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SRJ’s höstsäsong har nu startat men några internationella jakter
avverkades även under sommaren med deltagare av SRJ—j ägare t ex i
Luxemburg den 14. juli, träningslägret i Ungern samt NM i Finland
den 20. juli. Mer om denna jakt längre fram.

Därmed över till RESULTATEN av några sprungna jakter:

91062 6/Å~esta

1) —AKF/Bosse
2) —OY/Lasse
3) BoS
4) —KON/Olle
5) -RZC/Theo

1.31.25 5 räv
1.45.00
1.47.00
2.04.20
2.04.25

Det blev bara fem rävar på en lagom lång bana på denna den sista
jakten före sommaruppehållet. En av rävarna hade en del spattiga
tecken för sig i början men den repade sig så småningom och
avslöjade sig som nummer tre. Uppehållsväder och en del myggor.

910813 /Stockbv

1) —RZC/Theo 1.21.03 7 räv
2) —OXW/Michael 1.21.09
3) —BGU/PA 1.50.30
4) —CLE/Lennart 1.58.00 6 “

5) —OY/Lasse 1.07.10 5 “

6) Sven C
7) —KON/Olle
8) Leo
8) Maria

lO) Peter B

2.05.00 4 räv
2.12.00 3 “

2.12.00
2.12.00
2.12.00

1 “

Sista jakten före SM och traditionsenligt förlagd till Lidingö.
Start en timme senare än vanligt eftersom vi skulle få prova
pannlamporna. Några använde dem inte och fick följaktligen lida för
det när rävarna skulle ta’s i mörkret. Endast tre gick runt banan
men vi hade oxo tre nybörjare. Fint väder och banlängd ca 5 km.
Kvällen avslutades med att nattmolnen, som kom efter någon timme,
reflekterade det stora fyrverkeriet i samband med Stockholm Water
Festival.

910828 /Granskog

1)
2)
3)
4)
5)
6)

—AKF / Bosse
-RGH/Johan
-KON/Olle
—IJS/Nils

Bo S
Lennart B

0.39.20 6 räv
0.42.03
0.43.02
0.48.27
0.49.43
1. 09. 46

Detta blev en av SRJ’s kortaste jakter, endast ca 1,5 km, och med
en jakttid av 1 tinune. Anledningen var en mycket tidig tjänsteresa
dagen efter. Tyvärr blev det bara sex rävar, eftersom en antenn
hade dragits ur polskruven när locket stängdes. Men vi kan glädja
oss åt de sex nybörjarna, varav en placerade sig på 4:e plats.
Varmt och ljust, pannlamporna onödiga.

5) Christian N 2.04.25
7) Clas T 2.13.58
8) Sven C 2.22.00
9) -BGU/PA 1.04.40 2 räv

10) Gunnar 3.12.00 0 “

7) Lars Jönsson 1.02.13 4 räv
7) Jan Rapp 1.02.13
9) Robert Paal 0.46.25 3 “

10) Håkan Quilisch .40.00 2 “

11) —NFW/Björn 1.12.00



910904 /Enebyberp

1) —KON/Olle 1.15.17 6 räv 5) —OY/Lasse 1.46.16
2) Bo S 1.31.12 6) —RGH/Johan 2.01.00
3) —RZC/Theo 1.34.30 7) —BGU/PA 1.22.45 4 räv
4) Gunnar 1.43.50

Om den föregående jakten var kort, blev denna desto längre. Lennart
hade bestämt att vi skulle få sträcka på benen och därför utnyttjat
hela kartan. Fortfarande varmt och soligt väder och pannlamporna
behövdes.

910911/Skavlöten

1) Bo 5 1.02.42
2) —RGI4/Johan 1.15—03
3) -RZC/Theo 1.16.55
4) Gunnar 1.46.00

910918/Lovö

1) Gunnar 1.30.10 4) —RGH/Johan 1.42.30 6 räv
2) Bo 5 1.30.50 5) Clas T 1.56.30
3) —KON/Olle 1.54.00 6) —AKF/Bosse 2.02.30

910927—29/SRJ KN/OPEN

Årets KM/OPEN arrangerades av -KON/Olle på 80m och av —OY/Lasse på
2m. Se separat berättelse.

Därmed över till KOMMANDE .TAKTER

Söndag 10.11: Samling kl 1000 vid Ågesta Kraftvärmeverk
Arr. Kalle

Söndag 17.11: Samling kl 1000 vid Grimsta lP i slutet av Guld—
dragargränd. Se telefonkartan blad 23, ruta ES.
Dusch, bastu?
Arr. Clas T

Söndag 24.11: Samling kl 1000 vid Järna lP, P-platsen vid
Tavestaskolan. Se telefonkartan blad 64,ruta B4.
Dusch, bastu?
Arr. —EJY/Anders

Söndag 1.12: Samling kl 1000 vid Ålcersbergahallen. Se tele
fonkartan blad 13,ruta E3.
Dusch, bastu?
Arr. Bo 5

Söndag 8.12: Samling kl 1000 vid Harbro-stugan i Tumba.
Arr. -CZI/Klas

Söndag 15.12: Samling kl 1000 vid Hellasgården.
Dusch, bastu
Arr. -BGU/PA



Tisdag 31.12: NYÅRSAFTON! Samling kl 1000 hemma hos Gunnar på
Älgskyttevägen 27 i Huddinge för årets definitivt
sista jakt. Oländig terräng i villaområdet utlovas!
Dusch, bastu
Arr. Gunnar/Kalle

Giv akt på vädret. Om det finns snö gäller skidj akt på alla ovan
nämnda jakter!

Därmed är årets jaktkalender slut. När sista jakten är sprungen
säger vi “Slut för i år, Tack för i år och Gott Nytt År 1992!”

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)



SKÅPJAKTEN 1991

Årets Skåpjakt, utformad som en kavle med tre—mannalag, arrangerades
den 13.10 av ÖSA med -OWV/Stig som arrangör, banläggare och
antennkastare. Samlings- och startplats vid Alferna’s klubbstuga i
Klockhammar.

Tävlingen hade lockat två lag från ÖSA och ett lag från VRK samt ett
och ett halvt lag från SRJ. Det halva laget bestod av -AKF/Bosse och
-BGU/PA. PA sprang första sträckan, Bosse andra sträckan och tredje-
sträckan sprang de tillsammans. Banlängderna angavs av Stig till på
något hundratal meter när till 2,5 km, oavsett vilken gafflad bana
man sprang. Vädret var mulet men med uppehåll, temperaturen ca 8°C
och terrängen lagom kuperad och jobbig och kunde ibland vara ganska
hal med mossbelupna stenar. Rävarna var mycket väl gömda — man kunde
stå en meter från räven och ändå inte se den om inte klämman

o avslöjade dess läge förståss.
Efter dusch och bastu väntade bredda smörgåsar med korv och stekt ägg
samt kaffe, the och saft. Dessutom bjöd -OWY/Birgitta på tårta - hon
hade firat födelsedag ett par dagar tidigare och eftersom Bengt E

O skulle fylla år ett par dagar senare samlade vi ihop dem och hurradeför dem. Detta sätt att avsluta en rävjakt måste nog betraktas som
perfekt.

RESULTAT:

Laal Lag2 Lacr3 Lag4 Lags

-CGR/Sven -Dfl/Johan -OY/Lasse Magnus H -BGU/PA
32.44 45.48 48.10 1.10.56 41.32

-HQO/Göran -ACQ/Donald —KON/Olle -GGR/Lasse —AKF/Bosse
34.23 34.33 51.38 34.00 47.17

Bengt E -SVM/Hans Bo 5 -KKA/Lars
34.20 30.55 27.02 1.07.22

1.41,27 1.51.16 2.06.50 2.52.18 1.28.49
1 2 3 4 5

Tittar man närmare på kartan och tiderna ser man, att det var snabba
banor med tempo i och detta bör ju passa 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 förutsättning
att det gällde de rävar som arrangören noterat på startkortet. Alla
skulle nämligen inte ta alla rävarna, utan varje deltagare skulle
finna fyra förutbestämda rävar plus målräven -— det gällde alltså att
lyssna på rätt rävar!

Även i år var Bengt E från ÖSA snabbast på sin delsträcka men som
framgår av deltiderna ovan var det väldigt jämnt i stort sett.

Tack ÖSA med Stig, Birgitta och Eivy för en mycket bra tävling. Nästa
år ses vi i Västerås, förmodligen med —SVM/Hans som arrangör. Mer om
denna tävling i ett kommande SRJ-blad samt i QTC någon gång under
våren —92.
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