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SRJ-Biadet 

Årgång 56 Nr 5 

2003-10-12 

Årets NM arrangerades av norrmännen den 5-6 juli med forläggning i Gran, samma plats som 
vi var på för 4 år sedan - en utmärkt förläggning med superb mat, lugnt och naturskönt place
rad ca 70 km N Oslo och med helinackordering till bra priser. Utöver de danska, finska, 
norska och svenska deltagama fanns familjen Fijlstra från Holland i startlistan. De ukrainska 
deltagama kom aldrig fram - vart de tog vägen v.et ingenl 

Båda jaktema genomfordes i varmt och soligt väder i nästan stiglös terräng med mycket kärr, 
en del kalhyggen och mycket sten i hacken. Ganska sv.årorienterat, så det blev .mest..a.tt..gå på 
mimimum och forsöka räkna kärren man gick igenom! Banlängd på resp jakter var ca 5 km 
fågelvägen. 

80m-jakten startade på toppen av en skidbacke så det blev en del forst nedfor och sedan 
uppfor igen. Totalvinnare blev VMU/Be.ngt tillsammans .med LADHOJThomas Kaiser j 

seniorklassen, som båda kom in på 1.02.23. OT-klassen vanns av LA50Q/Christian Dons 
med FUG/Janne på 4.e plats och VET-klassen .v.anns .av LA6XI/.K.nut Heimdal med Gunnar 
Svensson på 2.a plats, BGU/PA på 5.e plats och KON/Olle på 9.e plats. Kartan hade den 
ovanliga skalan l : 12. som 

2m-jakten var betydligt "plattare" än 80m-jakten men for den skull inte mindre jobbig med 
tanke på de stora saxarn~ och deniäta skogen Iotalvinnar.e.äv~ här VMU/Bengt, nu ensam, 
på 1.04.17. OT-klassen vanns även idag av LA50Q/Christian Dons med FUG/Janne återigen 
på 4.e plats och VET-klassen v.anns av Gunnar ..Svensson .med BGUJPA._p.å 4...e .pla1s .och 
KON/Olle på 8.e plats. Kartskala 1: 1 O. 000. 

Tack Oslo-gruppen me~ banläggare LA2QDA/Oddvar .ocll LA8FCA/Steinar och administra
törerna LAIAKNTorstein och LA4PGA/Trond i spetsen for ett väl genomfort NM. 

Resultat av sommarens/höstens jakter: 

030806/Rösjön 
1) Gunnar S 1.02.00 7 st 
2) Håkan M 1.02.20 
3) BGU/PA 1.29.40 

4) AKF/Bosse 
5) Clas T 

1.43.25 
2.01.10 

Höstens forstajakt på skarpängskartan blev ca 5 km lång i varmt väder med en del mygg runt 
öronen när man väntade på en räv. Mycket v.älgömda.r.ävar .men ..en liten or.ient.eringstriangel j 
blåbärsriset avslöjade stämpeln. 

030813/Sandvik 
J) KON/Olle 0.31.35 5 st 5) AKF/Bosse 1.00.50 
2) Håkan M 0.34.45 6) Jitka 1 .10.54 
3) Gunnar S 0.36.40 7.) GmillaN 1.11.11 4 st 
4) Clas T 0.39.30 8) O Y/Lasse 1.11.12 

En kort 5-rävarsjakt vid Sandviks motionsgår~ arrangerad sam en liten demo fur deltagan~ 
från den stora radiofirman, men tyvärr kom ingen. Dock fick vi två nykomlingar, nämligen 
OY ·s XYL Gunilla och Jitka från Ijeekien, i .n· student vid K.T.H och rävjägare .sedan 15 år. 
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Banlängd bara ca 2 km med mycket stig och därför ganska lättsprungen. Varmt och kvavt, 
spillkråkan förebådade regn, men det höll sig borta tills vi kommit hem. Banläggare BGU/PA. 

030819/Stockb:\! 
1) Håkan M 0.52.00 5 st 5) BGU/PA 1.36.15 
2) Gunnar S 1.09.40 6) MonikaN 3st 
3) KON/Olle 1.11.00 7) Henrik L 2.00.00 2 st 
4) Clas T 1.79.50 

Sista träningsjakten före SM med fem rävar på en 5 km lång bana med en km mellan rävarna. 
signalstyrkan var låg på l:an när man var i andraänden .av .banan vid 5:ans .räv .och vjce Yersa 

Ganska varmt, uppehållsväder och litet behov av pannlampan. Arrangören AKF sprang på de 
rävar medrävutläggaren BZR lagt ut. 

Räv-SM 23-24/8 i Kristianstad 
Årets SM arrangerades av Kristianstadsamatörerna med förläggning i Charlottsborgs vandrar
hem. Före tävlingen avhandlades SM-mötet med sedvanliga frågor om nästa års nationella 
tävlingar, VM, ekonomi mm. 

Nattjakten med start kl 21.30, fem SSA-rävar och med en längd av drygt 4 km fågelvägen, låg 
på Balsberget någon mil norr om staden med start Yid P-.pla1sen vjd ber.gets västra fot, den 
plats som var målet vid NM-et för tre år sedan. Som en suverän avslutning på jakten 
serverades nattmaten vid målet; detta har .nog .aldrig .hänt .tidigare j modem tid! 

Lite sömn och sedan upp på söndagsmorgonen för dagjakten, som var förlagd till Bocka
torpet i ett område väster om staden. Där ställde den Jakala orienteringsklubben .upp med sin 
stuga för dusch, bastu, prisutdelning och middag. 

Dagjakten med start kl 09.00~ sju SRJ-:rävar., banlängd ca 6 km fågelviigen, .mycket stigar., 
gröna områden och massor av stengärdsgårdar kors och tvärs i skogarna. Banan var väl
komponerad med nästan lika många banval som jägare! 

Efter prisutdelningen och middagen avtackades arrangörerna för ett utmärkt arrangerat SM 
och vi ser fram mot en ny tävling om ett .par år j Kristianstad igen. Tack .SM7.BUN!Hans
Göran med medhjälpare för detta SM. 

030903/Ekerö 
1) Håkan M 0.32.50 3 st 5) O Y/Lasse 0.57.40 
2) KON/Olle 0.34.00 S) "BGUIPA 0.57.40 
3) Gunnar S 0.35.00 7) 1.15.00 
4) Jitka 0.45.00 

Sista 2m-träningsjakten före EM i Polen. Tyvärr blev det bara tre rävar eftersom en över
huvudtaget inte kunde startas och en inte kom igång. En genomgripande r.enov.erlng...ll.er.kar 
vara nödvändig av SSA-sändarna nu. 

Hyggligt väder och pannlamporna behövdes bara användas av sista man (kvinna) samt av 
banläggaren Clas T. 
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030917/Skavlöten 
l) Clas T 1.20.00 6 st 
2) Gunnar S 1.35.08 
3) BGU/PA 1.35.20 
4) AKF/Bosse 1.37.00 

En ca 4 km lång bana runt Skavlöten med tyngdpunkten förlagd öster och sydost om gården. 
Strax före start hördes en kontinuerlig signal, som kunde pejlas och därfor troligen tillhörde 
en räv. Banläggare KON/Olle slängde sig i bilen och drog iväg for att hitta "syndaren". Det 
gjorde han omedelbar före forsta pass, han försökte ..åtgärda problembarnet men utan 
framgång. Det blev alltså bara 6 rävar att jaga fram. Det visade sig sedan att sändnings
knappen hade fastnat i nedtryckt läge - dags for byte mao. 

Gunnar körde till fel startplats och väntade på oss vid Ekebyhovs slott (där vi skall vara nästa 
gång!). Efter ett telefonsamtal samt snabbkörning till Skavlöten kom han igång 20 minuter 
forsenad men lyckades ändå komma in på 2:a plats!! Imponerande (eller är det vi gubbar som 
börjar bli långsamma?). 

030924/Ekebyhov 
l) Gunnar S 
2) BGU/PA 
3) Clas T 

1.34.30 
1.43.50 
1.43.55 

7 st 4) AKF/Bosse 
5) Monika N 
6) KON/Olle 

1.44.00 
1.44.42 
1.40.00 

6 st 
5" 

Den sista ordinarie kvällsjakten for säsongen~ nu återstår bara KM-natt. Samling vid P-platsen 
intill Ekebyhovs slott men starten flyttades 600-700 m österut. 

Banlängd drygt 4 km med ganska välgömda rävar och lyste man inte direkt på den lilla orien
teringsskärmen blev det till att vänta ett pass. Sekundstrid mellan BGU, Clas och AKF som 
kom in från olika håll till den sista räven med Monika hack i häl. 

Vackert väder men ganska kallt, Mars lyste starkt i söder, månen lyste med sin frånvaro och 
en och annan satellit korsade lysande himlavalvet. Banläggare Håkan M. 

031 005/Granskog 
l) HåkanM 
2) Gunnar S 
3) AKF /Bosse 

0.53.40 
1.04.10 
1.17.28 

7 st 4) Gunnar F 
5) Yeliz 

1.34.05 
1.00.00 l , 

Första söndagsjakten för hösten med en drygt 4 km lång bana från Granskog söderut mot 
Säby gård. Lördagsnattens oavbrutna regn ersattes på morgonen med klart och ganska kallt 
väder, och senare på dagen steg temperaturen till behagliga 15 grader. Mycket kor och hästar i 
hagarna och hundar i koppel. Yeliz gav sig for forsta..gången ut på egen hand och hittade en 
räv. 

Denna jakt blev Bosses 50-årsjubileumsjakt som rävjägare! Datumet stämde så när som på ett 
par dagar. Vem blir nästa 50-årsrävjägarjubiJar? 

03 10 12/Giömsta 
l) Håkan M 1.04.50 7 st 5) Gunnar F 1.45.07 
2) Clas T 1.35.52 6) Bosse S 2 .03.00 
3) AKF/Bosse 1.36.55 7) Jitka 1 . .5.6.15 5 st 
4) BGU/PA 1.42.19 7) Pet r 1.56.15 
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En extrainsatt jakt, utlyst med mycket kort varsel (det är bra med e-post, eller hur?) i ett 
mycket fint höstväder - strålande sol, gula löv. svampplockare, fint kuperad terräng och med 
en banlängd på ca 4 km. 

Start hemma hos Gunnar s. banläggaren. med en bakräv och resten upp mot Gömmaren. Svårt 
att avgöra från starten på vilken sida om sjön två av rävarna låg. Jitka hade tagit med sig en 
tjeckisk rävjägare på tillfalligt besök i Sverige. 

Nu återstår det bara nedanstående sex jakter, varav en är vårt KM/OPEN. Kommer någon att 
kunna hota Gunnar·s ledning? 

KOMMANDE JAKTER: 

Lördag/söndag 
25/26.10: 

Söndag 9. 11: 

Glöm inte vårt KM/OPEN utanför Enköping. 
Kontakta red. för eventuell samåkning. 

Samling kl 10.00 vid P-platsen till höger om vägen vid Drottningholms 
golfbana. 
Arr. Clas T 

Söndag 16.11: Samling kl l 0.00 vid Grönsta/Lidingö. 
Arr. AKF/Bosse 

Söndag 30. 11 : Samling kli 0.00 vid Grimsta lP strax söder om Vällingby. 
Arr. BGUIPA 

Söndag 14.12: 2m-jakt! Samling kl 10.00 vid P-platsen invid Brostugan på Kärsön. 
Arr. Håkan M 

Onsdag 31 .12: Nyårsaftonsjakten l Samling kl l 0.00 vid Flottsbro för årets sista jakt i en 
verkligen tuff terräng. Vi hoppas att serveringen med dusch och bastu är 
öppet. 
PS. Senaste nytt säger att Flottsbro är stängd. Kolla med Gunnar, telefon 
070-746 73 57, att platsen gäller eller om det blivit en ändring! 
Arr. Gunnar S 

Med denna jakt är årets rävjakter historia. Vi ses igen i januari på en skidjakt (om snön räcker 
till) och senare på årsmötet. 

Red. PA Nordwaeger/SMOBGU, Kyrkoherdevägen 17 , 1 68 59 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 


