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Den blöta och kalla somrnaren är över, vi har avslutat våra höst
kvällsjakter och nu tar söndagsjakterna vid. Det skall bli skönt 
att springa utan pannlampa! 

Under sommaren och hösten har vi deltagit i en del större täv
lingar såsom NM i Finlad, SM i Västerås och VM i Ungern. Om des
sa jakter kan du läsa längre fram men vi börjar som vanligt med 
följande: 

RESQLTAT av höstens första jakter: 

980805/Rösjön 
l) Gunnar S 
2) Gunnar F 
3) OY/Lasse 
4) Clas T 

1.28.15 
1.32.31 
1.42.20 
1.46.30 

980812/Granskog 
l) KON/Olle 1.33.40 
2 ) Gunnar S l. 3 5 . 2 8 
3 ) Gunnar F l. 4 2 . l O 
4) Clas T 1.43.45 
5) AKF/Bosse l. 52.08 

7 st 5) AKF/Bosse 
6) SVM/Hans 
7) Sven C 

7 st 6) 
7) 
8) 
9) 

BGU/PA 
OY/Lasse 
Tomas R 
Sven C 

1.49.20 
l. 51.40 
2.08.10 6 st 

1.59.20 
1.59.24 
l. 45.00 
2.12.00 

5 st 
4 1\ 

Det skulle bli en kortare bana än förra gången, lovade banläg
garen SVM/Hans, ty då var det bara en eller ett par som gick 
runt. Den här gången gick det som synes bättre. Banlängd ca 4,5 
km. 

Jakten gick intill Säbysjön med rävar på båda sidorna . Karta i 
skala 1:10.000 i A4-format. Några av rävarna låg precis i kart
kanten, en av dem t o m alldeles utanför. soligt under dagen men 
molnen tornade upp sig på kvällen. 

980818/Stockby 
l) BGU/PA 1.15.20 
2) Clas T 1.29.38 
3) Gunnar F l. 3 2 . 53 
4) KON/Olle l. 41.40 

7 st 5) 
6) 
7) 
8) 

Sven C 
Gunnar s 
OY/Lasse 
stenbeck 

1.56.30 
2.02.50 
1.29.21 
2.00.00 

5 st 
l Il 

Den första och enda skymningsjakten före SM-helgen på lör/ söndag 
i Västerås. Det blev ju inte mörkt förrän vi sprungit ca l timme 
men de sista rävarna fick vi leta efter i lampskenet. 

Det var fortfarande ganska varmt på kvällen och myggen dansade 
runt oss när vi väntade i närheten av rävarna för närstriden. 
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980916/Granskog 
l) Clas T 1.39.10 
2) KON/Olle 1.47.08 
3) Gunnar S l. 51.27 

7 st 4) AKF /Bosse 
5) Gunnar f 
6) Sven C 

1.57.07 
l. 57 . 09 
2 . 07.50 

En riktigt blöt och mörk kvällsjakt i Granskogsterrängen. Ban
längd bara ca 3,4 km men den upplevdes som betydligt längre när 
jägarna, klafsande i leran, tog sig fram genom skogen och över 
fälten. 

Ganska varmt och vindstilla och när rävarna togs in hade dimman 
lagt sig över nejden, vilket omöjliggjorde användningen av pann
lampan; allt blev bara en vit gröt framåt . 

980923/Kina 
l) Gunnar S 
2) BGU/PA 
3) Bosse s 
4) KON/Olle 

1.16. 00 
1.20.49 
l. 24 . 30 
1.24.40 

6 st 5) AKF /Bosse 
6) Gunnar F 
7) Sven C 

1.32.18 
l. 41.33 
1.55.40 5 st 

Kina i adressen ovan är inte Kina på andra sidan klotet [även om 
det skulle ha varit kul att resa dit (och det kanske kommer vid 
nästa VM år 2000)] utan Kina slott på Lovö. 

Där lade Clas T en lagom lång jakt i ett härligt kvällsväder, 
stjärnklar och kall och med en räv, som slutade efter ett par 
pass. En annan räv var så svag att den nätt och jämt hördes vid 
startplatsen. Att bestämma riktningen till den var inte möjligt 
utan det gav sig när vi kom ut i banan. 

Redaktören förirrade sig in i en labyrint intill slottet och 
hade vissa problem att komrna vidare. Dessutom spärrades vägen av 
de nyplanterade lindarna i Drottningholms trädgård i den 
fortsatta jakten på räven, som låg på en liten holme i en åker, 
en holme med kanske bara 10 m diameter . 

980930/Enebyberg 
l) BGU/PA l. 30.50 
2) Gunnar F l. 41.19 
3) Gunnar S l. 46. 42 

6 st 4) Clas T 
5) Sven C 
6) OY/Lasse 

1.48.43 
l. 51.00 
l. 03.27 3 st 

Den sista kvällsjakten för hösten; och det blev en kall en ty 
temperaturen föll till strax över O-strecket och det frös till 
is på bilarna. 

Aterigen krånglade räv 7 - den sände bara ett par tecken i 
första passet och förblev sedan helt tyst; automatiken hade 
stannat. När banläggaren Olle tog in den och provade den, funge
rade dock automatiken u a. Vad som är fel är fortfarande oklart 
men kanske är det ett tecken på att vi måste komma igång med 
nästa generation rävsändare. 

Ytterligare ett krångel uppstod i det att Gunnars stora van 
vägrade starta. Den fick lämnas kvar och hämtades med bärgare på 
torsdagen. Felorsak förmodligen felaktig fuelpurnp. 
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Resultatet i poängserien ser du på nästa sida; kan den förändras 
under de kommande jakterna? 

Avslutningsvis hälsas alla nu välkomna till: 

Höstens och vinterns i akter: 

Söndag 11.10: Samling kl 1000 vid Hellasgården 
Arr. Gunnar F 

Söndag 18.10: Samling kl 1000 vid Fiskartorpet 
Arr. AKF/Bosse 

Söndag 25.10: Ring Anders/EJY på telefon 55171658 om platsen 

Lördag/söndag 
31.10/1.11: SRJ KM/OPEN. Skall avgöras i skogarna runt Rädd

ningsverkets skola i Rosersberg. Där sker också 
inkvartering med nattmål, frukost och en gemensam 
lunch efter söndagsjakten . Anmäl dig SNARAST till 
KON/Olle på tel 08 768 44 13 eller till redaktören 
Arr. KON/Olle 

Söndag 8.11: Samling kl 1000 vid Ellboda Friluftsgård, som lig
ger utmed gamla vägen till Vaxholm strax före 
Begesunds Slott. Det är skyltat "Ellboda" från 
"s to ra'' Vaxholmsvägen 
Arr . BGU/PA 

Söndag 15 . 11: Samling kl 1000 vid Ekebyhovsskolans P-plats på 
Ekerö, telekarta 41/C3 
Arr. Clas T 

Söndag 22.11: Plats och arrangör meddelas på föregående jakter 
Arr. CZI/Klas (reserv Gunnar F) 

Söndag 29.11: Samling kl 1000 vid Turebergs OK's klubbstuga vid 
Törnskogen (där vi brukar ha årsmötena) 
Arr. OY/Lasse 

Söndag 13.12: Samling kl 1000 vid Ågestagården för Luciajakten 
Arr. Kalle 

Torsd. 31.12: Samling kl 1000 hemrna hos Gunnar s för den tradi
tionella nyårsaftonsjakten med dusch, bastu och 
lite eftersnack om det gångna rävjaktsåret 
Arr. Gunnar S 

Med detta är 1998 års jakter klara. Vem som vinner poängserien 
är ännu oklart men Gunnar s ligger bra till. Kan någon slå 
honom? 

VÄL MÖTT :I SKOGEN och red önskar alla EN TREVLIG HÖST l 

Red: PA Nordwaeger/SM0BGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
Tel: 08-26 02 27 (B), 08-30 16 80 (A) 
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Jaktdatum 25.01 oa .02 21.02 08.03 22.03 01.04 15 .04 29.04 06.05 13.05 27.05 03.0S 10 .0SI17.06I 05.08 12.08 1a .oa 16 .09 23.09 30 .09 Summa 

Gunnars s 1 o! !D. 9 7 s 10 10 8 6 9 1 1 o . 1o l l.QI s 1 o l 9 ! 5 8 10 8 171 

KON/Olle 7 10 a 9 1.Q 9 a ~l 1 ~l s sj 9 1 1.0 10 7 9 7 1.Q 150 

Clas T 10 10 s s a s ! 7 9 a l 7 1 7 9 10 1.Q 7 l 140 

Gunnar F 9 9 10 5 10 l iO l 7 1 7 9 l 9 1 a l a 6 -si 9 l 12 1 
BGUIPA .LO 8 a 8 7 l 9 g J 5 5 l 

7 1 
l :l 10 J..QI 9 1 10 120 

A KF/Bosse 1 o l a 7 10 9 .tQ 9 8 a 5 l o si 1Q 7 1 si 119 

Sven C a 1.Q 9 8 5 5 1.01 7 l M 5 5 6 si si 6 94 

OY/Lasse 9 5 1Q 1Q 5 7 s i 8 5 5 l 5 75 

SVM/Hans l • l 5 10 Ta 1 o l 5 1.Q l 48 

Kalle 1..0! _ j_Q_ si M l l 25 
Tomas R l 8 si 6 l l l 5 l 24 

EJY/Anders l l 10 5 5 l l l 20 l 

BZR/Tobba l 1Jl l l A l J._Q l 20 

Sten S l l l 5 l l l l 1.0 l 15 
HBV/Bengt l u l l l l 10 
RGH/Johan l 10 l 

•.l ' 
l 10 

l l l l 
-

Bosse S 8 8 
l l l R 

-
Kurt B 7 7 -

l l l l AOZ/Sven - 5 5 
t 

-
~ 

t l -~ 1._ ., _ __,.._ 



Poängjaktsvinnare SRJ 
Arta l Namn Signal An m. 

1957 Arvid Carlsson SM5YD 
1958 Bo Lindell SM5AKF 
1959 Ersattes med KM 
1960 Ersattes med KM 

1961 Ersattes med KM 
1962 Ersattes med KM 
1963 Ersattes med KM 
1964 Ernfrid Aspelin SM5AIO Nytt poängsystem o 1965 Bo Lindell SM5AKF 

1966 Uppgifter saknas 
1967 Bo Lindell SM5AKF 
1968 Bo Lindell SM5AKF o 1969 Bo Lindell SM5AKF 
1970 Bo Undeli SM5AKF Nytt. arrangör får poäng 

1971 Bo Lindell SM5AKF 
1972 Bo Lindell SM5AKF 
1973 Bo Lindell SM5AKF 
1974 Bo Lindell SM5AKF 
1975 Gunnar Svensson 

1976 Gunnar Svensson 
1977 Bo Lindell SM5AKF 
1978 Bo Undeli SM5AKF 
1979 Bo Lindell SM5AKF 
1980 Bo Lindell SM5AKF 

1981 Gunnor Svensson 

o 1982 Gunnar Svensson 
1983 Gunnar Svensson 
1984 Gunnar Svensson 
1985 Gunnor Svensson 

o 1986 Olle Nilsson SMOKON 
1987 Gunnar Svensson 
1988 Olle Nilsson SMOKON 
1989 Gunnar Svensson 
1990 Theo Berg SMORZC 

1991 Bo Lindell+ l l Olle Nilsson l Delad placering 
1992 Olle Nilsson SMOKON 
1993 Olle Nilsson SMOKON 
1994 Olle Nilsson SMOKON 
1995 Olle Nilsson SMOKON 

1996 Gunnar Svensson 
1997 Gunnor Svensson 
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SM i Rävjakt 1998 

l år den 22-23 aug var det VAKs tur att 
arrangera rävjakts-8M med förläggning 
i vandrarhemmet i Surahammar. 
SM5SVM/Hans och SM5DIC/Ragge var 
banläggarna för natt- resp dagjakterna 
och till sin hjälp hade de rävutläggarna 
SM51FO/Jörn, SM5PQO/Per samt 
Jörgen Bosson. 

Väderutsikterna från Pohlman på fre
dagskvällen var allt annat än lovande 
med ett stort regnväder som skulle 
parkera över östra Svealand under 
helgen. Detta skulle uppenbarligen bli 
en blöt tävling! 

Som vanligt samlades vi på lördags
eftermiddagen, registrerades och an
visades en sovplats samt undfägnades 
med fika. Rävarna kom, fick sina 
sändare och övrig information samt för
svann ut till Stora skogen. Jägarna bör
jade förbereda sig för strapatserna. 

Blöt nattjakt 
Klockan halv nio satte sig bilkaravanen i 
rörelse mot okänt mål i stora skogen. 
Efter upprop fick vi våra kartor och nu 
började det regna! Typiskt för natt-SM! 
Det varade dock inte så länge men det 
blev i alla fall rejält blött i skogen. 
Vattnet droppade från blad och grenar, 
kärren var klafsiga och dikena djupa. På 
ett ställe halkade spaltred ned till midjan 
i ett dike (missbedömde avståndet över 
bäcken i pannlampsskenet) men drog 
sig upp med hjälp av grästuvorna, 
fortsatte med vattnet sprutande om 
skorna till räven, stämplade och åter
vände till diket för ett nytt hoppförsök. 
Miss igen och för andra gången ner till 
midjan. Då är det inte så svårt att hålla 
sig för skratt!! 

områden med mycket kvarlämnade 
grenar och kvistar efter skogsavverk
ning, som gjorde det tungt att ta sig fram. 
Banlängd drygt 4 km 

Efter dusch, eftersnack och ett gott 
nattmål stupade vi till sängs, sprang 
banan några gånger i sömnen och 
väcktes vid 6-tiden för frukost och dag-
8M. 

Hurrarop och stenrik dagjakt 
startplatsen för dagjakten låg i slutet av 
en skogsväg mitt på kartan. Sedan vi fått 
kartor och startkort kallades dagens 
födelsedagsbarn, Sven Carlsson (73) 
och SM5EZM/Leif (57), fram och fick 
mottaga övriga rävjägares gratulationer 
och hurrarop. Sedan började allvaret. 

Inga stigar på kartan utgick från starten, 
bara skogsvägen. At vilket håll skall vi 
nu börja? Springa tillbaka på vägen 
verkade inte så lockande. Alltså satsade 
vi rakt ut i terrängen åt olika håll och för 
några var det ett lyckokast. Andra käm
pade genom en stundtals mycket brötig 
terräng, så svår att en av jägarna, som 
stod bara 30 m från räven när den bör
jade sända, inte lyckades ta sig fram 
denna sträcka under sändningspassets 
1 min 26 sekt 

Det fanns stora stenblock, små sten
block, mossbelupna stenblock, tjocka 
lager med kvistar och grenar efter 
skogsavverkning, det var halt och elän
digt men så småningom kom vi i alla fall 
i mål och tyckte, att det här har Ragga i 
alla fall gjort riktigt bra! Tänk att man 
glömmer strapatserna så snart!! 

Banlängden var drygt 5 km fågelvägen 
och det räckte mer än väl med tanke på 
terrängen. 

Området var ganska stigrikt men det Tävlingen avslutades med lunch, 
blev ändå nödvändigt med terränggång prisutdelning förrättad av -CWV/Gunnar 
på några ställen, terränggång genom samt rävmötet, där nästa års större 
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tävlingar bokades. Det blir som vanligt 
tre nationella jakter, SM i Örebro (eller i 
Göteborg?) samt NM i Norge. Närmare 
info om dessa jakter kommer i senare 
QTC. 

Resultat. natt/dag 

1 ) Bo Söderquist SEN 
2) SM4VMU/Bengt SEN 
3) SM5CJW/Bo VET 
4) Christer Eriksson O L D 
5) Gunnar Svensson VET 
6) SM0BGU/PA VET 
7) Clas Thorån VET 
8) SM0KON/OIIe VET 
9) SM00Y/Lasse VET 

1 O) SM5DAA/John VET 
11) SMSAKF/Bosse VET 
12) Kalle Svensson SEN 
13) Gunnar Fagerberg VET 
14) SM5DAT/Ingvar VET 
15) Sven Carlsson VET 
16) SM5EZM/Leif VET 

17) SMSFUG/Jan OLD 

Resultat i lagtävlingen 
1) Grisen 

2.28.18 
2.41.45 

2.57.40 
3.05.09 

3.12.58 
3.27.40 
3.44.56 
3.51.31 
4.00.03 
4.02.37 
4.11.45 
4.18.10 
4.31.20 
4.37.50 
5.18.04 
4.01.42 
(13 rävar) 

1.45.35 
(7 rävar) 

9.28.13 
(B Söderquist, VM U/Bengt, K Svensson) 

Q 2) VAK 1 0.05.26 

o 

(CJW/Bo, Ch Eriksson, DAA/John) 

3) SRJ 10.25.34 
(G Svensson, BGU/PA, C Thorån) 

Som synes är den övervägande delen 
av rävjägarna i veteranklassen. Vem i 
den yngre generationen vågar hoppa in 
och slåss med dessa om de övre plats
erna i totallistan? 

Med detta är således årets SM avslutat 
och vi tackar VRK's banläggare och 
rävutläggarel-liggare för denna utmärkta 
tävling. 

l nästa nummer kommer ett reportage 
om det nyligen genomförda VM-et i 
Ungern. 
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Protokoll från RÄV-SM möte i Västerås 980823 

l Mötet öppnades av P-A Nordwaeger. 

2 Till ordförande valdes P-A och till sekreterare Hans Sundgren. 

3 Till justeringsmän valdes Lars Nordgren och Olle Nilsson. 

4 Dagordningen godkändes. 

5 Föregående mötesprotokoll upplästes. Diskussion, men inga frågor. 

6 Till nästa års SM-arrangör utsågs Örebro som står på tur men P-A ska (igen) 
försöka övertyga Göteborg om att arrangera. 

7 Nästa års NM går i Norge, troligen Lillehammer, troligen juli. 

8 

9 

lO 

11 

12 

Nästa års nationella jakter spikades: 
• Stockholm i april 
• Västerås i maj 
(Morokulien i juni) 

De sex jaktema ska arrangeras enligt VM-regler, 2m och 80m. 

Några löpare verkar vilja åka till EM 1999, troligen Frankrike. 

Skåpjakten: Årets ( 1998) skåpjakt planeras gå söndagen den 15 november (Grisen 
arrangerar). 
1999 års skåpjakt arrangeras av vinnaren i november. 

Övrigt 

Lars: Klass-strul på NM eftersom vi kör med åldersindelning enligt NM-regler. 
Vem bestämmer egentligen? 
Beslutades: Vi i Sverige föredrar klassindelning enligt VM. P-A fick i uppgift att 
kontakta Norge och Danmark för att NARU så småningom ska kunna klubba igenom 
ett beslut att VM-reglerna ska användas på NM. 

Bo Lindell: Klassindelningen i SM borde ändras enligt "1/4-dels principen". Dvs: 
Samtliga anmälda herrar, oavsett ålder, fördelas på de fyra klasserna VET, OLD, SEN 
samt JUN. Damen bildar en egen damklass. 
Beslutades: SM ska ha samma klassindelning som i VM plus en extra klass 
"super-veteran" (SVET) för de som fyllt 65 år. 

Mötet avslutades. 

Prisutdelningen var redan gjord före RÄV -SM-MÖTET. 

Vid protokollet 

ans Sundgren SM5SVM, J 998-08-31 

\ 

Justeras ... {({~ .. c!!.~ .......... . 
Olle Nilsson SMOKON 
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NM i Rävjakt 1998 

Arets Nordiska Mästerskap i rävjakt gick 
av stapeln i Jämsä i Finland. Jämse är 
en liten ort ungefär halvvägs mellan 
Tammerfors och Jyväskylä. 

Från Sverige kom sju jägare, från Norge 
sex och från Danmark tre. Finnarna 
ställde upp med 13 man men av dessa 
var det bara fyra som sprang i båda 
jakterna. 

Tävlingarna arrangerades i samband 
med de finska radioamatörernas stora 
sommarläger med föredrag, utställningw 
ar, loppmarknad, nyförsäljning, ballongw 
uppsändning med 80mwfyr, allmänt gew 
myt, mycket öl och fint väder. 

Det var 7 år sedan vi var här och gjorde 
upp om NMwtiteln; den gången blev den 
nordiska mästaren LA6XI/Knut, i år blev 
det OZ1 FSM/AIIan. 

Liksom förra gången var startplatsen förw 
lagd till toppen på den höga slalom- och 
skidbacken Pohjois-Himos, dit vi kom på 
dammiga, starkt stigande sandvägar. 

80m-jakten gick på fredag em och blev 
ca 4 km lång med vinnartiden 35 min. 
Ett par av rävarna låg en liten bit ned på 
sluttningarna i inte alltför brant terräng 
och det var vi tacksamma för i värmen. 
Det regnade några stänk när vi väntade 
på starten men det försvann snart och 
ersattes av strålande solsken. 

Efter dusch och bastu i de fina stugorna 
vi hyrt åkte vi till hotellet, som var HQ för 
sommarlägret, för middag och gick 
sedan runt och tittade på allt som sålw 
des. En av oss ville köpa en antennw 
handbok, men eftersom försäliaren inte 
förstod hur han skulle hantera ett Euro
card-kort tillsammans med en VISA-slip 
blev det ingen affär. 

Efter en varm natt på sovloftet i stugan 
åkte vi till 2m-jakten. Den finska armen 
hade under morgonen dragit upp en 
radarstation och följde med denna den 
tidigare nämnda 80m-fyrballongen när 
den drog iväg åt NO och så småningom 
försvann ur sikte. 

Pga ett tekniskt fel på en räv blev starten 
försenad en timme men sedan gick allt 
som smort. Även denna jakt blev ca 4 
km lång med rävarna placerade på 
ungefär samma sätt som dagen före. 
Vinnartiden på denna jakt blev drygt 46 
min. 

Tävlingen avslutades med prisutdelning 
i ett tält intill hotellet. Nordisk mästare 
individuellt blev OZ1 FSK!AIIan och lag
tävlingen vanns av det norska gänget 
med LA50BA!Arne och LA6KCA!Svein. 
Vi gratulerar! 

Resultat 80m-jakten 
Seniorer 
1) OZ1FSM/AIIan 

Oldboys 
1) LA50BAI Am e 
6) Gunnar Svensson 
8) SM5SVM/Hans 

1 O) SM5FUG/Jan 
13) Clas Thoren 

Veteraner 
1) SM0KON/OIIe 
2) SM0BGU/PA 
3) SM00Y/Lasse 

Resultat 2m-jakten 
Seniorer 
1) OZ1 FSM/AIIan 

Oldboys + Veteraner 
1) SM5SVM/Hans 
2) Gunnar Svensson 
9) SM0KON/OIIe 

1 O) SM00Y/Lasse 
11) SM5FUG/Jan 

0.34.59 

0.42.47 
0.55.21 
0.55.44 
1.01.18 
1.14.20 

0.51.33 
0.56.38 
1.25.09 

0.48.26 

0.46.48 
0.53.23 
1.09.13 
1.14.35 
1.15.16 
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RPO-VM i Ungern 1998 mot bl a Afganistan? 

l början av september for det svenska l och med att USA fanns i tävlingen var 
rävjaktslaget till Nyiregyhåza i nordöstra detta VM det första med deltagare från 
Ungern för att med världseliten göra upp alla tre regionerna. Hoppas det kommer 
om VM-titlarna i seniorM, oldtimer- och fler till nästa VM i Bejing år 2000. 
veteranklasserna. 

Laget bestod av Bo Söderquist, Magnus 
Holmberg och SM4VMU/Bengt i senior
klassen; SM5SVM/Hans, SM5FUG/Jan 
och Gunnar Svensson i oldtimerklassen 
samt SM00Y/Lasse, SM0KON/OIIe och 
Gunnar Fagerberg i veteranklassen. 
SM5CWV/Gunnar bjöds in som domare 
och placerades ute hos en av rävarna. 
Slutligen reste spaltred med som lag
ledare. 

Välbevakade 
Förläggningen var i en lärarhögskola i 
tvåM eller trebäddsrum. En stund efter in
checkningen fick vi våra lOMbrickor att 
bära i en snodd kring halsen och utan 
dem var det nästan omöjligt att komma 
in innanför dörrarna. säkerhetsvakter 
med samma utseende, utstrålning och 
utrustning som de som omger statsmän 
fanns vid entren och inne i huset. KonM 
trollen var så rigorös att de t o m 
plockade och kontrollerade kupongerna 
i matkön! Ve den som hade fet färg eller 
datum! 

uvarför vakter?" frågade jag. 11Läs 
tidningarna om vad som händer runt om 
i världen", blev svaret. Det fanns ju 31 
nationer på plats med totalt över 300 
rävjägare och av dessa kom flera från 
det oroliga sydöstra hörnet av Europa. 
Men rävjägarna skötte sig; inga politiska 
incidenter inträffade. 

När vi installerat oss och fått testa saxar
na på ett par rävar blev det dags för 
avresa till invigningen på Stora Torget i 
sta 'n, där en stor tribun byggts upp fram
för stadshuset. Vi tågade in tandsvis 
under musikackompangemang med en 
ung flicka i spetsen med landsskylten. 
Invigningstalet av den kvinnliga borg
mästaren var föredömligt kort följt av 
musik, dans och sång, allt mycket 
professionellt. Dansnumren framfördes 
av en grupp dansare, som skall deltaga 
i den nya dansgrenen i OS i Sedney år 
2000. 

80m-jakten 
Torsdag morgon. Väckning kl 0500, 
frukost 0530 och avresa 0700. För att få 
ut busskaravanen ur sta 'n fick vi polis
eskort med blåljus och sirener. En tim
me senare anlände vi till startplatsen 
och kl 0900 startade första grupp. Reg
lerna föreskriver bara en deltagare ur 
varje klass i varje startgrupp, vilket inne
bar drygt 5 timmars startdjup. Vädret var 
varmt, mulet men inget regn. 

startproceduren gick som ett väloljat 
maskineri, ingen oreda, strul eller förse
ning. Erfarenheterna från flera års Berec 
Cup-arrangemang syntes lång väg. 
Ä ven i mål gick allt som på räls och 
juryn kunde glädja sig åt, att ingen 
diskvalificerades pga fusk eller liknan
de. 

Som grädde på (säkerhets-)moset fanns Banan var platt och ovanligt lång, ca 9 
det också ett glatt gäng från USA, ett km, och det mesta på väg eller stig. 
gäng som inte gjorde mycket för att inte Försökte man gå i terräng riskerade 
synas - vita T-shirts med en stor man vassa törnbuskar och manshöga 
amerikansk flagga på bröstett Vad var brännässlor. 
det Bill Glinton sade efter flygattacken 
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Anmärkningsvis var rävarna inbördes 
placering i banan. Det är bara seniorer
na som skall ta alla rävar men nu hade 
den räv, som veteranerna inte skulle ta, 
placerats mellan två rävar, vilket gjorde 
att de (veteranerna alltså) sprang förbi 
den räv de inte skulle ta och kunde 
vinka till räven. Banan blev alltså lika 
lång som seniorbanan! 

Fyra deltagare saknade sina startkort 

Ånyo samma tidsschema som på 2m
jakten, poliseskort ut ur sta'n och ca 45 
minuters bussresa till startplatsen. 

Tyvärr insjuknade en av de svenska 
veteranerna och vid start anmälde jag 
detta till startdomaren. Jag fick dock inte 
starta på den sjukes plats utan fick vänta 
15 minuter efter sista veteranstart och 
då som en inofficiell startande. 

vid målgång (ett saknat startkort skall Samma lugna startprocedur som tidiga
normalt medföra en placering "under re och samma ordning vid målet. Det var 
strecket") men samtliga hade noterats nu mycket soligt och varmt, så det blev 
hos rävarna varför nåd fick gå före rätt. en svettig jakt. Lika platt som förut, höjd
En av de bokstavstrogna jurymed- skillnad inte mer än 20 m(!). Det var 
lemmarna var av en motsatt uppfatt- annat än i Tyskland förra året med mer 
ning, men han röstades ned. Dock be- än 200 m höjdskillnad! Dessutom var 
stämdes, att deltagare utan startkort på rävarnas inbördes placering bättre nu 
80m-jakten skall hamna "under streck- än på 2m-jakten. 
et". 

Prisutdelningen efter denna jakt hölls på 
kvällen i samband med en tradjazz
konsert med publik från Nyfregyhåza. 

Lediga dagen 
Fredag var lediga dagen mellan de två 
tävlingarna. Arrangörerna hade ordnat 
med ett besök i en närbelägen friluftsan
läggning, kallad Schkanzen, med folk
dans, ridning och provsmakning av det 
ungerska köket. 

En del av det svenska laget åkte emel
lertid till Tokay, det berömda vindistriktet 
ca 40 km norrut. Tågresan tog 30 minut
er och kostade hela 8,- (!) enkel resa. 

Jurymötet vid målet var snabbt avklarat. 
Inget speciellt att rapportera utom att en 
av de fyra, som tappat sitt startkort på 
2m-jakten, återigen kom i mål utan kort. 
Denna gång blev det en placering 
"under strecket". Att tappa kortet en 
gång kan ursäktas men inte två gånger! 

Snabb bilfärd tillbaka till förläggningen 
och med snabb menas verkligen 
snabbt. Farter på upp mot 140 km/timme 
utom genom byarna, där farten sänktes 
till ca 100 km/timme med hänsyn till 
barn och kringströvande hundar utmed 
husväggarna. Det var skrämmande att 
se den totala nonchalansen i trafiken. 

Prisutdelningen hölls i skolans egen 
Vi gick upp en bit på berget för att idrottshall där sponsorföretagens chef
beundra utsikten över det nästan helt er och borgmästaren fick nöjet att över
platta landskapet, gick på vinprovning i lämna medaljer och blommor till vinnar
ett av vinhusen, där vi också köpte na. Vinnarnationernas flaggor hissades 
några flaskor, åt en ypperlig lunch och och nationalhymnerna spelades. Vi fick 
åkte sedan tillbaka. En mycket lugn och dock ingen användning för vår cd 
avspänd dag i sol och värme innan all- Gunnar/CWV skaffat. 
varet skulle bryta ut nästa dag. 

Efter prisutdelningen kom så den tradi-
80m-jakten tionalla banketten, i år i form av ett gå-
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ende bord. En liten, men ytterst levande 
orkester gjorde sitt bästa att blåsa trum
hinnorna ur våra skallar. Det blev 
mycket varmt, hög stämning, totalt omöj
ligt att prata och det höll på fram på 
småtimmarna. Det fanns nog en och 
annan som på söndagsmorgonen ång
rade att törsten efter jakterna släcktes i 
det ymniga vinflödet och inte med 
vatten. 

En titt i resultatlistan avslöjar den totala 
dominansen av de forna öststatsländer
na. Det är ryssar, ungrare, tjecker, 
bulgarer, polacker, rumäner, ukrainare, 
vitryssar så långt ögat når. Den bäste 
skandinav blev LA50BA/Arne på en 4:e
plats i veterangruppen på 2m-jakten. 

Resultatlistan för de två tävlingarna ser 
ut som följer: 

2m-jakten, seniorer 
1) M Baier CZE 
2) R Goubarev RUS 
3) V Gnedov UKR 
23) Bo Söderquist 
35) SM4VMU/Bengt 
48) M Holmberg 

Oldtimers 
1 ) J Moravszki H U N 
2) M Velikanov UKR 
3) A Kulikov RUS 
22) SM5SVM/Hans 
32) SM5FUG/Jan 
37) G Svensson 

Veteraner 
1) A Petrov 
2) V Votinov 
3) V Kirguetov 
13) SM0KON/OIIe 
15) G Fagerberg 
18) SM00Y/Lars 

RUS 
UKR 
RUS 

80m-jakten, seniorer 

0.51.46 
0.52.29 
0.55.33 
1.11.56 
1.25.16 
1.45.20 

0.44.35 
0.45.30 
0.47.09 
1.08.12 
1.18.45 
1.27.29 

1.14.43 
1.17.10 
1.18.55 
1.40.55 
1.46.39 
1.56.01 

1) K Fucik CZE 0.44.02 
2) N Schmiedeberg GER 0.46.26 

3) P Smolyarenko UKR 
14) SM4VMU/Bengt 
25) B Söderquist 
43) M Holmberg 

Oldtimer 
1) T Gouliev RUS 
2) A Kulikov RUS 
3) A Simonaitis LIT 
11) SM5SVM/Hans 
26) G Svensson 
41) SM5FUG/Jan 

Veteraner 
1) V Votinov 
2) J Cserhati 
3) K Koudelka 
11) SMIZJKON/OIIe 
14) G Fagerberg 

UKR 
HUN 
CZE 

- SMIZJBGU/PA (inofficiellt) 

0.46.31 
0.54.50 
1.00.12 
1.18.16 

0.42.26 
0.46.29 
0.48.06 
0.57.48 
1.09.30 
1.22.40 

0.58.19 
0.59.26 
1.01.09 
1.15.48 
1.21.23 
1.19.06 

Med detta är årets Rävjakts-VM avslutat 
och jag tackar de svenska jägarna och 
domaren för en bra och trevlig resa för 
andra gången till Ungern; förra gången 
vi var där var 1992. 

Nu gäller EM i Kroatian eller Region-2-
mästerskapen i Oregon/USA i septem
ber nästa år och därefter äventyrsresan 
till Beijing år 2000. 


