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Gott Nytt År! 

SRJ-Bladet 
Årgång 56 Nr l 

2003-01-01 

Traditionsenligt avslutades förra årets jakter med Gunnars nyårsjakt intill Särskogen i 
Huddinge med avslutande duschibastu och fika hemma hos honom samt fullt pådrag på 
polisen efter vår jakt! Mer om det längre fram, resultaten av höstens/vinterns jakter samt 
poängserietabell en, korrigerad att gälla for 24 av totalt 29 jakter under året. 

Dessutom finns resultatlistan for vårt K.M/OPEN, arrangerad av Håkan M i T orshällatrakten 
med hjälp av ESA, samt en domares berättelse från årets VM i Slovakien. 

Som vanligt väntar massor av klubbjakter på oss under det kommande året inklusive tre 
nationella jakter, som också gäller som uttagningsjakter for årets EM i Polen i september, ett 
NM, ett SM och ett KM/O PEN. 

Men vi börjar som vanligt med kallelsen till: 

ÅRSMÖTET, som hålles onsdagen den 15.1 kl19.00 i Turebergs IF:s klubbstuga i Töm
skogen. Den som vill bada bastu kommer som vanligt någon timme tidigare. 
Anmälan t i Il Lasse/O Y på telefon 08-7 54 7 6 4 7 senast måndagen den 13 .l , så 
att han kan köpa tillräckligt med fika och tilltugg. 

Därmed över till resultaten av de sistajaktema under 2002: 

021 006/Brantbrink 
l) Håkan M 1.43 32 7 st 5) KON/Olle 2.12.00 3 st 
2) AKF/Bosse 1.55.00 6) Maciej 2.50.00 7 st 
3) BGU/PA 1.55.00 5 st 7) Dorotka 2.53.00 
4) Gunnars 1.55.30 

Det blev en långjakt vid Brantbrinks lP med några ganska svårpejlade rävar. Många pass for-
O brukades vid dessa även om de inte var ordentligt gömda. Fyra jägare hittade alla rävar men 

Maciej och Dorotka fann sina på övertid. För Dorotka var detta den andra rävjakten. Mycket 
folk vid starten men det visade sig vara deltagare i bl a terränglöpning och knattelöpning. 
Dessutom fanns det massor av folk i terrängen runt idrottsplatsen, folk som deltagit i 25-
mannaorienteringen dagen före och nu plockade ner tälten. 

Kallt och blåsigt men uppehållsväder. Solen kom fram senare på eftermiddagen. 

021 020/Tyresö 
l) Clas T 
2) Gunnar F 
3) Erik S 

1.16.49 
1.21.59 
1.41.20 

5 st 3) Håkan M 
5) Lars R (GRJ) 
6) Gunnar S 

1.41.25 
1.51.51 
2.07.15 

Adam hade lagt en 5-rävarsjakt och enligt Håkan var det en paradisisk terräng med branta 
bergväggar på sina håll, så det var bra det var en dagjakt Kartan var en till l: l 0000 uppför-
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storat "grönsaksblad", så höjdkurvorna var inte så tydliga. Mycket fint väder med någon plus
grad. 

02102 7 /T örnskogen 
l) KON/Olle 
2) Gunnar S 
3) OY/Lasse 

0.45.15 
0.56.07 
0.57.18 

5 st 4) HåkanM 
5) Gunnar F 
6) Lasse F 

1.04.00 
1.08.30 
1.20.00 l st 

En kort 2m-jakt på närkartan "Snuggan" i skala l :5000 i ett härligt höstväder med nyfikna 
Turebergsorienterare samt en nybörjare, arbetskamrat till banläggaren BGU. Han, Lasse, 
hittade en räv och snurrade sedan länge runt en annan innan han gav upp. 2m-jakter är inte så 
lätta! 

5-ans räv startade inte i forsta passet (displayen hade stannat på 1.11.11) men den låg inte 
längre bort än att den kunde startas efter ett par pass och fungerade sedan utan problem. 
Förmodligen måste batteriet bytas. 

02111 0/Ekebyhovs Slott 
l) Håkan M 0.56.25 7 st 
2) BGU/PA 1.16.20 

3) Gunnar S 
4) KON/Olle 

1.28.40 
1.38.50 

Höstsäsongens forsta snö, dock inte i sådan omfattning att det gick att åka skidor men det blev 
både blött och kallt om fötterna i början. Temperaturen ett par minusgrader som steg till lika 
många plusgrader under dagen, mulet. Banlängd 3-4 km. 

021117/Järna 
l) KON/Olle 2.07.55 7 st 
2) Gunnar S 2.07.58 
3) LASOBA/Arne 2.14.08 

4) Marcus B 
4) Oskar G 

2.12.00 
2.12.00 

l st 

Ingen särskilt lång bana men uppenbarligen strulig. De rutinerade jägarna sågs springa fram 
och tillbaka utan att hinna fram till den tilltänkta räven till banläggarens stora glädje. En 
långväga jägare från Norge samt två nybörjare, varav Oskar är banläggarens son. Fuktigt utan 
regn och ett par plusgrader. 

02120 l /Lovö 
l) Håkan M 
2) Gunnar S 

0.55.50 7 st 
1.02.23 

3) KON/Olle 
4) AKF /Bosse 

1.22.10 
1.32.00 

En drygt 4 km lång bana med start på "P-platsen i skogsbacken" och rävarna placerade i 
skogen ned mot vattenverket i söder. Tre jägare satsade dock norrut och fick därigenom extra 
motion på tillbakavägen. Några starka rävar avståndslurade jägarna. Mulet med uppehålls
väder under jakten men snön började falla när rävarna togs in. Många hundar dök upp i 
samband med någon sorts dressyrövning. 

021208/Lidingö 
l) Gunnar S 
2) Håkan M 
3) KON/Olle 

0.59.41 
1.06.45 
1.09.05 

5 st 4) BGU/PA 
5) Clas T 
6) Gunnar F 

1.09.57 
1.10.10 
1.11.30 
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Fem rävar med målräv, start vid Breviks badplats. At vilket håll skulle vi satsa - det finns ju 
berg på båda sidor om Kottlasjön. "Chansa inte söderut, det blir en human bana", sa Bosse 
strax innan vi startade så alla sprang norrut. Och där låg rävarna, utom målräven forstås; den 
låg alldeles intill starten ovanpå en brant. 

3-4 grader kallt, svag vind och snö hängande i luften med banlängd ca 3 km. Rävarna var väl 
synliga med de små orienteringsskärmarna. 

021215/Flottsbro 
l) AKF/Bosse 1.01.40 7 st 5) BGU/PA 1.20.02 
2) Håkan M 1.02.00 6) Clas T 1.20.10 
3) Gunnar F 1.18.12 7) KON/Olle 1.34.00 
4) Gunnar S 1.20.00 8) Erik S 2.12.00 3 st 

En 7-rävarsjakt som började som 6-rävarsdito, eftersom 4:ans räv var tyst. Men efter ett par 
pass kom den plötsligt igång och sände parallellt med l :an och 2:an. Det visade sig att Bosse 
hittade den på väg mot en annan räv, startade den men kom fel i tiden. Tack vare detta fick 
Bosse ett bra forsprång mot oss andra och kunde därför knipa forstaplatsen. Och han som 
hade ont i ett knä och egentligen bara skulle ta ett par rävar! Rävjakt är helt klart vanebildande 
och börjar det pipa i hörlurarna glömmer man både krämpor och tid! 

Rävarna låg ganska nära vägar och den totala banlängden blev ca 3 km. Ett par grader kallt, 
mulet och nästan vindstilla. Nu är det bara nyårsjakten kvar. 

021231/Huddinge 
l) Håkan M 
2) Gunnar f 
3) Clas T 

1.18.50 
1.47.45 
1.49.45 

7 st 4) BGU/PA 
5) AKF /Bosse 

1.59.15 
1.59.16 

Det var en tapper liten skara som trotsade kylan på -18C och gav sig ut på en några km lång 
bana runt Sörskogen i ett strålande vinterväder. Det hade kommit en del snö men inte tillräck
ligt mycket for en skidjakt. Däremot fick vi pulsa i snön uppför den ena branten brantare än 
den andra på jakt efter rävarna. 

startplatsen låg en liten bit in i skogen utmed skidspåret och målet låg i bastun, där Gunnar S 
och Kalle väntade. Kartan var en mix av den vanliga kartan och Taxi kartan. 

Under tiden vi satt i godan ro hemma hos Gunnar larmades polisen, ty några barn hade hittat 
en av rävarna, rusat hem till foräldrarna och sagt att de hittat en bomb i skogen i närheten av 
villorna! Föräldrarna ringde polisen, som skickade ut en patrull med den lokalajaktviltvårdar
en och började forbereda transporten av bombvagnen till Huddinge! Väl framme ålade sig 
jaktviltvårdaren fram till det misstänkta foremålet, läste på infonnationsskylten, blåste av 
larmet och försökte ringa de två telefonnumren på locket. Men ingen svarade så han lade en 
lapp i lådan och på så sätt fick Gunnar reda på vad som hänt. Detta är andra gången våra rävar 
tas for bomber! Det är sannerligen en spännande sport vi håller på med!! 

Med denna jakt avslutades 2002 års jakter, Gunnar S gratuleras till ytterligare en poängserie
forstaplacering och nu kallas till de forsta KOMMANDE JAKTERNA under 2003: 
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Onsdag 

Söndag 

Lördag 

Söndag 

Efterlysning: 

15 .l : Årsmötet! Se sidan l 

2.2: 2m-jakt! Samling kl l 0.00 vid Ursviks motionsgård, iförda skidor om 
vädret så tillåter. Tag med reservsaxar! 
Dusch och bastu efteråt i motionsgården. 
Arr. BGUIPA 

15.2: Observera dag! Samling kl17.00 vid Sundby friluftsgård i Huddinge 
för Gunnar' s traditionella lördagskvällsskidjakt (om det finns snö!) 

9.3: Samling kl 10.00 vid Kaknästomet för en Djurgårdsjakt Finns det snö, 
gäller skidjakt. 
Arr. Gunnar F 

Finns det någon bland SRJ-medlemmama som är intresserad av att överta den gamla hand
drivnastensileringsmaskinen som användes "anno dazumal" för att producera Bladet? Enligt 
AKF /Bosse fungerar den, men den kräver ett visst kunnande och handlag av användaren för 
att fungera. Om ingen hör av sig under januari månad kommer jag att kassera den. 

Red. PA Nordwaeger/SMOBGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
Tel: 08-26 02 27 (B); 08-50 55 78 50 (A); 0703-024 533 (mobil) 
Fax: 08-30 50 41 
e-post: panord@algonet.se 
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Jaktdatum 20.01 03.02 18.02 10.03 24.03 0:!.04 10.04 24.04 01.0$ 15.05 22.05 2t.DS 05.011 18.011 s 011.01 21.01 21.01 11.09 11.01 25.09 oe.1o 20.10 27.10 10.11 u.n 01.12 oa 12 15.12 31. 12 Summa 
Gumar S 10 lO ll 10 9 lO 10 ..Y 10 10 10 10 10 ll 8 10 9 A" 10 .~ ? A"' 9 8 9 9 10 7 ~ 228 
HAkan M 9 10 6 8 6 B ~ 9 9 6 10 10 s 10 9 ~ lO lO 7 10 10 9 9 10 :zto 
&CU/PA lO 9 7 ,r 6 9 9 y 10 8 ll a 8 7 6 9 .!.!!. 7 9 8 ~ 9 10 7 6 7 199 
KOK/Olle .,r 6 8 B 10 .!.!!. 6 6 9 .!.!!. 8 .Y 7 9 o .!.!!. 1 6 g 6 B 6 10 7 lO 8 8 ,r 192 
AJCI'/8a .. e 7 7 9 7 7 8 .!.!!. 5 8 7 6 6 s 1 .!.!!. 7 10 8 6 9 1 .!.!!. 10 6 182 
Clu T 8 8 9 7 s 10 5 9 .!.!!. 9 6 " 9 6 s B .!.!!. 5 10 1 0 6 s 8 168 

01/U••• 5 5 ~ 7 7 6 5 s ll 8 68 
SVM/Hana 7 9 7 7 B 8 B 10 64 
Mae: le :l s 5 s 5 5 s 5 lO s 50 
Gunnar P ll 9 6 s 8 9 47 
Jtalle ll ll ll ll 40 
sven c 5 s s s s " s 30 
lida• s 5 lO ~ - JO 

Kcnlc:a 5 s s 6 5 26 

IJY/And•n !.Q 5 A 10 25 

8%11/~ !.!! ll 20 
HBV/I&Q9t .!.!!. lO 

Rall/Johan .!.!!. • lO 

LeMart l s :) 

Torbj6rn S 5 s 
Vitek P s . s 
x o 
x o 
x ... o 

Kursiv och överstruken jakt riknas inte. Endast 24 av de 29 jakterna räknas 
Understruken poång 2 arrangörspoäng 
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RPO-VM 2002 

Till årets RPO-VM i Tatra-bergen i norra Slovakien hade jag bjudits in som domare. 
Tävlingarna genomfördes under veckan den 2-7 september. Från Sverige åkte Il man, den 
största grupp sedan vi hade vårt VM 1994. De var från SRJ Håkan M (M21 ), Gunnar S och 
Clas T (MSO) samt Gunnar F och KON/Olle (M60). Från VRK kom FUG/Janne, SVM/Hans 
och Peter Kraft (M40), CJW/Bosse (MSO) samt EZM/Leif(M60). 

Fem av oss åkte bil genom Polen med övernattningar i Warszawa och Krakow innan vi kom 
till tävlingsplatsen Tatranske Matliare på måndagen den 2.a september. Inkvartering för de 
drygt 300 deltagama var i två systerhotell_, Hutnik 1 resp Hutnik 2. Bra rum och. mycket bra 
mat med fyra rätter till middagen förgyllde vår tillvaro. 

Tisdagen ägnades som brukligt till att testa den egna utrustningen på uppsatta 2m- och 80m
rävar och därefter invigningen på eftermiddagen. Vi bussades till den närliggande staden och 
samlades runt en liten damm med en brygga, på vilken honoratiores stod uppställda. Och som 
brukligt hölls de flesta talen på det lokala språket, vilket ytterst fä förstod, men en mycket 
duktig tolk översatte till engelska. Efter invigningen samlades lagledare och domare för att 
hälsa på borgmästaren och undfågnades med vin och lite tilltugg. 

Dagen avslutades med tre olika möten, ett kombinerat lagledar- och domarmöte där teknisk 
information lämnades om terrängtyp, tävlingstid mm samt förrättades startlistans dragning. 
För första gången i ett VM praktiserades s k parallellstart med två deltagare i samma klass, 
där den inbördes rankningen från tidigare VMIEM togs i beaktande, för att minska startdjupet, 
som kan bli upp till 7 timmar med så många deltagare! Att göra upp detta 
parallellstartförfarande är mycket komplicerat, men hjärnan bakom det, Karl Heinz 
Mols/DL9ME, löste det elegant. Nu blev stardjupet bara drygt 3 timmar. 

Det andra mötet var ett domarmöte, där det bestämdes vilken domare som skulle sitta var. På 
min lott föll målet. Det tredje och sista mötet var ett arbetsgruppsmöte, där det bl a beslöts att 
den sittande ordföranden Rainer Flösser/DL5NBZ fick förtroendet att leda gruppen under 
ytterligare en period. 

Klockan 0500 på onsdagsmorgonen ringde klockan, 0530 serverades frukost och 0600 drog vi 
domare och tekniker iväg till tävlingsområdet för att göra allt iordning för 2m-jakten. Målet 
visades sig vara på en fotbollsplan och enli!:,Tt det ursprungliga förslaget skulle deltagarna 
springa ett halvt ärevarv före upploppet. Ett tält med tidtagningsdatorer skulle avsluta 
upploppet men sedan skulle deltagama tvingas klättra upp för en husvägg för att komma ut! 
Det gick naturligtvis inte, så det beslutades att vrida hela målgången ett kvarts varv. Målfällan 
startade på en allmän p-plats och den beslutade jag att helt stänga av; en stor bänk blockerade 
infarten och P-skylten täcktes med band. Vad ägaren av p-platsen tyckte om detta tilltag vet 
jag ej . En ambulans med läkare och sjuksyster fanns på plats, men det var inte mycket de fick 
göra. 

Alla jägare använde orienteramas Sport-ldent-system, egna medhavda eller hyrda av 
arrangörerna. Jag var orolig för att denna nymodighet skulle skapa problem men allt gick över 
förväntan bra. Det tog närmare 90 minuter innan förste man kom i mål, vilket tydde på en 
ganska lång och krävande bana. Ett -par tjejer hade tagit ut sig så mycket att de bara roll ihop 
efter mållinjen och nästan kräktes. De flyttades varsamt åt sidan för att inte bli påsprungna av 
nyanlända. 
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Efter tävlingen samlades domarna vid målet och vi kunde bara konstatera att allt gått Tätt till. 
Inga protester, inga diskvalificeringar. Dock rapporterade en deltagare att han nästa kolliderat 
med en björnhona med två ungar. Dessutom mötte Laila/LA6VEA en björn och när hon 
skulle springa därifrån ramlade hon och svimmade. Hon hörde björnen komma men när hon 
vaknade igen var den borta. 

På kvällen var det så prisutdelning med mål}_ga priser och ett nästan outhärdlif::,rt tjoande och 
harskramlande. Det var tur att det var utomhus! Vid tidigare VM/EM har alla damer sprungit i 
en enda klass, i år har damerna delats in i lika många klasser som herrarna, så det var totalt 9 
individuella klasser med sina guld, silver och brons och sedan lika många lagplatser med sina 
tre medaljer/lag! Det tog alltså en stund innan allt var utdelat. l resultatlistan placerade sig 
svenskarna på följande platser: 

M21: Håkan M på 9.e plats 
M40: FUG/Janne på 27.e plats; 

SVM/Hans på 33 .e plats; 
Peter Kraft på 40 plats 

M50: Gunnar S på 12.e plats 
CJW/Bosse på 19.e plats 
Clas T på 31 plats 

M60: EZM/Leif på 9.e plats 
KON/Olle på 14.e plats 
Gunnar F på 2l.a plats 

Torsdag var lediga dagen, då arrangörerna hade ordnat med bussutflykter för hugade del
tagare. Själv försökte jag köra upp i Tatra-bergen men fann alla vägar privatskyltade med 
körförbud. Hamnade så småningom i Strbske Pleso, där VM-et arrangerades för ca 1 O år 
sedan. På kvällen nya möten och därefter tidigt i sängs. 

Fredag morgon ringde klockan redan 0430, frukost 0500 och avresa 0530. Nu gick resan ned 
över slättlandet till en bondgård och på dess stallbacke satte vi upp målet bland getter, höns 
och fårska koblaffor. Bondsonen kom dock ut med en skottkärra, som var gammal redan vid 
förra sekelskiftet, skrapade av grus från vägen och täckte de hala ställena. Arrangörerna 
garanterade nu en björnfri tävling. 

Målfållan drogs uppför en äng mot skogen, där jägarna förväntades komma och de flesta kom 
också där. En del kom dock på vägen och fick därför avsluta den tunga jakten med -ännu en 
uppförsbacke. En jägare försökte krypa under avspärrningen men kallades tillbaka av 
publiken; hade han fortsatt hade han blivit diskvalificerad. 

En hel del upprörda känslor vällde dock fram efter målgången och så småningom stod det 
klart att det gällde räv l, närmast starten. Många hävdade att den överhuvudtaget inte 
fungerade, eftersom de jnte hade hört den, och därför borde jakten ogiltigförklaras. En gemen
sam protest lämnades också senare in från flera länder, bl a Norge. 

Det visade sig nu, att antennen och jordplanet på denna räv på något sätt hade knutits ihop~ 
vilket reducerade uteffekten högst betänkligt. De startande hörde räven ganska svagt och drog 
därför slutsatsen att den låg på andra sidan kartbladet och bötjade därför med någon annan 
räv. Komna till andra sidan var dock signalstyrkan ytterligare reducerad och kunde därför inte 
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höras. Dock hade huvuddomaren vid start hört alla rävarna med vad han betraktade som 
acceptabla signalstyrkor och beslöt att starta tävlingen. Dessutom kunde räven höras inom en 
radie av 1 km. När fadäsen upptäcktes beslöts att räven inte skutte ändras, eftersom det ju 
skulle betyda olika förutsättningar för dem som startade tidi!:,Tt och redan var ute i terrängen 
och dem som skutte starta senare. 

Några jägare, bl a FUG/Janne pejlade hela tiden mot räven och när dess riktning plötsligt 
svängde av förstod han, att signalstyrkan inte representerade avståndet. Andra sprang tillbaka 
mot starten för att hitta den och fick alltså extra lång sträcka att springa mot målet. Denna 
olyckliga räv 1 var nog den enda smolken i bägaren, i övrigt var det ett bra genomfört VM. l 
resultatlistan placerade sig svenskarna på följande platser: 

M21: Håkan M på 23 plats 
M40: SVM!Hans på JO.e plats 

Peter Kraft på 35.e plats 
FUG/Janne på 42.a plats 

M 50: Gunnar S på S.e plats 
CJW/Bosse på 17.e plats 
Clas T på JO. e plats 

M60: KON/Olle på 9.e plats 
Gunnar F på 14.e plats 
EZM/Leif på 20. e plats 

Vid prisutdelningarna var det en bedövande övervikt för de gamla öststatsländerna som 
Ryssland, Tjeckien och Ukraina i såväl -individuella som l<i!:,'Placeringar. Denna gång hölls 
prisutdelningen inomhus i en sporthall pga regn, det enda regn som kom under hela tävlin&s
veckan. Ljudnivån vid denna prisutdelning var direkt hälsovådlig om man inte hade -stoppat 
hörselskydd i öronen. I mitt fall bestod de av de runda ögontvättlapparna vi hade fått i påsen 
med tävlingsinformationen. Dela en av dem på mitten, rulla ihop bitarna, stoppa in dem i 
öronen och ljudnivån blev acceptabel. 

Banketten avslutade detta VM på fredagskvällen och på lördagsmorgonen tackade vi för oss 
och började, mer etter mindre spaka, återresan mot Sverige på olika sätt. En grupp åkte bit, 
några andra tog tåget till Bratislava och sedan buss till Wien och en for åt helt -annat håll, 
nämligen Budapest. Tack alla svenska VM-rävjägare säger måldomaren BGU/PA - vi ses i 
Polen nästa år igen på 2003 års EM. 


