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Hösten har kommit och med den våra vanliga veckojakter. Tyvärr blev 
det inte något SM i ESA pga för få deltagare-- endast 8 (!) st vid 
anmälningstidens utgång och fyra dagar senare, efter idogt arbete 
av Dag/IAJ vid telefonen, ytterligare tre jägare. Smärtgränsen för 
genomförandet låg vid 16 st. 

Dock kommer ett SM i alla fall att arrangerasil 

() I samband med vårt KM/Open kommer även SM att genomföras och medal
jer att utdelas. Information finns längre fram i bladet. ställ nu 
upp allihop! Det finns stora chanser att såväl norska som danska 
j ägare kommer! ! 

o 

c 

Två större tävlingar har avverkats under året, nämligen NM i Dan
mark i början av augusti samt EM i Bulgarien i början av september 
och om dessa kan ni läsa på annan plats i bladet. 

Med detta går vi över till RESULTATEN från eftersommarens och hös
tens jakter: 

960807/Rösjön: 

l) AKF/Bosse l. 31.15 7 st 5) OY/Lasse l. 47.05 
2) Gunnar s l. 31.30 6) Sven c 2.03.10 
3) Clas T l. 38.00 7) CLE/Lennart 1.58.50 6 st 
4) BGU/PA 1.38.40 8) IWH/Gösta 0.58.00 2 Il 

En varm och härlig sommarkväll med lagom gömda rävar i den fina 
terrängen öster om Rösjön kännetecknade denna första jakt efter 
sommaren. Banlängden var ca 6 km. 

96081JlLidingö 

l) KON/Olle 0.57.50 
2) Gunnar F 1.08.30 
3) Gunnar s 1.08.35 
4) Clas T 1.08.40 

5 st 5) 
6) 
7) 
8) 

Sven c 
OY/Lasse 
Roland J 
Mikael J 

1.17.45 
1.18.40 
1.31.00 2 st 
1.40.00 l lt 

Två nybörjare dök upp; hoppas de kommer igen någon gång. Titta hur 
tätt det var mellan 2.a-4.e plats! Kastade alla tre sig måhända 
samtidigt fram till samma räv? 

Denna jakt skulle traditionsenligt vara den sista före SM men så 
blev det inte. SM:et ställdes nämligen in pga för få deltagare ty 
endast 8 st hade anmält sig när anmälningstiden löpt ut. Nu är det 
bestämt att vår KM i början av november också skall innehålla SM. 
Mer om detta längre fram! 
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960828/Granskog 

1) Gunnar s 
2) BGU/PA 
3) KON/Olle 

1.43.00 5 st 
1.46.40 
1.56.00 

4) sven c 
5) Patrik N 

1.55.00 4 st 
2.12.00 2 Il 

En ovanligt lång jakt, ca 7 km, en vanlig onsdagskväll med sju 
rävar resulterade i att ingen hann runt. IWH/Gösta och SVM/Hans 
fixade med gemensamma ansträngningar denna jakt och trots att de 
använde cyklar fick två rävar lämnas kvar i skogen över natten. 

Nybörjaren Patrik (arbetskamrat till Gösta) fick hjälp med den 
första räven och tog sedan nästa på egen hand. "Det var svårare 
än jag trodde" var hans kommentar, men han kommer nog igen. 

960911lEnebyberg 
1) AKF/Bosse 1.24.50 5 st 6) sven c 1.48.10 
2) BGU/PA 1.26.15 7) Gunnar F 1.51.00 
J) Gunnar s 1.26.20 8) Clas T 1.52.16 
4) KON/Olle 1.29.10 9) Kalle 1.00.00 4 st 
5) OY/Lasse 1.40.55 lO) Patrik N 2.12.00 2 " 
En ganska lång bana med fem rävar, varav fyra låg ute när starten 
gick. Den femte skulle Lennart B lägga ut efter start och det skul
le alltså bli en överraskning för de som chansade åt "fel" håll. 
Gällde norrut eller söderut? 

Lennart var dock på gott humör och placerade den strax söder om 
startplatsen - det spelade alltså ingen större roll om satsningen 
gick norrut eller söderut. 

Vackert väder hela dagen och kvällen. Det regn, som enligt prognos
en skulle ligga över östra Svealand på onsdagen, hejdade sig i NV 
och drabbade oss först på torsdagen och då kom det rejält. 

960918lTörnskogen 

l) KON/Olle 1.58.50 7 st 5) Gunnar F 2.07.00 
2) AKF/Bosse 1.59.00 6) sven c 1.32.00 3 st 
3) Gunnar s 1.52.00 6 Il 7) Patrik N 2.12.00 2 Il 

4) BGU/PA 1.59.06 

Banläggaren OY/Lasse hoppades vi skulle säga efter jakten att detta 
var något att bita i - och han blev sannspådd. Endast två hann 
runt under stipulerad maxtid på den drygt 5 km långa nattbanan. 

En av rävarna låg mycket nära samlingsplatsen vid Tureberg OK:s 
klubbstuga och där satt också Lasse för att spana in slutstriden. 
Den stod mellan Olle och Bosse, som Olle vann med 10 sekunder. 

Varmt på dagen men kyligt på kvällen. Månen och stjärnorna lyste 
ned på oss där vi kämpade oss fram genom terrängen. Dusch och bastu 
avslutade höstsäsongens kvällsjakter och nu återstår bara att kalla 
till de resterande jakterna för 1996. Vänd nu på bladet! 
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KOMMANJ)E JAKTER: 

Söndag 29.9: Samling kl 1000 för den första söndagsjakten för 
höstsäsongen vid Ängsjö friluftsgård 
Arr. Sven C 

Söndag 6.10: Samling kl 1000 vid Brostugans servering på Kärsön, 
telekarta 28/C3 
Arr. BGU/PA 

Söndag 13.10: "Mysjaktl" Samling kl 1000 vid Fiskartorpet, tele
karta 25/G5 för en lätt(!) jakt med medtagna nybör
jare 
Arr. AKF/Bosse 

Söndag 20.10: Ring Sten Sandberg på tel 08-19 18 63 om plats 

Söndag 27.10: Ring EJY/Anders på tel 08-551 716 58 om plats 

Lördag f sön-
dag 2-3.11: SRJ/KH + OPEN + 1996 lrs SM 

SRJ KM/OPEN + SM i RPO den 2-3 november 

Pga för få anmälda till årets SM i rävjakt, som skulle ha avgjorts 
i Eskilstuna-trakten den 17-18 augusti, gör vi nu ett nytt försök: 

SRJ (Stockholms RävJägare) inbjuder härmed till SRJ/KM, SRJ/OPEN (för 
utländska jägare) samt 1996 års SM, allt i en och samma tävling, 
under helgen 2-3 november. 

Som vanligt blir det en nattetapp på lördagskvällen (star~ ca 1830 
eftersom det blir mörkt betydligt tidigare i november än i ·augusti) 
och en dagetapp på söndagsförmiddagen (start 0900). I båda etapperna 
är jakttiden 3 timmar och antalet rävar 7 st . 

Eftersom tävlingen genomförs under älgjaktstiden, har vi träffat en 
överenskommelse med de lokala jaktklubbarna att de aktuella skogs
områdena skall vara fria från vapenförsedda jägare. 

Förläggningen blir i Räddningsverkets skola i Rosersberg i enkelrum. 
Lakan och handdukar ingår! Två enkelrum har gemensam toalett, dusch 
samt entredörr till korridoren. För den som inte vet ligger Rosers
berg i närheten av Märsta och Arlanda. 

Tävlingen är uppdelad i klasserna Damer (ingen ålders indelning) , 
Veteraner· (över 50 år), Oldtimers (40-50 år), Seniorer (18-40 år), 
Juniorer (under 18 år) samt Nybörjare (ingen åldersindelning) . 

Anmälan sker genom att sätta in 150,- på pg 40 96 39-2 (Föreningen 
stockholros Rävjägare) senast tisdagen den 1:a oktober. Ange signal, 
namn, adress samt klass vid din anmälan. 

Närmare info om förläggning, tider och slutlig kostnad liksom väg
beskrivning skickas. till alla anmälda ca 2 veckor före täv1ingsstart. 

Frågor besvaras av SM~BGU/PA på telefon 08-621 36 76 (arbetet) och 
08-26 02 27 (bostad). Medansvarig och banläggare för denna tävling 
är Gunnar Fagerberg, som vann förra årets KM/OPEN. 
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Söndag 17.11: Samling kl 1000 vid Holken i Huddinge. 
Vägbeskrivning: Äk till Huddinge och sväng in på 
vägen mot Sundby. Efter ca 3 km, vid Balingsnäs, 
svänger du till vänster, passerar Balingsnässkolan 
och fortsätter ytterligare ca 800 m. 
Arr. Kalle 

Söndag 24.11: Ring CZI/Klas på tel 08-532 551 96 om plats 

Söndag 1.12: Samling kl 1000 vid Lida Friluftsgård 
Arr. Kalle 

Söndag 8.12: Samling kl 1000 vid Sundby Friluftsgård 
Arr. Kalle 

Tisdaq 31.12: Samling kl 1000 hemma hos Gunnar s för den tradition
ella nyårsaftonsjakten i villaområdet i Stuvsta. Vi 
avslutar årets jakter med dusch, bastu och fika. 
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Radio-REF juli-aug 95 s. 27-29: L:antenne HB9CV 
3 ou 4 elements. 

Red. PA Nordwaegerj-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA 
tel. 08-26 02 27 (B), 08-621 36 76 (A), 070-572 59 95 (A) 
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NK i RPO 1996 

I år var det för första gången Danmarks tur att arrangera ett Nor
diskt Mästerskap i rävjakt och det genomfördes den 3-4 augusti vid 
Asserbo på norra själland, ca 50 km norr om Köpenhamn. Tävlings
centrum med övernattning var i en militärförläggning. Organisatör 
och tävlingsansvarig var Arne/OZ9VA. Deltagare kom från Sverige, 
Norge, Finland, Danmark och Holland. 

Båda tävlingarna genomfördes i ett härligt sommarväder och i myc
ket stigrik terräng med de för många danska skogar karakteristiska 
brandgator, som med ca 1 km avstånd delar in landskapet i kvadrater 
eller romber. Det var alltså lättsprunget men det gällde att veta på 
vilken brandgata man sprang och var man skulle vika av. Försökte man 
gena någonstans var risken stor att tät björkskog (markerad med grön 
eller t o m mörkgrön färg på kartan) stod i vägen. 

Enligt NM-reglerna var det fem rävar gömda ute i terrängen. Samtliga 
rävar, utom nummer ett, var obemannade. Ettans automat gick nämligen 
sönder på lördagsmorgonen och för att inte reducera antalet rävar 
till fyra, skickades en operatör ut som körde räven manuellt under 
båda tävlingarna. 

Var femte minut startade en tvåmannagrupp med jägare från olika 
klasser, vilket gjorde att det dröjde ca en timme innan samtliga 
startande hade gått ut. I det varma vädret spelade dock detta ingen 
roll. 

Målet på lördagens 2m-jakt låg vid en slottsruin ca 1,5 km från star
ten och denna plats (slottsruinen alltså) visade sig vara startplats 
för som-jakten på söndagsmorgonen. De två kartorna överlappade alltså 
varandra, mycket praktiskt. 

Banlängderna var ca 6,5 km på 2m-jakten och ca 7 km på som-jakten. 
Eftersom det var så mycket stigar, gynnades de löpstarka. 

Resultaten ser ut som följer. Klassegrarna markeras med fet stil: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

2m-jakten 
5 rävar 
SM4VMUfBengt 
SM4CGR/Sven 
LA50Q/Christian 
OZ1FSM/Allan 
LA5UGAfPer 
LA6XI/Knut 
Bo Söderquist 
OZ6MK/Mogens 
OZ6KH/Villy 
LA50BA/Arne 
SM5FUG/Jan 
SMOKON/Olle 
OH2NWM/Hannu 
Clas Theren 
LAlKP/Öivind 
NL12138/Pieter 
OZ4UR/Ivar 
PAODFN/Dick 
NL12125/Jenny 
LA4ND/Stein 

SEN 
OT 
OT 
SEN 
SEN 
OT 
SEN 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
JON 
OT 
OT 
YL 
VET 

0.58.16 
0.58.49 
0.68.46 
1.13.10 
1.25.10 
1.29.04 
1.34.24 
1.34.28 
1.34.32 
1.35.55 
1.38.58 
1.39.45 
1.45.54 
1.57.42 
l. 58.19 
1.59.52 
2.10.32 
2.12.40 
2.19.16 
2.20.16 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

som-jakten 
5 rävar 
SM4VMO/Bengt 
OZlFSM/Allan 
Bo Söderquist 
LA50BA/Arne 
SM5FUGfJan 
LA50Q/Christian 
LA5UGA/Per 
OH2NWM/Hannu 
SMOKON/Olle 
SM4CGR/Sven 
LA6XI/Knut 
SMOBGU/PA 
OZ6MKfMogens 
OZ9AEC/Alex 
LA3QG/Ole 
LAlKP/Öivind 
LA4ND/Stein 
Heqe Andersen 
Clas Theren 
NL12138/Pieter 

SEN 
SEN 
SEN 
OT 
OT 
OT 
SEN 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
OT 
SEN 
VET 
OT 
VET 
YL 
OT 
JON 

0.50.49 
1.01.37 
1.10.34 
1.17.57 
1.19.01 
1.19.43 
1.20.19 
l. 21.41 
1.22.59 
1.26.41 
1.28.05 
1.30.00 
1.30.13 
1.30.55 
1.35.23 
1.39.52 
1.44.03 
1.45.04 
1.45.41 
1.49.22 
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21) SMOBGU/PA 
22) Hege Andersen 

4 rävar 
23) PA3BNU/Evert 

3 rävar 
24) LA6VEA/Laila 
25) LA3QG/Ole 

o rävar 
26) OZ9AEC/Alex 

OT 2.20.22 
YL 2.23.09 

SEN 2.27.38 

YL 1.59.10 
VET 2.00.50 

SEN 0.41.20 

21) OZ4URjivar 
22) OZ6KH/Villy 
23) PAODFN/Dick 
24) OZ4QX/Peter 

4 rävar 
25) PA3BNU/Evert 

3 rävar 
26) OZ3WXjPer 
27) LA6VEA/Laila 

2 rävar 

OT 
OT 
OT 
OT 

1.52.55 
1.53.28 
2.04.30 
2.12.19 

SEN 2.32.13 

OT 2.08.14 
YL 2.09.18 

28) NL12125jJenny YL 2.01.00 

l räv 
29) Karen D Jensen YL 2.07.13 

o rävar 
30) Karsten Dons JUN 0.00.00 

Lagtävlingen vanns av Sverige med Bo Söderquist och SM4VMU/Bengt. 

Med detta är årets NM avslutat och vi tackar ArnejOZ9VA för denna 
fina tävling och allt det arbete han lagt ned på den. Vi hoppas att 
träffa honom och alla andra rävjägare på 1997 års NM, som enligt det 
ständigt cirkulerande arrangörskapet skall läggas i Sverige nästa 
gång. Planerna för detta är redan igång. 
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EM i Borovets 1996 
Europamästerskapen i ARDF, dvs rävjakt, arrangerades i år av BFRA, Bulgarian Federation of Radio 
Amateurs. Platsen fOr tävlingen var Borovets, som ligger i Ritabergen 70 km söder om huvudstaden 
Sofia. 

Boravets ligger på 1300 meters höjd och är en i Bulgarien mycket populär vintersportort. Hotell Rita 
där vi var inkvarterade är ett ganska modernt hotell med 1663 bäddar, tre restauranger och flera 
kafeer. I samhället finns det flera stora hotell och upp mot bergen går åtskilliga skidliftar. Pisterna är 
branta och har höjdskillnader på över 450 meter. Tre timmars gångväg från den högsta liftens 
toppstation ligger Balkans högsta bergstopp, Moussala, 2925 möh. 

Många deltagande länder 
När invigningsdagen var inne hängde alla deltagande länders flaggor i en lång rad från en av 
kafebalkongema. Totalt hade 19 länder hörsammat inbjudan och ställt upp med lag, större eller 
mindre. Från Sveriga var vi tre aktiva och en internationell domare. De aktiva var Bengt Evertsson 
SM4VMU, Bo Söderqvist och Jan Palmquist SMSFUG. Själv var jag inbjuden som domare samt sänd 
som SSA representant till Region I ARDF Warking Groups möte. Från det gamlavästeuropakom det 
fårutom Sveriges fyra man två man från Norge, två man från Belgien och 16 personer från Tyskland. 
Resten kom från östra Europa samt från Kazakstan. 

På sjätte våningen hade man satt upp en amatörradiostation med det passande anropet LZORDF. 800 
w till en Joopantenn gjorde att vi hade mycket fina signalstyrkor i Skandinavien. Själv hade jag 
åtskilliga QSO med SM-land. Jag visste ju hur starka LZ-stationema på 20 meter brukar vara i 
Sverige så jag blev inte speciellt förvånad. Dagen innan tävlingama startade hade Bulgariska PTS lagt 
om amatörreglerna så att numera är det OK att köra med CEPT-licens i LZ. Om någon vill ta del av 
de kompletta amatörbestämmelserna för Bulgarien går det bra att be mig om en kopia. Men glöm inte 
att i Bulgarien använder man det kyrilliska alfabetet. Texten blir därmed lätt kodad får de som inte 
kan detta. 

Innan tävlingama gjorde vi i den skandinaviska gruppen små utflykter i de närmaste omgivningarna. 
Dagen mellan de två deltävlingarna åkte vi på en bussutflykt till Sofia. Vid dessa tillfållen hade jag 
många tillfållen att fungera som tolk. Jag blev nästan själv förvånad attjag klarade bulgariskan så bra, 
men likheterna med ryskan är många och slående. Uttalet skiljer dock en del, men man vänjer sig. 

Sena möten 
Som domare blev det flerajurymöten. Ofta drog de ut på tiden. Dels var vissa av deltagama mycket 
formella och en del av dem även pratsjuka. Vidare hade vi att antal möten i Arbetsgruppen får ARDF. 
Där diskuterades regler, regeländringar, kommande tävlingar mm. Det var inte med förtjusning vi satt 
kvar på mötena till klockan ett på natten när vi visste, att nästa morgons tävling innebar revelj 
klockan fem. 

Tävlingen på 2 meter 
På tisdagen var det så dags for den forsta deltävlingen som gick på 144 MHz. Som domare var min 
uppgift att sitta vid räv tre och notera alla passager med tid och startnummer. Jag skulle också hålla 
öron och ögon öppna får eventuellt samarbete mellan de tävlande, vilket är strängt förbjudet. Hos mig 
fårekern intet sådant. 

När tävlingen hade pågått i ungefår en timme kom det en ordentlig regnskur. Den fuktiga terrängen 
spökade till det får de tävlande, som fick klara problem att skilja på äkta signaler och reflexer. Där jag 
satt hade jag det for mig stora nöjet att se hur de tävlande snodde runt och letade alldeles inpå mig, 
utan att se räven eller mig. Jag satt intill en stor tall med en av bulgariska armens regnkappor över 
mig och var i det närmaste osynlig tydligen. Då och då var det någon som hittade fram. Detta 
orsakade ibland större klungor som sprang fram och stämplade sina startkort. Då fickjag fullt sjå att 
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samtidigt kunna se alla nummer och hinna skriva ned dem. Mellan besöken vid räven var det bara att 
sitta och vänta. 

Varje räv var bemannad med en internationell domare samt en bulgarisk tekniker. Min kompis hette 
Svetan LZ4CF och kunde knappt någon engelska eller tyska. Men mina kunskaper i det stora slaviska 
språket räckte alldeles utmärkt för en god kommunikation oss emellan. Värre var det för domaren på 
räv två, Wally Watkins VK4DO, som endast behärskar engelska och litet kinesiska. Han fick inget 
utbyte alls med sin tekniske rävkompis Daniel. Han tyckte att dagen hade varit lång. 

200 meters höjdskillnad och hundar 
Vid tretiden på natten innan 80 meterstävlingen vaknade jag av att regnet dundrade·på fönstren. När 
vi domare vid halv sjutiden på morgonen åkte ut till våra platser duggade det forfarande. Meh dagen 
blev fin. Sol och lagom svalt. För de tävlande var svalkan nog bra, ty skillnaden mellan högsta och 
lägsta punkt på banan var runt 200 meter. De tävlande skulle upp och ned fOr alla dessa höjdkurvor 
inte bara en gång, utan flera gånger. Min räv låg som en naturlig sista räv före mål. När de tävlande 
kom till oss var de ordentligt slitna. Mjölksyran lyste i ögonen på flera av dem när de stämplade vid 
vår räv. i 

Mjölksyra är obehagligt, men mest synd var det om den tyske löpare som på målupploppet blev illa 
biten av en lösspringande hund. Han fick i ilfart forslas tillläkare för att fä stelkramp och 
rabiessprutor. Det var flera löpare som blev ordentligt utskällda ute på banan. Där fanns det flera får
och gethjordar som vallades av herdar med hundar. Dessa hundar trodde tydligen att förbispringande 
rävjägare hörde till hjorden. 

Flest medaljer vanns av Ryssland 14, Ukraina 12 och Tjeckiska Republiken 10. De skandinaviska 
placeringarna blev: 

144 MHz, seniorer, 14. Bengt Evertsson SM4VMU, 30. Svein Olsen LA6KCA, Bo Söderqvist bröt. 

144 MHz, oldtimers, 17. Jan Palmqvist SM5FUG, Arne Christensen LA50BA ej startat 

3,5 MHz, seniorer, 18. Bengt SM4VMU, 27. Bo Söderqvist, 38. Svein LA6KCA 

3,5 MHz, oldtimers, 14. Arne LA50BA, 28. Jan SMSFUG 

Rapportör: Lars - SMOOY. 


