sexrävarsdito. Räv 3 startade inte och
höll sig tyst i en dryg timme då den plötsligt startade. Jag var
just framme för att ta in den och blev verkligen förvånad av dess
nyvaknade aktivitet men besöt i alla fall att stänga av den. Varmt
och svettigt hela dagen med risk för regn men det höll sig
lyckligtvis borta.

900821/Stockby

1) —KON/Olle
2) BoS
3) —RZC/Theo
4) Clas T
5) Sven
6) -BGU/PA

1.14.20 7 räv. 7) Gunnar
1.24.29 8) —OY/Lasse
1.24.30 9) —IDV/Donald
1.29.35 10) -CLE/Lennart
1.30.00 11) —KYL/Kristina
1.39.00

1. 39. 05
1. 59. 50
1.03.00 5 räv.
1.48.10
2.03.36

0
1.27 43 7 räv. 8) Sven
1.33.40 9) Kalle
1.34.43 10) —CLE/Lennart
1.34.45 11) -EJY/Anders
1.35.35 12) —FUl/Holger
1.42.10 12) Eva
1.49.30 14) —MYL/Kristina

6räv.

4

1) —RZC/Theo
2) BoS
3) —KON/Olle
4) Gunnar
5) —AKF/Bosse
6) Clas T

-CLE/Lennart 2.10.15
—EJY/Anders 1.34.55 5 räv.
Kalle 1.40.55
Sven 1.32.00 4 “

Lennart B 1.56.25
—MYL/Kristina 1.32.24 3 “



Sista jakten före SM blev inte den pannlampsövningsjakt den borde
ha varit pga den ljusa kvällen. Nästa år bör starten förläggas till
kl 2000 eller 2030 för att ge lite mörkerträning. Som vanligt var
jakten lite lurig eftersom signalstyrkan lurade oss att springa
längre bort än den verkliga placeringen. Hyggligt väder med lite
regn på dagen men uppehåll på kvällen. —CLE spräckte en läpp och
måste uppsöka sjukan för att sy skadan och få plåster på såret.

900905/Kairo

1) Gunnar 1.19.40 7 räv. 6) 1.57.00
2) —RZC/Theo 1.32.42 7) 1.59.46
3) —KON/Olle 1.44.20 8) 1.55.40
4) —OY/Lasse 1.47.50 9) 2.12.00
5) —BGU/PA 1.56.40

-EJY/Anders hade lagt en klurig jakt i Kairo—skogen med en
nybörjare, en älg (som korsade min väg), ett gäng ungdomar (som
tränade orientering) samt en fullmåne, som lyste upp terrängen mitt
i natten. Dagen före och dagen efter regnade det ordentligt!

900919 /Harbro-stugan

6 räv.

Under kommentarerna i startlistan står det: Mkt blött!

900926/Ensta

1) Gunnar 1.31.10
2) -RZC/Theo 1.42.00
3) —KON/Olle 1.19.00
4) flos

Detta blev strulj akten med stort 5 pga problemet med vattentornets
inverkan på signalerna. Svår att pejla, signalstyrkan ändrades inte
nämnvärt med avståndsändringen mm var det allmänna omdömet. —

RGH/Johan hade räknat med 41 (!) min vinnartid, verkligheten blev
som synes annorlunda

Poängserien t o m 900925 (endast över 100 poäng)

1) —KON/Olle 182 p
2) Gunnar 173
3) —RZC/Theo 172
4) —AKE/Bosse 145
5) -BGU/PA 122
6) B0S 120
7) —OY/Lasse 118
8) Clas T 116
9) Sven 109

—AKF/Bosse
Bo 5

-RGH/Johan
Toluas R

5 räv
1

1) —AKF/Bosse 1.58.10 7 räv. 5) —RZC/Theo 2.02.23
2) —RGH/Johan 2.00.10 6) Gunnar 2.02.25
3) —KON/Olle 2.08.00 7) Sven 1.54.45
4) —OY/Lasse 2.01.40 6 “ 8) Clas T 1.24.10

5
4

1,

1,

1.29.50 7 räv. 5) Sven
1.40.42 6) —AKF/Bosse
1.40.50 7) —BGU/PA
1. 55. 41

6 räv

3 fl

Den inbördes ordningen mellan 1) till
4) kvarstår från förra gången. Kan
Olle hålla undan för Gunnar?



Därmed över till KOMMANDE jakter:

Söndag 7.10: Samling kl 1000 på Lovö. Kör förbi Drottningholms
slott och sväng till höger mot Lambarudd. Passéra
FRA och sväng till höger igen mot Lambarudd. Parkera
50 m efter avtagsvägen mot Ängsholmen.

Arr. Clas T

Söndag 13.10: OBSERVERA! i~ndrad veckodag för Skåpjakten.
Se separat kallelse. Arr. —OY/Lasse

Söndag 21:10: Samling kl 1000 vid Enebybergs 1?. Dusch/bastu

Arr. Lennart B

Fredag/lördag
26—27.10: SRJ KM/OPEN ÷ 1114

Se separat kallelse

Arr. Bo S/-RZC/Theo

Söndag 11.11: Fars Dag! Samling kl 1000 vid Hanestorp utmed
Ågestavägen. Se kartblad 51, ruta F2

Arr. Kalle

Söndag 18.11: Ring -OY/Lasse på tel 08-754 76 47 om plats

Söndag 25.11: Samling kl 1000 vid Sandviks Motionsgård/Viksjö.
Dusch/bastu

Arr. Olle Finnman/Sven C

Söndag 2.12: 1:a Advent! Samling kl 1000 vid Ågesta Friluftsgård.
Dusch/bastu

Arr. Kalle

Söndag 9.12: 2:a Advent! Samling kl 1000 vid Ursviks Motionsgård.
Dusch/bastu

Arr. -BGU/PA

Måndag 31.12: NYÅRSAFTON! Samling kl 1000 hemma hos Gunnar på
Älgskyttevägen 27 i Huddinge för årets absolut sista
jakt i oländig terräng i villaområdett
Dusch/bastu



Giv akt på vädret! Om det finns snö
ovannämnda jakter!

Därmed är årets jaktkalender slut. När
säger vi “Slut för i år, Tack för i år

7~Z~a ;~

gäller skidjakt på alla

sista jakten är sprungen
och Gott Nytt År 1991!”

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 (bost), 08—621 36 79 (arb)
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Stockholm Rävj ägare 22 sept 1990

Sk &pj akten 1990

Härmed inbiudes alla rävjägare till rävkavlen SK.APJAKTEN 1990.

Datum; SÖNDAGEN den 14 oktober 1990 {S! Ny dag !

Tid; Samling kl 1015. Genomgäng för samtliga kl 1045
Start kl 1100 PRECIS!

Plats; Skavlötens motionsgärd, TÄBY, se skiss nedan

Lag; Varje lag skall bestä av tre jägare.

Anmälan; Anmäl hur mänga lag er klubb vill ställa upp med
till Lars/GY tel 08—754 7647 eller FAX 08—888 789
SENAST den 10 oktober.
Lagsammansättningen anmäles innan start.

Omklädning; Omklädninq och varm dusch finns i motionsgärden.

Servering: 1 mctionsgården

Kostnad: 60:— per lag, (kartor mm).

VÄLKOMNA

1 /
Stockholms Rävj ägare ~Täb
genom Lars/Oj ‘5

ARNlNC~e

4/
ande

SMOOV Lars R Nordgren 08 — 754 7647



INBJUDAN TILL SRJ-OPEN/NM 1990

Stockholms Rävjägare inbjuder härmed alla rävjägare till årets stora
begivenhet, SRJ-Open, tillika Nordiskt mästerskap i radiopeji
orientering. Tävlingarna går av stapeln 26/10-27/10 resp. 27/10.
Dagetappen på SRJ-Open gäller följaktligen som NM.

Ett antal Ryssar och Bulgarer, närmare bestämt 12, har inbjudits,
varför det ges möjligheter att springa skjortan av internationellt
gångbart motstånd på svenska regler. Detta medför att del av
startavgiften går till subventioner av de utländska deltagarnas
kostnader. Startavgiftens belopp beräknas till max 225 kr, men kan
också ändras, nedåt, beroende på hur många utlänningar som
kommer.

Föranmälan sker senast 2 veckor i förväg, genom att sätta in 100
kr på Stockholms Rävjägares pg# 409639-2.Ange namn, signal,
klubb samt fddelseår på pgblanketten.

Mer detaljerad information kommer att skickas ut till de anmälda
deltagarna omkring en vecka före tävlingen.

Frågor besvaras av Bosse Söderquist tel# hem 0764-61212
arb 08-79074 82



Räv-SM 1990

Årets SM i rävj akt arrangerades av VRI< med förläggning och I-IQ ±
Irsta skola strax öster om Västerås utmed gamla E18.

Under eftermiddagens lopp anlände jägarna i spridda grupper,
registrerades och mutade in sina revir i den jättestora
gymnastiksalen, som utgj orde övernattningsförläggningen.
Hoppmadrasser och studsmadrasser drogs fram och förvandlades till
mer eller mindre fantasifulla sängar med sovsäckar eller sovtäcken
och i ett fall t o m med lakan och kuddar med örngott. Skall det
sovas, skall det vara ståndsmässigt! 1 ena änden av salen hade
eskilstuna-killarna slagit läger och i motsatta änden låg resten
med undantag för västeråsarna, som nästan samtliga kunde åka hem
och vila ut i den egna sängen.

Q Efter fika, vila med kontemplation och ombyte till jaktkläder medpannlampa och batteripaket på ryggen samlades vi i matsalen för
kartutdelning och erhållande av nödiga instruktioner för
nattjakten. Därefter gemensam avfärd per fot till den närbelägna

Q fotbollsplanen och kl 2058 blåstes det till start.Vädret hade under dagen varit ostadigt men ändrades till stadigt
med regn under jakten och så skall det vara på ett SM enligt vissa
entusiaster! Nåväl, de flesta sprang norrut, några vek av första
till höger och kunde därför ta ettan ± första eller andra passet,
andra åter fortsatte norrut och hittade fyran i första passet. Så
här långt gick det att springa på väg eller stig men sedan blev det
betydligt knepigare, ty kartan var i skala 1:20.000 och det var
svårt att hitta stigarna i verkligheten. Det blev alltså att gå
rakt fram genom terrängen, genom kärr och över höjder med små
möjligheter att läsa in sig på kartan. Skjutbanan i söder samt
kraftledningen strax öster om tvåan och sjuan utgjorde dock
undantagen.

så småningom samlades vi i matsalen för nattmålet bestående av
soppa med mackor och te/kaffe och kunde konstatera, att VRK:s
Christer Eriksson vunnit på 1.10.10 med nästan 16 minuters marginal
till tvåan Bengt Evertsson från ÖSA. Som vanligt analyserades de
olika banvalen och banans svårigheter men tröttheten tog överhanden
och vi drog oss snart tillbaka till nattkvarteren. 6 km
natterränglöpning tar på krafterna! Det blev dock lite si och så
med sömnen, eftersom det inte är lätt att sova när grannarna drar
den ena timmerstocken större än den andra!

En något sömnig skara släpade sig på söndagsmorgonen till matsalen
för frukost på filmjölk, miisli, mackor, kaffe och/eller te. Solen
lyste från en molnfri himmel men temperaturen var relativt låg. En
extra tröja skulle nog inte sitta i vägen. Successivt återvände
livsandarna och det var ganska pigga jägare som åkte iväg till
dagetappens startplats. Vi var sist i konvojen och hade väl bara
kört ett par hundra meter när någon i bilen hojtade: “Saxen!”
Tillbaka igen och plötsligt försvann två ur bilen! Det var inte
bara en sax som saknades utan också en nummerlapp. När bilen var
full igen hade konvojen redan försvunnit utom synhåll och inte
visste vi vart vi skulle! Lyckligtvis dök Dag/—IAJ med XYL och en
2m—station upp och efter ett par anrop dirigerades vi rätt och
kunde snart ansluta till den långa ormen av bilar, som ringlade sig
genom landskapet förbi Geddeholm till startplatsen.



Där vidtog de sedvanliga ritualerna med kartutdelning och
instruktioner om var vätskekontrollerna låg samt att inte springa
över oskördade åkrar mm och kl 0858 blåstes det till start igen.
Rusning söderut och det nog flera som kunde ta sexan redan i första
passet. Då gällde valet: Högervarv via trean och fyran eller
vänstervarv via feminan och sjuan. För den som startade på femman
gällde nog bara högervarvet via sexan, trean och fyran.

Den här gången var det lättare att hitta och använda stigarna och
vägarna på kartan i skala 1:15.000, men det betyder inte att det
inte blev terränglöpning igen. Dessutom fick vi stifta bekantskap
med den berömda blockterrängen i Västmanland lite här och där, så
med banlängden på drygt 8 km det blev en tuff jakt och därtill
varm! Rävarna hördes mycket bra över hela området utan det QRN,
som som vanligt drabbade nattetappen. Då försvann svaga rävar i
kakafonin av andra signaler. Men inte nu, nu var det tyst och
skönt. Rävarna var mycket väl dolda, t ex inne i en liten grotta
i berget, så det bara var ansiktet som syntes, eller inne i en tät
gran och helt omöjlig att upptäcka. Dessutom var också klämman

Q indragen i granen.
Väl tillbaka i förläggningen med dusch och klädbyte gällde det att
återställa mat— och vätskebalansen med den utmärkt goda och närande
mat som serverades, kolla vem som hade vunnit dagetappen samt vem
som skulle bli totalsegrare. Det visade sig då att Bosse
SödergvistfSRJ lyckades springa förbi Bengt Evertsson/ÖSA på den
sista biten och vinna med futtiga 30 sekunder! Men det fanns inget
att göra åt Christers stora ledning från nattetappen och han blev
därmed årets SM-mästare. GRATTIS, Christer!

Därefter vidtog årets rävmöte. Bl a beslutades, att nästa års
nationella jakter skall arrangeras den 27 april i Västerås, någon
gång i maj i Morokulien i samarbete med Oslo—gruppen, samt
slutligen den 15 juni i Stockholm. Nästa års skåpjakt går den 12
oktober (plats ?), nästa års SM förhoppningsvis i Göteborg samt
1991 års NM i Finland.

Efter räv~ötet kom så den efterlängtade prisutdelningen, där den
nyvalde SSA—ordföranden Hans/-BRW från Västerås överräckte
vandringspris och medaljer till de olika vinnarna och därefter gick
vi två gånger upp till det dignande prisbordet. Och ändå fanns det
priser kvar! Applåder till arrangörerna för detta utmärkta SM
avslutade evenemanget. Tack VRIC med Lasse/—JCQ och Gunnar/—CWV i
spetsen!

Tack också till följande sponorer och prisdonatorer:

ABB Data AB
Ahlgrens Tekniska Fabriks AB
ARA Asea Radioamateurs
Bil AB L 0 Nyström
ELFA Radio & Television AB
ESA Eskilstuna Sändaramatörer
Björklund Kontorsutrustning
EXIN Bygg & Inredning AB
Data Bolin AB
ASAB
Jubileumsstiftelsen AROS



Länsförsäkringar Västmanland
Strålfors Svenska AB
Lars Diursson
SRJ Stockholms Rävj ägare
SSA Sveriges Sändareamatörer
Tvätt— & Kylservice AB, SM5HDL
Elservice Willy Andersson, SM5GPN

TOTALRESULTAT

1 Christer Eriksson VRK 14 rävar 2.39.35 OT
2 Bengt Evertsson OSA 2.50.37 S

Q 3 Bo Söderqvist SRJ 3.04.10 54 Theo/—ØRZC SRJ 3.15.27 5
5 Göran/—41-IQO OSA 3.24.57 5
6 Sven/-4CGR ÖSA 3.30.05 0
7 Urban/-5OXV ESA 3.47.36 5

Q 8 Ronald/-ØIDV SRJ 3.51.25 09 Gunnar Svensson SRJ 3.54.35 0
10 011e/—ØKON SRJ 4.00.50 0
11 Bo/—SAKF SRJ 4.08.40 V
12 P-A/-~BGU SRJ 4.15.50 V
13 Jan/—5FUG VRK 4.37.25 S
14 Donald/-5ACQ VRK 4.44.40 0
15 Hans/—5SVM VEK 4.46.05 5
16 Lars/-ØOY SRJ 4.46.20 0
17 Tomas/—5PIZ ESA 4.49.32 S
18 Håkan/-5OCK ESA 4.50.00 5
19 Kalle Svensson SRJ 4.51.50 J
20 Jan/—4HFI FRK 4.53.05 5
21 Jan/-SHDL VRK 5.01.30 0
22 Ulf/—4LLJ FRK 5.14.05 5
23 Lennart/—5CLE SRJ 5.21.00 V
24 Clas Thorén SEJ 13 rävar 4.43.22 0
25 Christer/—4PJQ FRK 5.07.35 0
26 Kurt/-50W VEK 11 rävar 5.26.30 V
27 Mats/-3EMJ GKA 5.28.25 0
28 Lars/—5FDA SRJ 10 rävar 4.30.00 V
29 Stig/—4OWV OSA 5.10.51 0
30 Kent/—5EOS VEK 9 rävar 4.09.40 5
31 Birgitta/—40WY ÖSA 8 rävar 4.11.09 D
32 Leif/-5EZM VEK 7 rävar 1.43.25 0
33 Johan/-ØRGH SRJ 2.22.50

IJAGTÄVLING

1 ÖSA (Bengt Evertsson, Göran/—4HQO, Sven/—4CGR) 9.45.39
2 SEJ (Bo Södergvist, Theo/—ØRZC, Ronald/—ØIDV) 10.11.02
3 VEK (Christer Eriksson, Jan/-5FUG, Donald/—5ACQ) 12.01.40






