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Det smög sig in ett fel i förra bladet gällande korrekt datum 
för Svens jakt på Järva-fältet, vilket resulterade i att Gunnar 
s, följande bladets information, ensam stod vid angiven P-plats 
och väntade på oss andra. Beklagar Gunnar, men även solen har ju 
sina fläckar; du tog ju i alla fall tillfället i akt och motio
nerade och det kanske lönar sig att springa i ett område före en 
jakt även om inga antenner ännu sitter på plats! Andra gången du 
åkte dit vann du ju med god marginal. 

Q RBSUL~A~B~ av vinterns/vårens jakter: 

c 

o 

o 

990214/Järva 
l) Gunnar s 
2) KON/Olle 
3) Clas T 

O .40. 54 7 st 
0.49.20 
1.02. 17 

4) Gunnar F 
5) BGU/PA 
6) IWH/Gösta 

1.07.00 
1.23.50 
1.16.00 s st 

Mycket vackert väder men inga möjligheter att åka skidor ty näs
tan all snö har smält undan. Temperaturen steg till 3-4 plus
grader och det blåste lite snålt ibland. 

Inte särskilt lång bana men konstiga bäringar och kryss fick red 
att springa lite kors och tvärs över fälten och kullarna. 

990220/Sundby 
l) KON/Olle 
2) Sven C 
3) BGU/PA 

1.49.20 7 st 
1.43.00 6 Il 

1.55. 00 

Det kom en hel del snö natten till lördagen men inte tillräck
ligt för en skidjakt. Den här gången var det en vanlig jakt, 
enligt Gunnar en "normaljakt", dvs inga fasta kontroller och den 
skulle inte bli så lång heller. 

Men det blev en ordentlig genomkörare för oss med en banlängd på 
ca 5,5 km, ibland i ett par dm djupt snötäcke i skogen att pulsa 
genom. 

Efter jakten samlades den lilla men tappra skaran hemma hos 
Gunnar för bastu och fika och lite planläggning för kommande 
jakter. 

990307/Flottsbro 
l) Gunnar s 1.46.07 7 st 
2) KON/Olle 1.57.40 
3) BGU/PA 1.41.10 6" 

4) Gunnar F 
5) Sven c 

2.09.00 
2.10.30 5 st 

Det blev en tung jakt Kalle bjöd på - och därtill ganska lång, 
ca 7 km fågelvägen. slutade man längst bort tillkom sedan mer är 



o 

o 

o 

o 

3 km för att komma tillbaka till startplatsen! 
Temperaturen låg strax över 0-gradersstrecket med vatten och 
slask överallt och mycket snö i skogen. Det var skönt att komma 
in i värmen i friluftsgården för en dusch. 

990321/Näsbypark 
l) Gunnar s 0.37.40 7 st 
2) KON/Olle O. 50.20 
3) BGU/PA 1.05.00 
4) Bo s 1.06.35 
5) AKF/Bosse 1.08.05 

6) Clas T 
7) Sven C 
8) OY/Lasse 
9) Katarina E 
9) Björn E 

1.13.53 
l. 27.15 
l. 39.00 
2.12. 00 3 st 
2.12.00 

En på kryckor efter ett benbrott hoppande Johan fick hjälp av 
Ludmila och IQ/Alf att lägga den traditionella semmeljakten.En 
av rävarna låg bara ca 30 m från starten, väl synlig men det var 
ändå ingen som såg den.En annan hade sin antenn intill ett 
staket, vilket gjorde pejlingarna svåra - Lasse höll på i 5 pass 
innan han äntligen hittade den. Efter jakten bjöds på härliga 
$emlor med kaffe, te eller must. 

Alf hade tagit med två nybörjare, Katarina och Björn, som på 
egen hand hittade tre rävar. 

990331/Kairo 
l) KON/Olle 
2) Sven C 
3) Gunnar s 

0.55.32 5 st 
1.05.00 
1.12. 00 

4) Gunnar F 
5) Clas T 

l. 35 .lO 
0.55.40 4 st 

Första-apriljakten (fast dagen före). Start på P-platsen vid 
Kairo badplats med·fem rävar. För att lura jägarna sände rävarna 
i omkastad ordning (1-3-2-5-4) och de hade försetts med mer 
eller mindre närstridsförsvårande antenner. En antenn var .20 m 
lång, ändmatad och placerad ca 2 m över backen; en var ansluten 
till staglinorna till en högspänningsstolpe; en hade räven pä 
toppen av ett stup och antennen hängande ned genom ett träd; en 
hade en ca 50 m lång mittmatad antenn och den femte hade en 
cirkulär·antenn med ca 25m diameter. 

Att det blev lite struligt framgick av jägarnas berättelser när 
de kom tillbaka· igen. Två jägare tyckte sig höra en sjätte räv: 
den ene stämplade en sjätte gång (fast han var i själva verket 
två gånger vid räv 51) och den andre letade febrilt runt räv 4 

· efter den sjätte räven. Vi ropade till honom att det inte fanns 
någon sjätte räv men han svarade 11Jag tror er inte!'' och 
fortsatte att leta. Han gav dock så småningom upp. 

Räven med antennen i staglinorna fick hela kraftl~dningen att 
funqera som antenn vilket qiorde att en iäqare var övertygad om 
att denna räv var mobil, eftersom riktningarna var olika från 
gång till gång. Väl innanför den cirkulära antennen upphörde 
sidobestämningen, så det var bara att leta runt trädstammarna. 

Banlängden var bara ca 1500 m men ändå tog det nästan l timme 
för vinnaren. Vädret var soligt med flera plusgrader under 
dagen. På kvällen steg en fullmåne upp och då föll temperaturen 
till 0-gradersstrecket. 



990407/Ekerö 
l) Gunnar s 
2) KON/Olle 
3) BGU/PA 

1.27.24 7 st 
1.35.20 
1.39.30 

4) Sven C 
5) Gunnar F 

1.55.20 
1.29.50 4 st 

Regnigt men inte s! kallt och en banlängd på ca 3 km kortaste 
vägen men det är ju inte ·alltid man springer så. Nu var 
ordningen återställd efter l.a apriljakten förra veckan så nu 
var det sju rävar och ordentliga antenner. Ett par av rävarna 
var väl gömda, annars gick det ganska lätt att hitta dem. 

Trots övergången nyligen till sommartid är pannlampan fort
farande nödvändig. 

Q KOMMANDE JAK~BR: 

o 

o 

o 

Söndag 18.4: Nationell jakt i SRJ-regi! 
Samling kl 0900 vid Runby skola i västra Upplands
Väsby. Det blir två jakter, en med start kl 1000 
och den andra med start ca kl 1400. Jakterna blir 
på BOm-bandet resp 2m-bandet, det är dock inte 
klart vilken som kommer först. 

Detta blir också den första kvalificeringsjakten 
för Region II-mästerskapen i Oregon i augusti samt 
EM i Croatien i september 

Onsdag 21.4: Samling kl 1900 vid plats som meddelas på tidigare 
jakt 
Arr. AKF/Bosse 

Onsdag 28.4: Samling kl 1900 vid Enebybergs IP 
Arr. KON /Olle 

Onsdag 5.5: Samling kl 1900 vid plats som meddelas p! tidigare 
jakt 
Arr. Gunnar F 

Söndag 16.5: Nationell jakt i VRK-regi och tillika den andra 
kvalificeringsjakten. Närmare info lämnas av red 
när info kommer från VRK. 

Onsdag 19.5: Samling kl 1900 vid P-platsen vid Bergå, som 
ligger 3-4 km från stuvsta i riktning mot Farsta 
Strand. Kartan är Huddinge-Mörtsjön 
Arr. BGU/PA 

Onsdag 26.5: Samling kl 1900 vid Bögs gård 
Arr. OY/Lasse 

Söndag 

Onsdag 

30.5: TSA field day med eventuell rävjakt på Harö ute i 
skärgården. Kontakta red för närmare detaljer och 
samåkning med Waxholmsbåt. övernattning i tält kan 
ordnas J 

2.6: Samling 'kl 1900 vid Altorps jvgstn 
Arr. HBV /Bengt 



o 

o 

Lördag/sön-
dag 5-6.6: Landskamp i Morakulien mot norrmännen. Kontakta 

red för närmare info om övernattning mm 

Onsdag 9.6: Samling kl 1900 vid plats som meddelas på tidigare 
jakt 
Arr. SVM/Hans 

Onsdag 16.6: Samling kl 1900 vid P-platsen under Rymlingelänken 
vid norra delen av Ursviksbladet 
Arr. EJY /Anders 

Onsdag 23.6: Gunnars mara J P lats meddelas på en tidigare 
jakt. Kom ihåg att ta med pannlampa och mat samt 
att det långa benet skall gå först om du vill 
komma tillbaka före midnatt! 

Vi ses nlgons~ans i u läskiga n SKOGBH 1 

Red: 

FUU<ER'tS SK.J.U'ITER 
The J 937 Thompson wlnner exemp8fied 
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one of the shorlest wlngspans In rodng 
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