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Ett Gott Nytt År önskas alla rävj ägare på denna första dag på det
nya året, en del av oss fortfarande med sviterna av gårdagens
aktiviteter i kroppen. Dock inte aktiviteterna i samband med
nyårsfirandet vid midnatt utan efter den absolut sista jakten för
det gångna året hemma hos Gunnar och Kalle på förmiddagen. Ni som
inte var med gick miste om något! Men mer om detta längre fram.

Innan vi börjar med resultatredovisningen av de sista jakterna
förra året kallas härmed till

ÅRSMÖTET onsdagen 23.1 44

Plats: Skavlötens motionsgård

Tid: kl 1900

“The same procedures as all previous years” gäller. Ring —RZC/Theo
på tel 08—758 76 56 senast måndagen den 21.1 och tala om att du
kommer, så att han kan skaffa fram tillräckligt med fika och
tilltugg.

Utöver “the same procedures” kommer den klassiska rävjaktsfilmen
från 1953, överförd till video, att visas samt IQ/Alfs
videoupptagning från SRJ’s KN/Open och NN! Se också nedan!

Vänd på bladet så kan du se resultaten från de sista jakterna under
förra året samt längre fram också läsa om Räv-VM 1990.

Chaplins °Lugna Gatan
kom ungefär 1915. 38 år senare var det dags för

Filmklassiker nu på video!

Rävjaktsfilmen av år 1953 i regi av S 5CBD

SRJ Open 1 MM 1990

och under medverkan av, som det står i förtexten, “valda delar av Stockholms Rävjägare Corps”.
Ytterligare 38 år senare, 1991, finns den på video. med originalljud från 1953- och du kan få den GRATIS!

med deltagare från Sverige, Norge, Finland, Lettland och Ryska Rådsrepubliken finns också på video 1 redigerad
och kommenterad upplaga. Du kan få den också för samma låga kostnad.
Gör så här; Se till att jag 4xrni 5 voctcv från detta SR.J—h/acts datum har en videokassett med tillräckligt ledigt
utrymme, 10 minuter för den gamla filmen och 20 minuter för SRJ Open. Om kassetten inte är tom får du spela/spela
bandet till exakt den punkt där du vill att inspelningen ska börja. Enklast lämnar du kassetten till de trogna
rävjaktsdeltagarna Johan/RGH, Theo/RZC eller Olle/KON, som alla bor i närheten av mig och som du säkert kan
övertala att vara budbärare. När alla kassetter har kommit in kop’ierar jag det du vill ha och skickar tillbaka dem
samma väg som de kom, så glöm inte märka ditt band med namn/signal!

Om du absolut måste fråga om något är mitt telefonnummer 08-758 39 23.
OBS! Jag åtar mig INTE att skaffa kassetter eller att skicka dem med post, och i»te hel/sy några efterkop/e,ri»gai/

73! Affe/SAISIO



RESULTAT

900930/Täby

1) —RGH/Johan 0.46.55 14 räv 6) Clas 1.14.44
2) —KON/Olle 1.02.30 7) Kalle 1.14.47
3) Bo 5 1.07.10 8) Sven 1.21.00 13 räv
4) —BGU/PA 1.07.15 9) Tomas Ruhd 2.00.00 3 “

5) Gunnar 1.08.53

På detta lilla område vid ö. Vallabrinksskolan i Täby hade
—RZC/Theo inte bara de sedvanliga sju rävarna utan också sex
0—kontroller plus en mini—räv, hörbar endast från en av
kontrollerna, vilken uppgavs inte vid starten. Det blev alltså att
skärpa hörseln när man kom till en kontroll för att höra om det
fanns något annat än de sedvanliga rävarna som sände. Den lilla

Q mini-räven var verkligen svag -- räckvidd ca 10 in!. Soligt och
lagom varmt väder.

901007/Lovö

1) Gunnar 1.01.00 4 räv 6) —OY/Lasse 1.20.08
2) —RZC/Theo 1.02.10 7) Sven 1.20.20
3) —BGU/PA 1.02.35 8) Sten 5 2.12.00 0 räv
4) —KON/Olle 1.04.30 8) Kajsa 2.12.00
5) —RGH/Johan 1.09.55

Pga en trasig säkring i laddningsaggregatet blev rävarna aldrig
laddade, vilket resulterade i att endast fyra rävar fungerade på
laddningen från förra gången. Lyckligtvis (och märkligt nog)
drabbades de rävar som låg närmast starten, vilket gjorde att banan
blev ganska lång i alla fall. Dessutom var det ett ruggigt väder
med snudd på hällregn och mycket vatten i skogen.

901013 /Skåp-jakten

Se separat artikel längre fram om skäggen som vann igen

90102 1/Enebyberp

1) —RZC/Theo 1.30.38 7 räv 6) —RGH/Johan 1.51.06
2) Clas T 1.39.20 7) Sven 1.51.25
3) —AKF/Bosse 1.40.22 8) —EJM/Christer 1.39.00 3 räv
4) —KON/Olle 1.41.10 9) —AUL/Stig 2.12.00
5) —OY/Lasse 1.50.40

901026—27/SRJ KM/OPEN + NN

Se separat artikel “Ryssen kommer...” i nästa SRJ—blad



901111 /Hanestorn (Åaesta)

1) —RZC/Theo
2) Gunnar
3) -RGH/Johan
4) —KON/Olle
5) —BGU/PA

1.42.40 7 räv 6)
1.42.46 7)
1.42.54 8)
1.51.05 9)
1.59.50 10)

Bo 5
—AICF/Bosse
Clas T
Sven
Lennart B

2. 05. 13
2.13.00
2.18.26
2.17.00 5 räv
1.07.10 3 “

Fars Dags—jakten blev nästan en fullträff för arrangörens far.
Kalle hade här fixat en jakt, där rävarna av misstag startade ett
pass för tidigt. Före jakten sålde han kartor i jätteformat och
meddelade, att jakttiden skulle bli tre timmar! Dock kunde vi vika
kartorna i A4—fanat och det lugnade oss något. Tre rävar startade
inte i början, men det fixade Kalle snart. En ordentligt lerig jakt
med mycket vatten i backarna gjorde att vi blev något sura om
fötterna.

901118 /Turebercr

1)
2)
3)
4)
5)

—RZC/Theo
-KON/Olle
Clas T
Gunnar
Kalle

1.03.10 7 räv 6)
1.09.25 7)
1.12.48 8)
1.17.30 9)
1.21.36 10)

Sven
Olle F
Orvar F

—AKF/ Bosse
Ulla B

1. 37. 40
1.31.36 4 räv
1. 50. 00
2.12.00
1.50.00 3 “

Arrangören —OY’s kommentarer: “Vädret var superfint, dock kallt.
Alla sju fungerade bra. Banan var kort, men en av rävarna låg
ovanför trädgränsen och vållade ymnig transpiration hos många
jägare. En ny och sällsynt jägare från TUREBERGS Orienterare var
med och förgyllde vår tillvaro: ny var Ulla Björk, som helt ovan
med utrustningen klarade tre rävar. Orvar Fredriksson har varit med
tidigare och klarade nu fyra rävar helt på egen hand. Han tyckte
det var mycket roligare att ta fyra rävar själv än sju stycken
tillsammans med mig!”

901125/Sandvik

1) Clas T
2) BoS
3) —MKF/Bosse
4) -BGU/PA
5) Kalle

1.34.30 7 räv 6)
1.40.03 7)
1.41.10 8)
1.41.12 9)
1.47.10

—OY/Lasse
-RGH/Johan
Gunnar

—KON/Olle

2.00.40
2.03.04
2.08.40
1.38.00 5 räv

Denna jakt karakteriserades av regn före och i början av jakten men
ändrades sedan till snöglopp med såphala klippor och branter. Det
fanns gott om blöta områden i terrängen; dock behövde vi inte
springa ned oss i kärret rakt utanför motionsgården. Tack för det,
Sven! 1 övrigt påminde jakten om den Sven arrangerade i samma
område för ett par år sedan, då våtdräkt var en lämpligare klädsel
än vanliga orienteringskläder.

Efter tävlingen åkte vi hem till —OY/Lasse för att i efterhand
gratulera honom på 50-årsdagen och trakterades med en härlig
köttgryta med ris samt ett fantastiskt gott hemlagat bröd. Detta
var eftersnack a’la’ den “gamla goda tiden”!

0

0



901202 /Åaesta

1) Bo S 1.44.10 7 räv 6) —An/Bosse 1.59.05 6 räv
2) —KON/Olle 1.44.20 7) Clas T 2.04.50 5
3) —RGH/Johan 1.46.50 8) Sven 1.46.50 4 “

4) —RZC/Theo 2.04.26 9) —Ful/Holger 2.12.00 1 “

5) Gunnar 1.39.31 6 “ 10) Eva 0 2.12.00

En mycket lång bana, viskade någon i mitt öra. Skall Kalle gå i
Gunnars fotspår?

901209/ursvik

1) Gunnar 1.27.00 7 räv 5) Clas T 1.46.55
2) —RZC/Theo 1.35.00 6) Lennart B 1.46.59

Q 3) —KON/Olle 1.46.00 7) —AKF/Bosse 1.49.20
4) Sven 1.46.45

Återigen har polisen blivit inblandad i våra aktiviteter. Denna
gång har någon antingen sett Bo S lägga ut en av rävarna eller av

Q en ren slump sprungit på den i skogen och sedan ringt polisen, som
sänt ut en patrull att undersöka det mystiska föremålet. Man har
först dragit ut kontakterna och tagit ned antennen och därefter
ringt till Gunnar, vars namn fanns på en lapp, för att fråga vad
de har hittat! Nu skall det komma ID-skyltar på rävarna!

Bo S fick rycka ut tidigt på morgonen för att starta räven igen och
sedan gick allt som en dans.

901231/Huddinge

1) Bengt E (ÖSA) 0.54.10 7+9 6) Eva 0 2.05.00
2) Bo 5 1.02.00 6) —Ful/Holger 2.05.00
3) —RGH/Johan 1.05.39 8) Lennart B 2.14.30
4) —OY/Lasse 1.20.30 9) —An/Bosse 1.30.00 6+9
5) —BGU/PA 1.40.10

Årets sista jakt på nyårsaftonens förmiddag arrangerades av Gunnar
och Kalle med start hemma på gatan. Det visade sig att de hade gömt
7 st rävar och 9(1) st 0—kontroller i villaområdets små skogsbackar
och det var ibland inte alldeles lätt att hitta “ingången” till en
skogsbacke när tomterna ligger kant—i—kant med varandra utefter
trottoaren. På ett ställe stötte jag på en husägare, som med lätt
irriterad röst frågade vad jag letade efter - Gunnar hade
uppenbarligen inte förvarnat grannskapet om vad som komma skulle!
Dusch och bastu avslutade den sista jakten för året.

Skall vi göra detta till en tradition? Och skall vi ha jakten på
kvällen med pannlyse i stället för på dagen? Det var egentligen
meningen så från början men pga ett missförstånd från min sida blev
jakten utlyst som en dagjakt. Tyck till på årsmötet. Och —— skall
grannarna förvarnas?

Därmed är det dags att summera slutresultaten för det gångna året
och vi gratulerar 1990 års poängserievinnare. Listan finns längre
bak!
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Och så startar vi 1991 års poängserie med följande jakter:

Söndag 20.1: Samling kl 1000 vid Ursviks motionsgård. Kolla vädret,
finns det gott om snö blir det (kanske) en skidjakt

Arr. -BGU/PA

Lördag 26.1: Samling kl 1700 vid Sundby Friluftsgård för årets
första traditionella NATTSKIDJAKT (om vädret tillåter
förstås). Bastu och fika hemma hos Gunnar efteråt!

Arr: Gunnar och Kalle

Söndag 17.2: Samling kl 1000 vid Skattekontoret/Norskolan i Täby
för den traditionella semmel-jakten. Se telekartan
blad 19 ruta E3. —RGH/Johan serverar semlor och något
varmt att dricka efteråt.

Arr. -RGH/Johan

Söndag 3.3: Samling kl 1000 vid Domaruddens Friluftsgård i
Åkersberga

Arr. Bo 5

Söndag 10.3: Samling kl 1000 vid Enebybergs lP. Se telekartan
blad 18 ruta B4

Arr. —RZC/Theo

Söndag 24.3: Samling kl 1000 på P-platsen vid Tibbleskolan, infart
från Attundavägen. Se telekartan blad 18 ruta D2.
-RGH/Johan fixar våfflor hemma hos Frasse efter
dusch/bastu i Täby Sporthall.

Arr. -RGH/Johan

Måndag 1.4: Annandag Påsk! Samling för 1.a Apriljakten kl 1000
vid Skavlöten motionsgård. Observera datumet!!

Arr. -RGH/Johan och Bo 5

Redan från början en gedigen startlista, eller hur? Hur skall
resten av året se ut?

GLÖM INTE IRSMÖTET!

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 (B), 08—621 36 79 (A), 010—12 59 95 (A)



Rävjakts-VM 1990

Måndagen den 1O.e september samlades den svenska VM—truppen,
bestående av —OWY/Birgitta (ÖSA) ~ damlaget; Kalle Svensson (SRJ) i
juniorlaget; Christer Eriksson (VRK), Bengt Evertsson (ÖSA) och
—RZC/Theo (SRJ) i seniorlaget; —OY/Lasse, —KON/Olle (båda SRJ) och
—CGR/Sven (OSA) i oldtimer—laget; -OWV/Stig (ÖSA) som massör för
damlaget; —CWV/Gunnar som internationell domare och slutligen
spaltredaktören som lagledare, på Arlanda för att resa ned till
Strbske Pleso, en liten ort i Tatra-bergen långt österut i
Tjeckoslovakien.

Planeringen av resan hade kantats av diverse svårigheter såsom att
det inte går att resa på APEX-biljetter mellan väst— och östeuropiska
flygbolag; planet från Arlanda via Köpenhamn skulle komma fram 10
minuter efter det att det enda planet till Poprad (den närmasta
flygplatsen till Strbske Pleso) hade avgått, vilket skulle betyda en
10—timmars nattågresa; extra övernattning i Prag eftersom det
tjeckiska flygbolaget CSA inte flyger på Skandinavien
lördagar/söndagar; svårigheter att fixa hotellrum i Prag över helgen
samt slutligen väntelista på planet hem till Stockholm på måndagen.
Veckan före avresan löstes dock alla flygproblem på ett elegant sätt
genom att CSA flög direkt från Stockholm till Prag utan
mellanlandning ± Köpenhamn, vilket gav oss en dryg timme på Prags
flygplats för att få tulla ut vårt bagage och sedan checka in på
inrikesflygningen till Poprad via Bratislava. Och den dryga timmen
behövde vi! Här har man mycket att lära av effektiviteten på t ex
Arlanda, var så säker! Väntelistan på hemvägen blev en bekräftad
hemresa och slutligen fick vi våra hotellrum på hotell Pariz, mitt
i Prags centrum, reserverade. Allt var grönt!

På Prags flygplats träffade vi flera av våra gamla VM-vänner från
Tyskland, Osterrike och Schweiz liksom laget från Japan. Väl framme
på hotell Patria i Strbske Pleso checkade vi in och träffade vår tolk
Josef, en ny bekant för oss. Det visade sig, att samtliga länder hade
fått en egen tolk för att hjälpa lagen tillrätta under tävlingarna.
Ett utmärkt initiativ! En sen middag avslutade denna dag.

Hotellet, ett av fler hotell i området, var stort och fullt modernt,
byggt som en triangel och inte helt olikt hotellet ± Schweiz för två
år sedan. Vi var förlagda i två- eller trebäddsrum med en mycket fin
utsikt från rummen. Mycket mat, god mat och fin service fick vi i
matsalen.

Strbske Pleso är en av de mest populära rekreationsplatserna i landet
och användes ofta i internationella skidtävlingsarrangemang, både
backhoppning och längdåkning. Här träffade Josef den svenske
skidkungen Gunde Svan för ett par år sedan och det lär bli dags för
ett nytt svenskt besök i februari 1991 i samband med någon ny
världscuptävling.

20 länder med sammanlagt 236 deltagare hade samlats för detta VM och
på tisdagen startade verksamheten med lagledarmöte och jurymöte,
träning för 2m— och 80m jakterna samt på eftermiddagen den officiella
öppningsceremonien. Denna hölls på en närbelägen idrottsplats i
strilande regn men med sedvanlig pompa och ståt och tal på det lokala
tungomålet, som vi naturligtvis inte förstod, och efteråt skyndade
vi oss tillbaka till hotellet för värme och middag.



~å onsdagen hölls 2m-tävlingen och när vi vaknade på morgonen föll
det snöblandat regn och temperaturen var bara ett par plusgrader! Det
var annat än vad Pohlmans kartor hade visat innan vi for och det var
inte många som hade tagit med vinterkläderna. Någon i rummet sade:
“Usch, jag går inte upp idag!” och vände sig om i sängen och drog
täcket upp över öronen. Men med lock och pock fick vi upp honom till
slut! Vi for ut till startplatsen i några bussar och tog skydd i
tält, som den tjeckiska armén hade satt upp. Men det blev kallt för
de jägare som startade sist i startlistan, 5 timmar 5 minuter efter
första gruppen! 1 VM—sammanhang startar man nämligen i grupper om
fyra och fyra och inte alla på en gång, det förklarar den långa
startproceduren. Banlängden var 7—8 km fågelvägen, men vem går så?

~å kvällen hade juryn en protest att behandla. Det var två medlemmar
i ett av damlagen som hade haft något otillåtet fuffens för sig under
tävlingen, blivit upptäckta och anmälda. Efter en noggrann kontroll
av tiderna mellan de olika rävarna beslutades att laget skulle
diskas. Olustigt!

Torsdagen är under VM—tävlingarna en vilodag. Det ordnades bussresor
ned till Poprad, lagledarna blev inviterade att besöka borgmästaren
i en närbelägen stad med officiella tal och utbyte av gåvor samt lite
smått och gott att äta och dricka. Det organiserades också en 2m-
demonstrationsjakt för tolkar samt TV—, radio— och annat löst folk
i hotellets omedelbara närhet.

På fredagen hölls 80m-tävlingen i ett något bättre väder än 2m-
tävlingen ett par dagar tidigare. Startproceduren var densamma med
som tidigare, startdjupet likaså. Den här gången gick tävlingen i
en ovanligt besvärlig terräng med djupa raviner, långa branter och
tät skog. Fråga —OY/Lasse - han vet! Breda bäckar med kallt vatten
genomkorsade dessutom området. Banlängden även denna dag 7—8 km
fågelvägen.

Denna kväll hade juryn en ny protest att diskutera och även denna
gång var ett lag från samma land som för två dagar sedan på tapeten!
Det var två av seniorerna som hade hjälpt varandra, blivit upptäckta,
anmälda och så småningom diskade. Två gånger under samma tävling har
lag från samma land diskats! Man kan bara ruska på huvudet åt ett
sådant beteende när man vet, vilken kapacitet dessa deltagare har för
att kunna vinna utan att fuska! Röster har höjts för att utestänga
landet från nästa VM som ett kollektivt straff men om det blir så,
återstår att se. Klart är dock, att fusk aldrig kan förbättra
relationerna eller vänskapen mellan deltagarna i en rävj akt, VM eller
inte VM.

Pga diskussionerna blev slutresultaten kraftigt försenade och med dem
den avslutande banketten, men så småningom kunde vi samlas kring
bordet av typ svenskt smörgåsbord och plocka åt oss av läckerheterna.
Kvällen kulminerade som vanligt i VM—sammanhang i ett oordnat kaos
med utbyte av allehanda gåvor och avslutades med allsång och dans
samt pianospel av den kinesiske lagledaren. 1 discoteket var det full
fart fram till 4—tiden på morgonen med tjeckisk folkdans som
avslutning. För den som gick ut på morgonkvisten och inte hade blivit
hörselskadad i discoteket, blev björnarnas brummande i närheten av
hotellet en upplevelse. Dessa björnar lär vara halvvilda och går in
bland villorna på nätterna och välter omkull soppåsarna på jakt efter
föda!



Lördagen var avresedag och vi tog avsked av våra nyvunna tjeckiska
vänner, både tolkar och i organisationskommiten. De norska deltagarna
startade den långa bilresan hem till LA—land med beräknad hemkomst
på måndagen! Själva flög vi till Prag, där vi stannade två nätter i
ett gammalt fint och välbevarat hotell mitt i stadens centrum. Det
var bara ett par minuters promenad till de viktigaste sevärdheterna,
som är ett “måste” när man stannar här en dag eller två. Vi besökte
Vaclav—platsen, Prag—borgen, Karlsbron med sina försäljare,
Nationalmuséet, Kruttornet och åkte gratis spårvagn utmed floden
Vltava, som rinner rakt genom staden. Det var ett soligt väder men
ganska kallt. Tyvärr är alla affärer stängda på söndagar, så vi kunde
inte besöka några ställen med radiogrejor. Ett snabbt besök i ett
närbeläget varuhus på måndagsmorgonen hann vi dock med. Det finns
dock mycket att titta på i staden och ett besök kan varmt
rekommenderas. Dock bör den som har svaga nerver undvika att åka
taxi!

På måndag förmiddag flög vi så slutligen tillbaka till Sverige och
landade på Arlanda vid halvtvå—tiden och därmed avslutades detta års
VM—tävlingar. Nu återstår det att träna inför 1992 års VM, som kanske
skall förläggas till Kina!

Därmed över till resultaten:

2m—iakten Bom-jakten

Seniorer Land Tid Räv Land Tid Räv

Seniorer/ lag

1) Pospisil/
Simecek

2) Nagy/
Lukacs

3) Zelenski/
Gouliev

7) Bengt E/
Theo/—RZC

TCH 2.02.40 10

HUN 2.05.11

URS 2.08.18

2.53.02

1) Nagy/
Lukacs HUN

2) Pospisil/
Teringl TCH

3) Gouliev/
Tchistj akovURS

4) Theo/-RZC/
Bengt E

2.00.20 10

2.15.42

2.18.29

2.39.53

Juniorer

0

1) Pospisil TCH 0.58.10 5 1) Nagy HUN 0.58.41 5
2) Zelenski URS 0.59.17 2) Lukacs HU}~ 1.01.38
3) Nagy HUN 1.01.13 3) Pospisil TCH 1.03.11

12) Bengt E 1.22.52 5) Theo/—RZC 1.07.21
22) Theo/—RZC 1.30.09 16) Bengt E 1.32.32
36) Christer E 1.42.27 39) Christer E 1.20.41 3

1) Panchenko URS 0.49.28 4 1) Zhabin URS 0.53.11 4
2) Kim Dok PRE 0.54.09 2) Kim Dok PRK 0.53.23
3) Kim Won PRI< 0.54.53 3) Kim Won PRK 1.03.07

30) Kalle 5 1.56.35 3 8) Kalle 5 1.16.09



Damer

CHI 0.53.55 4
PRK 0.55.03
URS 0.59.07

Kim Ok PRK 1.02.22 4
Song Hoang PRK 1.03.48
Bichak URS 1.04.48
Birgitta 1.45.53 3

Oldtimer

1)
2)
3)

24)
,—~ 25)
L._) 29)

Korolov
Rudolf
Blomann
Sven/ -CGR
Lasse/ —OY
Olle/—KON

1)
2)
3)

14)
22)
25)

Oldtimer / la~

1) Korolov/
Kirpitch.

2) Garipov/
Danev

3) Rudolf/
Thomann

9) Sven/-CGR/
Lasse/—OY

URS 2.05.12 8

BUL 2.20.09

SWI 2.45.30

3. 41. 10

1) Korolov/
Kirpitch. URS

2) Venczel/
Eszlari HUN

3) Garipov/
Nladenov BUL

9) Sven/-CGR/
Olle/-KON

2.11.55 8

2.37.29

3.09.45

3.31.29

Sammanfattning:

Det har varit ett bra organiserat och genomfört VM utan något
tekniskt strul och med en utmärkt förläggning. Ett par fina svenska
individuella resultat kan vi glädja oss åt liksom fjärdeplatsen i

Q seniorernas lag på 80m. Smolken i bägaren blev diskvalificeringarnaoch det är bara att hoppas att de inte upprepas vid nästa VM, var det
nu skall hållas.

Q PS. Till den som inte läste vår internationella domares, —CWV/Gunnar,RESERAPPORT eller “1 villande skogen” i QTC nr 11/90 kan jag bara
säga - GÖR DET!

1) Han
2) Kim Ok
3) Koshkina

1)
2)
3)

29)

TJRS 0.59.41 4
SWI 1.00.46
TCH 1.04.34

1. 50. 06
1.51.04
2.02.00

Kirpitch. URS 1.04.27 4
Korolov URS 1.07.28
Venczel HUN 1.12.16
Sven/—CGR 1.39.42
Olle/—KON 1.51.46
Lasse/—OY 1.57.34



Jaktberättelse av —RZC/Theo

2m-jakten

Den väl intränade taktiken “sen till frukost - tidig till mål”
fungerade bara till hälften denna dag; tyvärr den första hälften.
Efter en lång bussresa och en lång promenad och en lång väntan blev
det plötsligt kort om tid. Jag tejpar kartan så fort jag kan men
strular. Starten går och jag ger mig iväg. Springer och pejlar samt
lägger bäringar - en del rätt, andra 30 grader fel. Börjar bra men
missar sedan. Not sista räven hamnar jag i radioskugga trots att det
är platt mark där jag står. Virrar tillbaka mot spridda reflexer och
förstår att det är fel. —Men, vart ska jag? Hittar den efter fyra
pass och spurtar mot mål. Vinnande taktik för 2m: Använd huvudet.
Spring stigar på höjder.

80m—jakten

Denna dag gick taktiken bättre. Jag tror till och med att jag var
färdigtejpad och uppvärmd när startklockan pep. Men banan var mycket
svårare denna dag. Åtminstone annorlunda; målet låg på andra sidan
kartan, så man kunde starta åt nordost eller åt syd. Startfållan gick
emellertid åt nordost, uppför en backe, varför det kändes lite dumt
att springa ned igen. Naturligtvis skulle man ha gjort så, men jag
sprang i stället vidare uppför. Ställde mig för att lägga ut de sista
bäringarna och fick fyran rätt söderut. -Tusan. Jag rusar nedåt
samtidigt som jag lägger ett spetsigt kryss på ettan. När fyran
börjar så har jag fortfarande långt kvar, men hinner precis. Nu
grubblar jag på om jag skall ta skogen till trean eller stigen till
ettan. Det är ett svårt val men som tur är ljuger mina kryss något
så jag tar stigen upp till ettan. Därefter går det en stig ända fram
till trean. På närstriden gör jag en onödig miss och tappar nästan
ett pass. Mycket arg på mig själv fortsätter jag mot femman, vars
bäringar alla går parallellt. Väl framme letar jag mycket
omsorgsfullt bland några granar men upptäcker plötsligt räven 50
meter därifrån —helt synlig! Tar nu stigen ner till tvåans kryss och
måste vänta något innan jag spurtar mot mål. Vinnande taktik för 80m:
Spring på stigar. Använd huvudet.



- RPO-SPALTEN
SMØBGU. PA Nordwaeger. Grävlingsvägen 59, 161 37 Bromma

~ Tel. 08-260227

Årets Skåpjakt, utformad som en kavle
med tre-mannalag, arrangerades den 14.10
av SRJ med -OV/Lasse som ende arrangör,
banläggare och antennkastare. Tävlingen av.
gjordes vid Skavlötens Motionsgård i norra
Täby och hade lockat lag från OSA och VRK
med ett lag vardera samt SRJ med tre lag.
Dessutom fanns det ett ofullständigt fjärde
SRJ-lag med två deltagare, men Gunnar
hoppade in som extraman sedan han sprun
git sin beskärda del i SRJ’s förstalag. Tyvärr
fick han samma gaiflande banalternativ som
när han sprang i förstalaget, varför resultatet
inte kunde räknas.

Utanför tävlingen sprang också två (näs
tan) nybörjare från Hewlett Packard; båda
fann alla sju rävarna.

Tittar man närmare på kartan och tiderna
ser man, att det varsnabba banor med tempo

banlängder på 1-2 km bara. Den här typen
passar verkligen dem, som ibland tycker att
våra banor tenderar att bli för långa. Här
fanns det ingen tid för krysspejling, utan
springa på allt som hördes, under förutsätt
ning att det gällde de rävar som arrangören
noterat på startkortet. Alla skulle nämligen
inte ta alla rävarna, utan varje deltagare skulle
finna fyra förutbestämda råvar — det gällde
alltså att lyssna på rätt rävarl

Särklassigt snabbaste jägare var Bengt E
från OSA, som fann sina fyra rävar på ett och
ett halvt passl Då är det flyt i löpningenl

Spänningen var stor, när Bengt och PA
träffades vid näst sista räven nr 6 och hade
2:an resp 1:an kvar att ta. Vem skulle hinna
tillbaka först? Med bara 53 sek till godo kom
PA först tillbaka men notera skillnaderna i
sträcktidernal Det var en formidabel tidsupp
hämtning Bengt gjorde.

Nästa års Skåpjakt skall med största san
nolikhet förläggas till Eskilstuna i samband
med en större orienteringstävling i slutet av
april. Mer om denna tävling i ett kommande
nummer någon gång efter nyår.

Slutligen framföres ett TACK till -OV/Lasse
för denna tävling. Nästa gång får du springa
i ett lag, Lasse.

Lag 1
VRK

-EZM/Leif
20.52

-CJW/Bo
27.46

Christer
31.00

RESULTAT:

Lag2 Lag3 Lag4 Lag5 Lag6
SRJ 1 SRJ Il OSA SRJ III SRJ IV

-KON/Olle -AKF/Bosse -HQO/Göran -RGH/Johan -EJY/Anders
23.29 36.30 30.40 29.00 3102

Gunnar S Sven C -CGR/Sven Kalle 5 Lennart B
1908 26.10 21.25 51.20 46.02

-BGU/PA Clas T Bengt E -RZC/Theo Gunnar S
2918 42.10 14A3 19.50 (12.40)

71.55 104.50 72.48 100.10 (91.44)
1 5 2 4 —

79.44
3

“Skäggen” vann igen

It

r
Samling före Iaguppställningen. Observera näst-nästa generation rävjägare 1 famnen
på Chrlstina/-ECX,

Lassef-OY med tomma fack för lagens rävsaxar.

32 QTC 1991 1


