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SRJ-Bladet 

Årgång 55 Nr 4 

2002-06-21 

Våren och försommaren har förlupit och det är dags att summera 
jakterna fram till sommaruppehållet, ett nödvändigt uppehåll 
efter Gunnars mara föreNM-et i Finland i början av juli . Han, 
Gunnar S, har en betryggande ledning med 137 poäng före tvåan 
BGU/PA med 111 poäng. 

I förra bladet fanns inte plats för redovisningen av den första 
VM-uttagningsjakten vid Ängsjö den 13/4. Resultaten från den 
jakten liksom från den andra i skinnskatteberg och den tredje i 
Oskarshamn finns längre fram i bladet . 

Men först resultaten från våra klubbjakter: 

020508/KTH 
l) Gunnar s 
2) KON/Olle 
3) AKF /Bosse 
4) OY/Lasse 

O. 53.12 5 st 
0.59.10 
1.03.40 
l. 04.14 

5) BGU/PA 
5) Kerstin 
5) Daniel 

l 53.00 4 st 
1.53.00 
1.53.00 

För att locka nybörjare från KTH hade banläggaren Håkan lagt en 
5-rävarsjakt med SSA-rävarna och två nybörjare dök upp, Daniel 
och Kerstin. När vi hade gått en liten bit och börjat pejla kom 
en kille fram till oss och frågade, om vi höll på med radiopej
ling . Det visade sig vara Maciej från Polen, student vid KTHs 
halvledarutbildning i Kista. 

Han följde sedan med oss och berättade, att han har provat på 
rävjakt några gånger i sin hemstad men bor sedan l år i sthlm 
och har ytterligare 4 år framför sig här på KTH. Han vill nu 
hänga med på våra jakter och kommer att bli ett gott tillskott i 
poängserien l 

Vädret var mycket vackert och varmt med en dagstemperatur på 
20°C. 

020515/Viksjö 
l} Gunnar s 1.11. 00 7 st 5) OY/Lasse l. 52.48 
2) Håkan M 1.12.40 6) EJY/Anders 1.36.45 6 st 
3) BGU/PA l. 22. so 7) 7) Clas T l. 02.32 s \\ 
4) AKF/Bosse 1.35 . 23 8} 8) Maciej full tidO " 

En ca 5 km lång bana i den fina Sandviksterrängen med väl syn
liga rävar, som man lätt kunde hitta på kompassgång. 

Maciej lånade en av våra FRA-saxar men hade problem med att 
hitta bra bäringar och kunde därför inte få tag i några rävar. 
Det visade sig att han hade 2m-taktiken i huvudet, dvs pejla på 
max och inte min! Men nu vet han bättre och det skall han visa 
på nästa 2m-jakt i Judarnskogen. 
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Varmt och soligt väder men det blev lite svalt på kvällen . Ban
läggare KON/ Olle . 

020522/Judarn 
l) Gunnar s 0.39.15 s st 6) OY/Lasse 1.08.50 
2) Clas T 0.42.19 7) Sven C 1.26.30 
3) KON/Olle 0.53.50 8) Maciej övertid 
4) SVM/Hans 0.59.56 9) Daniel \\ 3 st 
5) AKF/Bosse 1.00.13 

En 2m-jakt i den småkuperade och väldigt fina Judarnekogen i ett 
strålande väder. Rävarna hade avsiktligt placerats på lite olika 
sätt i sluttningar och intill brantfötter för att försöka orsaka 
reflexer och därmed "strula" till jakten, men det lyckades bara 
till en ringa del . 

Däremot blev det för de snabbaste en stressig bana med möjlig
heten att ta ett par rävar i samma pass trots korta enminuters
pass. Två startkorridorer och gemensamt mål vid start. Banlängd 
drygt 2 km med red. som banläggare . 

Nu gick det bättre för Maciej, som hittade alla rävarna men på 
kraftig övertid. 

020529/Ekerö 
l) Gunnar s 0.51.16 7 st 7) Monica Nilsson 1.14 . 00 
2) Håkan M 1.00.35 8) Maciej 2.01.00 
3) BGU/PA 1.00.36 9) Torbjörn s l. 58.00 s st 
4) SVM/Hans 1.00 . 37 10) Sven S l. 01.00 3 \\ 
5) AKF/Bosse 1.00.45 11) Daniel E 0.57 . 00 2 \\ 
6) KON/Olle 1.13. 00 

En jakt med ett rekordstort antal jägare i mycket varmt väder 
och med start på Ekerös högsta punkt intill Träkvista med 
rävarna runt ett stort grustag men med öppen och springvänlig 
terräng, även om det fanns ett par ordentliga sänkor att passe
ra . Ibland blev bäringarna lite konstiga, förmodligen pga grus
taget. 

Den här gången höll Maciej reda på min och max och lyckades 
hitta samtliga rävar inom full tid. Även Monica, YL till KON, 
fann alla rävar med lite hjälp av Olle . Banläggare Clas T 

020605/Altorp 
l) Gunnar S 
2) Clas T 
3) BGU/PA 
4) KON/Olle 
5) Håkan M 

0 . 39.02 
0 . 51 23 
0.53.20 
0.58.25 
0.59.53 

7 st 6) Maciej 
7) AKF/Bosse 
8) Sven C 
9) Lennart B 

1.00.00 
1.19 . 35 
1.48.00 
1.02.58 3 st 

En ganska kort och snäll bana med möjligheten att ta två rävar i 
samma pass, något som Gunnar praktiserade flitigt - se bara på 
hans korta tid. En av rävarna låg alldeles intill startplatsen 
på andra sidan järnvägsspåren, kanske bara 25 m bort . 
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Gott om mygg när vi väntade på rävarna i det mycket varma och 
torra vädret och på golfbanan svingades det flitigt. Banläggare 
HBV/Bengt. 

020619/Lida ("maran") 
l) Håkan M l.S7 .20 7 st S} Clas T 2 . 28.40 
2} KON/Olle 2.22.40 6) Monica N 2 . 3S.OO 
3} SVM/Hans 2.27.SO 7} Maciej 3.41.00 
4} BGU/PA 2.21.40 6 \\ 8} OY/Lasse 2.30.SS s \\ 

Gunnars mara blev inte riktigt lika lång och mara-aktig som 
förra året, mycket beroende på ett vackert och varmt väder 
(förra året öste regnet ner under hela jakten}. Kartan var 
jättelik och kunde fungera som ett segel om vi hade suttit i en 
båt. 

Samling vid Lida friluftsgård och därifrån transporterades vi 
till andra änden av kartbladet. 7 rävar + mål vid Lidas grill
plats gällde. Tyvärr stannade S-ans räv helt plötsligt med ett 
kort "blipp" efter några pass och förblev sedan tyst. Ingen hann 
dock ta den innan den tystnade. 

På känt Gunnarmaner låg några rävar vid eller ovanför höga 
branter men de var ganska synliga . Korv och dricka serverades 
efter jakten, som inte hade någon bestämd max-tid. Det gällde 
bara att ta sig till målet . 

Med denna jakt tar vi nu sommarlov, några av oss träffas i 
Finland på NM och resten vid den första jakten för höstterminen 
i början av augusti. 

S O M M A R S O M M A R S O M M A R S O M M A R 

Och nu över till KOMMANDE JAKTER : 

Tors/fredag 
11-12.7: NM i Finland 

Tisdag 6.8: Samling kl 1900 vid Rösjön, Täbysidan, telekarta 
21/D4 för höstens första jakt och sista tränings
jakt före SM 
Arr. KON/Olle 

Lör/söndag 
10-11.8: Årets SM. Separat kallelse kommer från VMU/Bengt 

Onsdag 21.8: Samling kl 1900 vid Stockby motionsgård, telekarta 
30/F8 . 
Arr. AKF/Bosse 

Onsdag 28.8: Samling kl 1900 vid Kallhällsbadet, telekarta 
17/B7 
Arr . eY/Lasse Bt';U 
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Mån/lördag 
2-7.9: VM i Slovakien 

Onsdag 11.9: Samling kl 1900 vid Grimsta IP, telekarta 19/H6 
Arr. HtJU/ ~ O{ 

Onsdag 18.9: Samling kl 1900 vid Knallborgs dagis, telekarta 
52/C7 
Arr. Clas T 

Onsdag 25.9: Samling kl 1900 för säsongens sista kvällsjakt vid 
P-platsen mellan Brostugan - Kärsögården, tele
karta 33/DS. 
Arr. Håkan M 

Nästa blad beräknas komma ut i slutet av september med info om 
de resterande jakterna i år samt kallelsen till rävjaktsårets 
verkliga utmaning, nämligen SRJ's KM. 

Jaktdatum 20.01 03.02 16.02 10.03 24.03 03.04 10.04 24.04 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 
Gunnars 10 10 1.Q 10 9 10 10 8 10 10 10 10 1 o 
BGU/PA 1.Q 9 7 5 6 9 9 5 1 o 8 1Jl 8 8 

KON/Olle 6 6 8 8 10 10 6 6 9 1_0 8 5 7 
A KF/Bosse 7 7 9 7 7 8 1 o 5 8 7 6 6 5 
Håkan Melin 9 10 6 8 6 8 10 9 9 6 
Clas T 8 8 9 7 5 10 5 9 !.Q 9 
OY/Lasse 5 5 1Jl 7 7 6 5 
SVM/Hans 7 9 7 7 
Sven C 5 5 5 5 5 
MaciE!j 5 5 5 5 
EJY/Anders 1Jl 5 
Monica 5 
H B V/Bengt 1.Q 
BZR/Tobba 1_0_ 

AG H/Johan 10 
Kalle 1Q 
Gunnar F .1.Q 
Lennart B 5 
Adam 5 

. Jor~örn s 5 
EZM/Le_if _ -

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 
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Nationell 1/Ängsjö 

Den 13.4 arrangerades den första nationella jakten för uttagning till VM-laget i 
Slovakian i september i SRJs regi. 17 st jägare anmälde sig men 3 st lämnade 
återbud av olika skäl. 

Tävlingarna arrangerades vid Ängsjö friluftsgård i Stäket med en 80m-jakt på 
förmiddagen och en 2m-jakt på eftermiddagen. Banlängderna blev nästan 6 km på 
respektive jakt dvs strax under de i ett VM rekommenderade minimilängderna, men 
enligt vår tidigare överenskommelse gör vi våra banor lite kortare, eftersom vi 
springer två tävlingar samma dag; och det gör man inte i ett VM. 

Det blev en för årstiden mycket solig och varm dag i en torr och på många håll väl
digt risig terräng, värre på 2m-banan än 80m-banan. Detta berodde på dels vanlig 
skogsgallring men också på stormfälld skog efter tidigare oväder. 

De vanliga fem SSA-rävarna användes med små orienteringsskärmar vid resp räv. 
VM-reglernas avståndsbestämmelser mellan start, rävar och mål uppfylldes med 
råge (som vi gjort på alla uttagningsjakter under senare år). Start och mål i var sin 
ände av kartan, varför jägarna bussades med hyrda minibussar till startplatserna 
och nu blev det en utmaning, eftersom några olika banval blev ungefär lika långa. 
Ganska lättsprunget med många stigar som genomkorsar Ängsjö-skogen. 

2 st startkorridorer med juniorer, oldtimer och veteraner Il (över 60 år) i den ena och 
seniorer och veteraner l (över 50 år) i den andra. Kartorna inhandlades vid 
informationsdisken i bastun och ju längre tid jägarna fick titta på dem, desto 
nervösare blev de. Detta är en nyttig mental träning, ty nu gäller det att hålla 
nerverna i styr! Rävjakt är verkligen ingenting för veklingar! 

Re§YitiJt 
Signal/namn Klubb 80m-jakten 2m-jakten 

Juniorer 
Björn Evertsson BAJ (1) 1.02.02 (1 räv) (1) 1.57.15 (4 rävar) 

Seniorer 
Håkan Melin SRJ (1) 0.59.16 (1) 1.02.58 
VM U/Bengt BAJ (2) 1.02.02 (2) 1.11.14 

Oldtimer 
SVM/Hans VAK (1) 1.05.14 (2) 1.40.10 
Christer Eriksson VAK (2) 1.08.15 (1) 1.15.04 
FUG/Janne VAK (3) 1.11.15 (3) 1.43.20 

Veteraner l (50-60 år) 
CJW/Bosse VAK (1) 0.59.22 (1) 1.17.08 
Clas Thorån SRJ (2) 1.16.05 (3) 1.38.10 
G Svensson SRJ (3) 1.19.13 (2) 1.20.34 
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Veteraner Il (över 60 år) 
KON/Olle SRJ (1) 1.08.55 
EZM/Leif VAK (2) 1.11.25 
G Fagerberg SAJ (3) 1.16.02 
DAA/John VAK (4) 1.17.15 
AKF/Bosse SRJ (5) 1.19.18 

(3) 1.30.10 
(1) 1.15.20 
(2) 1.30.08 
(4) 1.32.22 
(5) 1.14.28 (3 rävar) 

Ett stort tack framföres till DIC/Aagge, OY/Lasse, AGH/Johan och Sven Carlsson, 
som hjälpte till med att lägga ut och flytta rävarna samt hålla ordning på och tran
sportera jägarna i minibussarna liksom också till jägarna naturligtvis. Utan dem 
hade det inte blivit mycket till jakt! 

Nationell 2/Riddarhyttan 

Lördagen den 4.e maj arrangerades den andra uttagningsjakten för VM-et i 
Slovakien. Denna gång var det SVM/Hans och CWV/Gunnar i VAK som stod för 
arrangemanget. Regnet hade stått som spön i backen på vägen från Stockholm 
men det upphörde innan vi kom fram. Dock blev allt plaskblött i skogen 

Samlingsplatsen var vid en gammal gruva i närheten av Riddarhyttan, en gruva 
kommunen planerar att göra om till ett upplevelsecentrum med restaurant i toppen 
på gruvtornet, klättarvägg på detsamma samt dykmöjligheter i gruvhålet. 

Strax efter kl 9 körde vi iväg till en campingplats vid Skinnskatteberg och efter 
omlastning kördes vi in till startplatsen mitt i "läskiga" skogen. Startfållor, kart
utdelning 1 O minuter före start och olika startkorridorer hade arrangerats. 

Målet visade sig ligga i närheten av campingplatsen, så det blev inte så knepigt att 
komma tillbaka till bilarna och köra tillbaka till gruvan, där dusch, bastu och kök 
väntade. 

Terrängen var mycket bra men betydligt svårare än den vid Ängsjö med mycket 
mossbelupna stenar och höjder och stundtals tät skog. En lååång transportsträcka 
mellan rävarna 5 och 1 till målet vid en fors avslutade denna 80m-etapp. Detta var 
en tuff etapp med en banlängd på en bra bit över 7 km i denna krävande terräng. 

Under uppehållet mellan jakterna, när Hans lade ut 2m-rävarna och vi andra 
passade på att äta pizza, pyttipanna eller medhavda mackor, började det regna 
igen och det höll i sig ända fram till starten. Det här såg ut att bli en blöt jakt - hur 
skulle kartorna hålla? 

Strax efter kl 14 trängde vi ihop oss i några bilar och kördes ut till den nya 
startplatsen. Terrängen var som den förra, men på en 2m-jakt är en blöt skog en 
ytterligare utmaning; åt vilket håll ligger egentligen rävarna? Vi var flera som fick en 
tydlig riktning mot 4:an åt SO, men den låg i verkligheten i NV (!), alltså 180° 
felbäring från starten. Med en sådan start kan man knappast vinna. Däremot fick 
FUG/Janne och EZM/Leif fina bäringar genom att springa upp på skidbackens topp. 
Dessutom hittade vi ett område vid några nedlagda gruvhål, där kompassen blev 



i 

o 

o 

o 

o 

helt förryckt - än låg norr åt höger för att snabbt byta till snett ner till vänster för att 
sedan snurra runt, runt. Det var bara att kuta iväg åt något håll tills nålen lugnat ner 
sig! 

Målet var nu vid duschen och vi var några stycken som kom in med bara ett par 
minuters marginal till full tid, 2 timmar. Banlängd uppges till ca 6 km, men vi som 
pejlade 4:an åt fel håll fick säkert ytterligare 5 km innan vi kom i mål. 

Resultat: 
Signal/namn 

Seniorer 
Bo Söderqvist 
VM U/Bengt 
Håkan Melin 
Peter Kraft 
M Holmberg 

Oldtimer 

Klubb 

GAl 
BAJ 
SAJ 
VAK 
GAl 

BOm-jakten 

(1) 1.03.40 
(2) 1.05.1 Q 

(3) 1.15.05 
(4) 1.34.18 
(5) 1.37.10 

HQO/Göran BAJ ( 1) 1.14.45 
Christer Eriksson VAK (2) 1.19.16 
FUG/Janne VAK (3) 1.39.1 B 

Veteraner l {50-60 år) 
CJW/Bosse VAK (1) 1.26.5B 
G Svensson SAJ (2) 1.29.21 
Clas Thorån SAJ (3) 1 .50.25 3 rävar 
DIY/Aolf VAK (4) 2.19.52 övertid 

Veteraner Il (över 60 år) 
EZM/Leif VAK (1) 1.39.05 
BGU/PA SAJ {2) 1.40.43 
KON/Olle SAJ (3) 1.47.00 
ANC/Lars GAJ (4) 1.52.1 B 4 rävar 
AKF/Bosse SAJ (5) 2.04.40 övertid 

2m-jakten 

(3) 1.44.50 
(1) 1.1 B.09 
(2) 1.27.54 
(4) 1.54.50 
(5) ---------

(1) 1.5B.10 

(2) 1.59.25 
(1) 1.48.25 

1 räv 

(3) 1.51 .05 4 rävar 
(4) 2.15.55 övertid 

(2) 1.51 .05 
(3) 1.57.25 
(1) 1.40.2B 
(5) 2.01.25 3 rävar/övertid 
( 4) 1.53.00 4 rävar 

Sammanfattningsvis kan man lugnt säga, att detta var en verkligt tuff uttagningsjakt 
med två knepiga jakter under en och samma dag. Kramper var legio i både vader 
och fötter när vi kom tillbaka, liksom under hemresan. Tack Hans och Gunnar, nu 
känner vi att vi lever! 

Nationell 3/0skarshamn 

Lördagen/söndagen 8-9 juni blev det så dags för den tredje och sista uttagnings
jakten för VM-et. Denna gång var det Bosse S och Magnus H som hade lagt jakter
na i utkanten av Oskarshamn. Övernattning i campingstugor i Gunnarsö öster om 
staden. 
Samling och avresa till 80m-starten söder om Gunnarsö vid 14-tiden, start-
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korridorer och kartutdelning strax före start enligt VM-reglerna. Dock startade vi inte 
enligt dessa utan fastmer efter orienteringspraxis med en eller två minuter mellan 
de startande. De olika deltagama i samma klass startade emellertid på samma 
udda-minut var femte minut dvs det var olika rävar vi hörde när vi kom ut ur 
korridoren. Dessutom var det bara seniorerna som skulle hitta alla rävarna, övriga 
klasser skulle ta fyra rävar, olika rävar för de olika klasserna. 

Start i ena änden på en liggande A4-karta och mål i andra änden. Lite småkuperad 
terräng, stundtals ganska risig men det fanns en del stigar och vägar att välja på. 
En igenväxande vik delade kartan men hittade man en spång, som ledde över till 
andra sidan, slapp man springa runt. Banlängd drygt 8 km för seniorerna och ett 
par km kortare för övriga. Mycket varmt och soligt, vatten fanns vid ett par rävar. 

Dagen därpå avresa vid 9-tiden västerut mot Dödarhult och sedan upp mot SOK 
Viljans klubbstuga, som var målplatsen. 2m-startplatsen låg ytterligare ca 2 km 
norrut. Samma startprocedur som igår, kartan större än A4 och inget kart
vikningsförslag, vilket gjorde bäringarna svåra att dra ut eftersom underlaget inte 
räckte till , och dessutom en ännu längre bana än igår, över 9 km för seniorerna. 
Det blev bara 1 (!)jägare, Gunnar F, som hittade alla sina rävar (4 st) inom fulltid, 
övriga fick övertid eller hittade inte alla rävarna inom fulltid. Terrängen var 
knepigare än igår med hyggen, tät skog och breda diken att korsa och det var 
fortfarande mycket varmt och soligt. 

Dusch och bastu i klubbstugan och därefter hemfärd. Många sov nog ovaggade 
den kommande natten. 

Resultat: 
Signal/namn 

Nybörjare 
T o ny Lövdahl 

Seniorer 
Håkan Melin 

Oldtimer 
SVM/Hans 
FUG/Janne 

Klubb 80m-jakten 

Viljan 1 .06.59 (2 rävar) 

SRJ (1) 1.39.13 

VRK (1) 1.47.05 (4 rävar) 
VAK (2) 2.08.01 (4 rävar) 

Veteraner l (50-60 år) 
G Svensson SRJ (1) 1.49.55 (4 rävar) 
CJW/Bosse VAK (2) 1.52.55 (4 rävar) 

Veteraner Il (över 60 år) 

2m-jakten 

(1) 2.25.18 (4 rävar/övertid) 

(1) 2.59.13 (5 rävar/övertid) 
(2) 2.59.00 (3 rävar/övertid) 

(1) 2.03.21 (3 rävar) 
(2) 2.20.17 (4 rävar/övertid) 

KON/Olle SRJ (1) 1.42.20 (4 rävar) (2) 2.12.32 (3 rävar) 
BGU/PA SRJ (2) 1.45.56 (4 rävar) (3) 2.16.41 (3 rävar) 
G Fagerberg SAJ (3) 2.10.25 (4 rävar) (1) 2.17.17 (4 rävar) 
Lars H Larsson VRK (4) 2.22.33 (3 räv/ö-tid) (4) 2.15.00 (2 rävar) 


