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Nu har “sommarlovet” äntligen kommit, med det har det fantastiska
försommarvädret försvunnit och vi kan summera jakterna från april
och fram till “Gunnars mara” i Gömmaren. så här ser resultaten av
dessa jakter ut:

920422 /Sandvik

1) —AXF/Bosse 1.23.18 7 st 6) —RGH/Johan 1.48.09
2) —KON/Olle 1.25.00 7) —EJY/Anders 1.24.00 5 st
3) —OY/Lasse 1.36.40 8) Lennart B 1.18.10 4 “

4) —EOS/Kent 1.36.45 9) Clas T 1.20.40 3 “

5) —BGU/PA 1.38.50

Svens traditionella jakt vid Sandviks motionsgård i Viksjö genom
fördes i ett ganska kallt och blåsigt väder men det mojnade fram
mot kvällen. Panniamporna kunde vi lämna kvar i bilarna. Kent från
VRK gästade oss och kunde förena nytta i arbetet med nöje på räv-
jakten.

920429/Kallhäll

1) Bo S 1.11.30 7 st
2) —KON/Olle 1.47.50
2) Gunnar 1.33.30 6 st

Arrangören Svens kommentarer: “7:ans räv slutade sända efter drygt
en timme. Bo och Olle hade tagit den innan men Gunnar hamnade i ett
vaccum. Han borde nog ha klarat den på samma tid som Olle, kanske
bättre, så jag ger båda två andra platsen med 9 poäng vardera.

Regn, regn, regn ——— Startkorten blev en enda “sörja”, så de har
slängts”.

Som synes bara några få tappra som vågade trotsa regnet. Sven rap
porterar också att någon har stulit en vinda med antenn och jord—
linor mellan söndagen, då de sattes ut, och onsdagen.

920506/Lovö

1) Bo S 1.28.25
2) —BGU/PA 1.34.20
3) —RGH/Johan 1.40.00
4) —KON/Olle

Svens tredje jakt “på raken” samlade lite fler jägare än förra
gången och även vädret var betydligt bättre. Visserligen kom det
lite regn på eftermiddagen och det blev lite kallare på kvällen
men det gjorde ju ingenting för varma jägare. 7:ans räv slutade
sända redan efter första halva passet trots ordentlig batteriur—

0.58.00 6 st 5) Gunnar
1.07.34 6) —EJY/Anders
1.07.44 7) —OY/Lasse
1.28.10



laddning med påfölj ande uppladdning, så den måste nog få en rejäl
batterikontroll nu. Sven hade lagt alla rävarna söder om start—
platsen, så de som satsade norrut mot det geomagnetiska observa—
toriet kom lite på efterkälken i denna snabba jakt.

920513 /Enebvberg
1) B0S
2) Gunnar
3) -RGH/Johan
4) —MCF/Bosse
5) -BGU/PA

1.07.00 6 st 6) Sven C
1.12.50 7) —EJM/Christer
1.13.00 8) Torbjörn S
1.46.16 9) -FUl/Holger
1.35.30 5 “ 9) Eva

1.47.05 5
1.20.00 3
2.00 • 00
2.00.00 2
2. 00. 00

T f banläggare Olle lovade att banan skulle enkelt kunna springas
på en med 10 min förkortad jakttid men se, det var fel. Med en räv
i varje hörn räckte inte tiden till för en del av oss. Johan kom
sin vana trogen infräsande ett par minuter före start på sin stål—
häst. Ett perfekt väder med sol och värme men det hjälpte inte mot
den stundtals mycket blöta och leriga terrängen.

920520/Grönsta
1) -RGH/Johan
2) B0S
3) Kalle
4) Gunnar
5) —KON/Olle
6) Clas T

1.01.13 6 st
1. 01. 14
1.01.30
1.02.27
1.12.50
1. 15. 10

7) Sven C
8) —EJY/Anders
9) Torbjörn 5

10) -BGU/PA
11) —AOZ/Sven

1. 36. 05
1.36.20
1.44.05
1. 51. 50
1.57.00 3 st

En varm och skön jakt med mycket mygg! “Spring inte över golf-
banan”, sade arrangören Bosse men vad skall man göra när sido—
bestämningen lurar en att springa åt fel håll?

920603 /Altorp
1) -RGH/Johan
2) Gunnar
3) —KON/Olle
4) B0S

1.16.23 6 st 5) —BGU/PA
1.16.25 6) Sven C
1.17.30 7) Lennart B
1.23.48

1.39.20
1. 40. 10
1.45.15 3 st

Varmt, myggigt och en häst som inte ville gå över järnvägskors
ningen vid stationen. Dessutom en stor grupp pensionärer som dock
inte skulle jaga räv utan fastmer fågelskåda vid en av golfbanans
utslagsplatser. Lennart slet av hörlurssiadden och fick använda
reservluren med glappkontakt. 6:ans räv ur funktion igen.

920610/Bögs Gård
1) —OY/Lasse
2) Clas T
3) Sven C
4) Gunnar

1.16.21 7 st 5) —KON/Olle
1.22.59 6) Torbjörn 5
1.23.40 7) Kalle
1.37.28 8) —MCF/Bosse

1.02.30 6 st
1. 09. 34
1. 20. 05
2.12.00 3 st

Lennart B åtog sig att å —OY/Lasses räkning lägga denna jakt, enär
denne (Lasse, alltså) hade det trångt på jobbet, och så går denne
(Lasse, alltså) och vinner!

st
II

II



92O617IÅ~esta

—KON/Olle
Sven C

—OY/Lasse
Gunnar

Kalles jakt i Ågestaskogarna blev uppenbarligen ganska lång,
eftersom vinnartiden blev nästan två timmar.

920624 /Gömmaren

Gunnars mara blev verkligen en mara för de flesta av oss trots det
suveränt fina vädret —— titta bara på sluttiderna! Bosse vann med
nästa en hel timmes marginal och var nybadad och omklädd när vi
andra kom stapplande tillbaka till målet. Där serverades varmkorv
och nybakade, varma bullar å la Lisen samt kaf fe och allt intogs
under strid med myggen.

Rävarna låg grupperade tre st i väster, två i norr och två i öster
med ganska långa transportsträckor mellan grupperna. En av rävarna
låg dessutom i ett av skogsbrand härjat område så lite sot fick vi
nog på oss. Johan och red höll på att bli omkullsprungna av en älg
som kom forsande ned på en stig, Clas sprang rätt in i en samling
grävlingar (dock utan att bli anfallen) och Hans, nyligen hemkommen
från en resa till fjällen, klev ut genom dörren och hittade en räv
alldeles i närheten. Beviset är ett stämplat löv!

Med detta är vårsäsongen till ända och halvårsresultatet för de tio
bästa ser ut som följer:

1) -KON/Olle 139 poäng 5) —AKF/Bosse
2) —RGH/Johan 114 “ 7) Clas T
3) Bo 5 110 “ 8) —BGU/PA
4) Gunnar 109 “ 9) —OY/Lasse
5) Sven C 101 “ 10) Lennart B

Olle har ju en klar ledning men så har han också varit med på var
enda jakt. Ser det likadant ut efter nyårsjakten hemma hos Gunnar?

Efter detta över till KOMMM1DE jakter:

Onsdag 5.8: Samling kl 1900 vid P-platsen vid Rösjöbadet på Täby
sidan, telekarta blad 18, ruta A2
Arr. -KON/Olle

Onsdag 12.8: Ring Lennart B på tel 08—758 76 56 om plats

Lör/ söndag
15/16.8: Nordiska Mästerskapen arrangeras iår av norrmännen.

För mer info se sep blad!

1)
2)
3)
4)

1.56.30 7 st 5) Clas T 2.12.30 6 st
1.58.10 6) —EJM/Christer 1.03.00 3 “

2.07.00 7) —DOJ/Hans 0.30.00 1 “

2.07.50

1) Bo 5 2.03.37 7 st 5) Clas T 3.07.09
2) —RGH/Johan 2.55.17 6) —KON/Olle 2.26.20
3) —BGU/PA 2.55.20 7) Lennart B 1.15.00
4) Kalle 2.25.40 6 “ 8) —DDJ/Hans 0.30.00

5 st
2
1

101 poäng
93 II

91
77
51



Tisdag 18.8: Samling kl 2000 (obs. tiden) vid Stockby motionsgård
på Lidingö för den sista träningsjakten före SM.
Se telekartan blad 26, ruta D4
Arr. —AXF/Bosse

Lär/söndag
22/23.8: Svenska Mästerskapen arrangeras iår i Örebro. För mer

info se sep blad!

Lär/söndag
29/30.8: Tyska Mästerskapen i Lilbeck. För mer info se sep

blad!

Onsdag 2.9: Ring Clas T på tel 0756—330 42 om plats

Tis/ fredag
8/11.9: VM i Ungern!

Onsdag 16.9: Samling kl 1900 vid Hacksta-skolan i Åkersberga,
telekartan blad 13, ruta E3
Arr. Bo S

Onsdag 23.9: Ring —KON/Olle på tel 08—768 44 13 om plats

Onsdag 30.9: Sista ordinarie kvällsjakten med undantag för KM
förståss!
Samling kl 1900 vid Kanaan-badet i Grimsta, tele
kartan blad 28, ruta Al.
Arr. -BGU/PA

Jakterna i oktober — december kommer i nästa blad.

TREVLIG SOMMAR!

Red. PA Nordwaeger/—BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27 (B), 08—621 36 79 (A), 010—212 59 95 (A)



Nordiska Mästerskapen 1992

Tönsberggruppen av NRRL meddelar att årets upplaga av NM skall för
läggas till Svarstad skidcenter i närheten av Tönsberg under tiden
15—16 augusti.

Förläggningen blir i Skikroken, ett konkursdrabbat nytt och modernt
ålderdomshem med förläggning i två— och fyrmansrum.

Incheckning startar redan på fredagen den 14.8.

Första jakt blir ca klockan 1500 på lördagen som en 80m-jakt. rå
kvällen middag med god mat och dryck samt prisutdelning.

Efter lite sömn och frukost på söndagsmorgonen startar 2m—jakten ca
klockan 1100 och sedan resultatet meddelats avslutas tävlingen och
hemfärden kan påbörjas.

Kostnaderna för detta NM är inte helt bestämt men beräknas bli ca
200,- inkl övernattning, middag på lördag och frukost på söndag.

Ner info kan senare erhållas av spaltredaktören.

Boka in denna helg!

Svenska Mästerskapen 1992

Örebro Sändaramatörer inbjuder till SM i RPO lördagen den 22 och
söndagen den 23 augusti. Tävlingscentrum kommer att vara i närheten
av Klockhammar, ca 20 km väster om Örebro.

Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 7 augusti. Anmälan göres
genom att sätta in anmälningsavgiften 100,— till pg 430 74 09 - 5.
På talongen uppges Du: Signal, Namn, Adress, Födelseår, Klubb samt
om Du vill ha oklistrad karta.

Anmälningsavgiften återbetalas ej om Du uteblir. Total kostnad är
beräknad till 250,—. Inkvartering i ett antal mindre rum på sängar.

Du kommer ca en vecka före tävlingen att få övrig information.

Frågor besvaras av SM4HQO/Göran på tel 019-10 23 96 (bostad) eller
019—27 04 90 (arbete) samt av SM4OWV/Stig på tel 019—20 23 67
(bostad) eller 019—21 72 02 (arbete).

Väl mött i Kilsbergsskogarnal

Boka in också denna helg!

TYska Mästerskapen 1992

Årets Internationella Tyska Mästerskap ingår som en deltävling i den
europeiska “DANUBE-CUP” och går av stapeln den 28 — 30 augusti i
Scharbeutz, strax norr om Lubeck utmed kusten. F n är ca 100 del
tagare från flera europeiska länder anmälda.



Preliminärt program:

Fredag 28.8: kl 1900 öppningsceremoni

Lördag 29.8: kl 0830 start 80m-tävling
kväll party med dans under bar himmel till en

“live”—orkester

Söndag 30.8: kl 0930 start 2m—tävling. Därefter avslutning med
prisutdelning för båda tävlingarna samt start
på hemresan.

Mer info kan erhållas av spaltredaktören som dock redan gjort en
preliminär anmälan av ca 10 st svenska rävjägare.

Boka in också denna helg som blir den sista möjligheten att träna
före VM på de internationella reglerna!!



Uttagning 3. till RPO-VK

Lördagen den 25.4 arrangerades i Stockholm den första kvalificerings
tävlingen till årets Rävjakts-VM, tillika den första nationella täv—
lingen för året. Samlingsplatsen var i Bro centrum utmed E18 på väg
mot Enköping och tävlingsområdet låg norr om Lejondals slott.

På fredagen, då antennerna sattes upp och med dem snitslarna, som
skulle möjliggöra för rävutläggarna på lördagsmorgonen att hitta fram
till rätt plats, var det en solig dag om än en smula blåsigt och
kallt. På lördagen däremot var det mulet på morgonen när rävarna
lades ut och när jägarna kom till samlingen vid 10—tiden, berättade
de att det regnade kraftigt på vägen mellan örebro och Västerås och
regnet var på väg åt vårt håll. Frågan var naturligtvis när det
skulle börja regna.

Kl 10.30 lämnade vi samlingsplatsen, vederbörligt omklädda, och åkte
ut till startplatsen, en grnsgrop, som på kartan är markerad med en
triangel. Vi hade fått lov av den vänliga ägarinnan till slottet att
passera bommen, som annars normalt stänger av skogsvägen, och vi hade
också fått lov att köra på den privata vägen norrut utmed sjökanten
för att lättare kunna lägga ut rävarna 2 och 4.

Det var en i sanning internationell samling jägare som värmde upp
strax före start. Förutom deltagare från örebro, Västerås och Stock
holm fanns det två jägare från Tjeckoslovakien och en observatör från
Korea(!), totalt 23 st. Kl 10.58 släpptes så jägarna lösa för att
under max tre timmar leta efter de sju mer eller mindre väl dolda
rävarna.

För att komplicera tävlingen var en av SRJ—rävarna, nr 4, utbytt mot
en låneräv från FRA, som sände 6 st korta tecken som identifikation,
men det tycks inte som om detta beredda jägarna några större problem.
Vad som däremot gav problem var räv nr 7, som trots en lång och fin
antenn inte alls var så stark vid startplatsen som den borde ha varit
och detta gjorde att många placerade den långt norrut och började
därför på nr 5, som var mycket stark, så kan det gå när man inte
krysspejlar redan från början!

Det var intressant att se i vilken riktning deltagarna sprang iväg
vid starten. 5—6 st sprang söderut, ty de var övertygade om att det
låg en “bakräv” där, en sprang norrut, en stannade kvar och resten
sprang västerut. Det blev följaktligen en ganska lång bana (ca 8 km)
för dem som sprang varvet runt via 5—6—3—4—2—1—7 till målet (där en
av jägarna fick ett mellanmål för att överhuvudtaget kunna ta sig
tillbaka till bilen) och sedan tillbaka ner till startplatsen för att
åka tillbaka till samlingsplatsen för dusch, bastu och mat. Endast
4 st kon in under två timmar och det glädjer naturligtvis arrangören,
ty är det VM—kvalificering skall det ju vara något att bita il

Regnet höll sig lyckligtvis borta under tävlingen men började falla
kraftigt när rävarna togs in, men då var alla redan inomhus för att
vara med vid prisutdelningen - en påse med lite frukt och godis till
alla jägare.

Resultatlistan finns på nästa sida där de olika klassvinnarnas namn
är skrivna ned fet stil. Tyvärr saknades de kvinnliga jägarna men vi
hoppas få se dem nästa gång den 10.5 i Västerås. Vi gratulerar Bengt
från 05A, som vann med dryga halvtimmen till nästa man!



Resultat

1) Bengt Evertsson ÖSA 5 1.25.30 ~7 rävar
2) -EZM/Leif VRK 0 1.53.06
3) Vitek Pospisil 5 1.54.14 (utom tävlan)
4) —KON/Olle SRJ 0 1.57.34
5) —OY/Lasse SRJ 0 2.02.22
6) -RGH/Johan SRJ 5 2.03.30
7) Sven Carlsson SRJ 0 2.07.30
8) Christer Eriksson VR.K S 2.08.05
9) —CJW/Bosse VR.K 0 2.08.55

10) —FUG/Jan VRK 5 2.14.56
11) —SVM/Hans VRK 5 2.26.40
12) Gunnar Svensson SRJ 0 2.27.56
13) -AKF/Bosse SRJ 0 2.35.13
14) Bo Söderqvist SRJ 5 2.43.32
15) Clas Thorén SRJ 0 2.45.28
16) Torbjöfn Stenberg SRJ 5 2.58.30 6
17) ~‘OWV/Stig:. ÖSA 0 2.16.25 5
18) Kalle Svensson SRJ J 2.39.08
19) —EJY/Anders SRJ 0 2.58.00
20) —CGRfSven ÖSA 0 3.12.00 3 “

21) —EOSfKent VRK 5 0.55.08 1 “

22) Igor Zuzcak 5 1.51.20 (utom tävlan)
23) HL1XL/Kwack s (observatör)

Med detta säger SRJ Tack till alla deltagare och ett Tack framföres
också till rävutläggarna Lennart Berg och -RZC/Theo.
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Uttagning 2 till RPO-VM

Söndagen den 10.5 arrangerade VRK med -IFO/Jörn som banläggare den
andra kvalificeringsjakten till årets Rävjakts—VN. Samlingsplatsen
med omklädning var i Vattenfalls anläggning strax väster om Västerås
centrum.

Strax efter kl 10.00 startade bilkaravanen ut till startplatsen, be
lägen endast ca 1 km från omklädningsrumxnet och på kartan märkt med
en triangel. Kartskalan är 1:10.000 med ekvidistansen 2,5 m. Detta
borde bli en snabb bana med vinnartiden under 1 timme resonerade
någon men reserverade sig något, eftersom arrangören är känd för att
kunna komma med överraskningar!

Något kartvikningsförslag gavs aldrig, dock skulle ingen räv ligga
söder om El8 och med det som utgångspunkt veks kartorna på de mest
omöjliga sätt för att begränsa storleken till A4 men ändå få med så
mycket som möjligt av terrängen.

Kl 10.28 gavs startsignalen och en stor grupp sprang NV utmed åker-
kanten och kunde därmed ta räv 3 i dess första pass. Därefter löpning
på måfå norrut i en förhoppning att något skulle ligga i den rikt
ningen och si, det slog in! Ingen hann väl upp till sjuan i första
passet men nu var åtminstonde riktningarna till alla rävarna klara.

Från sjuan på stigen ned mot femman och så långt var det väl ingen
konst men sedan stod valet mellan ettan och sexan och med facit i
hand framgår det med all önskvärd tydlighet det riktiga banvalet. Men
med lite osäkra bäringar med smala vinklar blev det verkliga banvalet
annorlunda.

Ingen räv skulle ju ligga söder om ElS sades det vid starten men alla
kryssen på räv 2 hamnade ändock på “fel” sida och det var också dess
verkliga placering. Men den låg mycket nära undergången under motor—
vägen och blev inget problem att hitta. Dock var det några som
stannade kvar norr om E18 och letade förgäves i buskar och snår
mellan passen innan den startade.

Vädret var perfekt med sol och vindstilla och en inte alltför hög
temperatur. Det mulnade på under slutet av jakten men inget regn
föll. Terrängen var stundtals mycket bökig med stora och många stenar
och dessemellan risigt från all avverkning eller också tät, svårfram—
komlig vegetation. Lägg därtill att det var blött och lerigt och
bilden av en tuff jakt blir uppenbar. Tack VRK med Jörn och alla
rävliggare!

Resultatlistan finns på nästa sida där de olika klassvinnarnas namn
är skrivna med fet stil. Vi gratulerar Bengt från ÖSA, som vann också
den andra uttagningstävlingen, och han säkrade därmed den första
seniorplatsen i VM-laget.





Resultat

1) Bengt Evertsson ÖSA 8 1.02.34 7 rävar
2) Bo Söderqvist SRJ 5 1.07.20
3) —CGR/Sven ÖSA 0 1.08.22
4) —SyN/Hans VRK 5 1.13.18
5) Gunnar Svensson SRJ 0 1.13.20
6) —RGH/Johan SRJ 5 1.23.15
7) —KON/Olle SRJ 0 1.27.30
8) —EOS/Kent VRK S 1.30.55
9) —CJW/Bosse VRK 0 1.31.00

10) —OY/Lasse SRJ 0 1.35.47
11) —BGU/PA SRJ 0 1.42.43
12) —DIY/Rolf VRK ? 1.43.41

Q 13) —HDL/Jan VRK ? 1.44.2014) —HCL/Nils VRK ? 1.44.38
15) —EZM/Leif VRK 0 1.47.25
16) —DAA/John VRK ? 1.47.30
17) Magnus Holmberg ÖSA J 1.48.20

Q 18) —DAT/Ingvar VRK 7 1.53.5519) Sven Carlsson SRJ 0 1.56.10
20) —FUC/Jan VRK 5 2.03.30
21) —HUR/Leif VRK ? 1.55.20 6
22) Alve Näsman VRK 7 1.55.40
23) —ACQ/Donald VRK 0 2.12.00
23) Kalle Svensson SRJ J 2.12.00
25) —OWY/Birgitta ÖSA D 1.58.50 5 “

26) —OWV/stig ÖSA 0 1.21.30 4 “



Uttagning 3 till RP0-VM

Lördagen den 23.5 arrangerades den tredje och sista kvalificerings
jakten till årets Rävjakts-VM av ESA med —OXV/Urban och -IAJ/Dag som
arrangörer. Samlingsplatsen och startplatsen var vid Torshargs lP i
Torshälla, på kartan markerad med en triangel.

Det var varmt och gott i solen när vi väntade på startsignalen utan
för omklädningsrummen och det skulle tveklöst bli en svettig jakt.
Detta förutsågs också av arrangörerna och vatten hade därför tagits
ut till de olika rävarna.

Kartan i skalan 1:15.000 och ekvidistansen 5 m gav oss en hel del
huvudbry med alla fält, eftersom de flesta brukar vara besådda så här
års och får därför ej beträdas, vilket begränsar våra möjligheter att

Q bara rusa rakt fram mot nästa räv. Här gällde det att tänka!

Klockan 10.58 startade vi och hela kopplet på 16 jägare rusade åt NNO
över fältet och många av oss kunde därför ta både l.an och 7.an i
andra passet och därefter gavs det flera olika banalternativ genom

() rävarnas placering. Åtminstonde sex olika alternativ hörde jag
nämnas. Banlängden beräknades till drygt 5 km.

Terrängen var delvis mycket lättsprungen med många stigar men det
fanns också områden med nyligen avverkad skog med mycket kvarlämnat
ris, som gjorde det svårsprunget, samt en del blockterräng. Rävarna
var lagom dolda under en gran eller dyligt och gick man på en nog
grann kompasskurs kunde man ganska lätt finna dem mellan passen.

Efter duschen samlades vi i ESA’s nya, fina klubbstuga alldeles i
närheten för fika, radiokörning och prisutdelning och vi kan
konstatera, att Bengt från ÖSA vann också denna jakt. GRATTIS! Innan
vi tittar på resultatlistan tackar vi ESA med Urban och Dag i spetsen
för denna fina jakt.

Resultat

1) Bengt Evertsson ÖSA 8 0.56.10 7 rävar
2) Gunnar Svensson SRJ 0 0.57.32
3) Christer Eriksson VRK 5 1.02.29
4) Bo Söderqvist SRJ S 1.06.20
5) -CGR/Sven ÖSA 0 1.07.33
6) —EZM/Leif VRK 0 1.07.41
7) —KON/Olle SRJ 0 1.15.34
8) -RGH/Johan SRJ S 1.15.48
9) —OY/Lasse SRJ 0 1.18.55

10) —FUG/Jan ‘FRK 5 1.20.33
11) Kalle Svensson 8RJ J 1.21.09
12) -BGU/PA SRJ 0 1.23.58
13) Magnus Holmberg ÖSA J 1.28.21
14) Sven Carlsson SRJ 0 1.34.45
15) —OWY/Birgitta ÖSA D 1.43.50 6 “

16) —OWV/Stig ÖSA 0 1.56.30




