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GOTT HYTT RÄVJAKTSÄRt 

Som vanligt avslutades 1997 års rävjakter med den traditionella 
nyårsjakten hemma hos Gunnar s. Resultatet av den jakten liksom 
övriga jakter under hösten samt poängserietabellen, korrigerad 
att gälla för 28 av totalt 33 st jakter, finns längre fram. 

Vidare finns där två reportage från SRJ-KM/OPEN och SM, varav 
ett är en berättelse från våra norska vänners äventyr under 
denna tävling, resultaten från tävlingen liksom en fortsättning 
på Alfs/-IQ minnen från gångna rävjaktstider. 

Men nu över till kallelsen till: 

ÅRSMÖTET, som hålles onsdagen den 14 .l kl 1900 i Turebergs 
IF:s klubbstuga i slutet av Gammelvägen i Törnskogen, 
telekarta 17/Gl. 

De som vill bada bastu före årsmötet kommer som van
ligt någon timme tidigare. Anmälan till OY/Lasse på 
telefon 08-754 76 47 senast måndagen den 12.1 så att 
han kan köpa tillräckligt med fika och tilltugg. 

Därmed dags att redovisa RESULTATBH av höstens sista jakter: 

971005/Knalleborq 
l) Gunnar s 1.15.10 
2) BGU/PA 1.35.20 
3) Gunnar F 1.37.50 
4) AKF/Bosse 1.56.51 

7 st 5) KON/Olle 
6) SVEN C 
7) Tomas R 

• 

1.59.00 
2.02.56 
2.08.06 

Kallt (ca +7°C) och mycket blåsigt; det var skönt att komma i lä 
inne i skogen. En av rävarna i en nordsluttning gav märkliga 
bäringar; så t ex fick Bosse en felbäring på 45°, varför han 
letade på ett helt fel ställe. Banlängd ca 5 km. 

971012/Lovö 
l) Gunnar s 
2) AKF /Bosse 
3) KON/Olle 
4) Tomas R 
5) Kalle s 

1.36.40 7 st 
1.37.40 
1.58.20 
2.18.17 
1.00.00 3 Il 

På denna jakt hoppade Sven C in som banläggare, sedan den ordi
narie skickats ut i den militära "busken". 
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971019/Kärrtorp 
l) Clas T 1.23.00 
2) BGU/PA 1.26.40 
3) KON/Olle l. 32.00 
4) Gunnar s 1.36.35 

7 st 5) sven c 
6) AKF/Bosse 
7) Kalle s 

1.47.10 
0.50.00 
0.51.00 

6 st 
4 u 

start vid Kärrtorps IP, en startplats vi inte använt på många, 
många år. skogsområdet ligger alltså på den allra västligaste 
delen av Hellaskartorna. 

En ganska lång jakt trots skala 1:10.000 och karta i A4-format. 
4:ans räv startade inte i första passet, men Gunnar F fick igång 
den redan i andra passet. Ett par av rävarna var mycket väl dol
da, resten synliga på ett par meters avstånd. Mulet men varmt 
med temperaturen kring +l3°C. 

971026/Järna 
l) Gunnar s 
2) AKF/Bosse 
3) BGU/PA 

1.52.00 7st 
2.06.30 6 Il 

1.59.50 5 Il 

4) KON/Olle 
5) Gunnar F 

2.07.45 
1.27.00 3 st 

Det var en ordentlig dag-SM-bana EJY/Anders hade lagt öster om 
Järna mellan E4-an och södra stambanan. Banlängden blev ca 6 km 
i en riktigt ubrötig" terräng, full av ris, sten, snö och kärr. 
Detta gjorde du bra, Anders, och det blev en finfin slutjakt 
före vårt KM/OPEN/SM, som kommer nästa helg. 

971101/02 - SRJ KM/OPEN +SM 

Detta äventyr finns refererat på annan plats i bladet. Du som 
inte var med, läs och begrunda vad du gick miste om!! 

971109/Harbrostugan 
l) KON/Olle 1.35.45 
2) AKF/Bosse 1.48.20 
3) Gunnar s 1.52.27 

7 st 

4) BGU/PA 1.50.10 5 u 

Varmt, fuktigt och dimmigt på denna jakt, arrangerad av Kalle 
som hoppade in för CZI/Klas. 3:ans räv, placerad intill ett 
vattentorn och inte långt från Hamra grustag, stökade till det 
för redaktören, som behövde över en timme för att hitta den. Bl 
a sprang han för säkerhets skull upp och ned för grustags
branterna två gånger utan att hitta den; men det gav bra motion! 

971116/Fiskartorpet 
l ) Gunnar s l. lO • O O 7 st 
2) KON/Olle 1.10.30 
3) Clas T 1.20.50 

4) Gunnar F 
5) Sven C 

1.27.55 
2.07.00 

S:ans räv krånglade i början men kom sedan igång och fungerade 
under hela jakten. 
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971123/Paradiset 
l) AKF/Bosse 0.26.50 
2 ) Gunnar F O • 30 • 58 
3) BGU/PA 0.35.40 
4) KON/Olle O. 45.20 

6 st 5) Gunnar s 
6) Clas T 
7) Sven c 

0.45.50 
0.59.20 
0.35.40 

3 st 
2 Il 

Ingen räv 5 men kallt och snöblandat regn. Tre(!) rävar hade 
Kalle placerat strax utanför kartkanten öster om starten men han 
hade lagt en föredömligt kort bana (ca 1,5 km!) i det d!liga 
vädret, så vi hade faktiskt ingen användning av kartan. 

Vi blev lite förvirrade när vi upptäckte att nästan alla rävar 
låg så nära, att man kanske skulle hinna fram under sändningen 
om man rusade iväg i full galopp; och n!gra gjorde det, det syns 
ju på tiderna! 

971130/Törnskoqen 
l ) Gunnar s l. 25 • 2 5 
2) AKF/Bosse 1. 29.45 
3) KON/Olle 1.39.05 
4) Clas T 1.39.35 

7 st 5) 
6) 
7) 
7) 

Gunnar F 
Sven C 
BGU/PA 
Olof H 

2.06.10 
2.07.00 
1.35.00 
1.35.00 

3 st 

Ett par cm blöt nysnö föll under natten vilket gjorde banan hal 
i sluttningarna och kall, om man "plurrade" i ett snötäckt kärr, 
men man kunde också f! hjälp av sp!ren att komma fram till 
rävarna mellan passen. Banlängd ca 4 km. 

En nybörjare, Olof H och en van orienterare fr!n en söderorts
klubb, fick sin första duvning i denna ädla sport av redaktören. 
Tre rävar blev resultatet trots en diametralt motsatt sidabe
stämning vid en räv, vilket kostade flera pass vid genomsökning
en av ett kärr i den ena riktningen och sedan bergklättring i 
den andra riktningen. Räven låg i den andra! 

971214/Kärsö 
l) Gunnar S 
2) KON/Olle 
3) Clas T 

1.14.20 7 st 4) AKF/Bosse 
l. 16. 02 5) Sven c 
1.16.10 

1.29.30 
l. 31.30 

Lucia- och glöggjakt. Banlängd drygt 3 km i den ganska snälla 
terängen, om man bortser fr!n stupen p! den södra sidan, den som 
ligger mot Drottningholm. 

Ett svagt snöfall under morgontimmarna men inte mycket till 
sp!rsnö. Temperaturen runt ooc. Ett och annat rådjur fick sin 
morgon störd av rävjägarna. 

971231/Stuvsta 
l) Gunnar F 1.25.30 16 st 
2) OY /Lasse l. 37. 15 
3) KON/Olle 1.43.30 
4) AKF/Bosse 1.47.15 
5) BGU/PA 2.00.00 14 " 
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Årets sista jakt runt villorna i Stuvsta. Lite duggregn och ett 
par plusgrader. Som vanligt lite knöligt med alla tomter vi 
mAste springa runt men för Gunnar F gick det som pA räls. Det 
kan dock inte redaktören säga! 

Med detta är poängserietabellen fullständig och det är bara att 
lyfta på hatten och gratulera Gunnar s till den välförtjänta 
segern. Inte nog med att han har deltagit i samtliga jakter, han 
har dessutom vunnit hälften av dem! 

1997 
=========;--===== 

Nu har vi startat det nya Aret och med den ocksA nya j akter. 

Onsdag 14.l:ÅRSMÖTETl se kallelsenpAsidan l! 

Söndag 25.1: Samling kl 1000 vid Ursviks motionsgård för 1998 
års första rävjakt. Om det finns snö, gäller skid
jakt 
Arr. BGU/PA 

Söndag 8.2: Finns det någon frivillig banläggare till en jakt 
detta datum? Ring red.! 

Lördag 21.2: Samling kl 1700 vid Sundby friluftsgård (telekarta 
50/05) för den traditionella nattskidrävjakten 
(om vädret är oss nådigt!). Glöm inte pannlampan!! 
Därefter bastu och fika hos banläggaren Gunnar s 

======~===========================================~=== 

I Ar fyller SRJ 5O årll Bur skall vi fira det? 
•========~==~==============~==============~=========== 

Blir detta Gunnars nästa karta? 

Red: PA Nordwaeger/SM~BGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
Tel: 08-26 02 27 (B), 08-30 16 80 (A) 



HAIIH/SIGNAL 19.01 9.02 22.02 2.03 16.03 1.04 9.04 16.04 23 04 
Gunnar S 10 10 !..!! 10 10 .1_0 10 ..A 10 
KOH/OIIo A 8 9 10 A 10 
AKF/IIo- 6 s 8 8 1 6 
BGU/PA 9 s 7 lll 1 10 l!! 
Clu T B 8 7 s 9 8 9 8 
Gunn•r F 6 10 5 s 1 s 8 9 
Sven C lO 1 s 6 s 6 10 1 6 
kille s s g 6 9 5 l_ O 9 5 s 
OY/lnM 1 s a 6 6 s 1 
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Overslruken jakt räknas ej. Endast 28 av de 33 si jaktema räknas 
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1997 års SRJ KMI-OPEN samt 
RPO-SM 

Årets mycket tuffa KM och OPEN, med 
SM som ett appendix eftersom det 
planerade SM:et i Borås ställdes pga för 
få deltagare, arrangerades av Gunnar 
Svensson under Allhelgona-helgen den 
1-2. 11 vid Flottsbro Friluftsgård i Hud
dinge. Inkvarteringen var i flerbäddsrum 
av vandrarhemsstandard men med ut
spisning av välkomstfika, nattmål med 
varm soppa, frukost med gröt eller fil och 
flingor samt lunch med spaghetti och 
köttfärssås i huvudbyggnadens cafe
teria. 

Totalt deltog 23 jägare varav nio från 
Norge. En av dessa, LA6AIA/Jan, körde 
100 mil l varje riktning för att 
springa i denna tävling. Tala om intres
se för rävjakt!! övriga kom från Stock
holm, Västerås, Örebro, Linköping och 
Oskarshamn. 

Nattetappen gick i skogarna runt fri
luftsgården i en för en nattävling syn
nerligen besvärlig terräng med många 
höjder och branter och stenar och tät 
skog. En av rävarna låg dock på toppen 
av slalombacken med antennen lindad 
kring en lång stång. Kartan var i skala 
1:10.000 men i nästan A3-format! 

Hittade man stigarna gick det ganska 
bra, om inte gällde kompasskurs över 
stock och sten. Banlängden visade sig 
vara 6 km fågelvägen (men det visste vi 
inte före start!). 

starten skedde kl 1900 i en behaglig 
temperatur, men i takt med att tiden gick 
började det regna och temperaturen 
sjönk under nollstrecket Det blev 
ordentligt kallt om fingrarna att gå till
baka till förläggningen i regnet och 
blåsten med en kall rävsax i handen, 
och det var säkert ruggigt att Jigga räv i 
regnet, men vi tinade upp efter dusch 

och bastu samt nattmålet. 

Dagetappen gick i skogarna runt sjön 
Gömmaren öster om Vårby med start kl 
0900. Kartan var återigen lika stor som 
på natten med samma skala. Det blev 
alltså stora sjok vi sprang med. Nu var 
vädret fint med ett par grader kallt och 
en strålande sol. 

Även nu blev det många höjder som vi 
skulle springa upp på för att hitta räven, i 
en lika besvärlig terräng som på 
nattetappen. Visserligen fanns det stigar 
men det är inte alltid dessa går i samma 
riktning som man skall springal Ban
längd drygt 7 km fram till sista räven 
längst i öster. Slutade man där tog det 1 
timme att gå tillbaka till startplatsen där 
bilarna parkerats! Ett par jägare hade 
turen att sluta hos en räv när jakten upp
hörde och fick därmed lift tillbaka till 
startplatsen. 

Efter lunchen vidtog så småningom pris
utdelningen i de tre olika deltävlingarna. 
Resultatlistorna ser ut på följande sätt: 

SRJ KM 
1) SM~KON/OIIe 5.10.14 14 rävar 
2) Clas Thorem 5.11.21 
3) SM9JBGUIPA 5.28.23 
4) G Fagerberg 5.27.07 13 u 

5) K Svensson 4.06.45 10 .. 
6) SM5AKF/Bosse 3.45.40 9 u 

7) SM~EJY/Anders 2.11.20 6 " 

SRJ OPEN 
1) Bo Söderquist 3.03.48 14 rävar 
2) SM4VMU/Bengt 3.36.52 
3) SM5SVM/Hans 4.37.31 
4) SM~KON/OIIe 5.10.14 
5) Clas Thoren 5.11.21 
6) LAGXliKnut 5.15.04 
7) SM~BGUIPA 5.28.23 
8) LA50BA/Arne 5.49.57 



9) SM5EZM/Leif 4.43.27 13 " 
10) G Fagerberg 5.27.07 
11) LA50M/Steinar 5.43.20 12 " 
12) LA3QG/Oie 5.10.26 11 " 
13) SM5CJW/Bo 4.04.32 10 " 
14) Kalle Svensson 4.06.45 
15) LA6KCA/Svein 5.51.07 
16) SM5AKF/Bo 3.45.40 9 " 
17) SM5FUG/Jan 4.33.51 
18) LA6VEA/Laila 4.48.46 8 " 
19) R Edvardsen 4.56.39 
20) SM~EJY/Anders 2.11.20 6 " 
21) Oddvar Ring 3.46.06 5 " 
22) LA6AIA/Jan 4.08.00 4 " 
23) M Holmberg 3.12.00 1 " 

RPO-SM, individuellt 
1) Bo Söderquist 3.03.48 14 rävar 
2) SM4VMU/Bengt 3.36.52 
3) SM5SVM/Hans 4.37.31 
4) SM0KON/OIIe 5.10.14 
5) Clas Thoren 5.11 .21 
6) SM~BGUIPA 5.28.23 
7) SM5EZM/Leif 4.43.27 13 " 
8) G Fagerberg 5.27.07 
9) SM5CJW/Bo 4.04.32 1 O " 
1 O) K Svensson 4.06.45 
11) SM5AKF/Bo 3.45.40 9 " 
12) SM5FUG/Jan 4.33.51 
13) SM~EJY/Anders 2.11 .20 6 " 
14) M Holmberg 3.12.00 1 " 

o RPO-SM,Iag 
1) SRJ 15.49.58 42 rävar 

SM~KON/OIIe 
Clas Thoren 
SM~BGUIPA 

2) VAK 13.25.30 37 rävar 
SM5SVM/Hans 
SM5EZM/Leif 
SM5CJW/Bo 

3) "Grisen" 10.22.33 25 rävar 
Bo Söderquist 
Kalle Svensson 
Magnus Holmberg 

Nästa års KM/OPEN arrangeras enligt 

traditionen av årets vinnare, dvs 
SMOKON/OIIe. Vinnaren får alltså inte 
bara bucklan och äran utan också 
ynnesten att arrangera nästa KM. 1998 
års SM skall arrangeras av VAK någon
gång kring månadsskiftet aug-sept. 

Slutligen framföres ett TACK till Gunnar 
Svensson med dottern Lisen, som 
organiserade välkomstkaffet, nattmålet 
och frukosten, samt till rävarna 
SM~NTJ/Lorentz, SMt)RGH/Johan, Sten 
Sandberg och Lennart Berg för detta 
mycket hårda men väl genomförda 
SRJ/KM-OPEN. 



Här kommer en nyttig läsövning på norska. 
Underlaget var lite otydligt så jag har skrivit om det 
och hoppas jag fått med alla norska "ö" och ·aa·. 
Håll till godo Il 

"Gunnars mara" 

Nå vet vi hva svenskene mener med Gunnars 
mara. 

For årets Stockholm open var hard. Men noe 
annet var jo lkke å vente når Gunnar var 
l0ypelegger. På de to l0pene var jeg tilsammen i 
skogen i 5,5 timer ... og jeg bret fer jeg tok alle 
posteneJ 

Det hele startet med en lang biltur til 
Stoskholm. 8 J0pere fra 0stlandet og LA6AIA, Jan 
fra Andalsnes. Pyttsan - bare 1000 km for å slite 
seg totalt ut f0r han setter seg bak rattet igjen på 
s0ndag for å kjere nye 1000 km om kvelden og 
natten tilbake. Jobben ventet jo på mandag. Var 
du tilnytte der da Jan? 

Vi ble tatt vel i mot av Gunnar og de andre 
svenskene. Oette skulle jo samtidig vcere SM. 
Sikkert et flott sted om sammeren og med 
skibakker om vinteren. Nå var det mellomperiode 
og bare svimete RPO l0pere i området. 
Overnattingen skjedde på "Renna·, som var 
bedre enn navnet skulle tilsi. Mat og scsialt sam
vaar skjedde nede ved vannet hvor det få en 
kafeteria med dusjer og badstu. 

Klokkan 1858 ble vi sendt ut i de merke 
skoger. For oss som var kommet sent var det 
ekstra spannende for vi hadde jo ikke sett om
rådet rundt oss. Var det flatt eller kupert? Hadde 
du spurt meg efter post nr. 2 kunne jeg sikkert 
svart at det var normalt norskt kupert terreng. 
Etter målpassering 2 timer og 39 minutter etter 
start hadde mitt enestesvar vcert, "To liter cola og 
en melkesjokolade, takk". Jeg er tydligvis i dårlig 
forfatning. 

Jeg ble beste nordmann denne natten mer
~elig nok. Jeg f0ler jeg gjorde et dårlig Jep hvor 
Jeg lep etter "norsk" laarebok. Men svenskerna 
har jo ingen målpassering. Siste post du tar er 
mål. Jeg holdt ikke hodet kaldt og la opp l0pet 
feil. Men at Bosse og Bengt slår meg med en time 
er likavel mer enn betenkelig. Kanskje må jeg 
finne frem joggaskoene igjen? Kondis er visst 
ikke evigvarende. 

Etter å ha gått den Iange veien tilbake fra siste 
post og til kafeteriaen ble det godt å sette seg i 
en varm bastu med en cola. T en k - dette gj0r vi fri
villig ... 

Sendag morgen. Revelje klokkan seks. Det er 
tidligl Selv Knut er stille på denne tiden. Det er 
ingen tegn til at noen orker å stå opp. Neste 

klokke ringer ca 15 minutter senere. Nå venter 
jeg ikke lenger og spretter opp. Vel, spretter og 
sp~etter. Kroppen er som en potetsekk og bena 
er 1kke samarbeidsvillige. De sender smartesig
naler opp till hjemen straks de får beskjed om å 
bevege seg. Steinar ber om brekkjern og talje for 
å reise seg opp. 

Frakosten er perfekt. Havregret er bra for 
~oppidrettsutevere som oss, sies det. Jeg spiser 
rkke så mye denne morgenen for vi skal jo snart til 
skogs igjen. Kjenner at kroppen gleder seg 
(ironi). Det straffar seg. 

Vi kjerer ut til startområdet denne gang. Det er 
mye kaJdere nå enn hva det var i går kveld. Merker 
at superundertey og orienteringsdrakt er for lite i 
kuldegraderne. Men jeg skal jo J0pe, så det går jo 
bra ... 

Starten går og jeg får en bra oversikt over 
postene. Denne gangen skal jeg avslutte på 
posten som ligger Jengst vekk. Tar post nr 7 
forholdsvis raskt. Post nr 4 lå på feil sted i f0lge 
mitt kart og mine peilinger. Det tok litt tid å komme 
dit. Vet ikke tiden, men det hariallefall gått over 
en time siden start. Tar kompasskurs mot post 3. 
Tranger visst et kurs i orientering også, for 
posten ligger da ikke i den himmelretningen? 
Etter en tid og en u-sving midt i skogen finner jeg 
posten. Jeg er sliten og går vidare till post nr 2. 
Det blir kaldt og enda kaldere. Tror du jeg finner 
posten? Tror du på julenlssen? NEJ, jeg fant den 
ikkel Jeg er kald, sn0rrete og i dårlig humer. 
Beslutningen om å gå tilbake til bilen er Jett å ta. 
Jeg er lei og vii komme meg på jobb i Trondheim 
så raskt som mulig. Men f0rst må jeg gå l 30 
minutter f0r jeg finner bilen. 

Morsomt .. Noen bil er har re ist allered e. De var 
ferdige med alle postene de ... Bengt kommer 
sluk0ret ut av skogen og spar om å få sitte på hos 
meg som har varm bil. Han påstår at han ikke kan 
huske at han har vaart så sliten for. Godt å h0re at 
de gode også blir slitne. 

Vi kj0rer opp mot siste post, for det tar 
visstnek over en time å gå derfra. Jeg må finne 
Arne (50BA) som har sakene sine i bilen min. Vi 
finner han halvveis, lemper den gamle mannen 
inn og gir ham drikke. Arne ser blid ut han. Tror 
det var en Jykke at vi plukket han opp. 

Etter nok en varm bastu er det igjen tid for litt 
mat Det smakergodtog jeg tar rikelig til meg. Det 
skal jo holde helt til Trondheim. Tar avskjed med 
gutta f0r premieutdelingen og sier "Sjaarp dere 
gutta. Jeg kommer tilbake neste år l" Akkurat som 
det skulle vcere noen trussel... 

Svein -KCA 



1997 -års SRJ Open + SRJ KM + SM i Rävjakt 

Vi sponsorer sänder en applåd till 
alla deltagarna för deras heroiska in

o satser på banorna och ber samtidigt 
att få tacka alla er som hjälpte till 

o med arrangemangen. 

o 

o 

Korttidshyr dina Macintosh + tillbehör 

MaeRent 
MUSAB Uthyrningsservice AB 

TEL:OB-608 21 10 

Specialisten på försäljning av 
Apple-prylar tel 035 - 17 76 00 

,_· Mae Boden 
• • 

Ål> l><' li h o l> l><'ll 
www.macboden.se 

www.macrent.se 
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1997-10-17 

Hej P-A! 

Du har troligen misstänksamt betraktat kuvertet. Har nägon censurerat innehället? 

Nejdä. Men jag kom pä att eftersom jag ändä sidekar dig ett opus sä kunde jag lika gärna 
sideka dig ett till. Men sedan är det i alla fall bara ett kvar! 

Om du vill ta ett av bifogade blad i vardera av de kommande SRJ-bladen eller vräka pä med 
bäda pä en gäng, det är helt och hälleten redaktionell fräga, och jag vet min plats. 

Det har faktiskt varit kul att leta i gamla skrifter för att kunna hälla sig nägot sä när till 
sanningen. Tyvärr har jag inte hittat de gamla SRJ-blad som jag vet att jag har nägonstans, 
men när det gäller upprensning mäste man prioritera. I är har jag prioriterat garaget och har 
därmed f f g pä närmare tio är kunnat köra in bilen där. Tidigare var det for smalt mellan 
rasbranterna - till sist möttes de pä mitten och lämnade inte ens en gängstig kvar. 

H .. , l asa. 

Alf Undgren 
Rlgavagen 10A 
18731 Täby 

Telefon ~758 :39 23 
Postgiro 26 se 76 - 9 

Medlem l 
Täby Sändaramatörer, TSA 
Sveriges Sändareamatörer, SSA 

Epost och hemsida 
alf.llndgren@swlpnet.se 
http:/11lome2.swlpnet.seJ-w-'2SfBJ 
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i9iir 46-43 dr iebtm 

ä u jakt 
QTC:s rtivjaktsvinjett under flera decennier, 

ritad av SRJ:sflJrste hedersrtivjägare, Arthur Andersson 

Första riktiga skämtjakten 
Först ska jag plocka in den sanna historien om den klassiska 
skämljakten i Hagapari<en, som många hört talas om men få har 
upplevt. Det var 1SO kallt och solen sken. Ulle Pluto, 10 watt, hade 
bäddats ner i en barnvagn, vilande på en 40 Ah Nifeack, och om 
han hade kunnat titta upp i suffletten hade han sett en sicksackad 
antenntråd. Med jämna mellanrum kom han tillbaka till samma 
ställe i pari<en och blev lite varmare av ano<förtusten, när opera· 
tören böjde sig över honom och manövrerade den väl dolda 
telegrafnyckeln. Den första som hittade honom var en kvinnlig 
rävjägare, som iakttagit ekipaget en stund och fann det orimligt att 
släpa runt ett bam så länge i den kylan. 

Den andra räven sköttes av ett för deltagama okänt par, som stod 
under ett (antenn·)träd och matade fåglar. l reportaget i QTC 
berättades att "han höll ena armen om henne och med den andra 
handen höll han i något hårt i byxfickan, telegrafnyckeln". 

Utanför en grotta i parken hängde en mycket väl synlig antenn, 
och tråden försvann in i grottans mörKer. Där var det Is på vattnet 
dock tunnare längre in. När jag efter jakten drog ut tråden såg jag 
till min gläqe att någon hade varit inne och letat där, och isen 
hade inte hållit vilket ju inte heller var meningen. Flera år efteråt 
kom jag dock att tänka på, att jag bara konstaterade att det fanns 
spår in i grottan, men fanns det några ur? Jag har aldrig vågat se 
efter och försöker nu förtränga tanken. 

Nästa rävjakt hölls på Kgl. Djurgården. Massor av oskyldiga bam, 
nu (1997) snart i 50-årsåldem, avtäcktes brutalt 

Teknik och taktik 
avhandlades i nästan va~e nummer av QTC. Västerås och Nässjö 
hade vuxit upp som stora rävjaktscentra, men tävlingar hölls på 
många andra håll, Skåne, Göteborg, Skaraborg, Nynäshamn, 
Falun... Jag skrev väl det mesta - flera tiotal spaltmeter - men 
det kom mycket bidrag från landsorten, och ciskussioner för och 
emot närstridsförsvårande antenner kunde ibland bli rikligt heta. 
Serien "Rävjaktsriktlinjer" var första standardiseringsförsöket 

1951 publicerade jag en rävsaxkonstruktion i QTC, och en firma 
saluförde den som byggsats. Riklig fart tog det 1953 med min 
"Folksax", som ELFA säger sig ha sålt 500 byggsatser till! 

Med varje byggsats fbljer en ulllirtig byggnadsbeskrivning. 
Pris fbr de elektriska komponenterna 47:50 
Pris fbr chassie inkl. ram med llistc 25:-
Pris fbr l sats batterier (2 st. 1,5, 1 st 67,5 V) Il:-

För den som redan har en ravsax k"\UUUl vi erbjuda 
TELEVISIONSMOTIAGARE i byggsats 

Med 14" bildrOr Pris Kr. 750:-

(Ur helsidesannons i QTC nr 7 /953) 

Massor av folk 
deltog både i diskussionerna och i rävjakterna. En enkät i 
Stockholm gav 36 svar! (BI.a. ville 50% att räven inte skule synas 
fönän man trampade på honom, 83% ville ha tiominutersintervall 
och 79% ville ha tvåminuterspass. 88% dömde ut närstrids
försvårande antenner.) Karlskrona, Nässjö och Norrköping sade 
också nej till närstridsförsvårande antenner etc. En interaktiv 
verKsamhet för att skapa rikUinjer och regler altså, långt innan 
ordet interaktiv låg i var mans mun! 

Redan 1950 hade vi haft 231ag (cirka 40 personer) på en tävling. 
Och 20-25 deltagare var inget ononnall Genom byggkurser fick vi 
många yngre deltagare, och allvar1iga män i överrock och hatt 
förekom också på tävlingarna. Till den senare gruppen hörde 
SM5RH, Bertil AJVidson, som bara ~. för att inte säga 
promenerade, men som heDer aldrig pejlade eller orienterade fel. 

tJtookkol•r'.ll&..jC.il"~} 

1953 infördes poängjaktsserien i 
SRJ. Den utvecklade sig till att 
omfatta 4 dag· och 2 nattjakter, 
varav den sämsta ur vardera 
kategorin fick räknas bort Arthur 
Andersson skapade ett vackert 
diplom, och jag stod i mörKrummet 
(läs: på muggen) och gjorde 
förstoringar va~e år. Här ser vi en 

'?oilaiDetkt•• 195~ detalj av ciplomel 

Svenska Mästerskap 
Från Hera håll, och särskilt från Nässjö, hade framförts önskemål 
om SM i rävjakl Jag talade väl för saken i SSA styrelse, och 
denna beslutade att av de två kandidaterna skulle Västerås få ta 
SM 1952 och Nässjö 1953. 

Det speciella med Västerås-8M var att man försåg de omkring 60 
deltagama med armåcyklar (i tungviktsklassen), och det lär ha 
varit jobbigt att - särskilt på natten - återfinna någon cykel efter 
ett rävbesök i skogen. Och det var visst ännu svårare att återfinna 
just den cykel man hade tidigare. Själv var jag inkallad som 
rådgivare till tävlingsledningen och slapp de där bekymren. 

Det speciella med Nässjö-SM var banor av elittills icke skådad 
längd och svårighetsgrad. 

Så var läget när SRJ 
beredde sig på att ordna 
SM 1954. Det berättar jag 
om nästa gång. vilken tro
ligen blir den sista. För att 
dämpa gläqen över att 
snart slippa mina opus 
återges vidstående bild, 
som dåvarande QTC.red 
mig ovetande införde i 
QTC i början av 50-talet 
Det är folksaxprototypen 
som delvis skymmer mig. 

SM-54 finns också, 
tillsammans med rävfilmen 
från 1953, på video. SRJ 
har ett exemplar av den. 
Rekommenderas! 

Affe SM5/Q 
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e~:i bibore iibent from t.o.m. 1955 
Förhållandet huvud l ben 

"På den tiden", bl a alltså på 50-tale~ var rävarna bemannade. 
Kllbben hade inga egna sändare, utan operatören tog med sin 
egen portabla utrustning eller lånade en. Antalet rävar på en jakt 
steg sakta från 1-2 (1948) till normalt 3-4 (tio år senare). Ett 
undantag var en jakt vid Raten 1958 med tio rävar! 

Ju flera rävar, desto mer betydde huvudet relativt benen. Åt 
samma håll verkade glesare sändningspass (10 vs 5 minuters 
intervall) En trecije metod som provades för att gynna "huvud
jägarna· på de långbentas bekostnad var att lägga en räv utanför 
området Den skulle inte besökas utan skulle anges med en 
markering på kartan. Ett Qärde sätt var den s k Noni<öpings
metoden, där man hade fyra rävar, men det räckte att besöka tre, 
och det där att välja bort rätt räv, d v s den som gav en mycket 
längre bana, fordrade att man pejlade och tänkte lite extra. Av
vägningen huvud/ben kan ju dskuteras än i dag! 

Seg nybörjare 

Känns vidstående figur igen? 
Han deltog i en rävjakt på lovön 
1953, och sedan blev rävjakten 
aldrig kvitt honom. 1957 hade 
jag anledning att beklaga detta, 
eftersom jag annars skulle ha 
wnnit SM på Fårö. Nu gjorde 
han det Jo, det är faktiskt 
Bosse, SM5AKF, som tittar fram 
igenom folksaxramen, Bosse 
som man fortfarande hittar högt 
upp i prislistorna, troligen den 
aktive som varit med längst 

SM 1954 

Nu var det SRJ:s tur att visa att vi kunde. En kommittå utsågs, 
eller utsåg sig själv, vi var inte så formella. SMSCBD lenna~ min 
me<t>roder i hedersrävjägarsamfundet, som alltid ställt upp med 
anangerande av jakter, råd och dåd, blev ordförande. l övrigt 
deltog SM5AVC Lasse, SM5CRD lennarth (sedermera redaktör 
för QTC), SMSBJU Ulf och undertecknad SM51Q Affe. Vi fick 
senare hjälp av SMSXD Stickan (lastbilstransporter) samt SM5GQ 
Rune och SMSBAG Barbro (FRO radiosamband). 50-talets mesta 
räv, SMSBNJ Hasse, blev också inblandad. stockholmstidningens 
K·A Larsson ordnade publicitet både före och efter tävlingen. 

Så småningom fann vi att Pensionat Kairo i Upplands-Väsby 
kunde erbjuda utspisning av alla de förväntade 60 deltagama plus 

funktionärerna samt förläggning för halva styrkan. Via FRO lånade 
20-mannatäl~ där marken täckts av halm och presenningar, blev 
ett enklare och två kronor billigare logi åt den andra halvan. 
startavgift 2:·, kartor 2:·, kost (middag, frukost, lunchmiddag) och 
logi 15:-. Resor till och från tävlingsområdet med inhyrd buss 2:-. 
h det någon som längtar tillbaka? 

Kartorna var till 1 :50 000 förstorade särtryck av generalstabens 
gamla 1: 100 000. Dit längtar nog ingen tillbaka! 

Allt gick bra. Endast en klagade, och han var välkänd i hela 
Mälardalen som notorisk kverulant Ett kraftigt regn bö~ade falla 
då vilket föranledde många att täta sina 

ptylar till en annan gång. 
Prisbordet var välfyllt SM5BKI, 
då i Norrköping, vann med 
SM7BY, Nässjö, på anda plats. 
Bosse, då ännu inte -AKF, kom 
nia och vaM juniorklassen, och 
Tobba, då äMU inte -BZR (min 
efterträdare 1958 som rävfunk· 
tionär i SSA) fick som yngste del· 
tagare boken "Micki Räwngen". 
stockholmstidningen hade ett 
långt referat, och på Teknik för 
Allas omslag ses SMSYD Arvid 
ta sig upp ur qupt vatten 
(arrangerad bild). 

Landskampsförberedelser 

1952 laddade jag min folkvagnsbubbla med SMSCRD (som då 
bara hette SMS-2494) och SM5AVC, tält, sovsäckar och tre 
rävsaxar, och så gjorde vi en tumå till Trondheim, Molde, Harnar 
och Oslo för att med ortsbefolkningens portabla sändare visa hur 
kul rävjakt kunde vara. Överallt utom i Oslo myglade vi till oss logi 
på något golv samt norsk lunch (kaffe och smörgås), och överallt 
togs vi emot med stort intresse. Dessutom hann vi njuta av den 
norska naturen inkl. Trollstigveien och tyckte att varningsskylten 
"Räcke saknas• borde ha stått vid riksgränsen. 

Landskamp 

Tre år senare, 1955, inbjöd Trondheimsgruppen av NRRL till 
landskamp, och ett antal bilar transporterade ett ännu större antal 
rävjägare och supporters till tält1ingama. Trendelagsterrängen ut
bredde sig huvudsakligen i 
vertikalled, men trots detta 
kom Bosse AKF, Kjell BHA, 
Affe IQ, T obba BZR, lennarth 
CRO och en svensk till före 
Norgesmästaren Egil LA9MB. 

överst ser vi bäste svensk -...o;...o;"P.öii;;;;;;;;;;;;=.;;,._;::~ 
och bäste norrman, och där
under överlämnar jag en gåva 
från SRJ, två trärävar av 
hedersrävjägaren Arthur An· 
derssons fabrikat, den ena 
märkt LA. den andra SM. 

Jag beklagar 

dig, käre läsare. Jag trodde det här skulle vara sista gången jag 
översköljde dig med dammig och möglig nostalgi, men det blir en 
gång till. Det där talesättet "i begränsningen visar sig mästaren• 
stämmer tydligen inte, eller ... ? Affe, SM5/Q 
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Norgesmesterskaper 25.o~tober 1997. 

Årets norgesmester- Herrer: LA6XI Knut Heimdal 
Årets norgesmester - Damer: LA6VEA Laila Ring 

Resultatsllste: 

Nr. Sign. Fomavn Ettemavn Tid 

Damer 

l LA6VEA Laila Ring 01 :56:38 

2 LA8UW Karin Garpestad 02:03:18 

3 H e ge Andersen 02:12:00 

Senior 

l LA6KCA Svein Olsen 01:16:07 

2 LA4XT Ragnar Indreb91 02:19:55 

Oldtimer 

l LA6XI Knut H e im dal 01:12:28 

2 LAlKP 0ivind Solli 01:16:00 

3 LA50Q Christian Dons 01:16:58 

4 LA50BA Arne Christensen O l: 19:4 7 

5 LA50M Steinar Moen 01:20:11 

6 LA4ND Stein Barlaug 01:26:45 

7 LA5CH Nie. K. Holter 01:40:07 

8 LA3QG Ole Hol te 01 :41:55 

9 LA5YI Arve Solli 02:03:21 

10 LAlKF Torbj~m Herstad 02:06:10 

Nybegynner 

l 0yvind Sticlder 01:55:56 

2 Brynjar 02:26:09 

3 Rolf 02:27:05 

4 Oddvar Ring B rutt 

Poster 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
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