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God Fortsättning på det nya året och välkommen till alla fina räv
jakter som vi skall ha. Blir det runt 30 st jakter i år också eller
börjar vi bli mätta på onsdagskvällar resp söndagsmorgnar? Kom till
årsmötet och tyck till.

Årsmötet hålles onsdagen den 18.1 kl 19.00 i Turebergs IF:s klubb-
stuga, som ligger i slutet av Gammelvägen i Törnskogen,
telekarta 17, ruta Gi. De som vill bada bastu först kommer
någon timme tidigare.

“The same procedures as all previous years” gäller, dvs
ring OY/Lasse senast måndagen den 16.1 på telefon 08—754
76 47 och tala om att du kommer, så att han kan köpa till
räckligt med fika och tilltugg.

Som vanligt finns årets totala resultatlista, som avslöjar hur tätt
det är i toppen, längre fram i bladet samt också Kalles berättelse
om Idre-lägret och efter det kan våra banor aldrig bli för långa!

Därmed över till RESULTATEN från de avslutande jakterna:

941009/Hellas

1) Gunnar 5 2.02.00 7 st 4) KON/Olle 1.14.00 3 st
2) Clas T 1.53.40 5 “ 5) EJM/Christer 1.32.00 2 “

3) Sven C 2.04.00

En ganska lång (7 km) bana i området söder och väster om Hellas.
En av rävarna var lömskt placerad på bortsidan av ett smalt sund
och några av jägarna stod på “fel” sida när räven startade. Ett par
pass tog det att springa runt utom för Gunnar, som simmande (1)
sparade ett pass.

Mycket blött i backen men vädret var soligt och ganska varmt.

941016/SKÅPJAKTEN

Årets Skåpj akt ställdes tyvärr in pga för få deltagande lag

941023/Täby lP

1) BGU/PA 1.23.20 7 st 6) Sven C 2.01.00 5 st
2) Gunnar S 1.19.28 7) Kalle 2.12.00
3) Clas T 1.22.03 8) “Louis” 2.00.55 4 “

4) AKF/Bosse 1.28.25 8) Ronny 5 2.00.55
5) RGH/Johan 1.34.39 10) Ludmila 2.12.00 3 “

Ett par nybörjare, som hade hörsammat kallelsen i SSA’s bulletin,
hittade under Svens sakkunniga ledning tre rävar och fortsatte
sedan på egen hand till den fjärde. Ludmila uppfriskade sina räv-



jaktskunskaper efter några års träda och vi hoppas nu att hon
kommer att bli en av “allvädersjägarna”.

Banan var ganska stigrik med mycket folk ute på promenad och många
tittade förundrat på oss när vi rusade runt till synes avskärmade
från omvärlden.

941028—30/KM—OPEN i Huddinge

Totalresultat 80 in dag resp natt

1) VMU/Bengt
2) Magnus H
3) Kalle
4) SyN/Hans
5) Christer
6) BGU/PA

4.51.00
5.18.55
5.23.30
4.40.47
4.49.00
4.22.00

2.13.45
2.28.30
2.14.16

7) KON/Olle
8) EZM/Leif
9) Clas T

10) Bo 5
11) Henrik J

3.37.50
4.03.00
4.54.25
1.58.05
3.57.00

Gunnar hade lagt ned ett enormt arbete på att planlägga dessa långa
jakter. God hjälp fick han av BZR/Tobba som ställde upp med att
lägga ut rävar till alla tre tävlingarna.

Fredagskvällens 80m-nattjakt i området vid Gladökvarn blev mycket
lång (ca 8 km med rävar i ytterkanterna på kartan) och hård i den
tuffa terrängen med regn nästan hela tiden. Halt på mossiga stenar,
kallt och välgömda rävar; ingen gick runt.

Lördagens BOm-dagetapp med start vid Paradiset blev ännu längre
men det fanns en hel del stigar och skogsvägar att springa på. Var
ningsskyltar för älgj akt fanns uppsatta lite här och där men inga
skott avlossades. Även här var rävarna väl dolda och man var tvun
gen att pejla sig ända intill dem. En av dem såg ut som en rund,
mossig sten en liten bit från ett träd.

Söndagens 2m—j akt hade startplatsen utmed Lännavägen norr om Fle—
mingsbergsviken och målplatsen ett par km österut. Banlängden blev
inte lika lång som tidigare men med denna tuffa terräng i kombina
tion med 2m—sändarna och alla reflexer gjorde att det blev en lång
vinnartid, ca 1 timme längre än vad Gunnar hade som idealtid!

941113/Diurgården

1) Gunnar 5
2) Clas T
3) KON/Olle

1.05.00
1.21.55
1.22.50

7 st 4) BGU/PA
5) Sven C
6) AKF/Bosse

2.06.00
2.08.00
1.20.00 5 st

Samling och start vid Kaknästornet, en plats man snabbast möjligt
måste komma bort från vid pejling. Fint, kallt väder och välgömda
rävar; en av dem låg vid den optiska telegrafen utanför Tekniska
Museet med antennen bland teckenspadarna! Den var mycket svag.
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941120/Åctesta

1) Gunnar 5 0.55.54 5 st 6) OY/Lasse 1.34.40
2) KON/Olle 0.56.05 7) Gunnar F 1.35.00
3) BGU/PA 1.05.20 8) Victor F 1.36.50
4) AKF/Bosse 1.05.30 9) Andreas F 1.37.00 4 st
5) Sven C 1.18.20 10) Ludmila 2.12.00

Banläggare Kalle hade pga sjukdom gjort en ganska kort bana men med
lurigt placerade och mycket väl dolda rävar. En låg fritt uppe på
en liten berghäll men dold i löv så att den såg ut som en sten; en
annan låg 1/4—dels våglängd från en brant, vilket gav en ordentlig
reflektion med kryss på fel plats. Kallt och regnigt, riktigt rug
git.

941127/Hellas

1) KON/Olle 1.16.50 6 st 5) AKF/Bosse 1.29.00
2) RGH/Johan 1.18.41 6) Sven C 1.36.55
3) Gunnar S 1.20.00 7) Ludmila 2.12.00 2 st
4) BGU/PA 1.27.45

Sten Sandberg hade gjort en lagom lång bana i den fina Hellaster
rängen söder och sydost om gården med mycket stigspringande. Räv
2 slutade redan i första passet och räv 6 var så svag, att vi
sprang förbi den i tron att den låg i kartans ytterkant. Kallt men
uppehållsväder och den tuf fe kunde plumsa i sjön efter bastubadet.

941211/Ursvik

1.00.41 7 st 4) KON/Olle
1.13.32 5) Gunnar F
1.14.10 6) Sven C

Ett häftigt regn under natten gjorde terrängen mycket blöt men på
morgonen klarnade det upp, samtidigt som temperaturen föll ett par
tre grader, och det blev ett fint väder med en ganska snäll bana.
Glögg och pepparkakor inledde denna jakt, som egentligen var utlyst
som en skidj akt. De enda skidor som skulle kunna användas vore i
så fall vattenskidor.

94l231/Stuvsta

1.19.10 17 st 4) OY/Lasse 1.46.00
1.27.05 5) Gunnar F 2.01.30
1.42.00

Den traditionsenliga avslutningsjakten för året med start och mål
hemma hos Gunnar och Kalle i Stuvsta. 10 st o—kontroller och 7 st
rävar var utlagda i villaområdet. Kl 10.08 fick vi starta med att
leta efter de fasta kontrollerna och kl 10.30 startade rävarna.

Som vanligt knepigt att pejla några av rävarna eftersom branter och
antal jordplan påverkar pej landet liksom alla el- och telefonkablar
som genomkorsar området. Efter jakten dusch, bastu och fika hos
Gunnar.
Nu kan du vända på bladet för att se vem som är årets vinnare och

1) Gunnar 5
2) Clas ‘2
3) AKF/Bosse

1.33.45
1.42.44
1.46.00

1) ECU/PA
2) AKF/Bosse
3) KON/Olle



också konstatera, att det är tätt i toppen, lika tätt som förra
året och med samma ordningsföljd på de tre första platserna. Även
poängen är nästa lika som förra året och då har vi ändå två jakter
färre i år, totalt 28 st.

KOMMANDE JAKTER:

Som traditionen bjuder kallas du härmed till de första jakterna
under 1995:

Onsdag 18.1: ÅRSMÖTET! Se kallelsen på sid 1

Söndag 22.1: Samling kl 1000 vid Brostugans P—plats på Kärsön.
Telekarta 28, ruta C3
Arr. BGU/PA

Söndag 12.2: Samling kl 1000 på Järvafältet vid Tensta/Rinkeby. Kör
ned Krällingegränd från spånga Kyrkväg och sedan under
E18 till P-platsen. Telekarta 23, ruta Hl
Arr. Sven C

Lördag 25.2: Samling kl 1700 vid Sundby Friluftsgård (telekarta 50,
ruta D5) för årets första, traditionella NATTSKIDRAV
JAKT (om vädret tillåter förstås). Därefter bastu och
fika hemma hos arrangören Gunnar 5

Om det finns snö på någon/några av jakterna gäller skidjakt!

Vi ses i skogen!

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)
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Liten tillbakablick på årets RPO—VM

1 samband med RPO-VM 1992 i Ungern blev vi tillfrågade, om vi skulle
kunna tänka oss arrangera 1994 års RPO—VM, en fråga vi svarade ja på.
1 början av 1993 kom den officiella förfrågan från IARU Region 1 och
strax därpå kom uppdraget. Nu kunde vi börja på allvar.

Inbjudan skickades ut till alla rävjaktsaktiva länder. i Region 1 och
Region 3 och till slut kunde vi notera 27 länder med nästan 300 del
tagare. Största gruppen kom från Ukraina med drygt 20 deltagare, min
sta från Bulgarien med en deltagare och den längsta resan hade del
tagarna från Australien och Nya Zealand. Av de nordiska länderna
deltog Finland och Danmark för första gången i ett VM.

Q Från början var det meningen att vi skulle vara på en hälsobrunn iBergslagen men av olika skäl fick vi överge denna plats och leta
efter något nytt. Vi kontaktade en del militära anläggningar och fick
så småningom klartecken från Ing 1 i Almnäs väster om Södertälje. Där
utbildas FN—poliser för tjänstgöring i bl a forna Jugoslavien och en

Q del av dessa strulade till det ordentligt för oss redan första dagen,men mer om detta längre fram. Tävlingstiden bestämdes till 12 — 17
september.

När överenskommelsen var klar med Ing 1, startade Lasse/SMOOY, som
var ansvarig för banläggningen, arbetet med att hitta lämpliga skogs—
områden för tävlingarna. God hjälp fick han från orienteringsklubbar—
na i Södertälje med namn på berörda markägare och jakträttsinnehavare
och så småningom var kartorna klara.

Vi hade turen att hitta en stor karta med Ytterenhörna kyrka i norr
och Turinge kyrka i söder och sedan kartan beskurits i A4-bredd kun
de vi dela den på mitten och få jaktområdena kant i kant med varan
dra.

Den norra delen av kartan blev redan från början avsedd för 80m—
jakten under det att den södra delen kom till i en hast, sedan det
första förslaget att starta 2m—j akten väster om Ing 1 med mål inne
på regementet föll på bl a de stora förändringarna i terrängen den
nya Mälar-banan orsakade. Den stryker nämligen tätt intill Ing 1 och
det är inga små ingrepp i naturen en sådan bana kräver.

Under planeringen av startplatsen för 2m-j akten träffade vi bonden
Knut, som med glädje lät oss disponera ett markområde för samling och
start. Detta område hade han tidigare använt som en av startplatserna
för 5-dagars 1992 och han uppskattade verkligen alla nya stigar dessa
flera tusen löpare lämnade efter sig!

Lasse/—OY lade ned ett stort arbete med planeringen av rävarnas pla
cering och det blev många och långa strövtåg genom markerna för att
hitta de riktigt bra gömställena för rävarna. Stämplingen skulle ske
med vanliga orienteringsklämmor på en bock och under denna skulle det
hänga en liten o—skärm. Rävbemanningen (tekniker och domare) skulle
gönuna sig under en gran eller ett vindskydd 10-2 0 m från bocken för
att kunna se numret på jägaren och pricka av det på en lista.

Ansvarig för att hitta rävar samt sambandet mellan dessa, start och
mål samt till Ing 1 blev Alf/SM5XQ, som till sin hjälp fick av med—
lemmar i Täby Sändaramatörer (TSA) och Stockholms Rävjägare (SRJ).



För att inte radiosambandet skulle kunna avlyssnas av amatörer fick
vi låna militära radiostationer från Ing 1 samt tillgång till en av
dess repeaterkanaler. För säkerhets skull fanns det dubblering på
såväl 2m som 70cm.

Ansvarig för startplatsen blev Lasse/SMSJCQ med hjälp från medlemmar
i Mälardalens Radioklubb, och för startplatsen Donald/SM5ACQ med
hjälp från Västerås Radioklubb (VRK). Tält för skydd mot regnet,
målvagn, start— och målklockor samt rullande toaletter hyrde vi från
lP Skogen, som transporterade ut allt och också satte upp tälten.

1 informationen härskade Ludmila Chernova från Ukraina, XYL till
räven Johan/-RGR, och Ivan/—ASE. Till sin hjälp hade de löjtnanterna
Heinz Fischer och Erling Glanz från Ing 1 och dessa gjorde ett fan
tastiskt jobb under tävlingsveckan.

Q För att klara alla transporter under veckan hyrde vi bussar frånregementet och allt styrdes av Sven Carlsson från SRJ. Det gällde att
hämta deltagare från Arlanda och Värtahamnen på måndagen och köra
tillbaka dem på lördagen, transporter ut till tävlingsområdena på
onsdagen och fredagen samt in till Stockholm under den “Fria dagen”

o på torsdagen.
Databehandlingen av deltagarförteckningen, utskrift av deltagarnas
ID—kort samt resultaten av tävlingen sköttes av Göran/SM4HQO, som
dessutom sprang i seniorklassen i det svenska landslaget. Sekreterare
i den internationella juryn var Gunnar/SMSCWV och tekniskt ansvariga
för rävarna Bosse/SM5CJW och 3anne/SM5FUG.

Tävlingarna kunde börja.

De första deltagarna kom redan på söndagen den 11:e, en dag för ti
digt. ~å måndagen kom så deltagarna i spridda skurar med buss från
Arlanda eller Värtahamnen eller med egna fordon och de kunde succe—
sivt dirigeras till respektive logement. Men det var nu en stor grupp
FN—soldater inte kunde få “ändan ur vagnen” och lämna kasernen som
utlovat senast kl 10.00 utan vimsade runt ända till kl 17.30, vilket
ställde till stora problem både för oss och de som skulle ligga där.

(3 Var fanns det ansvariga befälet? Lyckligtvis var vädret soligt justdenna dag; hur det skulle ha varit om regnet föll vill vi helst inte
tänka på!

Tisdagen kom och med den det dåliga vädret med spridda skurar och

(D däremellan regn och under dessa konditioner skulle jägarna provasina saxar mot de testrävar vi satt upp. Det var många färgglada
paraplyer som rörde sig i den lilla skogsdungen!

Senare på eftermiddagen kunde så detta VM officiellt öppnas med tal
av SSA’s vice ordförande Calle/SMSBF, regementschefen och överdomaren
Chris Slomczynski/SP5HS. Som en överraskning hade Ing l’s egen musik
kår, “The Pipes and Drums of the First Royal Engineers”, engagerats
och de gjorde en mycket uppmärksammad och uppskattad föreställning
med sin skotskinspirerade klädsel och säckpipor. TV-teamen från Japan
och Tjeckien svärmade som flugor kring musikerna.

Onsdagsmorgon. Regnigt. Väckning kl 05.30 med frukost 15 minuter
senare, utdelning av lunchpaket och avfärd till startplatsen för 2m-
tävlingen kl 06.30. Under tiden hade start— och målpersonalen kommit
på plats liksom rävarna med resp domare ute i skogen och slutligen
sambandspersonalen för övervakning av rävarna vid start och mål.



Första startgrupp kunde så starta strax före kl 08.00. 1 VM-tävlingar
startar man ± grupper med 5 min mellanrum, eftersom de fem rävarna
sänder 1 min var under en 5—minuterscykel. 1 varje grupp i ingår en
dam, en junior, en senior och en oldtimer men det får inte vara två
från samma land. Detta är inte något problem i början av tävlingen,
när det finns gott om deltagare att välja bland, men det blir lite
knepigare mot slutet av startlistan. Det finns därför ibland grupper
med bara en eller ett par startande. Det stora antalet deltagare i
kombination med denna startprocedur ger ett mycket stort startdjup,
i vårt fall nästan 6 timmar (!), och det blir därför väldigt jobbigt
för de sista startande, ± synnerhet när det regnar tinuue efter timme.

Detta sätt att starta har diskuterats många gånger men det finns inte
någon bra lösning. Visserligen hade vi satt upp ett antal tält för
skydd mot regnet men mot leran kunde vi inte göra något.

0 1 mål var det lugnt ganska länge innan de första jägarna kom. Banläg
garen hade räknat med en jakttid på drygt 1 timme men vinnaren kom
in ca 20 minuter tidigare. Mycket snart efter start kom de första
åskådarna från startplatsen med skyttelbussen till mål och det sed

Q vanliga oljudet från harskramlor och leksakstrumpeter kom igång. Påca en km avstånd kunde detta höras! Om någon jägare hade någon fördel
av detta vet vi ej.

Inne ± målvagnen arbetade en liten grupp med tidtagning och rapport
skrivning samtidigt som en videokamera spelade in signalerna från
rävarna, synliga på en spektrumanalysator. Denna analysator skulle
dokumentera att alla rävar hördes under hela tävlingen ifall någon
jägare skulle påstå, att han inte hade hört en räv under en del av
tävlingen. Även vid startlinjen fanns en mottagare för övervakning.
På varje räv fanns dubblerade sändare och sambandsnätet kunde ome
delbart slå larm om någon räv inte hördes.

Alla mäktade dock inte att ta alla sina rävar och två tog inga över
huvud taget — den ena (en junior från Makedonien) kom helt fel,
sprang genom tävlingsområdet för 80m—jakten (fast det visste han ju
naturligtvis inte då) och kom ut vid Ytterenhörna kyrka, där han

Q stoppade en bil. Pga språksvårigheter kunde han inte göra sig förstådd, så den kvinnliga föraren gjorde det enda riktiga — hon körde
killen till polisen ± Södertälje! Där visste man om våra aktiviteter
och efter ett telefonsamtal hämtades han av en militärbil.

Q Den andra (en oldtimer från Frankrike) sökte skydd mot regnet underett träd, somnade (!) och vaknade först efter några timmar. Uppenbar
ligen helt desorienterad tog han sig ut på en större väg i utkanten
av tävlingsområdet, där han plockades upp av personal ur startplats—
gruppen på väg till Ing 1 efter sina dryga sex timmars tjänst och
blev körd till mål. Hans lagkamrater var mycket oroliga eftersom han
ansågs vara till åren kommen (runt 50 år) och såväl terräng som väder
var i besvärligaste laget. Han dök upp i grevens tid, ty en skall
gångskedja med polisinsats höll på att sättas upp. Vem som skulle
betala denna insats, om han hade återfunnits sovande i skogen, är
inte känt.

Ett TV—team från ABC—nytt kom och filmade under flera timmar från
start— och målplats samt i skogen vid en räv. Vår junior, Henrik
Johansson, blev intervjuad vid start och mål samt filmad när han
passerade räv 4. Inslaget blev sedan 2,5 minuter långt i de lokala
nyheterna samt sändes sedan ytterligare en gång på söndagen i prog



rammet “Landet runt”.

Tyvärr drabbades tävlingen av en diskvalificering av ett lag. En
senior och en oldtimer hade sprungit tillsammans över halva sträckan
och detta kunde man se när de olika deltiderna mellan rävarna kon—
trollerades. Dessutom hade senioren inte besökt sin femte räv på
vägen till mål.

Torsdagen var en vilodag och det kunde nog behövas. Deltagarna kördes
in till Wasa-museet (ett mycket uppskattat besök) och därefter ned
till centrala Stockholm. Tyvärr var vädret mardrömslikt; igår, ons
dag, regnade det, idag öste regnet ned som ett skyfall under hela
dagen och spolierade möjligheterna att titta på Stockholm. Det blev
shopping och lunch på Clock—restauranterna i centrum. På hemvägen
körde en av bussarna vilse i sta’n och fick dessutom fel på vindrute—
torkarna. Tre timmar försenad svängde bussen in på kaserngården och

O det blev språngmarsch in till matsalen, där några ur kökspersonalenpå övertid väntade med van mat.

En nervpåfrestande incident drabbade startplatsarrangörerna under
iordningställandet av 80m—startplatsen denna dag. Plötsligt dök en

Q markägare upp, som undrade vad i h-e som pågick här! Ingen hadekontakta honom och här fick vi inte vara! Iväg med er! Ett ilbud i
lerig bil for in till Ing 1 för att hämta PA/-BGU och efter ett visst
letande hittade vi markägaren. Det visade sig nu, att den arrendator,
som hade hand om ängen, inte hade kontaktat markägaren, i tron att
denne hade hänvisat Lasse/—OY till arrendatorn. Hänger ni med? När
detta blivit utrett önskade markägaren oss lycka till med tävlingarna
och for iväg med sit makadamlastade bil. Stormen och regnet slet i
tältdukarna och det var med stor möda lP Skogen kunde sätta upp täl
ten på den öppna ängen.

Fredag. Tävlingsdag nummer två och nu på Bom-bandet. Regnet hade
tillfälligt upphört och solen tittade t o m fram lite på morgonen.
Samma tidiga procedur som på onsdagen, samma startdjup med väntan,
samma regn på middagen och samma lervälling runt samlingstälten vid
startplatsen. Så småningom kom alla i mål, ingen hade gått vilse och
ingen hade sovit.

Sedan juryn hade godkänt resultaten samlades vi i sporthallen för
prisutdelning. Det skulle bli guld—, silver— och bronsmedaljer såväl
individuellt som lag, totalt 96 st (!). Juniorvinnare på 2m—tävlingen
blev så okontrollerat glad, att han satte fart på en flaska mousse—
rande vin och sprutade detta ut över fotograferna framför sig.

Kort därefter uppenbarade sig två man ur kasernvakten med golvmoppar
och vatten för att torka upp vinet, hölls emellertid tillbaka tills
prisutdelningen var klar varvid “vinsprutaren” kallades fram, kanske
i tron att han skulle få ett extra pris, och fick i uppgift att torka
upp efter sig. Reaktionen kan kanske var och en tänka sig!

1 och med att prisutdelningen var klar blev det dags för den avslu
tande banketten, där stämningen steg i takt med att innehållet i
vinflaskorna sjönk. När allt var uppätet och urdrucket fanns det
möjligheter att gå antingen till officersbaren eller till discoteket
i Soldathemmet och stämningen blev ännu högre. När stämningen stod
på topp, kom plötsligt vakten och stängde allt, eftersom klockan var
01.00 och nu skulle alla gå till sängs. RPO-VM 1994 var tillända och
nu gällde bara hemresan på lördagen och frågan: var skall nästa VM
arrangeras 1997? Många gissar på Region 3 men ingen vet.



Slutligen ett stort TACK till medlemmarna i de olika radioklubbarna
som ställt upp och hjälpt till i planeringen och genomförandet av
detta VM; personalen på Ing 1; Södertälje Jaktskytteklubb, som upplät
sin klubblokal mitt ute i skogen vid 80m-målet för fika samt
sponsorer och donatorer till vårt VM—lotteri.



Städjan tur och retur
Under det årliga träningslägreti Idre
utkämpades som många gånger förr
Gunnars beryktade mara under en
sommarvecka mitt i semestern.

Denna gång tror jag att segrartiden säger
alltom hurbanan var Segrare BengtEverts
son på 3’1725.
Som vanligt gick tävlingen på ganunal
beprövad terräng. Städjans topp områden,
där detta race förövrigt alltid har hållits.
För er som aldrig har varit med så studera
kartan lite noggrannare för att bilda er en

(pfattning om vad detta innebär!

Men denna gång överträffade Gunnar sig
själv, efter ca 10 timmars nattlig utplace
ring så var det dax för de startande som var
helt ovctandc om att anta denna utmaning.

Qstartfältet fanns förutom de vanliga ihäriga rävjägarna ca 20 Tjecker som knap
past visste vad de gav sig in på. Givetvis
var det svenska regler som gällde 7 räva~
10 min pass och obegränsad banlängd. Det
var också gemensam start vilketTjeckerna
var lite frågande för Skulle det inte bli
klunglöp och bara hängning?
Men vi lite men erfarna “maraton” löpare
visste att denna bana bjöd på allt, vilket
skulle leda till stora tids differenser och i
viss mån olika rävantal.

Vilket efteråt visade sig vara ett dumt be
slut eftersom det bara var en som tog alla,
men Gunnar uppskattade att han slapp ta in
den!

När man hade stått där och väntat ut 6:an.
Sändnings tiden 3 tim och 10 min var ute,
så var det äntligen dar att släpa den vanliga
räv lådan och ett motorcykel batteri på ca 6
kg över ~ället.
Denna extra tripp tog 1,5 timmaz i stiglös
terräng.
När jag kom tillbaka visade det sig att jag
inte var sist tillbaka, otroligt.

Så vill ni vara med om något specielltnästa
är så boka upp “Idreveckan” nästa sommar
Om “Idremaran” nästa år blir som de andra
åren så är det garanterat den längsta räv-
jakten under året, med det häftigaste stig
ningen och med garanterat bra utsikt. Det
vinnande banvalet är illustrerat i diagram
met nedan tillsammans med årets sUgning
och höjden över havet. Banans totala längd
var 15,2 km enligt Bengts val.
Denna återspegling är skriven av Kalle
Svensson.

För mera information om nästa års Idre
läger ring Bengt Eversson 0581-10907.

När man efter en viss möda hade kommit
igång och tagit första räven så förstod man,
en Gunnar klassikei en i vaije hörn och
givetvis en på den högsta toppen i området,
dvs Städjan. Det visade sig också att alla
hördes bra utom nr:5 som tillsammans med
ir:6 hade blivit lite modifierade med dub
iel drivspänning, dvs 13,75V, vilket skulle
leda till lite mera effekt (???). Men tyvärr
klarande inte nr:5 av denna dubbla spän
ning, så den sände ut någon mycket svag,
överstyrd signal.

‘)etla skulle leda till attdet var några få som
lyckades dels att höra och ta denna kon
troll. En av dessa var givetvis Bengt med
sin “vanliga tu?’.
När man som jag böijat med att klättra upp
till nr:4 och skulle vidare till nr2 var man
lite seg i benen, dels efter de föregående
dagarnas aktiviteter och givetvis böljade
de 200 meter sUgning att kännas av också.
Det värsta var attman visste att det var 230
meter i höjdled kvai så det var bara att
börja springa lite långsammare.
Efter att man hade tagit 2:an insåg man att
det var nr:6 som stod på tui enkelt bara
nerför!
När man efter mycket om och men tog 6:an
insåg man att det hade tagit alldeles för
lång tid att ta 2:an (ca 5 pass), detta ledde
till att trött som man var tog beslutet att ta
in 6:an eftersom man inte skulle hinna ta
alla kontroller på den tid som var kvar

1-

0

0

E

1200

1000

800

600

400

200

0

höjd över havet

%%Prskillnadmellanrävar

c~j co u-, — r— co ~
Eco

Avstånd 2200 1500 2600 1500 1900 2900 900 1700



Idre Maran - 1994
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Place NAME CLASS START TIME END TIME TIME FOX
1 Bengt Evertsson Sen 10.00.00 13.17.00 3.17.00 7
2 PetrVanek Sen 10.00.00 12.55.00 2.55.00 6
3 Michal Skop J 10.00.00 12.55.00 2.55.00 6
4 Bo Söderquist Sen 10.00.00 1 3.07.00 3.07.00 6
5 Allan Asmusen Sen 10.00.00 1 3.33.00 3.33.00 6
6 Fredrik Sundin Sen 10.00.00 12.56.30 2.56.30 5
7 Väciav Kejmar Sen 10.00.00 12.57.00 2.57.00 5
8 PetrJelinek J 10.00.00 13.01.00 3.01.00 5
9 Mosmir Sukenik Old 10.00.00 1 3.05.00 3.05.00 5
10 Jiri Pavlu J 10.00.00 13.20.00 3.20.00 5
1 1 Lenka Novotnå D 10.00.00 12.40.00 2.40.00 4
12 Pavla Baierovä 0 10.00.00 12.40.00 2.40.00 4
13 Kolek J 10.00.00 13.20.00 3.20.00 4
14 Kochrek Sen 10.00.00 13.22.00 3.22.00 4
15 JakubOma J 10.00.00 13.24.00 3.24.00 4
16 Väciav Dytrych J 10.00.00 13.27.00 3.27.00 4
17 Jaroslav Hajn J 10.00.00 13.27.00 3.27.00 4
18 Skrbek J 10.00.00 13.32.00 3.32.00 4
19 Skrivanova D 10.00.00 13.32.00 3.32.00 4
20 Anton Blomann Old 10.00.00 13.41 .00 3.41 .00 4
21 Mejstrikova D 10.00.00 12.37.00 2.37.00 3
22 Koporova D 10.00.00 12.45.00 2.45.00 3
23 Jaroslav Hajn J 10.00.00 13.27.00 3.27.00 3
24 Fucik Sen 10.00.00 14.00.00 4.00.00 3
25 Martin Hanäk Sen 10.00.00 14.00.00 4.00.00 3
26 Karl Svensson Sen — 10.00.00 14.37.00 4.37.00 3
27 Pavel Sedlacek Sen
28 Zbynék Pospéch Sen
29 Gunnar Svensson track —

Sida 1


