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SRJ-Bladet 

Ärgäng 50 Nr 5 

1997-09-25 

Sommaren, denna soliga och mycket varma sommar, är nu tyvärr 
slut, höstens kyla har plötsligt överraskat oss men vi har i 
alla fall kommit in en bit i höstens jaktkalender. 

Pannlamporna har tagits fram för våra poängjakter men det är 
inte aktuellt med någon träningen för SM-nattjakten, eftersom 
årets SM har ställts in pga för få deltagare. Vid anmälnings
tidens utgång hade bara 12 st visat intresse för detta evene
mang, som skulle ha genomförts i Borås. 

I början av augusti genomfördes årets NM i rävjakt i terrängen 
norr om Karlsborg och mer om denna jakt kan du läsa längre fram 
i bladet. 

RESULTAT av höstens första jakter: 

970806/Rösjön 
l) BGU/PA 
2) OY/Lasse 
3) Gunnar s 

1.23. 40 7 st 4) AKF/Bosse 
1.24.00 5) Kalle s 
1.52.10 6) Sven c 

l. 55.00 
1.30.00 
1.25.00 

4 st 
3 Il 

Samling denna härligt varma kväll vid badplatsen på Täbysidan, 
varifrån KON/Olle körde oss till den nya startplatsen en dryg km 
bort. Denna nya plats skulle ge oss fler banval än från platsen 
nere vid badet. 

970813/Grönsta 
l) Gunnar s 1.25.20 7 st 
2) KON/Olle 1.27.00 
3) OY/Lasse 1.40.45 
4) Sven C 1.42.10 
5) BGU/PA 1.55.40 

6) Kalle s 
7) Tomas R 
8) Clas T 
9) Gunnar F 

1.58.20 
2.01.14 
2.03.20 
2.03.21 

En lång jakt vid Grönsta och nu märks det, att hösten närmar 
sig. De som kom sist tillbaka till startplatsen fick gå i mörker 
genom skogen och det enda ljuset kom från månen och Jupiter. Den 
senare rörde sig mycket snabbt över himlen i so och försvann 
efter några timmar under horisonten i sv. 

970820/Grimsta 
l) AKF /Bosse 1.11. 20 7 st 6) Sven C l. 43. 00 
2) OY/Lasse 1.20.29 7) KON/Olle 1.49 . 30 
3) BGU/PA 1.20.30 8) EJY/Anders 4 st 
4) Clas T 1.29.10 9) Kurt B 0.55.00 2" 
5) Gunnar s 1.31.40 
En av de absolut varmaste dagarna i stockhalm denna sommar. Ban
läggaren Gunnar F hade en svettig dag med en räv (6:an), som var 
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helt död vid starten men som kunde väckas till liv sedan en bat
terikabel satts pA plats igen, och en annan räv (S:an), som inte 
gick första passet. 6:an kom ut och kördes igAng under första 
passet. Därifrån sprang Gunnar till S:an och handnycklade den 
andra passet, startade sedan om räven och den fungerade därefter 
felfritt. Tala om stress! 

NAgra av rävarna var väl gömda och det var mycket lätt att gA 
förbi pA l meters avstånd utan att se dem. Fullmånen hjälpte de 
sista att hitta tillbaka genom skogen. PA nästa jakt gäller nog 
pannlampan. 

970827/Görveln 
l) BGU/PA 1.07.50 6 st 6) Gunnar F 2.09.25 
2) Gunnar s l. 09.00 7) Tomas R 1.22.40 4 st 
3) AKF/Bosse 1.09.25 8) Derryl S 1.25. 40 3 " 
4) KON/Olle 1.09.30 8) Johan J 1.25.40 
5 ) EJY l Anders 1.45. 02 8) Filip L 1.25.40 

S:ans räv krAnglade även denna gång och så blev det bara sex 
rävar. Banläggaren Sven C fick tre "förstagångare" att instruera 
i rävjakt och tillsammans tog de tre rävar. 

Ganska kort bana, ca 3 km, men de väl gömda rävarna gjorde att 
det tog tid att finna dem. Fortfarande mycket varmt och ocksA 
möjligt att hinna runt banan utan pannlyse. 

Nu blir det uppehåll en vecka pga rävjakts-VM i Bayern och om 
denna tävling kan du läsa längre fram i bladet. 

970910/Enebyberq 
l) Gunnar S 1.22.40 7 st 4) AKF/Bosse 
2) Clas T 1.39.05 5) Sven C 
3) BGU/PA 1.42.10 6) OY/Lasse 

1.45.15 
1.42.00 
1.10.00 

4 st 
3 " 

Nu behövdes för första gAngen pannlyset för att hitta samtliga 
rävar. Det har blivit betydligt kallare även om solen lyste 
under dagen och vi huttrade lite före start. Banlängd drygt 5 
km. 

970917/Lovö 
l) BGU/PA 
2) KON/Olle 
3) Gunnar F 

0.55.10 5 st 4) AKF/Bosse 
1.00.20 5) Gunnar S 
1.02.50 

1.20.00 
1.55.40 

En femrävarsjakt vid Lovö golfbana med tre rävar i nästa rak 
linje söderut och två rävar norrut, mao få möjligheter att få 
bra kryss på rävarna. Banlängd ca 4 km. 

Morgonens regn upphörde pA fm och det blev en mycket solig, men 
blåsig, dag. Kvällen kom med helt klart väder och en jättestor 
måne, som lyste upp ängarna och stigarna. 
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970923/Mulltorp 
l) Gunnar s 1.32.19 
2) Gunnar F 2.06 . 30 
3) KON/Olle 1.28.30 

7 st 4) BGU/PA 
5) Clas T 

6 Il 

0.48.45 
0.50.00 

Arrangören SVM/Hans har följande kommentarer till jakten: 

* Nattjakt - Olle kom en timme för tidigt till start 
* Kallt - 2 mm frost på bilen kl 2200 

3 st 
l Il 

* Gunnar F kom tillbaka till starten 20 min före full tid med 
endast fem rävar. "Ta de sista också!" sa vi. Men vi trodde 
inte han skulle hinna - vilket han dock gjorde 

* Gunnar s och Olle kom tillbaka samtidigt. Olle upptäckte dock 
snabbt: 11 Hmm, jag har visst inte vari t vid fyran". Han 
11glömde" den 

* Hans blev tagen för potentiell inbrottstjuv, när han tog in 
kontrollerna vid midnatt. En husägare i närheten ryckte ut 
och smög s i g på Hans : 11Vad gör du här?" 

* Flera jägare tog ettan i första passet 
* Clas' sax visade totalt fel . Batteriproblem? 
* 4,9 km, idealtid 58 min 
* Hans var glad att åtminstone två jägare tog alla kontroller

na. (1996: endast fem kontroller) 
* PA hann bara med tre rävar innan han åkte vidare till ett 

födelsedagskalas 

Poängseriens "5 i topp" leds nu av Gunnar s med 200 poäng, följd 
av KON/Olle (169), BGU/PA (150), Clas T (143) och AKF/Bosse 
( 134). Någon korrigering av poängsummorna har inte gjorts, 
eftersom det fortfarande återstår nedanstående jakter, utan sum
morna är 1'råsummor". 

KOMMABOB JAKTER: 

Söndag 5 .lO: Samling kl 1000 vid Knalleborgs daghem 
Arr. Clas T 

Söndag 12.10: Samling kl 1000 vid "P-platsen i backen", ca 500 m 
NV om Norrby gård på Lovö. Du kommer dit genom att 
köra förbi FRA, svänga första till höger, passera 
Hagsta stuteri, svänga första till vänster och 
fortsätta grusvägen förbi Norrby gård 
Arr. BGU/PA 

Söndag 19.10: Samling kl 1000 vid Kärrtorps IP, telekarta 45/E2 
Arr. Gunnar F 

Söndag 26.10: Samling kl 1000 vid P-platsen Järna Trä. 
Vägbeskrivning: sväng av E4 vid Järnaavfarten, 
sväng till höger mot Järna, sväng till höger efter 
ca l km (strax före Q8-macken), kör 2-3 km och 
sväng till höger igen 
Arr. EJY /Anders 
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Lördag/ söndag 1-2. 11: SRJ KM/OPBH 1 
Anmäl dig snarast till Gunnar s för detta räv
j akternas mandomsprov ~ SRJ. Gunnar har på 
tidigare jakter lämnat ut anmälningsblanketter, 
men saknar du denna kan du ringa honom på tel 08-
608 21 10. 

Liksom förra Aret ingAr SM som ett appendix till 
denna tävling. 

Ca en vecka före tävlingen får den som anmält sig 
detaljerad information per post om var vandrarhem
met, som skall bli förläggningsplats, ligger + all 
annan nödvändig info. 

Välkommen önskar arrangören Gunnar s 

Söndag 9.11: Samling kl 1000 vid Harbro-stugan utmed gamla 
södertäljevägen mellan Tumba och Tullinge 
Arr. CZI/Klas 

Söndag 16 • 11: Samling kl 1000 vid Fiskartorpet 
Arr. AKF /Bosse 

Söndag 2 3 • 11 : Samling kl 1000 vid Paradiset 
Arr. Kalle s 

Söndag 3 O • 11 : Samling kl 1000 vid Turebergs OK's klubbstuga i 
Törnskogen 
Arr: OY/Lasse 

Söndag 14.12: Samling kl 1000 vid scoutstugan på Kärsön 
Arr. BGU/PA 

Onsdag 31.12: Samling kl 1000 hemma hos Gunnar S i Stuvsta för 
den traditionella nyårsaftonsjakten 
Arr. Kalle s 

Om det finns sno ~ tillräcklig mängd för skidåkning, gäller som 
vanligt skidjakt! 

Nästa SRJ-blad kommer ut i början av januari 1998 med den slut
giltiga resultatlistan, korrigerad för de 25 st jakter vi skall 
räkna med. Samtidigt finns också kallelsen till de första jakt
erna för det nya året liksom tid och plats för det traditionella 
årsmötet. 

VI SES I SKOGEN!! 

OBS l Redaktören byter arbete den 6. 10. Hytt telefonnum-

mer är------------------------------------------------------
Red: PA Nordwaeger/SM-BGU, Grävlingsvägen 59, 

Tel: 08-26 02 27 (B), 08-30 16 80 (A) 
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1997 års VM i RPO 

Årets rävjakts-VM arrangerades av 
DARC i Bayern den 2-7 september. 
Förläggningsort var Sankt Englmar, en 
turistort som ligger ca 15 mil NO om 
Munchen. 

Laget bestod av nio personer, nämligen 
Birgitta/OWY i damklassen; BengtNMU 
(med Maria}, Bo Söderqvist och Magnus 
Holmberg i seniorklassen ; Hans/SVM, 
Jan/FUG och Gunnar Svensson i old
timerklassen samt Leif/EZM och 
PA/BGU i den nya veteranklassen. Del
tagama anlände ! egna bilar eller med 
flyg till lägenhetshotellet Aparthetel 
Predigtstuhl vid olika tider på tisdagen 
den 2 sept. 

Eftersom lagledaren PA/BGU inte kom 
förrän kl 19 kunde ingen incheckningen 
ske när dA första kom. Dock lyckades 
deltagarna få sina hotellrumsnycklar, så 
de slapp vara husvilla under dagen. 
Rummen var bra med dubbelsäng, 
hi:irldsoff~ och litet pentry_ 

Incheckningen tog en timme pga en allt
för omständlig betalningsprocedur. l 
samband med denna genomfördes 
även lottningen av startordningen mel
lan jägarna i respektive klass. 

Förberedelser 
På onsdagsmorgonen startade testen 
av saxarna på 2m- och 80m-banden. 
Två rävar på respektive band var 
placerade i terrängen utanför hotellet. 
Förhoppningsfulla jägare rusade runt 
och provade saxarna från olika rikt
ningar mot rävarna. 

Notabelt är, att jordplanet till 80m
rävarna bara var en kort slinga kabel 
runt trädstammen där räven låg, ett ut
förande som skall fungera bra även på 
längre avstånd, enligt tyskarna. Det be
ror nog på att deras saxar är känsligare 

än våra; vi kan alltså få problem med 
svaga signaler med våra saxar. An
tennen var en ca 8 m lång vertikal tråd. 

2m-rävarna använder kryss-dipol på ca 
2 m höjd över marken. Placering av 
dessa rävar i sluttningar kan ge 
problem. 

Under denna testtid pågick ett jurymöte 
som också kombinerades med ett lag
ledarmöte, som dock inte annonserats 
ordentligt. l protokollet fanns inget an
märkningsvärt noterat utom att området 
söder om hotellet är förbjudet område -
där skall 2m-jakten hållas! 

Invigningen 
Stax efter kl 1600 startade invignings
ceremonien med f!era ta!, hå!!na av bl a 
den ytterst ansvarige för tävlingen Karl
Heinz Mols/DL9ME, ordföranden i 
arbetsgruppen för rävjakter i Region 1 
Chris Slomczynski/SP5HS och borg
mi:lsta.rp,n i staden. Trots att det officiella 
språket på ett VM är engelska, hölls 
några endast på tyska och ett på b å d e 
tyska och engelska. Några barn dansa
de därefter folkdans, VM-fanfaren spela
des och tävlingarna förkla.r~_des öppni=t
de. Applåder och jubel. 

Förvirring 
När startnumren skulle delas ut, stämde 
de inte med den överlämnade listans 
nummer. Kris och förvirring och risk för 
hjärtinfarkt hos arrangörerna' 

Det visade sig dock, att det figurerade 
två listor och att numren på listan vi fick 
i n te var startnumren utan lottnings
numren från dragningen dagen före! 
Någon lista med de personliga 
startnumren fanns dock inte tillgänglig, 
eftersom den hade lämnats tillbaka vid 
lottningen, allt enligt instruktionen! Sent 
på kvällen dök emellertid startlistan upp. 
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Vid ett lagledarmöte på kvällen 
påpekade Arne/OZ9V A, att reglerna sti
pulerar max 200 m höjdskillnad i banan 
men i ett intablad sägs det ca 250 m. 
Vad gäller? Det visade sig nu, att ar
rangörerna inte hade följt reglerna ; 
någon förklaring varför gavs inte! 

2m-jakten 
Torsdag morgon och första tävlingsdag
en. Samling framför hotellet kl 0700 och 
avmarsch till startplatsen ca 1 km från 
hotellet norrut. Målet ligger ca 1 km 
österut från hotellet, alltså på bekvämt 
gångavstånd. 

Efter en något kaotisk saxinlämning, där 
länderna inte kallades fram bokstavsvis, 
vilket borde ha underlättat planeringen 
hos respektive lagledare, utan helt 
slumpartat, startade tävlingen på utsatt 
tid kl 0830. 

Pga det stora antalet jägare, 248 st, blev 
startdjupet 5 tim 40 min. Den förste i det 
svenska laget att gå ut var Jan/FUG, 
som startade i andra gruppen, och den 
siste var Magnus Holmberg, som 
startade efter 5 tim 15 min. 

Tävlingsområdet var i princip runt och 
över en topp med en höjdskillnad på 
270 m. startbacken var mycket brant 
och krävande, med mjölksyra i benen 
och tungan hängande som en slips som 
följd. Dessutom var temperaturen drygt 
+20°C. 

Det var som befarat verkligen inte lätt att 
pejla rävarna i sluttningen med reflexer 
från olika hålL Banan var så svår, att 
ungefär hälften av jägarna inte kom in 
inom maxtiden, inte ens med för få 
rävar. Detta drabbade även det svenska 
laget 

Banlängden var ca 6,5 km för seniorer
na. Damer, oldtimer och veteraner skall 
bara ta fyra rävar, olika för respektive 

klass, och hade därför lite kortare banor. 

Vid jurymötet efter jakten diskvalificera
des en tjej från Ryssland, som hade 
uppfört sig besynnerligt vid en av rävar
na. Några sekunder efter att hon hade 
lämnat räven kom en junior från Ryss
land, men han klarade sig, eftersom det 
inte kunde bevisas att det var till honom 
tjejens uppförande var riktat. 

Vid prisutdelningen på kvällen, försenat 
med drygt 1 timme pga jurymötet och 
domarnas middag, fick detta ryska 
tjejlag helt felaktigt bronsmedaljerna 
pga en miss av arrangörerna. Det 
beslutades dock på jury-/lagledarmötet 
dagen därpå, att laget skulle få behålla 
dessa. Det lag som egentligen skulle få 
dem, det tjeckiska, blev alltså utan. 

Lediga dagen 
Fredag och "lediga dagen" åkte vi till 
Tjeckian och besökte staden Klatovy. 
Några åkte därifrån till Passau och rest
en återvände till Sankt Englmar. 

På kvällen var det först ett möte med 
borgmästaren i staden och därefter ett 
nytt jury-/lagledarmöte med information i 
vanlig ordning om detaljer inför nästa 
dags tävling och det framkom nu, att 
höjdskillnaden 200 m skulle överskridas 
även på 80m-jakten! 

l samband med mötet diskuterades 
vilket land, Ungern eller Slovakien, som 
skall få arrangera 1998 års VM. Efter ett 
mycket känsloladdat anförande av den 
slovakiska tolken och en sluten omröst
ning, utföll denna till slovakernas fördel 
och detta firades laget runt med 
champagne. 

Vidare meddelade Chris/SP5HS, att 
1999 års Region 1-mästerskap skall 
arrangeras i Kroatien, 2000 års VM 
förmodligen i Australien i samband med 
OS i Sidney samt 2001 års Region 1-
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mästerskap i Frankrike. 

80m·jalden 
Lördag morgon och andra tävlingsdag
en. Avresa med buss djupt ned i en dal 
och sedan lite upp på andra sidan. Mål
platsen skulle vara samma som vid 2m
jakten. 

starten försenades med 1 O min och 
kom alltså igång kl 0840. Efter ca 1 tim
me började det åska och regna mycket 
kraftigt. Domarna vid starten övervägde 
att tillfälligt avbryta tävlingen pga åskan, 
men den upphörde så småningom och 
så gjorde också regnet. 

Som vi befarade vid träningen kunde vi 
knappast höra rävarna! Det blev lite 
bättre när vi kom längre upp på slutt
ningen, men de var svaga. 

Liksom på 2m-jakten startade vi i en för
färlig upplötsbacke med mer mjölksyra i 
benen och nya "tungslipsar". När vi väl 
kommit upp på höjden gällde det att 
hålla höjdkurvan och då gick det ganska 
bra. 

Antalet startande och startdjupet var lika 
som på 2m-jakten. Först ut i det svenska 
laget blev Leif/EZM, som startade efter 
20 min, och sist ut blev Gunnar Svens
son, som startade efter 5 tim 30 min. Det 
blev ganska kallt och blött att vänta så 
länge, även om de svenska och norska 
lagen ockuperade ett tält arrangörerna 
hade satt upp åt sig själva! 

Totalt sett blev det ett mycket bättre re
sultat på denna tävling. Nästan alla jä
gare kom i mål inom maxtiden, ja i vete
rangruppen kom alla i mål i tid. Denna 
jakt kan nog betraktas som godkänd. 
Banlängden blev ca 8 km för seniorer
na. 

tera resultatlistorna. Några diskvalificer
radas, bl a ett par från Litauen, som 
hade stannat och pratat med varandra 
rakt framför en domare! Tre stycken gick 
in i målkorridoren från sidan och en bad 
en domare om hjälp att komma tillbaka 
till mål, eftersom han inte visste var han 
var! l övrigt godkändes listorna. 

Silvermedaljerna 
Efter middagen startade så prisutdel
ningen och för första gången fick ett 
svenskt lag VM-medaljer! Lagsilvret gick 
till Leif/EZM och PA/BGU, guldet till 
Tyskland och bronset till Norge. Därefter 
startade ham-festen, som pågick till 
långt ut på småtimmarna. 

Sammanfattningsvis kan man säga, att 
förläggningen var utmärkt, banläggning
en bröt mot reglerna i den mycket tuffa 
terrängen, informationen stundtals brist
fällig men informatörerna mycket vän
liga och hjälpsamma, och resultatredo
visningen långsam. Diplomen för 2m
jakten liksom resultatlistorna fick vi i tid 
före hemresan på söndagsmorgonen, 
men vi väntar fortfarande på 80m
diplomen liksom på resultatlistorna med 
banval och mellantider. 

Resultat i 2m·jakten 
Damer Tid Rävar 
18. OWY/Birgitta 1.53.30 2 

Seniorer 
20. VMU/Bengt 
36. Magnus H 
--- Bo S 

Oldtimer 
15. Gunnar S 

SV M/Hans 
FUG/Jan 

1.47.33 
2.19.48 
0.67.00 

1.58.30 
2.24.48 
2.42.10 

5 
4 
o 

4 
4 
2 

Veteraner 
Efter jakten samlades juryn och lag- 10. BGUIPA 
ledarna till det sista mötet för att disku- --- EZM/Leif 

1.50.26 
3.04.35 

2 
4 
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Resultat l BOm-jakten 
Damer Tid Rävar 
39. OWY /Birgitta 1.18.16 2 

Seniorer 
22. VMU/Bengt 1.13.17 5 
26. Bo S 1.17.06 5 
44. Magnus H 1.42.45 5 

Oldtimers 
11 . SV M/Hans 1.12.28 4 
33. Gunnar S 1.32.31 4 
47. FUG/Jan 1.45.42 4 

Veteraner 
8. EZMILeif 1.24.35 4 
10. BGUIPA 1.26.47 4 

Där ingen placering har noterats. har 
max-tiden 2 tim 20 min överskridits. 

Totalt deltog 248 st jägare från 23 st 
nationer i var och en av de två tävlingar-
na. De två mest "exotiska" jägarna var 
från Oman! 

1998 års VM 
Nu gäller det att förbereda deltagandet i 
nästa års VM. som skall arrangeras 
någonstans i östra Slovakien. Kan vi få 
ett komplett veteranlag då? Och kan vi 
fler damer? 
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NORDISKA MÄSTERSKAPEN l 
RPO, 2-3 augusti 1997 

Årets NM i rävjakt arrangerades av 
radioklubben i Karlsborg med SM6CTQ 
Kjell i spetsen. Förläggningen var 
ordnad i det nyrenoverade vandrar
hemmet, där vi disponerade hela över
våningen med drygt 40 st bäddar. 

l ·aTc nr9/1997 återfinnes ett uppslag 
från tävlingarna med bilder på jägare 
och rävliggarel-utläggare liksom resul
tatlistorna individuellt och i lag för både 
2m- och 80m-jakterna. 

Deltagarna, ca 30 st, kom från de nor
diska länderna samt också från Holland. 
Dessa rävjägare hade varit i Danmark 
på förra årets NM och vi lie gärna prova 
ännu en gång. Och denna gång fick de 
prova på skogar av helt annat slag än 
vad de är vana vid i hemlandet. 

Tävlingarna genomfördes i skogarna 
norr om staden i ett varmt och soligt 
väder, måhända lite för varmt för att vara 
behagligt. 

80m-jakten på lördagen i den allra syd
ligaste delen av nveden blev hård i en 
stiglös, kuperad terräng med en del 
kalhyggen med massor av torra kvistar 
och grenar, som drog ner farten, under 
det att 2m-jakten på söndagen var mer 
"mänsklig". Här var terrängen flack med 
ett par undantag och dessa undantag 
gav ett par jägare vissa problem. 

Bifogat finns resultatlistorna såväl indi
viduellt som i klass och lag och sett ur 
svensk synvinkel gick det bra. 

80m-jakten förflöt bra och de problem vi 
arrangörer drabbades av märktes inte 
av jägarna. Det första var, när räv 5 
skulle läggas ut. Rävutläggarna Eva och 

Kristian hittade inte björken, i vilken 
antennen hade hängts upp tre veckor 
tidigare. Trädet hade huggits ned! 
Antennen fanns kvar men det går ju inte 
så bra att använda en horisontell antenn 
0,5 m över marken. Det blev alltså att 
finna en ny plats ett par hundra meter 
längre norrut men allt var klart i tid före 
start. 

Även räv 2 hamnade på annan plats än 
den avsedda, eftersom antennträdet inte 
kunde återfinnas. Även här blev 
emellertid allt klart i tid. 

Även en rävjägare råkade ut för ett 
problem av lite allvarligare slag än 
svetten och träningsvärken, som kom 
dagen därpå. Peter/SM6LQZ stötte på 
en älg på vägen tillbaka till mål, en älg 
som inte ville flytta på sig. Genom att 
kasta skorna (l) på älgen kunde han 
dock fortsätta och komma i mål inom 
stipulerade 3 timmar. 

På 2m-jakten slutade helt plötsligt räv 1 
att sända, förmodligen pga batteri
problem. Under tre pass var den tyst 
innan SM6CTQ/Kjell hann fram för att 
nyckla den för hand. Det fanns ingen 
möjlighet att starta logiken igen, så den 
kördes manuellt under drygt tre timmar. 

Under denna tid överfölls rävmanskapet 
plötsligt av en ilsken orrtupp (eller var 
det en tjädertupp?), som vilt flygande 
gick till attack! Med hjälp av grenar och 
en torr gran kunde dock manskapet så 
småningom freda sig och få fågeln att 
lugna ned sig, men det var nära att 
allvarligt mänskligt blodvite hade 
uppstått. 

Lördagskvällen bjöd på ett underbart 
väder och vi samlades vid grillplatsen 
nere vid Vätterns strand efter fri
luftsgudtjänstens slut. SM4CGR/Sven 
och SM40WY /Birgitta hade ett samtal 
med prästen och försökte övertala 
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honom att komma ut till 2m-jakten nästa 
dag, men det gick tyvärr inte. 

Vid prisutdelningen på söndagsefter
middagen delades medaljer ut till såväl 
individuella segrare som lagsegrare. 
Årets Nordiska Mästare i såväl BOm
som 2m-jakterna blev Bo Söderquist 
från SAJ {Stockholms Rävjägare). 
GRATTISI! 

Som en extra vinst fick han avfyra 
kanonen utanför vandrarhemmet och 
smällen lär ha hörts över hela 
Karlsborg l Det tog nästan 1 O minuter 
innan lugnet återställdes och prisutdel
ningen kunde fortsätta. Det blev mao en 
pangavslutning på 1997 års NM i räv
jakt! Även de holländska deltagarna fick 
priser, skänkta av Karlsbogsklubben. 

Nästa år arrangeras NM:et i Finland och 
vi ser fram mot det. Hoppas våra vän
ner från Holland kan komma även då. 

Slutligen framföres ett T ACK till radio
klubben i Karlsborg för denna tävling 
med rävliggarel-utläggare CTQ/Kjell, 
88M/Kalle, DLG/Bosse, CJJ/Jan, 
GOR/Jan, Eva och Kristian samt 
Torbjörn. 

·~ <14 Ii P'A VttJ"-JA~EN Bo S VALs.lG..~A-s AV PAs•oR M 
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FORENINGEN 

SVERIGEs SÄNDAREAMATÖRER 

.. 
NORDIC CHAMPIONSHIPS 1997 

FINAL INDIVIDUAL RESULTS 80M 
DA TE 2 AUGUST 

Gallsign/Name Country C lass Time Foxes Remarks 

Bo Söderqvlst SWE s 1.05. 00 5 Nordie champion 80m 
Best senior 

OZ1 FSM/AIIan DAN s 1.11 .02 5 
SM4VMU/Bengt SWE s 1.13.49 5 
SM5SVM/Hans SWE OT 1. 21.04 5 Best oldtimer 
Kalle Svensson SWE s 1.27.50 5 
SM5EZM/Leif SWE OT 1.41 .41 5 
SM4CGR/Sven SWE OT 1.43.58 5 
OH2JKU/Kimmo Fl\! s 1.44.39 5 
LA50BA/Arne NOR OT 1.45.46 5 
OH2NWM/Hannu FIN OT 1.46.33 5 
LA4NO/Stein NOR v 1.50. 53 5 Best veteran 
OZ9VA/Arne DAN OT 1.51 .21 5 
SMOKON/OIIe SWE OT 1.51 .38 5 
SMOOY/Lars SWE OT 1.54.00 5 
SM5FUG/Jan SWE OT 1.59.10 5 
Gunnar Svensson SWE OT 1.59.36 5 
LA50M/Steinar NOR OT 2.01.44 5 
LA3QG/Oie NOR v 2.06.16 5 
Sven Carlsson SWE v 2.16.03 5 
LA6Xi/Knut NOR OT 2.16.14 5 
OH2MO/Juhani AN OT 2.22.04 5 
SM6LQZ/Peter SWE OT 2.56.55 5 
PA3BNU/Evert NED OT 1.58.23 3 
Jeriny Fylstra NED w 2.03.00 3 Best woman, open class 
OZ6KHNilly DAN OT 2.05.36 3 
P-J Fylstra Ni: D J 2.08.15 3 Best junior, open class 
SI'JI40WY/Birgltta SWE w 2. 14.10 3 Best Nordie woman 
OZ6MK/Mogens DAN OT 2.19.52 3 
PAODFN/Dick NEO OT 2.35.33 3 
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SVERIGES SÄNDAREAMATÖRER 
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NORDIC CHAMPIONSHIPS 1997 
FINAL RESUL TS 2M 

DATE 3 AUGUST 

Plac CallsiQn/Name Countrv C lass Time F oxes Remarks 

1 Bo Söderqvlst SWE s 0.56.00 5 Nordie champion 2m 
Best senior 

2 SM5SVM/Hans SWE OT 1.01.00 5 Best oldtimer 
3 OZ1 FSM/AIIan DAN s 1.05.42 5 
4 SM4VMU/Bengt SWE s 1.06.09 5 
5 SM5EZM/Leif SWE OT 1.24.30 5 
6 Kalle Svensson SWE s 1.25.45 5 
7 SM5FUG/Jan SWE OT 1.25.15 5 

P-J Fylstra NED J 1. 26.18 5 Best junior, open class 
8 LAGXliKnut NOR OT 1.27.20 5 
9 LA50M/Steinar NOR OT 1.28.15 5 

10 Gunnar Svensson SWE OT 1.31 .18 5 
11 OH2JKU/Kimmo AN s 1.32.00 5 
12 SMOKON/OIIe SWE OT 1.32.45 5 
13 SMOOY/Lars SWE OT 1.32.48 5 

Jenny Fylstra NED w 1.32.50 5 Best woman, open class 
14 OZ9VA/Arne DAN OT 1.37.09 5 
15 SM4CGR/Sven SWE OT 1.38.19 5 
1 6 LA4ND/Steln NOR v 1 .42.49 5 Best veteran 
17 OH2MD/Juhani AN OT 1.44.33 5 
18 LA3QG/Oie NOR v 1.52.05 5 
19 LA50BA/Arne NOR OT 1.54.32 5 
20 OH2NWM/Hannu AN OT 1.57.21 5 
21 O Z SM KIMogens DAN OT 2.12.02 5 
22 OZ6KHMIIy DAN OT 2.49.55 5 

PAODFN/Dick NED OT 2.06.37 4 
PA3BNU/Evert NED OT 2.01.00 3 

23 SM40WY/Birgltta SW E w 2.07.26 3 Best Nordie woman 
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FORENINGEN 

SVERIGES SÄNDAREAMATÖRER 

NORDIC CHAMPIONSHIPS 1997 
FINAL TEAM RESULTS 

80 m 

1 Sweden Bo Söderqvist 1.05.00 
SM4VMU/Bengt 1.13.49 

2.18.49 

2 Denmark OZ1 FSM/AIIan 1.11 .02 
OZ9VA/Arne 1.51 .21 

3.02.23 

3 Finland OH2JKU/Kimmo 1.44.39 
OH2NWM/Hannu 1.46.33 

2.31 .12 

4 Norway LA50BA/Arne 1.45.48 
LA4ND/Stein 1.50.53 

3.36.41 

2fll 

1 Sweden Bo Söderqvist 0.56.00 
SM5SVM/Hans 1.01.00 

1.57.00 

2 Denmark OZ1 FSM/AIIan 1.05.42 
OZ9VA/Arne 1.37.09 

2.42.51 

3 Norway LAGXliKnut 1.27.20 
LASOM/Steinar 1.28.15 

2.55.35 

4 Finland OH2JKU/Kimmo 1.32.00 
OH2MD/Juhani 1.44.33 

3.16.33 


