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1999-09-22 

Den urvarma sommaren med flera skogsbränder bl a i Hellas, orsa
kad av obegåvade diplomater (hur de kan få stanna kvar i landet 
är en gåta!), och i Tyresta (det skall bli intressant att följa 
naturens återtåg i det brända området), bruna gräsmattor och ut
torkade hallonhäckar, är sedan länge över och hösten har gjort 
sitt intåg liksom rävjakter med pannlyse. 

Förutom våra klubbjakter har Region 2-mästerskapen i Oregon av
verkats (Bengt/VMU ende svensk och europe) liksom NM i Norge, EM 
i Kroatien och SM i ÖSA. Om dessa tre senare jakterna finns att 
läsa längre fram. 

Med detta går vi över till RBSULTA!rBR av sommarens/höstens 
jakter: 

990804/Rösjön 
l) BGU/PA 
2) Gunnar F 
3) Thomas R 
4) Gunnar s 

1.20.40 
1.24.40 
1.31.00 
1.37.20 

7 st 5) OY/Lasse 
6) Clas T 
7) Sven C 
8) Miguel 

1.51.16 
2.04.50 
1.55.10 
1.00.00 

6 st 
2 Il 

Det mycket varma vädret förutspådde en jobbig jakt men det hade 
regnat ordentligt på eftermiddagen i Sollentunaområdet, så tem
peraturen hade sjunkit ca 10° när vi skulle starta och det 
luktade friskt i skogen. Det blev en härlig jakt. 

Banlängd drygt 3 km runt Rösjön. En av rävarna låg nästan på 
samma plats som vid förra årets jakt. 

990818/Gålö 
l) Gunnar F 1.26.59 7 st 6) Thomas R 1.38.50 
2) KON/Olle 1.27. os 7) Clas T 1.38.56 
3) OY/Lasse 1.57.12 8) H Elmgren 1.00.00 l st 
4) BGUIPA 1.55.2(1 6N 9) Simer 1.05.00 
5) Gulmar F 1.35.00 4" 

En ganska lång bana, ca 7 km, gjorde att bara tre jägare hann 
runt i."1n.~"1. +-... ol..-tftn~ +-o!'UtJ rJ ~\t ... ~u "'\fi.!ikJ::!!E ... ~ ~~1 ..... "'"!.~+-..t'\!'"..a."''-.\- 0 &r .... r••u ... 
sjunkit betydligt jämfört med förra jakten och det var lite 
kallt när vi väntade på starten. 

Två "nästan" nybörjare kom tillsammans med Thomas från HP och vi 
hoppas de ställer upp även i fortsättningen. 

990825/Lovö 
l) KON/Olle 
2) Gunnar s 

0.53.55 7 st 3) BGU/PA 
0.58.07 4) Clas T 

1.33.35 
1.33.52 



Få jägare på denna jakt strax väster om FRA. En ganska kort bana 
för den som startade i rätt riktning; och av resultatlistan syns 
det vem som gjorde det. 

Strålande väder med en stor måne över Kärsön när vi åkte hem. Nu 
är det nog slut med kvällsjakter utan pannlampa. 

Det är som synes inte så många jakter vi har sprungit efter som
maren, men det har ju i allå fall varit en del rävjaktsaktivi
teter på andra håll. Läs om NM, EM och SM och vad vi gick igenom 
under dessa tävlingar. 

Under hösten/vintern kan vi glädja oss åt följande 

Q KOMMAHDB JAKTER: 

Onsdag 29.9: Samling kl 1900 vid skavlöten för säsongens sista 
kvällsjakt (med undantag för KM/OPEN) 
Arr. KON/Olle 

Söndag 3.10: Samling kl 1000 vid Växus vid Äkeshovs T-banestn 
Arr. BGU/PA 

Söndag 10.10: Samling kl 1000 vid P-platsen framför Universite
tet. Kör in vid trafikljusen vid Universitetet och 
fortsätt ca 300 m rakt fram 
Arr. AKF /Bosse 

Söndag 17.10: Tid och plats meddelas senast på jakten den 10.10 
Arr. EJY/Anders 

Söndag 24.10: Samling kl 1000 vid Mulltorp, norra delen av Gran
skogsbladet. Kör E4 till Rotebro, därefter mot 
stäket, efter ca 2 km till vänster vid den schack
rutiga Folkan, första höger, första vänster och 
fortsätt till P-plats 
Arr. Gunnar F 

Lördag-söndag 
30-31.10: SRJ KM/OPEH! 

Har du inte anmält dig, kontakta omgående Gunnar s 
på tel 08-746 73 57. Denna jakt är ju en av höjd
punkterna i svensk rävjakt! Deltagare från Norge 
kommer som vanligt 

Söndag 14.11: Samling kl 1000 vid Brostugan på Kärsö 
Arr. BGU/PA 

Söndag 28.11: Samling kl 1000 vid Knalleborgs dagis på Ekerö 
Arr. Clas T 

Söndag 12.12: Luciajakteol Samling kl 1000 vid Särskogens boll
plan. se telekarta 69/E4 (99 års utgåva) eller 
50/C3 (98 års utgåva) 
Arr. Kalle 
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Fredag31.12:Årets, seklets och milleniets sista rävjakt och 
det kanske är tur att jakten inte pågår över mid
natt, ty vet vi att rävarna är Y2K-säkra? 

Samling som vanligt hemma hos Gunnar s i stuvsta 
kl 1000. Vi får se om Gunnar har kokat ihop något 
utöver det vanliga! 

Med detta avslutas 1999 års SRJ-Blad; ett nytt kommer i början 
av nästa sekel (låter långt bort, eller hur?) 

Vi ses någonstans i ''läskiga" SKOGBH 1 

Framtidens rävjakt? 

Red: PA Nordwaeger/SM0BGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
Tel: 08-26 02 27(B), 08-30 16 80(A), 0703-024533("nallen") 
Fax: OB-30 so 41 
e-post: panord@algonet.se 
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NM l RPO 1999 

Årets Nordiska Mästerskap i "rävjakt" 
avgjordes i Norge, närmare bestämt i 
Gran, en liten ort ca 70 km norr om Oslo. 

Förläggning i det mycket trivsamma och 
välskötta Granavolden Gästgiveri med 
bra rum, mycket mat och god mat. På 
andra sidan vägen ligger de berömda 
"Systerkyrkorna på Granavollen", två 
kyrkor från 1100-talet byggda mindre än 
1 00 m från varandra. 

Sägnen förtäljer att de byggdes av två 
systrar, som tävlade om vem som kunde 
bygga den finaste kyrkan men problem 
uppstår när man tittar på namnen- den 
ena heter Mariakyrkan och den andra 
Nikolaikyrkan (det är nog inte många 
flickor som heter Nikolail). Sanningen är 
nog den att Gran var en betydande plats 
på denna tid med mycket stora landom· 
råden runt om och kyrkornas antal och 
storlek var ett mått på platsens betydel
se. Varde härmed slut på historielektion
en. 

Totalt deltog 20 jägare; åtta från Norge, 
sex från Sverige och tre från vardera 
Danmark och Finland. 

80m-tävlingen, förlagd ca 20 km söder 
om Gran, startade kl 14 på lördagen i 
strålande solsken och vi förstod när vi 
fått kartan att detta skulle bli en svettig 
jakt . Gott om stigar i nord-sydlig riktning 
men vi sprang mest i öst-västlig riktning 
och passerade stigarna utan att kunna 
använda dem. 

Terrängen var småkuperad, stundtals tät 
och med ett flertal kalhyggen med 
mycket ris. Tungt för benen. Dessutom 
flockar med kor eller får, anförda av ett 
bjällerförsett djur, som vi försökte 
undvika att skrämma upp. Banlängd ca 
6km. 

Efter dusch och behövlig vila samlades 
vi för att äta middag. Under denna 
underhölls vi med skönsång av en kör 
från Moheda, som skulle framföra en 
konsert i en närbelägen kyrka dagen 
därpå (dock ingen av "Systerkyrkorna"). 

Vi gratulerade Nordiska Mästaren på 
80m-jakten BengtiSM5VMU, diskutera
de banval, taktik, kartan och försökte 
övertyga de andra varför inte just jag 
vann. Men snart tog tröttheten ut sin rätt 
och John Blund behövde inte mycket 
sand för att få oss att sova. 

Resultat BOm-Jakten 
1) SM5VMU/Bengt Sen 1.00.23 5 räv 
2) OZ1FSM/AIIan Sen 1.02.55 
3) SMSSVM/Hana OT 1 .18.52 
4) LA1KP/0ivind OT 1.19.20 
5) OZ9VA/Arne OT 1.26.57 
6) OH2NWM/Hannu Vet 1.31.57 
7) OH2JKU/Kimmo Sen 1.35.35 
8) LASOMJSteinar OT 1.35.55 
9) Gunnar Fagerberg Vet 1.37.34 

10) LA9NGA/Jon Sen 1.40.37 
11) LA4XT/Ragnar OT 1.40.39 
12) SM5FUG/Jan OT 1.41.07 
13) SM0BGUIPA Vet 1.41.55 
14) OH2MO/Juhani OT 1.48.22 
15) Gunnar Svensson OT 1.53.35 
16) OZ6KHM11y OT 1.57.16 
17) LA3QG/Oie Vet 2.01 .50 
18)LA8UW/Karin Dam 2.16.23 
19) LA6AIA/Jan Sen 2.28.23 
20)LB8ME/Håvard Jun 1.05.46 1 riv 

2m-jakten på söndagen, förlagd ca 20 
km norr om Gran med start på en cam
pingplats, startade kl 1000 i strålande 
solsken och den blev inte lättare än går
dagens jakt, snarare tvärtom med en 
banlängd på ca 7 km. 

Vi sprang över stora gungande myrar, 
som i slutet av jakten gav kramp i 
benen, långa sugande sluttningar med 
kalhyggen och inte en stig i närheten. 
Det enda som fanns var två kraftled
ningar, som gick över kartan i V-form, 
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men de var vi inte hjälpta av. Detta blev 
en verkligen svettig jakt. 

Resultat 2m-takten 
1) SM5VMU/Bengt Sen 1 .18. 54 5räv 
2) OZ1 FSM/AIIan 
3) LA4XT/Ragnar 
4) Gunnar Svensson 
5) SM5SVM/Hans 
6) G Fagerberg 
7) OZ9VA/Arne 
8) LASOMISteinar 
9) SM0BGU/PA 

10) OH2NWM/Hannu 
11) LA 1 KP/0ivind 
12) OH2MD/Juhani 
13) SM5FUG/Jan 
14) LA3QG/Oie 
15) OZ6KHNllly 
16) OH2JKUIKimmo 
17) LA6AINJan 
18) LASUW/Karln 

Sen 1.37.06 
OT 1.37.15 
OT 1.42.33 
OT 1.42.51 
Vet 1.50.03 
OT 1.53.39 
OT 1.55.08 
Vet 1.55.16 
Vet 1.55.43 
OT 2.02.25 
OT 2.08.15 
OT 2.13.14 
Vet 2.17.26 
OT 2.19.13 
Sen 2.22.05 
Sen 2.25.22 
Dam 2.14.55 4 räv 

Efter dusch, vila och lunch (igen 
tillsammans med Mohedasångkören) 
delades pokalerna ut till vinnarna på de 
båda jakterna. Återigen gratulerade vi 
Bengt, som blev Nordtsk Mästare på 
2m-jakten, vi tackade arrangörerna med 
Ole/LA2RR i spetsen för ett i alla av
seenden utmärkt genomfört NM och 
ställde däretter kosan hemåt. Nästa år 
är det Danmarks tur att arrangera NM. 
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RPO-SM l Kilsbergen 

Helgen 18-19 september dvs veckan 
etter EM i Kroatian blev det dags för en 
ny fysisk urladdning i samband med SM 
i rävjakt. Nio laddade jägare från SRJ, 
VAK och ÖSA skulle göra upp om me
daljerna och titlarna. 

l år var det ÖSA's tur att lägga de två 
jakterna, nattjakten på lördagskvällen 
och dagjakten på söndagsförmiddagen. 
Förläggning i orienteringsklubben Alfer
nas klubbstuga i Klockhammar, några 
mil utanför Örebro och vid foten av Kils
bergen. Och där kan det vara brant, det 
vet vi från tidigare jakter i området! 

Samling vid 16-tiden för att ordna med 
förläggningen, klä om, titta över utrust
ningen och konstatera att batterierna 
fortfarande är OK samt förbereda det 
traditionella rävmötet, som normalt går 
på söndagen efter dagjakten men iår 
klarades av före nattjakten. Som vanligt 
diskuterades aktuella rävjaktsspörsmål, 
regeländringar mm liksom tidtabellen för 
nästa års större jakter, som också blir 
uttagningsjakterna till laget till rävjakts
VM i Kina! Det blir en spännande vår 
nästa årl 

Vid 19.30-tiden lämnade vi förläggning
en och gick till startplatsen någon km 
längre bort. Vi hade fått en splitter ny 
karta över närområdet och det finns här 
en ca 150 m hög brant att ta sig uppför, 
om banläggaren vill vara elak. Giss
ningarna om rävplaceringarna var lika 
många som antalet jägare och jag tror 
banläggaren Lasse/SM4GGR myste när 
han hörde våra vilda förslag. 

starten gick kl 20.00 och som vanligt 
gällde det att leta reda på 7 st mer eller 
mindre välgömda rävar, som var och en 
sänder i ca 1 min 26 sek, så att all sju 
tillsammans delar på en 1 O-minuters
period. stämplingen skulle ske på 

orienteringsvis med elektronisk registre
ring vid va~e räv. Pga ett tekniskt fel på 
en av rävarna blev det dock bara sex 
rävar att leta reda på. 

Det visade sig nu att lasse hade låtit sin 
snälla sida få styra var rävarna place
rades. Den höga branten slapp vi men 
det blev ändå lite upp och ned på små
höjderna och det fanns gott om stigar. 
Den som inte visste var han var, fick 
dock en hel del terränggång. Vädret var 
varmt och torrt och svettig blev man, så 
det blev till att småspringa tillbaka till 
duschen för att inte frysa. 

Banlängden drygt 4 km till sista räven 
plus ca 3 km tillbaka till förläggningen. 

När resultatet presenterades visade det 
sig, att vinnaren Bengt/SM4VMU hade 
slagit knock-out på alla andra. Så här 
ser resultatlistan ut: 

Nattetappen 
1) SM4VMU/Bengt Sen OSA 1.03.58 
2) SM0BGU/PA Vet SRJ 1.25.08 
3) SM0KON.OIIe Vet SRJ 1.26.03 
4) Gunnar Fagerberg Vet SRJ 1.37.07 
5) Gunnar Svensson OT SRJ 1.37.40 
6) SM4CGR/Sven OT OSA 1.44.11 
7) Bo Söderquist Sen OsA 1.56.11 
8) SM5CJW/Bo OT 0SA 1.56.50 
9) ClasTheren Vet SRJ 2.03.28 

Samtliga jägare tog alla sex rävarna. 
Efter nattmålet och lite eftersnack gick vi 
till sängs och många sprang nog banan 
ännu en gång, denna gäng i sömnen. 

Väckning vid 7-tiden på söndagsmor
gonen för frukost och avfärd vid 09.30-
tiden. Nu låg startplatsen ett stycke upp 
på Kilsbergssluttningen. Kl 10.00 släpp
te Lasse iväg oss och nu blev det betyd
ligt tuffare. "Det här skall kännas i ben
en", sa Lasse "och du skall le när du 
kommer tillbaka!". Och jag log när jag 
kom tillbaka! 
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Banan var dock välkomponerad, ty det 
började med stigar, sedan kom ett stig
löst och stundtals svårforcerat terräng
avsnitt med tät skog och häftiga branter 
mellan tre rävar och det hela avslutades 
med stiglöpning igen. Tyvärr krånglade 
samma räv som igår, så det blev åter 
bara sex stycken. 

Banlängd nästan 5 km plus dryga km 
tillbaka till starten men den tuffare ter
rängen gjorde vinnartiden lite längre. 
Återigen visade Bengt sin överlägsen
het. 

Dagetappen 
1) SM4VMU/Bengt Sen ÖSA 1.17.00 
2) Bo Söderquist Sen ÖSA 1.22.57 
3) SM4CGR/Sven OT OSA 1.50.41 
4) Gunnar Svensson OT SRJ 1.52.13 
5) SM0BGUIPA Vet SRJ 1.59.21 
6) SM0KON/OIIe Vet SRJ 1.59.35 
7) SM5CJW/Bo OT ÖSA 2.06.38 
8) Gunnar Fagerberg Vet SRJ 2.18.00 
9) Clas Therån Vet SRJ 2.26.11 

Även på denna jakt tog alla jägare 
samtliga sex rävar. Det sammanlagda 
resultatet ser ut på följande sätt: 

1) SM4VMU/Bengt Sen ÖSA 2.20.58 
2) Bo Söderquist Sen OSA 3.19.08 
3) SM0BGU/PA Vet SRJ 3.24.29 
4) SM0KON/OIIe Vet SAJ 3,25,38 
5) Gunnar Svensson OT SRJ 3.29.53 
6) SM4CGR/Sven OT ÖSA 3.34.52 
7) Gunnar Fagerberg Vet SAJ 3.55.07 
8) SMSCJW/Bo OT OSA 4.03.28 
9) ClasTheren Vet SRJ 4.29.39 

Lagtäv Il n gen: 
1) OSA (VMU-Bengt/Bo/CGA-Sven) 
2) SRJ (BGU-PAIKON·OIIe/Gunnar Svensson) 
3) CJW-Bo/Gunnar Fagerberg/Glas Theren) 

Den uppmärksamme ser, att ÖSA hade 
förstärkts med en man från vardera SRJ 
och VAK för att överhuvudtaget kunna 
bilda ett lag. 

Efter en härlig lunch startade så prisut
delningen och alla fick pris. stutligan 
framfördes ett Tack till ÖSA med ban-, 

läggare Lasse i spetsen och hans med
arbetare Birgitta, Eivy, Stig och Göran 
för ett mycket bra och trevligt genomfört 
rävjakts-8M. 

Nästa år ses vi i stockholmstrakten för 
en ny envig som den sista tränings
jakten före Kina-resan. 

·. 
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SM0BGU på RPO-EM l Kroatlen 

Den 6.e september flög jag via Zurich till 
Zagreb för att vara domare under årets 
RPO-EM i Varazdinske Toplice, en liten 
stad långt norrut i landet och nära grän
serna till Ungern och Slovenien. staden 
är berömd för sina varma, hälsobringan
de bad och på hotellet fanns det många 
rehabiliteringspatienter med ben- och 
ryggskador. Hotellet har en god stan
dard med bar och stor matsal, en 50m 
bassäng med tempererat vatten och ett 
äventyrsbad för de yngsta. Massage, 
hårklippning och pedikyr är några 
exempel på vad som fanns på listan. 
Här skulle vi säkert trivas! 

l Zurich mötte jag det norska taget, 
bestående av LA3QG/Oie (veteran) och 
LA/DL1SUDffhomas (senior) och väl 
framme i Zagreb anslöt ytterligare detta
gare bl a från Belgien. Dettagaren från 
Oman försvann någonstans på flygplats
en, så vi fick ge oss iväg utan honom. 
Han kom dock tillrätta så småningom. 

Efter drygt en timmes bussresa anlände 
vi till hotellet. Det svenska taget var fort
farande på väg med bil och kom lite 
senare på kvällen efter fyra dagars resa 
och drygt 200 mit. t taget fanns Bosse 
Söderquist, senior; SMSFUG/Jan och 
Gunnar Svensson, båda oldtimer samt 
SM0KON/OIIe, veteran. Jan utsågs till 
lagledare, ett uppdrag han utförde till 
tagmedlemmarnas fulla belåtenhet. 

Onsdagen började med ett jury/domar
möte följt av ett tagtedarmöte. Därpå 
blev det dags att testa utrustningarna på 
såväl 2m- som 80m-bandet och en livlig 
diskussion startade mellan dettagarna 
och arrangörerna om signalstyrkan på 
80m-rävarna. Enligt Jan var signat
styrkan så tåg att han uppskattade av
ståndet till räven till flera km om det 
hade varit våra svenska rävar. Nu var 
avståndet ca 1 00 m l Skulle rävarna 

verkligen höras vid startplatsen? stämp
lingen skulle ske på orienteringsvis med 
elektronisk stämpling dvs jägarna fick 
en liten manick att fästa på ett finger och 
sticka ned manicken i ett hål i en box vid 
räven. Boxen kvitterade med ett "piip" 
och sedan var det bara att rusa vidare. 
Snabbt, enkelt och säkert. 

Men, tappade man manicken (dvs "start
kortef') blev man diskvalificerad oavsett 
om domarna hade noterat dattagarnum
ret och dessutom skyldig att betala 180,
för värdet på manicken. Det gällde alltså 
att hålla reda på grejorna. 

Vår vän från Oman dök upp med en 
lånad ryskbyggd sax och gjorde försök 
att höra något men med klent resultat. 
För BOm-jakten saknade han också en 
rävsax, så han fick låna min som jag 
tagit med som reservsax till taget. En 
snabb instruktion om funktionen fick han 
också. 

t samband med detta EM genomfördes 
också det första Region 1-mästerskapet 
för handikappade amatörer. Det visade 
sig vara ett gäng synskadade kroatiska 
amatörer som skulle göra upp om 
mästerskapet. Men hur gör man en 
rävjakt för synskadade? 

Jo, man sätter ut fem rävar på en 
fotbollsplan och sänder ut en jägare i 
taget för att leta efter den första räven, 
som sänder hela tiden, tills jägaren 
kommer innanför cirkeln runt räven. 
Därefter startar nästa räv, jägaren letar 
efter den och när han funnit den startar 
räv 3 osv tills han har funnit alla fem 
rävarna. Då tas tiden och nästa jägare 
skickas ut. Det tar alltså några timmar 
innan tävlingen är slut, men det gjorde 
ingenting i det fina och varma vädret 
som rådde under hela veckan. 

För att testa om detta var svårt fick en 
seende rävjägare sätta på sig en 
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speciell, helt tättslutande ögonmask. 
Trots att han visste var rävarna fanns 
tappade han totalt orienteringen efter en 
kort stund och upplevde precis sam ma 
problem som de synskadade. 

På eftermiddagen bussades vi in till 
Ludbreg ett par mil bort för invignings
ceremonin. Vi tågade in på torget lands
lagsvis i bokstavsordning till blåsorkes
termusik med en liten flicka som flagg
bärare. En trollkarl hälsade oss välkom
na, ett par officiella tal hölls bl a av ord
föranden i den lokala radioklubben i 
Ludbreg, som var huvudarrangören för 
tävlingarna. Därefter kom en trupp unga 
flickor, som genomförde en mycket upp
skattad uppvisning med stavar, ungefär 
som tamburmajorer. Dessa stavar snur
rades mellan fingrarna, vandrade över 
axlarna, slängdes upp i luften och bytte 
ägare. En liten flicka hade en gymna
stikuppvisning, ett folkdanslag dansade, 
medaljer i handikapptävlingen delades 
ut och det hela avslutades med att 
orkesterns olika instrument blåste MOS 
dvs signalen för räv nr 3. 

Torsdag morgon började för min del 
med väckning kl 0400, frukost kl 0445 
och avfärd kl 0515 till okänd vägkors
ning för byte till ett mer terränggående 
fordon, som visade sig vara en militär
jeep. Efter en stunds åkande och släng
ande stannade vi på en väg och någon 
försvann ut i terrängen och denne 
någon kom tillbaka efter en halvtimme, 
gav instruktioner till teknikern Franja 
Svoger och vi försvann ned en stig, 
hittade den angivna platsen och riggade 
där upp sändaren för 2m-jakten. 

På ena sidan om oss fanns det tre 
parallella raviner, ett par meter djupa 
och bortom dem en brant sluttning ned 
från en höjd. På andra sidan sluttade 
den täta skogen brant ned till ett fält, 
framför oss en öppning ned till plan 
mark och bakom oss en tätbevuxen 

brantfot, förmodligen omöjlig att tränga 
genom. 

Vi var klara ca 0730 och sedan vidtog 
en oändligt lång väntan på starten kl 
0930. Någon karta hade vi inte fått så 
jag visste inte var i banan vår räv var 
belägen. Allt jag visste var, att vi åkt 
ungefär halwägs tillbaka till Ludbreg. 
Franja visste ungefär lika mycket som 
jag, dessutom kunde han bara ett par 
ord engelska resp tyska, så det var inte 
så mycket vi kunde tala om. 

Ca 20 minuter efter start kom den första 
jägaren forsande fram och därefter var 
det en ständig ström, som skulle noteras 
med såväl nummer som tid. Några kom 
ned för branten och fick springa över 
ravinerna, andra kom upp den branta 
backen från fältet med väsande ande
tag. Olle kom ned genom en av raviner
na och jag såg hans huvud guppa upp 
och ned när han sprang utan att se oss. 
l nästa sändningspass kom han dock, 
stämplade och försvann. 

Jag gissade nu att vi satt tidigt i 
rävkedjan och det stämde väl. Siste 
man passerade kl 14 och därefter satt vi 
totalt ensamma i två timmar innan vi fick 
tillstånd att plocka ihop utrustningen och 
åka till målplatsen för jurymötet 

Efter ungefär halva tiden bytte plötsligt 
Franja ut rävsändaren mot en reserv
sändare och på frågan varför svarade 
han bara: "order". På jurymötet fick jag 
svaret: en av sändarna slutade att 
fungera och var tyst i drygt 1 O min dvs 
under två sändningspass. Denna räv 
fick då order att byta till reservsändaren 
och förmodligen missuppfattade Franja 
detta och trodde att alla skulle byta. 

Nåväl, ett par protester mot detta sänd
ningsavbrott lämnades in men föranted
de ingen åtgärd eftersom så många 
hade drabbats och det var omöjligt att 
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ge bara några en tidskompensation. Jan 
var en av de drabbade, ty han stod i när
heten av räven när den skulle starta, 
hörde inget, väntade ytterligare ett pass 
(5 min), hörde fortfarande inget och be
slöt då att springa till målet för att kom
ma in före full tid; det är nämligen bättre 
att komma in med färre funna rävar 
inom tidsgränsen än att komma in med 
alla rävar på övertid. Synd att en sådan 
här malör skulle inträffa! 

Dessutom diskades tre jägare, som 
hade tappat sina stämplingsmanicker. l 
övrigt fanns inget att besluta utom att 
resultatlistan var OK och att prisutdel
ningen kunde ske på kvällen. Stäm ni ng
en var på topp i det svenska laget - Olle 
hade vunnit en bronsmedali i veteran
klassen och det firade vi sedan under 
middagen. 

Resultat från 2m-lakten 
Seniorer: 

1) M Toderach Maldavien 
2) Karel Fucik Tjeckian 
3) Pavel Rada Tjeckian 

22) LA/DL 1 SUD Norge 
38) OZ1 FSM/AIIan Danmark 

B Söderqulst Sverige 
(Oplacerad pga ·overtld") 

Oldtimer: 
1) A Kulikav Ryssland 
2) Oleg Fursa Ukraina 
3) UT1UCIMykola Ut<raina 

16) G Svensson Sverige 

19) OZ6KHM11y Danmark 
27) SMSFUG/Jan Sverige 

OZ9VNAme Danmark 
(Oplacerad pga "övertid") 

Veteraner: 
1) UR3CCH 
2) A Petrov 
3) SM0KON/OIIe 

14) LA3QG/Oie 

Ukraina 
Ryssland 
Sverige 
Norge 

1.05.27 
1.05.51 
1.08.40 
1.54.32 
2.07.30 
2.40.42 

1.10.11 
1.1854 
1.19.36 
2.00.16 
(3rävar) 
2.16.04 
2.10.03 
(1 räv) 
2.27.22 

1.15.09 
1.40.38 
1.41 .42 
2.08.23 
(1 räv) 

Resultaten från dam- och juniorlagen redovisas 
inte, eftersom det inte fanns några deltagare från 
de tre skandinaviska länderna. 

Fredagen var den sedvanliga fria 
dagen. Vi åkte då in till Varazdin, 
"huvudstaden" i regionen, för en rund
vandring och titta bl a på den gamla, 
välbevarade borgen mitt i sta'n. Ater
vände på kvällen för middag, jury- resp 
lagledarmöten. 

Lördag morgon blev för min del en 
repetition av torsdagsmorgonen dvs 
tuppen sparkades upp strax efter kl 04. 
Efter en lång väntan i hotellet kom vi, 
ordentligt försenade, iväg men det var å 
andra sidan inte så långt att åka. Om 
någon deltagare hade haft med en 
kikare och tittat i rätt riktning hade han 
kunnat se målplatsen från hotellet! 

Franja och jag hade nu en ca 400 m 
lång promenad framför oss, uppför i en 
5-6 m hög ravin med sugande stigning 
och lerigt underlag. stövlarna jag tagit 
med för säkerhets skull kom väl till pass. 
Det blev värre för Franja i lågskort 

Väl framme kom vi till en liten platå med 
ett hus, ett markfast bord med bänk och 
fin utsikt ned i dalen, övre delen av en 
vingårdsodling till vänster {där vi häm
tade druvorna direkt från stockarna) och 
som sluttade brant utför samt tät skog 
bakom oss. Den enda förnuftiga vägen 
fram till oss var antingen en stig, som 
kom in bakifrån och till vänster, eller 
"vägen" vi hade kommit upp. Ändå 
visade det sig vara många, som kom 
krypande uppför vingårdssluttningen 
med mjölksyra i benen och tungan 
hängande långt ut eller kom fram ur 
skogen, mer eller mindre rivna av 
taggbuskarna. 

Nu hade jag fått se en karta och visste 
var vi var och att vi borde vara den näst 
sista räven före spurten mot sluträv och 
mål. Jag väntade mig därför inget besök 
under den första halvtimmen och blev 
därför mycket överraskad när en tjej dök 
upp efter bara 24 min. Alltettersom 
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jägarna passerade, svettiga och stönan
de, stod det klart att detta var en osed
vanligt tuff bana och vid ett tillfälle tog en 
av jägarna utan krusiduller Franjos 
vattenflaska för att stärka sig något 

Några roliga episoder hände när vi satt 
där: tre jägare rusade tillsammans ned
för stigen med sådan fart, att de aldrig 
såg oss och jag vet inte om de kom 
tillbaka, ty jag hann inte notera deras 
nummer. En annan stannade på platån, 
vände ryggen till oss och började pejla 
nästa räv. När han vände sig om för att 
fortsätta nedför "vägen" såg han oss 
plötsligt och häpenheten var total. Var 
detta sant eller såg han i syne? 

En annan rusade fram till bordet där vi 
satt och började leta efter registrerings
lådan trots att den skall sitta inom ett par 
meters avstånd från antennen och vi satt 
5 m bort - uppenbarligen ett utslag av ut~ 
mattning. Vi fick visa honom tillrätta. 

Två tjejer kom springande nedför stigen. 
pratandes på ett slaviskt språk med 
varandra, men jag kunde inte se att de 
jämförde kartorna. Förmodligen sa den 
ena till den andra något i stil med: "Det 
här var jobbigt. Jag behöver dricka" eller 
något liknande. Jag påpekade att sam
tal är förbjudet, den ena sa "OK", stämp. 
lade och sprang iväg, den andra sa 
ingenting. 

Vid räven närmast mål fick en av jägar
na, liggande på marken totalt utmattad 
efter påfrestningarna i terrängen, inte 
bara vatten av domaren utan fick också 
stärka sig med lite starkt ur en fickplunta 
för att orka komma i mål! Detta visa; ju 
att även stränga domare är människor! 

Nytt domarmöte och ännu en diskvalifi~ 
cering - en jägare gick omkring på start
området med en free-style i handen trots 
att det upprepade gånger hade ropats ut 
i högtalarsystemet att ingen fick ha 

någon som helst elektronisk utrustning i 
startområdet sedan saxarna lagts på 
anvisad plats. Han satte upp en helt 
frågande min när han ertappades; han 
hade aldrig hört talas om detta förbud! 
Och detta förbud är bara några år 
gammalt l 

En protest hade lämnats in av en del
tagare, som hade sett två jägare jämföra 
sina kartor på en liten väg, men det 
fanns ingen som kunde verifiera anmäl
an, så vi tvingades avslå protesten. Det 
betyder att laget ifråga kunde kvittera en 
lag medalj! 

Resultat från BOm-Jakten 
Seniorer: 

1) Vit Pospisil 
2) Karel Fucik 
3) Sharshenov 

12) LA/DL1SUD 
16) OZ1 FSM/AIIan 
33) B SOderquist 

Oldtimer: 
1) A Kulikav 
2) V Romanenko 
3) Oleg Fursa 

21) SMSFUG/Jan 
29) OZ6KHNilly 
31) OZ9VA/Arna 
32) G Svensson 

Ve1eraner: 

Tjeckian 
Tjeckian 
Ryssland 
Norge 
Danmark 
Sverige 

Ryssland 
Ukraina 
Ukraina 
Sverige 
Danmark 
Danmark 
Sverige 

1) N Samenov Ryssland 
2) A Petrov Ryssland 
3) RX1AJ/Eduard Ryssland 
8) SM0KON/OIIe Sverige 

14) LA30G/Oie Norge 

1.03.59 
1.04.55 
1.09.02 
1.20.21 
1.25.19 
1.58.16 

0.50.30 
0.55.53 
0.59.12 
1.26.09 
1.51.25 
2.04.08 
2.07.30 

1.45.44 
1.49.19 
1.53.07 
2 11 28 
1.44.12 
(2råvar) 

På kvällen blev det den sedvanliga pris
utdelningen och vi kunde bara konstate
ra den bedövande dominansen från de 
forna öststatsländerna. Det var ryssar, 
tjecker, ungrare, moldaver, polacker, 
ukrainare m fl från "bakom ridån" som 
både individuellt och i lag i blandade 
kombinationer steg upp på prisutdel
ningspodiet och lät sig vederbörligen 
hyllas. Och visst, de var värda medaljer
na och hyllningarna men för skandina-
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viskt vidkommande var naturligtvis 
Olles/SM12JKON brons i veteranklassen 
på 2m-jakten vår höjdpunkt! 

Efter prisutdelningen vidtog så bankett
en med sedvanligt gåvoutbyte, nya kon
takter knöts och gamla återupplivades 
och allt slutade för vissa först när solen 
gick upp på morgonen. Dags att packa 
ned det vi tagit med oss, tacka arrangör
erna för ett mycket bra EM och starta 
hemresan åt olika håll och med olika 
färdmedel. Det svenska laget tog sikte 
med bilen mot Sverige vid 1 O-tiden på 
söndagsförmiddagen och kom hem på 
tisdag middag. 

Själv flög jag i sällskap med norrmän 
och danskar till Zurich och sedan vidare 
till Arlanda. Vid incheckningen i Zagreb 
förvandlades golvet plötsligt till en jätte
stor ompackningscentral och stor cirkus 
utbröt, ty alla, som hade stoppat ner 
rävsaxarna med batterierna kvar i 
hållarna i bagaget, fick det tillbaka efter 
den elektroniska kontrollen omedelbart 
efter incheckningsdisken. Inga batterier 
fick åka med i bagaget - allt skulle in i 
handbagaget. Jag kan försäkra att det 
såg komiskt ut; det tyckte dock inte de 
drabbadel 

Med detta är min domarrapport slut, jag 
tackar det svenska laget för en mycket 
trevlig vecka och vi ser fram mot nästa 
års VM, som är förlagt till södra Kina. Nu 
gäller det för alla hugade medresenärer 
att börja spara pengar samt att träna för 
att orka med både den långa resan och 
de förmodade tuffa tävlingarna i ett 
klimat vi inte är vana vid. Det kan nog bli 
både varmt och fuktigt i september år 
2000. 

Men, hur gick det då för omanen? Jo 
han gick in i skogen och han kom ut ur 
skogen, men han hittade ingen räv. Det 
visade sig, att han inte hade någon 
erfarenhet av rävjakt, men han fick det 

förvisso nu. Nu skall han försöka intro
ducera sporten i sitt sandiga hemland 
med 170 mils sammanhängande sand
strand med perfekta badmöjligheter. Det 
vore kanske en plats att åka till någon 
gång i framtiden? 
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