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GOD FORTSÄTTNING Pi DET NYA RÄVJAKTSiRET! 

som vanligt avslutades det gångna årets jakter med nyårsaftons
jakten hemma hos Gunnar s i Stuvsta, men innan du får läsa om den 
och de andra jakterna under hösten/vintern, kommer här lite annan 
info: 

lt,o~--------~ 

ÄRSMÖTET, som hålles onsdagen den lS.lf i Turebergs IF:s klubbstuga, 
som ligger i slutet av Gammelvägen i Törnskogen, tele
karta 17/G1. De som vill bada bastu före årsmötet kommer 
som vanligt någon timme tidigare. Ring OY/Lasse på tele
fon 08-754 76 47 senast måndagen den 13.1 och tala om att 
du kommer, så att han kan köpa tillräckligt med fika och 
tilltugg. 

Den totala poängresultatlistan finner du längre fram, 
korrigerad att gälla 23 st jakter. Vem vann? 

som planerat kunde vi genomföra årets KM/OPEN i början av november 
vid Rosersberg. Arets SM, som egentligen skulle hållits i ESA men 
som ställdes in pga för få deltagare, ingick som en del i detta 
KM/OPEN. Totalt deltog 24 st jägare varav sju kom från Norge och 
en från Danmark. om denna tävling kan du läsa längre fram, taget 
ur decembernumret av QTC. 

I samband med SM-mötet fastställdes följande datum för de nationel
la jakterna 1997, nämligen 26-27 april (SRJ), 24-25 maj (VRK) resp 
7-8 juni (ÖSA i samarbete med norrmännen i Morokulien). Ett icke 
justerat protokoll hittar du längre fram i bladet. 

VRK- och ösA-jakterna arrangeras på de internationella reglerna och 
SRJ-jakten som en 7-rävars jakt. Alla tre jakterna är uttagnings
jakter till VM i Tyskland i september. Till dessa jakter kommer 
sedan ett antal träningsläger; kontakta VMU/Bengt om dessa. 

Med detta går vi över till RESULTATEN från de avslutande jakterna 
under hösten/vintern : 

2§Q222lÄngsjö 
1) BGU/PA 1.41.50 7 st 6) LA50BA/Arne 1.53.40 6 st 
2) Gunnar s 1.42.03 7) Clas T 1.59.29 
3) KON/Olle 1.53.00 8) Kalle s 0.50.00 2 " 
4) OY/Lasse 1.53.10 9) ACU/Uno 1.26.00 
5) Gunnar F 2.02.50 10) Tomas R 1.50.00 

Äntligen en jakt på Ängsjö - det var länge sedan! Arrangören sven 
lyckades pricka in denna jakt mellan två regnväder; det var dock 
blött att springa genom terrängen. 
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Tvåans räv hördes inte under de två första passen men kom igång 
sedan sven justerat avstämningen på den. Den var dock mycket svag 
och gav oss problemet att bedöma om signalstyrkan/avståndet stämde 
med krysset vi fick. övriga rävar hördes OK. 

Vi fick ett långväga besök från Norge, nämligen Arne/LA50BA. Han 
fick vissa problem med sin ordinarie sax, sprang tillbaka och tog 
reservditon men lyckades ändå komma in på en 4:e-plats. 

Banlängden blev ca 6 km och vi avslutade jakten med dusch och bastu 
samt fika i cafeterian. 

96J.006LKärsö 
l) Gunnar s 0.59.35 7 st 6) AKF/Bosse 1.34.50 
2) Kalle 1.18.20 7) KON/Olle 1.33.00 5 st 
3) Gunnar F l. 27 .lO 8) IWH/Gösta 1.34.53 
4) sven c 1.29.15 9) Patrik N 2.12.00 4 Il 

5) Clas T 1.34.00 lO) Tomas R 1.20.00 3 Il 

En ganska snäll jakt i mulet väder med den närmaste räven bara ca 
150 m från start, utlagd av banläggaren med assistans av Jesper, 
2~ år gammal. Han orkar inte gå så långt i terräng ännu! När han 
kom hem efter uppsättningen av några antenner på lördagen sade han, 
att "det var trångt i skogen". Med det menade han ett tätt skogs
parti vi passerade på vår väg mellan två rävar. 

Någon drog med sig ett jordplan till 3-ans räv, varvid locket öpp
nades och jordplanet lossnade från anslutningsplinten. Räven blev 
alltså svagare, men fortfarande fullt hörbar, och föreföll därför 
ligga längre bort än vad den gjorde. 

l-an, 2-an och 3-an låg i rät linje efter varandra med några hundra 
meters avstånd och teoretiskt skulle den riktigt löpstarke kunna 
ha tagit dessa i samma pass. Banlängd mellan 3 och 4 km. 

961013lFiskartorget 
l) Gunnar s l. 01.30 5 st 7) Gunnar F 1.26.50 
2) BGU/PA 1.06.30 8) Tomas R 1.20.00 3 st 
3) O Y/Lasse 1.07.12 9) KON/Olle 2.12.00 
4) Kalle 1.20.20 lO) Roland J 2.12.00 2 Il 

5) Sven C 1.26.45 11) Victor F 0.50.00 l Il 

6) Clas T 1.26.48 12) Kurt 1.50.00 

Rekorddeltagande på denna "mysjakt" - och därtill 3 st nybörjare! 
Vädret var inte det bästa, ett regn hängde i luften, men det av
skräckte inte. 

Rävarna var mycket väl gömda i de gula löven och i början av jakten 
var enda möjligheten att hitta räven att först hitta antennen eller 
jordplanen och sedan följa dessa in i lövhögen. Även klämmorna var 
helt gömda. 

Tyvärr fick Olle fel på saxen och tvingades bryta jakten. 

961027LFarstanäs 
l) Gunnar s 
2) Clas T 
3) sven c 

1.23.20 
1.29.54 
1.40.50 

7 st 4) Gunnar F 
5) AKF/Bosse 
6) BGU/PA 

1.43.40 
1.49.40 
0.25.45 l st 
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Detta Farstanäs ligger inte i den sydliga förorten Farsta utan ut
med gamla Riksettan mellan Pershagen (södertälje) och Järna. Mycket 
fin, men ganska blöt, terräng efter regnet som föll under arrangör
ens EJY/Anders antennuppsättningsarbete tidigt på morgonen och vår 
resa till startplatsen. 

Anders stötte ihop med en älg i skogen, PA var förkyld och tog där
för bara en räv och banlängden var ca 4 km. 

961117/"Holken"/Balingsnäs 
l) Gunnar s 1.27.40 6 st 
2) AKF/Bosse 2.05.00 
2) Linda 2.05.00 
4) KON/Olle 2.11.45 

5) Clas T 
6) Gunnar F 
7) Sven c 

1.43.01 5 st 
1.57.20 
1.33.00 4 " 

Varmt, mulet men uppehållsväder. 6:ans räv ville inte fungera trots 
flera försök av banläggaren Kalle. Bosse hade tagit med sig en ung 
nybörjare vid namn Linda. Hoppas vi får se henne på flera jakter; 
det skulle vara ett fint tillskott till såväl klubben som tjej
laget. 

961124/Älsten 
1) AKF/Bosse 
2) OY/Lasse 
3) Gunnar s 
4) KON/Olle 

0.24.15 7 st 
0.27.57 
0.34.50 
0.36.30 

5) Kalle 
6) Clas T 
7) Gunnar F 
8) sven c 

0.39.50 
0.42.20 
0.52.20 
0.55.00 

En ovanligt kort men intensiv jakt i Älstensskogen på ömse sidor 
om solviksbadet på en karta i A4-format men med skalan 1:4.000 ! 
Det gick fort kan jag lova. 

Före start meddelades, att jakttiden bara skulle vara 1 timme men 
det möttes med protester - "Det blir ju inte ens en rävjpass". Där
för förlängdes tiden med 20 min, men som synes av resultaten var 
det onödigt. Bosse, som protesterade, lyckades ta 4 rävar i samma 
pass! 

Temperaturen var ett par grader över noll, vindstilla och med en 
strålande sol. Efter jakten studsade Gunnar och Kalle hem i en bil 
med trasig koppling - i med ettan, starta motorn och iväg med en 
rivstart. 

961201/Lida 
l) BGU/PA 
2) Gunnar F 
3) RGH/Johan 
4) Bosse s 
5) KON/Olle 

1.13.40 7 st 
1.13.45 
1.13. 50 
1.16.05 
1.17. 00 

6) Sven c 
7) AKF/Bosse 
8) Magnus 
9) Gunnar s 

1.21.15 
1.21.18 
1.34.00 
1.46.00 

Den sista av träningslägrets jakter och den första riktiga vinter
jakten för säsongen - några grader kallt, ca 1 dm snö och en sol 
som försökte tränga fram genom dimman över fälten. skidor på föt
terna hade förmodligen varit en fördel idag. 

Rävarna startade före normal starttid men ingen tjuvstartade; dock 
underlättades banvalet genom denna förtidiga sändning. 
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Dusch, bastu och fika i Lidagårdens fina cafeteria avslutade denna 
jakt, en jakt som blev kortare än planerat pga snön - och det tack
ar vi för. 

961208/Sundby 
l) Gunnar s 
2) Gunnar F 
3) Clas T 
4) KON/Olle 

l. 30.20 7 st 
1.36.50 
1.45.35 
1.45.45 

5) AKF/Bosse 
6) BGU/PA 
7) sven c 

1.45.55 
1.46.30 6 st 

5 Il 

Förra veckans snö hade helt försvunnit och ersatts med smältvatten 
som frusit under natten. En räv låg alldeles intill startplatsen 
och Gunnar s hade turen att ställa sig endast någon meter från den 
under första passet. Banlängden var ca 6 km. 

961231/Stuvsta 
l) AKF/Bosse 
2) Gunnar F 
3) KON/Olle 

1.43.15 
1.50.50 
1.51.00 

15 st 4) OY/Lasse 
5) BGU/PA 

1.57.40 
2.04.50 

() Den avslutande jakten för året med start och mål hemma hos Gunnar 
i Stuvsta. sju rävar och åtta fasta kontroller låg runt om i villa
området, kartan var en AJ-kopia av taxikartan. skalan? Vet ej men 
gissningsvis 1:2000!! 
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Det var gott om snö vilket underlättade närstriden med alla upp
trampade spår runt rävarna. Temperaturen låg runt -6°C med en lågt 
stående sol. Det blev med andra ord en utmärkt avslutningsjakt. 

Trots det relativt lilla området tog det som synes ganska lång tid 
att komma runt. Efter jakten avslutade vi säsongen med bastu och 
fika hos Gunnar. Tack för denna härliga tradition, Gunnar. 

Som en annan trad i t i on bjuder kallas du härmed till de första 
jakterna under 1997: 

onsdag 15.1: iRsMÖTET! se kallelsen på sidan l! 

Söndag 19.1: Samling kl 1000 vid Ursviks motionsgård för 1997 års 
första jakt. Om snön fortfarande ligger gäller skid
jakt. 
Arr. BGU/PA 

Söndag 9.2: Samling kl 1000 vid Tekniska Museet. Skidjakt vid 
tjänligt väder 
Arr. Gunnar F 

Lördag 22.2: Samling kl 1700 vid Sundby friluftsgård (telekartan 
50/D5) för årets första, traditionella NATTSKIDRÄVJAKT 
(om vädret är oss nådigt!). Därefter bastu och fika 
hemma hos banläggaren Gunnar s. 
Arr. Gunnar s 

Välkomna och vi ses i skogen! 

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
tel. 08-26 02 27 (B), 08-621 36 76 (A), 0705-72 59 95 (Mobil) 



Namn/sianal 28.01 11.02 24.02 3.03 17.03 31.03 
BGUIPA 1Q 8 10 7 8 
KONJOlle 8 9 9 6 6 10 
Clas T 6 7 9 10 
Gunnars 9 10 10 9 10 9 
AKF/Bosse 7 10 10 8 7 
VMU/Bengt 10 
Gunnar F ..8 10 8 10 5 10 
OY/lasse 5 8 
Sven C 6 7 5 6 
RGHIJohan 10 10 
BZR/Tobba 
HBV/Benat 
Kalle 
IWHIGOsta 
SVMIHans 
CLEJl.ennart 
Lennart B 
PatrikN 
Thomas R 
A C U/Uno 
EJY/Anders 
Bos 
Magnus H 
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Understruken siffra = arrangörspoäng 

överstruken siffra räknas inte. Endast 23 st jakter räknas 
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SU0BGU PA Nordwaeger, 
Grävtingsvägen 59, 161 37 Bromma 
Tel: 08·26 02 27 

SMiRP01996 
Nattjaktell startade på lördags
kvällell ocll var ca 5 km lå11g i 
ganska snäll terräng me11 med ett 
par i11slag av tät skog, som mall 
lätt kunde fastna i om ma11 inte 
orienterade rätt. 
En av rävarna låg i en grop i 

den täta, svårforcerade skogen 
och en amzan lzamnade nära e11 
stor myrstack i mörkret. Räv-

( ;;garen skakade myror ur byx
- . ·11a lå11gt ut på morgo11en. 

Det blev i alla fall ett SM i r'.ivjakt i år även om 
det kom mycket senare än normalt. 

Som bekant blev det ordinarie SM:et i Eskil-
/' ma inställl pga för få deltagare (bara 8 st 

_,,mälda när anmälningstiden gick ut) men för 
att inte få ett hål i sviten av SM-tävlingar, 
plockades den in som ett extra inslag i Stock
holms Rävjägares (SRJ) KM och OPEN. Båda 
tävlingama är lika med en nattetapp och en 
dagetapp. 
SRJ's KM/OPEN avgörs alltid sent på året 

och iår gick tävlingen över Allhelgonahelgen 
den 2-3 november. Förläggningsplatsen var i 
Räddningsskolan i Rosersberg med tävlingama 
inom bekvämt avstånd fr.\n fdrläggningen. Till 
natL~tartplatsen var det gångavstånd och till 
dagstartplatsen ca 2 km med bil. 

Resultatlista 
f.!ac Sjgnatlnamn 

1 SM4VMU/Bengt ÖSA 
2 Gunnar Svensson SRJ 
3 Bo Söderquist J 4 Magou• Holmbo<g 
5 SM5CJW/Bosse 
6 SM5SVM/Hans 
7 SMOKON/OIIe 
8 SM5EZM/Lelf 
9 Thomas Svensson 

10 SM5DATnngvar 
11 SM5AKF/Bosse 
12 SMOOY/Lasse 
13 SM6FHI/Ingvar 
14 Kalle Svensson 
15 Sven Carlsson 
16 SM6ERS/Ingvar 

Lagtävling: 
1 SAJ 8.27.46 
2 VRK 9.13.58 
3 GRJ 12.49.32 

SRJ 
ÖSA 
VRK 
VAK 
SRJ 
VAK 
GAJ 
VRK 
SAJ 
SRJ 
GAJ 
SAJ 
SAJ 
GRJ 

2.37.42 
2.39.06 
2.43.48 
2.46.21 
2.56.20 
3.00.23 
3.04.52 
3.17.15 
3.36.58 
3.56.34 
3.59.23 
4.05.46 
4.10.09 
4.17.07 
4.35.07 
5.02.25 

De utländska jägarnas placeringar: 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

LASOBA/Arne 14 rävar 3.15.35 
LA6XI/Knut 14 " 3.16.16 
LA6KCA/Sveln 14 " 3.24.58 
LA50M/Stelnar 14 " 4.06.01 
OZ9VA/Arne 14 " 4.18.13 
LA4ND/Stein 14 " 4.30.32 
LA3QG/Oie 11 " 4.04.27 
LA6VEA/Lalla 7 " 4.52.53 
Den som vill veta resultaten lrån SAJ KM/OPEN 
kan kontakta RPO-spaltens redaktör. 

OTC Nr 12 t996 

Gunnar Svensson gratuleras till l :a
platsen i SRJ:s klubbmästerskap. 

Nattjakten startade på lördagskvällen kl 18.00 
och var ca 5 km lång i ganska snäll terräng men 
med ett par inslag av tät skog, som man lätt 
kunde fastna i om man inte orienterade rätt. En 
av rävarna låg i en grop i den täta. svårforcerade 
skogen och en annan hamnade nära en stor 
myrstack i mörkret, så han skakade myror ur 
byxorna långt ut på morgonen. 

Tack vare den tidiga starten kunde vi gå och 

Ktmmdelning färe nattjaktens start. 
w6Xl/kn111 oc/1 många andra viintar 
ivrigt att fii planera inför jakten. 

Bäste senior 
Bäste OT 
Sen 
Sen 
OT 
OT 
Bäste veteran 
Vet 
OT 
Bäste SM-nybörjare 
Vet 

OY/Lasse berärtar oc/1 visar for Gunnar 
Svensson vilka smana "vägar" Iran 
följde. 

lägga oss betydligt tidigare än vad som är 
vanligt (naujakten brukar vanligtvis sluta vid 
midnatt). så det var en utvilad skarajägare som 
fick kartorna vid 8·tiden för au förbereda dag· 
jakten. 

Denna startade kl 09.00 på söndagsmorgonen 
och var ca 7 km lång. Terr'.ingen var ungefår 
likadan som på natten men med mycket stigar 
och vägar. Märkligt nog hamnade nattjaktens 
"myr-r'.iv" även nu i närheten av myrstackar, 
manshöga myrstackar och många myrstackar. 
men myrvägurna gick i andm riktningar och 
lämnade r'.iven i fred. 

En annan av rävurna låg på en liten ö i ett kärr, 
så det hördes klafsande från all håll när jägarna 
skulle f mm. men övriga r'.ivar låg på torm land. 
En uv dem låg nedsänkt i en grop mellan några 
storJ stenar och många var jägarna som passe· 
rade alldeles intill utan an upptäcka den. Anten· 
nen hängde som det indiska reptricket rakt upp 
till en gren långt ut frln trädet. 

Vädret var oss nådigt med 7-8 gmder varmt på 
lördagskvällen och ca 5 grader varmt på sönda
gen. Regnet höll sig undan även om banlägga
rna fick sitt på fredagen, när antennerna skulle 
upp. Då regnade det hela långa dagen. 

Totalt ställde 24 man upp varJv 16 st svenskar, 
7 st norrmän och en dansk. 

Vet 
OT 

SM-vinnaren VM U/Bengt tar emot sitt pri.f al' 
BGUIPA 

Sen 
Vet 
OT 

Ett stort tack till alla jägare och naturligt
vis till r'.ivurna SM5BF/Calle. SM5BZRI 

Tobba, SMOHBV/Bengt. SMOIDV/ 
Ronald, SMONTJ/Lorentz, SMORGH/ 

Johan. och Sten Sandberg samt till 
inchecknings- och mathållningsteamet 

Victor Fagerberg och Nielas Nordwaeger. 

VM U/Bengt, Bo Söderquist oc/1 Magnus 
Holmberg spelade pingis, efter nattjakten, 
endast ikliidda kalsonger oc/1 pwmlyse! - en 
ganska märklig syn au se pannlysena riira sig 
kring bordet i mörkret. 

9 
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Närvarande: 19 rävjägare. 

Protokoll från 

SM-möte med Sveriges Rävjägare 

den 3 november 1996 

Rosersberg, Uppland 

l. Mötet öppnades av PA Nordwaeger. 

Q 2. Till mötesordförande valdes PA Nordwaeger och till mötessekreterare Gunnar Fagerberg. 

o 

3. Till justeringsmän utsågs Leif Zettervall och Hans Sundgren. 

4. Föreslagen dagordning godkändes. 

5. Föregående SM-mötesprotokoll från Örebro upplästes. 

6. SM-arrangör 1997: Efter diskussion överenskoms att PA undersöker i första hand 
Göteborg, Eskilstuna och Västerås. Föreslagen tidpunkt: tredje eller fjärde helgen i 
september. 

7. 1997 års NM arrangeras av Sverige. Diskussion om tid och plats. Första helgen i augusti 
valdes preliminärt. Norska mästerskapen går ca lO augusti i Gudbrandsdalen. Det 
konstaterades att det finns en nordisk överenskommelse om regler för NM. 

8. Nationellajakter 1997: SRI 26-27 april, VRK 24-25 maj, ÖSA + Morakulien 7-8 juni. 

9. Skåpjakt 19CJ7: SRJ vann 1996 och arrangerar 1997 den 26 eller 27 april i samband med 
nationella jakten. 

l O. VM-uttagningstävlingar: VM går 6-1 O september i Bayern, Tyskland. Tre uttagningar på 
80 m och tre på ~ m med internationella regler ska arrangeras. De två bä4ita räknas. En av 
tävlingarna blirOSA-Morokulien 7-8 juni och en anordnas vid VRK:s nationellajakt 24-25 
maj. Den tredje bestäms senare. 

Q 11. SRI Open 1997 går preliminärt Allhelg onahelgen S om Stockholm. 

12. Mötet avslutades. 

Justeras: 

Leif Zettervall Hans Sundgren 


