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Midsommarafton och nu har vi räv-sommarlov - men vilket lov! 
Kallt och blött!!.Det har varit några riktigt blöta jakter under 
slutet av säsongen, men vi kan väl trösta oss med att allt regn 
som faller före midsommar är välkommet och bra, ur bondens ögon 
sett! 

Utöver våra klubbjakter har vi (i alla fall en del av oss) också 
sprungit i de tre nationella jakterna, som har varit uttagnings
jakter för årets VM i Ungern. Lite berättelser om och resultat 
från dessa jakter finns längre fram i bladet. 

Närmast på programmet står dock NM i Jämsä i Finland i mitten av 
juli. Är du intresserad av att komrna med, men inte anmält dig 
ännu, måste du omgående kontakta redaktören för att ordna forma 
lia med finnarna! 

Med detta över till BESQLTAT av vårens jakter: 

980415/Sandyik 
l) Gunnar S O . 55 . O 4 7 s t 
2) KON/Olle l. 21.00 
3 ) Tomas R l. 2 2 . 3 O 
4 ) Kurt B O . 4 O . O O l " 

980429/Grönsta 
l ) Gunnar s O . 5O . 4 O 7 st 5) Clas T 
2) BGU/PA 1.01.00 6) Tomas R 
3) KON/Olle 1.13. 20 7) AOZ/Sven 

1.22.05 
2.00.00 
2.12.00 O st 

Det skulle bli en kort bana, lovade banläggaren AKF/Bosse som 
fick hjälp av BZR/Tobba, men den blev ändå ca 4,5 km. Mycket 
varmt under dagen men kylan kom smygande efter jakten. 

En av rävarna sände kontinuerligt vid starten, Bosse galopperade 
ut och återställde den igen. Det visade sig att någon hittat 
räven, öppnat lådan och vält den så att nycklingsknappen var 
nedtryckt. Om det var en människa eller hund framgick inte. 

Några förtjusande unga damer tränade hundar på gräsmattan vid P
platsen - tyvärr gick det inte att övertala någon att prova på 
rävjakt med hjälp av hunden. Synd!! 

980506/Vinteryiken 
l) EJY /Anders O. 53.03 
2) AKF/Bosse O. 53.10 
3) Gunnar s l. O 4 . 5O 
4) Clas T 1.19.18 

6 st 5) Tomas R 
6) Sten S 
7) SVM/Hans 

2. 01.00 5 st 
1.00.00 2 \1 

1.15.00 

En ovanlig startplats mitt under Essingeleden vid sjön Trekanten 
på gränsen mellan Gröndal/Aspudden. Ett par ungdomar provade på 
och efter jakten kom det fram en kille, som hade sett jägarna 
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och frågade om han kunde få vara med någon gång - och det är 
klart att han får! 

980513/Knalleborg 
l) SVM/Hans 1.10.35 
2) BGU/PA 1.10.36 
3) AKF /Bosse 1.10. 45 

6 st 4) Gunnar S 
5) KON/Olle 

1.12.00 
1.22.00 

En fin jakt i en fin terräng i Träkvista. Tyvärr fungerade inte 
räv 7 - displayen räknade men sändaren var tyst. Räven har nu 
tagits hand om av mtrlförvaltaren och "elektronikveterinären" 
KON/Olle. 

Det blev en hård spurtstrid mellan Hans och PA där den först
nämnde slängde sig dödsföraktande in i ett buskage där räv l 
låg. strax därpå kom Bosse och hann stämpla innan räven 
tystnade. Gunnar stod vid räv 2 så alla fyra stämplade i samma 
pass. 

980527/Väsjön 
l) Clas T 
2) Gunnar s 
3) AKF/Bosse 
4) Gunnar F 

1.14.05 
1.16.38 
1.27.50 
1.29.58 

7 st 5) KON/Olle 
6) BGU/PA 
7) EJY/Anders 

1.31.30 
1.36.35 
1.45.10 6 st 

Väsjö-backen upp och ner var en allmän uppfattning på OY/Lasses 
jakt i Törnskogen och vi fick delvis rätt.Tre av rävarna låg på 
sluttningarna runt backen, så visst fick vi idka en sorts bergs
klättring. 

De första myggorna dök upp och attackerade oss i den fina, 
ganska varma kvällen när vi stod stilla för att ta bäringarna 
men vi sprang sedan ifrån dem. 

"Rävveterinären" Olle hittade inget fel på 7:an utan den funge
rade pigg och kry under hela jakten. 

98Q603LAltom 
l) Gunnar s l. os. 58 7 st 6) BGU/PA 1.31.21 
2) Clas T 1.17.18 7) AKF/Bosse 1.39.00 
3) SVM/Hans 1.22.05 8) OY/Lasse l. 41.01 
4) Gunnar F 1.25.02 9) EJY/Anders l. 51.02 
5) KON/Olle l. 31.20 

Regnet öste ned under eftermiddagen och förutspådde en blöt 
jakt, men det klarnade upp och blev en fin kväll. Rävarna var 
ganska väl dolda och på vissa ställen var pejlingarna stundtals 
difusa. 

Olle och PA hade sin lilla sekundstrid vid sluträven men trots 
en stark spurt lyckades de inte komma högre upp i resultat
listan. Rävarna togs in i ett nytt regn. 

980610LGålö 
l) Gunnar s 
2) Gunnar F 
3) KON/ Olle 
4) OY / Lasse 

1.58.55 7 st 
2 . 07 . 40 
2 . 01.20 6 \\ 
1.35 . 07 s \1 
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Gunnar s gör följande inlägg i debatten: 

"Var det någon som hittade 10 borttappade minuter? 

Väl återkomna till startplatsen var diskussionerna i full gång, 
bortförklaringar, tidsjämförelser och klumpiga vägval. 

Gunnar och Gunnar, s och F alltså, springer upp till den svaga 
6:an, sluträven längst bort uppe på den lilla höjden. 

S han hann han upp på höjden, fann 6:an. F kom stegen efter men 
såg ej var s stämplade utan gick och rotade till nästa pass. 

Vid tidsjämförelse efter jakten vid starten checkades startkort
en, Smed sluttid 1.48.55 och F med sluttid 2.07.40. Var tappa
des 10 min på språng uppför höjden till 6:ans räv? 

Ingen ville gå ut i regnet och leta, mörkt hade det oxå hunnit 
att bli, och jakten var nog lite längre än en vanlig onsdags
jakt, muttrades det om i kön. 

Vi enades om att S's tid justerades till 1.58.55. Vi som nu 
sprungit färdigt hoppade in i våra varma bilar för en stillsam 
hemfärd med regnet smattrande mot biltaket. Vi önskade banläg
garen Kalle lycka till med rävintagningen av l - 5, vi hade 
hjälpt till att ta in 6 och 7." 

980617/Påla 
l) SVM/Hans 
2) KON/Olle 
3) Clas T 

Malm --> Lida 
3. 02.45 7 st 
2.53.00 6 " 
2.21.50 s " 

4) BGU/PA 
5) OY /Lasse 
6) Kalle S 

2.38.00 
2.00.00 
1.20.00 

4 st 
o \1 

"Detta var den värsta jakt jag någonsin sprungit", var segrarens 
spontana kommentar när han på stela ben i regnet tog sig uppför 
den sista backen till grillplatsen på Lida friluftsgård efter 
att ha genomlidit Gunnars mara. Och nog var det en mara alltid! 

Vi samlades vid Lida, fick en kollosalt stor och totalt ohanter
lig karta med måtten 62x45 cm (!) i skala 1:10.000 och kördes 
sedan runt till Påla malm och startplatsen på bron mellan stora 
och Lilla skogssjön. Hans var den enda som sprang tillbaka 
österut och det lönade sig, eftersom det låg en bakräv på östra 
sidan av st. skogssjön. 

Vi andra sprang rakt in i terrängen och plöjde sedan genom tät 
undervegetation och kärr, över höjder och halkade på mossbelupna 
stena och hala trädrötter. Och hela tiden regnade det! Kartan 
med kartongunderlaget förvandlades så småningom till blöt 
pappersmassa och blev mer eller mindre oanvändbar. 

Efter jakten serverades grillade smörgåsar och korv, kaffe, te, 
varm blåbärssoppa och saft. Denna belöning var vi sannerligen 
värda! Även Gunnar lät sig väl smaka efter allt det jobb han 
lagt ned på denna jakt - han sparar sig inte (och inte oss 
heller) när han arrangerar sin mara!! 

Rävarna skulle få ligga ute över natten och vid en kontrollyss-
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ning på morgonen dagen därpå var samtliga rävar fortfarande 
igång. 

Med detta är vårjakterna tillända och hur just Du har placerat 
dig i poängserien ser du nedan. Grattis Gunnar S till din över
lägsna ledning! 

Jaktd•tum 25.01 OB.02 21 .02 OB.03 22.03 01.04 15.04 29.04 06.05 13.05 27.05 03.06 10.06 17.06 Summa 
~nars 6 10 10 9 ; 6 lO lO 8 6 9 lO 10 10 121 
<ON/Olle 7 10 8 9 !.Q 9 8 7 ;; 6 a 9 97 
•:las T lO 10 6 6 B 6 7 10 lO 9 8 ~o 

AKI'/Bosse 10 8 7 lO 9 1(1 9 8 8 s 84 
Gullnar F 9 9 lO s 10 lO 7 i 9 76 
SGUIPA 10 B B 8 7 ~ 9 s s 7 76 
Sven C 8 10 9 8 s s lO 7 62 
OY/Lzsse 9 s lO lO 5 i 6 s z 
5VIoi/Hans s lO 8 lO ::3 
Kalle 10 !.Q s 2S 
'UV/Anders 10 5 s 20 
Tomas R 8 ~ 6 19 
9ZRITobba lO lO 
RGH/Johan lO lO 
H9V/ Benclt 10 lO 
Kurt B i 7 
. .\O Z/Sven ~. s 
Sten S s s 

Efter sommaruppehållet är alla välkomna till HÖSTENS JAKTER: 

Onsdag 5.8: Samling kl 1900 vid Rösjön på Täbysidan 
Arr. KON/Olle 

Onsdag 12 . 8 : Meddelas på Olles j akt vid Rös j ön 
Arr. SVM/Hans 

Tisdag 18.8: Samling kl 2000 vid Stockby motionsgård/Lidingö 
för den sista träningsjakten före SM 
Arr. AKF/Bosse 

Lördag/söndag 
22-23.8: Rävjakts-SM i Västerås 

Arr. VRK 

l - 6 • 9 : VM i t:Jngern l 

Onsdag 16.9: Samling kl 1900 vid Granskogs P-plats 
Arr: BGU/PA 

Onsdag 23.9: Meddelas på PAs jakt vid Granskog 
Arr: Clas T 

Onsdag 30.6: Meddelas på PA ' s jakt vid Granskog 
Arr: KON/Olle 

VÄL MÖTT J: SKOGEN och red önskar alla EN TREVLIG SOMMAR! 

Red: PA Nordwaeger /SM0BGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
Tel: 08-26 02 27 (B), 08-30 16 80 (A) 
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V M-uttag n l ng sj akten 
nr 1 -
Söndagen den 16.4 
arrangerades den första 
nationella jakten, tillika 
första VM-uttagningsjakt
en i skogarna norr om 
Åkersberg a. 

Banläggare SM0BGU/PA 
fick hjälp av rävutläggare 
NT J/Lorenz, AG H/Johan 
och Tomas Rudh samt 
JO/Alf som samordnare 
vid samlingsplatsen på 
Domarudden. Efter 80m
jakten hjälpte också Sven 
Carlsson till med en av 
2m-rävarna. 

Samling kl 0900 vid 
Domaruddens friluftsgård, 
varifrån IQ/Aif ledde kara
vanen till Boo Såg på 
vägen mot skeppsdal för 
80m-jakten. 

Jakten genomfördes enl 
VM-reglerna dvs fem 
rävar med enminuters
pass och individuell start 
med en deltagare/klass 
var femte minut. 

Pga ett fel pä räv 1 
startade den inte varför 
80m-jakten fick genom
föras med bara fyra rävar. 
Detta gjorde att banan 
inte gav så mänga alter
nativa banval som var 
tänkt och banlängden re
ducerades därför till ca 
4,5 km istället för planera
de 5,5 km. 

En överraskning stötte 
jägarna på då de skulle 

springa mellan rävarna 3, 
4 och 5. På kartan är 
området märkt som en 
igenväxande äng, men 
den var totalt dränkt av 
drygt meterdjupt smält
vatten med en radie av ett 
par hundra meter. Vid 
närmare studie av kartan 
står det också mycket 
riktigt "Kärret" på den här 
ängen. men det är inget 
man ser vid en hastig 
blick på kanan. Gunnar 
Fagerberg försökte ta sig 
fram tvärs genom kärret 
men tvingades retirera 
när vattnet började nä 
magen! 

Resultat 8Qm .. jakten: 
Seniorer: 
1 } B Söderquist 
2) VMU/Bengt 
3} M Holmberg 

Oldtimer: 
1} SVM/Hans 
2} G Svensson 
3} FUG/Jan 

Veteraner: 
1} KON/Olle 
2} EZM/Leif 
3} G Fagerberg 
4} OY/Lasse 
5} s Carlsson 

1.18.07 
1.20.28 
1.25.55 

1.05.51 
1.07.42 
1.49.33 

1.07.38 
"1.09.33 
1.33.47 
1.37.58 
1.45.03 

Efter jakten blev det tid för 
lite rast, viia och mat på 
Domarudden före avtärd 
till startplatsen för 2m
jakten. 

Denna låg i V Skärgårds
stad och i samma område 
pågick en "vanlig" oriente
ring, men denna påver
kade inte vår jakt och vår 

påverkade inte den. 

Vis av skadan från 80m
jakten bemannades samt
liga rävar och nu funge
rade ettan OK men istället 
startade inte räv 5. Lorenz 
körde därför räven manu
eJit under några pass 
innan den behagade 
komma igång. Banlängd 
ca4,5km. 

Dock var terrängen på 
båda jakterna ganska 
snårig, risig och små
kuperad, vilket drabbade 
dem som inte utnyttjade 
stigar och vägar i jakt
området. Det är inte alltid 
det lönar sig att ta den 
kortaste vägen genom 
naturen! 

80m-jakten genomfördes i 
mulet väder men regnet 
kom inte förrän under 2m
jakten. Temperaturen var 
dock skaplig med ca 
+10°C. 

Resultat 2m-jakten: 
Seniorer: 
1 } M Holmberg 
2} VMU/Bengt 
3} B Söderquist 

Oiåtimer: 
1} G Svensson 
2} FUG/Jan 
3) SVM/Hans 

Veteraner: 
1} KON/Olle 
2} OY/Lasse 
3} EZM/Leif 
4) G Fagerberg 

1.20.13 
1.20.36 
1.23.57 

1.25.44 
1.50.41 
1.45.22 
(4råvar) 

1.34.50 
1.35.51 
1.39.51 
1.55.40 
(2rävar) 
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VM-uttagnlngslakten 
nr 2 

Söndagen den 16.5 
arrangerades den andra 
nationella jakten. tillika 
andra VM-uttagningsjakt
en i skogarna vid Ånna
bada Friluftsgård strax 
norr om Örebro. 

Banläggarna HQO/Göran 
ocg CGR/Sven hade lagt 
var sin bana med 80m
jakten som den längre av 
de två. start-/målplatsen 
låg intill gården med 
bekvämt avstånd· till 
-dusch efter jakterna. 

Eftersom det var en VM
uttagningsjakt genomför
des den enligt VM
reglerna dvs fem rä-var 
med enminuterspass och 
individuell start med en 
deltagare/klass var femte 
minut. 

80m-jakten skulle ha varit 
ca 8 km lång om inte räv 1 
av okänd anledning lade 
av efter ett par pass. Flera 
av oss hade hunnit få en 
krysspejling vid en skjut
bana och vi sprang dit i 
förhoppningen att den 
skulle höras när vi kom i 
närheten, ifall antennen 
hade ramlat ned, med det 
var absolut tyst. Andra 
chansade inte utan 
genade genom terrängen 
och kunde på så sätt 
vinna tid. 

Det var mycket varmt och 
soligt med temperaturer 
runt +20°C så detta blev 

verkligen en tuff bana. backarna på vägen 
Svetten lackade och tillbaka till målet 
orken tröt så småningom. 

Resultat 80m-jakten: 
Damer: 
1 } OWY /Birgitta 1. 48.45 

(3 rävar.) 
2) MST/Marianne2.10.00 

(2 rävar) 

Seniorer: 
1) VM U/Bengt 
2) B Söderquist 
3) M Holmberg 
4) K Svensson 

Oldtimer: 
1) SVM/Hans 
2} G Svensson 
3) FUG/Jan 

Veteraner: 
1) KON/Olle 
2) OY/Lasse 
3) BGUIPA 

1.03.00 
1.08.19 
1.27.29 
1.13.09 

(1 rav) 

1.20.50 
1.24.47 
1.42.50 

1.37.44 
1.39.26 
1.41.51 

Efter rast och vila med 
mat och mycket dryck, 
inköpt i cafeterian på 
gården eller medhaft 
hemifrån, samlades vi 
ånyo vid startplatsen och 
skickades ut pä 2m-jakt
en, nu i omvänd start
ordning mot 80m-jakten. 

Nu var det om möjligt 
ännu varmare men banan 
var' iyckligtvis inte lika 
lång som tidigare och 
höjdskillnaden inte heller 
så stor. Fågelvägen blev 
det ca 4,5 km och det var 
helt OK efter förmid
dagsjakten. Krampen kom 
i alla fram i låren när man 
försökte springa uppför 

Terrängen var mycket bra 
på båda banorna om man 
bara kunde undvika att 
springa genom de med 
grön färg markarade 
områdena, ty där var det 
tätt, mycket tätt. Tro mig, 
för jag skulle absolut 
genom dessa områden! 

Resultat 2m-jakten: 
Damer: 
1) OWY /Birgitta 1. 45. 1 O 

(4 ravar) 

Seniorer: 
1 ) B SöEierquist O. 48.37 
2) VMU/Bengt 1. 14.18 
3) K Svensson 1.24.04 
4) M Holmberg 1.26.44 

Oldtimer: 
1) SVM/Hans 
2) FUG/Jan 
3) G Svensson 

Veteraner: 
1) OY/Lasse 
2) BGUJPA 
3) KON/Olle 

1.00.07 
1.32.31 
1.38.07 

1.11.01 
1.16.50 
1.32.25 

Med detta är den andra 
uttagningsjakten klar och 
nu återstår bara lands
kampen mot norrmännen 
i Morakulien den 6-7.e 
juni, tillika den tredje och 
sista uttagningsjakten för 
VM-laget. Tack ÖSA för 
en varm och trevlig jakt! 
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V M~uttagningslakten 
!!!...2 
Den tredje och sista VM-
uttagningsjakten förlades 
till Morakulien under hel
gen 6-7 juni och denna 
jakt blev också den ärliga 
rävjaktslandskampen mot 
norrmännen. Pga dåligt 
deltagande frän andra 
klubbar blev det i själva 
verket en landskamp 
mellan SRJ och den 
norska eliten - men det 
gick bra åndå! 

80m-jakten gick på lör
dagen i skogarna söder 
om Charlottenberg. Ban
läggare SM08GU/PA. 
Det var soligt och varmt 
när rävarna _lades ut på 
förmiddagen och det blev 
ännu varmare under 
jakten. Svetten inte bara 
lackade; den rann! 

Strul verkar vara normalt i 
samband med våra större 
jakter och denna blev 
inget undantag. På en av 
rävarna fungerade inte 
avstämningsinsirumentet 
och på den andra 
ändrades tiden till start vid 
utläggningen, förmodlig
en pga ett glapp i logiken 
till klockan. 

Nåväl, med hjälp av en 
rävsax kunde konstateras 
att räven med krånglande 
instrument verkligen fun
gerade. Den andra räven 
startades om i skogen 
men råkade ställas in på 
samma sändningstid som 
en annan räv. Detta förse
nade starten 1/2 timme 

nar banläggaren sprang 
ut i skogen och startade 
om räven för andra 
gången men sedan gtck 
det bra. 

Värmen gjorde banan 
ganska tuff även om den 
inte biev så lång som 
vissa gissade töre start. 
Ca 5 km fågelvägen i en 
fin terräng. Färska älgspår 
och spillning förhöjde 
spänningen men älgen 
höll sig undan. 

Som traditionen påbjuder 
avslutades kvällen med 
gemensam grillfest, kom
binerad med transforma
torkastning, äggskedslöp
ning, tipspromenad och 
lottdragning. Vid 22-tiden 
stupade vi i säng för att 
samla krafter till dusten 
med 2m-rävarna på 
söndagen. 

Resultat 80m~jakten: 
Seniorer: 
1) K Svensson 1.28.30 
2) LA4XT/Aagnar 1.33.57 

Oldtimer: 
1 ) LA500/Chnstian 
2) G Svensson 
3) LASOM/Steinar 
4) LA6XI/Knut 
5) LA 1 KP/0ivind 
6) OZ9VA/Arne 

Veteraner: 
1) SM0KON/OIIe 
2)SM00Yilasse 
3) LA3QG/Oie 
4} G Fagerberg 

1.07.59 
1.13.50 
1.18.10 
1.18.22 
1.24.30 
1.37.37 

1.18.33 
1.21 .10 
1.24.03 
1.25.35 

Söndagmorgon och regn
et strilar ned. Vi har varit 

med om detta för ett par år 
sedan och den gången 
upphörde inte regnet 
förrän på eftermiddagen. 
Så blev det också detta 
är l 

startplatsen var iår på 
gärdsplanen till en radio
amatör ett stycke in på 
norska sidan, strax söder 
om Skotterud, och längst 
österut på kartan. Banläg
gare iär liksom tidigare är 
var LÄ 1 KF!forbjern. 

Pga regnet försenades 
starten med en timme. Det 
visade sig nu att räv 4 
saknade AM-modulation 
och hördes därför bara 
som ett "tuffande" i saxen. 
Den blev därtör svärare 
än de andra, men inte 
omöjlig, att hitta. 

Kalle hade sitt eget lilla 
äventyr på denna jakt. 
Hans kompass gick 
nämligen sönder när han 
tagit sin sista räv och 
visade 180° fel, men han 
upptäckte det inte förrän 
han skulle torka glas
ögonen och kände sprit
lukt på fingrarna! Han 
hade då kom m i t långt 
västerut på kartan och 
fortsatte i samma riktning 
tills han kom ut ur skogen 
och hittade en bondgård. 
Därifrån fick han skjuts 
runt skogen tillbaka till 
startplatsen. 

Efter dusch och städning 
av stugorna startade vi 
sedan åen ca 5 timmar 
långa hemresan till stock-
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halm, regnet upphörde på 
vägen och ersattes till och 
med av lite solsken. 

Resultat 2m-jakten: 
Seniorer: 
1) LA4XT/Ragnar 1.34.32 
2) K Svensson 2.55. 00 

Oldtimer: 
1) LAGXliKnut 

2) G Svensson 
3) OZ9VA/Arne 

Veteraner: 
1 ) G Fagerberg 

2) SM0KON/Otle 
3) SM00Y/Lasse 
4) SM0BGUIPA 
5) LA3QG/Oie 

1.20.10 
1.25.30 
2.07.20 

1.38.30 
1.42.00 
1.50.10 
1.54.25 
1.05.00 

(1 räv) 

Med detta är samtliga 
uttagningsjakter klara och 
nu återstår bara för dem, 
som har kvalificerat sig, 
att bestämma sig för ett 
VM-deltagande eller inte. 

Till våra norska vänner 
framföres ett tack för 
denna gång, vi ses på NM 
i Finland i juli, på VM i 
Ungern i september och 
på en ny landskamp i 
Morakulien nästa år igen. 

Ordet «revejakt» kom jo fra ARRL 's «fox
hunting». 


