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SRJ-Bladet 

Argång 53 Nr 4 

2000-06-22 

Nu är det sommarlov med förhoppningsvis lite högre temperaturer 
än vad vi haft under våren. Utöver våra poängseriejakter har 
några också sprungit i de tre nationella jakterna, tillika ut
tagningsjakterna till VM-laget. Av de tre jakterna finns en liten 
berättelse med resultaten från Morokulienjakten längre bak i 
bladet. 

Av "stora" tävlingar kommer NM i juli i Danmark {kallelse bi
fogas), SM i SRJ-regi med förläggning norr om Norrtälje den 9-10 
september (en vecka senare än vad som tidigare har meddelats!) 
samt VM i Kina i oktober. Vem som skall åka dit är i skrivande 
stund inte bestämt. Sedan kommer naturligtvis alla våra vanliga 
poängjakter! ! 

Därmed går vi över till RESULTATEN av de sista jakterna före 
sommaruppehållet: 

000525/Törnskogen 
l) KON l Olle l. 54 . 4 5 7 s t 2 ) BGU l PA 
3) Gunnar S 2.13.21 

2.10.15 

Endast tre tappra jägare trotsade regnet på denna blöta och hala 
jakt, ca 4 km lång. Trots den relativt korta banan blev tiderna 
långa, dels pga alla höjderna med lösa, mossbelupna stenar och 
dels pga de ytterst välgömda rävarna . Flera av dem var omöjliga 
att se om man inte lyfte på mossan sedan man fått antennen ~ 
nyllet! 

Skönt med dusch och bastu i Turebergarnas klubbstuga efteråt. 

000607/Altorp 
l) Gunnar S 
2) BGU/PA 
3) AKF /Bosse 
4) Clas T 

0.44.18 
0.44.20 
0.54.53 
1.02.16 

7 st 5) Gunnar F 
6) KON/Olle 
7) SVM/Hans 

1.09.35 
l. 21.00 
1.16.30 6 st 

Med bara en dags varsel fixade den extra banläggaren -OY/Lasse 
årets jakt i Altorp. Det blev en mycket blöt jakt med regn hela 
tiden och en temperatur runt l0°C. Banlängd ca 2 km med en räv 75 
m från startplatsen och en annan ca 200 m bort. Det gick att ta 
tre rävar (l:an, 2:an och 7:an) i samrna pass . 

000614LFlaten 
l) KON/Olle 1.15. 3 o 6 st 5) Clas T 1.53.35 
2) Gunnar S 1.17.30 6) Sven C 2.12.00 
3) BGU/PA 1.26.10 7) Gunnar F 1.52.40 5 st 
4) AKF/Bosse 1.33.24 

Vis av tidigare banläggningar, där bara några hunnit runt banan 
inom max-tiden, gjorde SVM/Hans denna bana lite kortare än tidi
gare men gömde istället rävarna mycket väl under löv och mossa. 
Man kunde stå l m från räven utan att se den! 7:ans räv vägrade 
tyvärr att starta . 
Banlängd ca 3 km i ett strålande väder , och upp för de värsta 
branterna skulle vi. Nu återstår bara Gunnars mara nästa vecka. 



000621/Maran 
l) BGU/PA 
2) Gunnar F 

2.45.30 6 st 
2.45.00 5" 

3) Håkan M 
4) KON/Olle 

2. 51.00 4 st 
1.45.00 2" 

I ett varmt och fuktigt väder avgjordes "maran" i skogarna söder 
om Särskogen i Huddinge. Samlingsplatsen var hemma hos Kalle och 
vi måste sedan gå ca SOOm för att komma ~n på kartan till 
startplatsen 

Gunnar hade lagt en ca 8 km lång bana med de flesta rävarna 
placerade a la Gunnar, dvs på höjderna med så knölig terräng som 
möjligt. Det finns en del stigar i området, vilka underlättade 
transportstäekorna och sparade krafterna när man skulle gå dia
gonalt över kartan, men krampen i vaderna satte igång efter ett 
par timmar när man skulle in i terrängen. Närstriderna gick väl-
digt långsamt mot slutet! (J 
Efter jakten kunde vi duscha och bada bastu samt grilla korv och 
koppla av. När vi åkte hem kom ett lätt regn, ett regn som säkert 
hade varit välkommet under jakten för att svalka oss. 

Såhär såg det ut, bästa banval blev c:a 7,3 km men vem tog () 
det alternativet? Ingen! 
~UI"CUI:ST 

Rävjägarna valde sina egna små utflykter i terränglådan ooh tog 
det man o r kade med, på en 3 timmarsjakt i sörmlandsskogarna. 
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Med detta är halva säsongen avverkad och resultatlistan ser ut 
som följer: l) Gunnar s 137 poäng 9) Sven C 38 

2) BGU/PA 13 6 10) EJY/Anders 27 
3) KON/Olle 121 11) RGH/Johan 17 
4) Gunnar F 91 12) Kalle 10 
5) AKF /Bosse 79 13) BZR/Tobba 10 
6) Clas T 67 14) Håkan M 8 
7) SVM/Hans 57 15) Tomas R 5 
8) OY/Lasse 43 

Alla önskas nu en härlig, solig och varm sommar för att samla 
krafter inför följande 

KOMMANDE JAKTER: 

Lördag/söndag 
29-30.7: RPO-NM i Danmark! Se separat kallelse 

Onsdag 9.8: Samling kl 1900 vid Rösjöbadet på Täbysidan för 
höstsäsongens första jakt 
Arr. KON/Olle 

Onsdag 16.8: Samling kl 1900 vid Lov ö Golfbana 
Arr. BGU/PA 

Onsdag 23.8: Samling kl 1900 vid Bögs gård 
Arr. OY/Lasse 

Onsdag 30 . 8: Samling kl 1900 vid Norrby, Lovön c:a 2 km väster 
om FRA 
Arr: Clas T 

Tisdag 5.9: Samling kl 2000 vid Stockby motionsgård för den 
enda (och sista) träningsjakten med pannlampa före 
SM-et kommande helg 
Arr. AKF/Bosse 

Lördag/söndag 
9-10.9: Årets SM! 

SRJ (Stockholms Rävjägare) har härmed nöjet att 
inbjuda alla Sveriges rävjägare till det nya 
årtusendets första Rävjakts-8M den 9-10 september i 
en vacker och lagom kuperad skärgårdsterräng i 
Norrtäljetrakten. 
Anmälan sker genom att sätta in 100,- på pg-konto 
40 96 39-2, Föreningen Stockholms Rävjägare, senast 
den 15 augusti. Ange namn, adress, födelseår, ev. 
signal, telefonnummer och e-postadress. 
Detaljerad info om plats och färdväg översändes ca 
l vecka före tävlingshelgen. 
Frågor besvaras av: 
PA Nordwaeger/SM0BGU, tel 08-26 02 27, 
e-post <panord@algonet.se> 

Onsdag 20.9: Samling kl 1900 vid Gladökvarns tomtområde 
Nyboviksbadet parkeringen se telkartan sid 69 
Arr. Gunnar S 

Onsdag 27.9: Samling kl 1900 vid Kalles Bastu Hedenhösvägen 9 
Huddinge se kartan förra bladet "hitta till maran" 
Arr. Kalle 

Välkomna och vi ses någonstans i "läskiga" SKOGEN1 

Red : PA Nordwaeger/SM0BGU, Grävlingsvägen 59 , 167 56 BROMMA 
Tel: 08-26 02 27(B), 08-54 54 58 90(A),0703-024533 (mobil) 
Fax: 08-30 50 41 e-post: panord@algonet . se 



RPO-Iandskampen i Morakulien 

Helgen 3-4 juni arrangerades den traditionella RPO-Iandskampen mellan norrmän, 
danskar och svenskar i Morakulien (LG5LG/SJ9WL), det lilla "landet" på gränsen mel
lan Sverige och Norge vid Eda tullstation i närheten av Charlottenberg. Som vanligt 
avgjordes 80m-jakten på lördagen och 2m-jakten på söndagen. 

Lördagen 3.6 
Banläggaren på 80m-jakten var spalt-redaktören och tävlingsområdet ca 5 km norr om 
Amotfors. Terrängen var ganska krävande med tät skog och hög, våt under-vegetation 
och nästan helt stiglös. Den enda stigen gick från startplatsen in i området, därefter 
blev det terränggång i alla riktningar mellan rävarna. Ett par sjöar och några brantfötter 
hjälpte jägarna att läsa in sig på kartan men sedan bar det av ut i det okända igen. 

Start och mållåg på olika platser. Alla jägare kördes till starten varefter bilarna kördes 
till mål och förarna kördes sedan i skytteltrafik tillbaka till starten av "målman" LA2QDAI Q 
Oddvar. Banlängden via de fem rävarna blev ca 4 km. Strålande sol men kallt på mor-
gonen byttes långsamt ut mot molnigt men varmare väder ju längre dagen led. 

Som brukligt är i internationella jakter delades jägarna in i grupper med en ur varje 
klass och land och skickades iväg med 5 minuters mellanrum i två olika startkorridorer. 
Totalt deltog 16 st jägare (3 st från Danmark, 3 st från Sverige och 1 O st från Norge) 
vilket innebar ett startdjup på bara 15 min. 

Vinnartiden beräknades till dryga timmen men redan efter 52 min kom vinnaren i mål. 
Ett strålande resultat gjorde LB8ME/Håvard 13 år, som tog alla fem rävarna i den kne-
piga terrängen. 

RESULTAT: 
Juniorer: 
1) LB8ME/Håvard 2.20.00 5 rävar 

Seniorer: 
1) LAOHOffhomas 0.52.22 5 rävar 2) LA9NGA/Jon 1.08.06 
3) OZ1 FSM/AIIan 1.10.09 4 rävar LA6KCA/Svein 1.29.02 
5) LA4MIA/Stein 1.33.25 

Oldtimer: 
1) LAGXliKnut 1.08.17 5 rävar 2) LA 1 KP/0yvind 1.09.59 
3) G Svensson 1.13.58 4) OZ9VA/Arne 1.20.16 
5) SM5FUG/Jan 1.31.27 6 rävar LA4XT/Ragnar 1.40.02 
7) OZ6KH/Willy 1.44.02 

Veteraner: 
1) SM0KON/OIIe 1.20.51 5 rävar 2) LA50BA/Ame 1.30.26 4 rävar 
3) LA3QG/Oie 1.26.47 2 rävar 

På kvällen blev det som vanligt grillfest med bl a våffelbakning, transfonnatorkast-ning 
och utdelning av diplom till de olika vinnarna. Det blev dock ganska kallt på kvällen att 
sitta vid grillen så vid 23-tiden tackade vi för oss och gick till sängs. 

Söndagen 4.6 
Så var det dags för 2 meterstävlingen. Vi for iväg i en lång bilkaravan en bit in i Norge, 
genom Magnor och bort till Skotterud. Där vek vi av in i den verkliga norska terrängen. 
Start och målplats mitt i skogen i slutet av en skogsväg. Till skillnad mot igår startade 
alla samtidigt och fick springa åt vilket håll som helst. 

Terrängen var kuperad men mer öppen än igår. Det visade sig, att rävarna låg i en cirkel 
runt starten, så"det fanns flera olika möjligheter vid starten. Viktigt på 2m-jakter att 
komma upp på höjder för att få säkrare pejlingar. 

Banlängden blev idag ca 5 km i ett mycket varmt och strålande väder. 
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RESULTAT: 
Seniorer: 
1) OZ1 FSM/AIIan 
2) LAOHOIThomas 
3) LA6KCA/Svein 

Oldtimer: 
1) G Svensson 
2) LA6XI/Knut 
3) OZ9VA/Arne 
4) SM5FUG/Jan 
5) OZ6KH/Willy 

Veteraner: 

1.28.46 
1.34.27 
1.37.12 

1.36.29 
1.36.58 
1.44.37 
1.51.46 
1.59.36 

5 rävar 

5 rävar 

4 rävar 

1) LA50BA/Arne 1.39.16 5 rävar 
2) SMoKON/OIIe 1 .50.13 
3) LA3QG/Oie 1.54.07 4 rävar 

Med detta avslutades årets nordiska lands-kamp i Morakulien och detta var också den 
sistaVM-uttagningsjakten för det svenska VM-laget. Vem som slutligen åker är i skri
vande stund inte klart utan jag återkommer i ett senare QTC med detta. 

Nästa stora jakt är nordiska mästerskapen, som arrangeras av danskarna i närheten av 
Silkeborg på Jylfand den sista helgen i juli. Reportage om detta kommer också i ett 
senare QTC. 


