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Midsommardagen, kall och regnig efter en strålande midsommarafton. Efter den nyligen
genomförda Gunnars Mara kan vi ta det lugnt ett par veckor innan det är dags att åka till
Göteborg för årets NM. Dock blir det nödvändigt för dem som skall åka till EM i Serbien i
september att hålla konditionen på topp. Enligt den serbiska hemsidan verkar 80m-jakten bli
den verkliga fysiska utmaningen.

Nedan finns resultaten från vårens och försommarens jakter samt kallelser till de vi skall börja
med i höst, men först en påminnelse om var du hittar Håkans SRJ-hemsida med färsk info om
eventuella ändringar i det i januari föreslagna jaktprogrammet:

http://www1.speech.kth.se/prod/srj/index.php    

Resultat av vårens jakter:

050427/Grönsta
1) Gunnar S 0.38.34 5 st 4) Gunnar F 1.04.00
2) BGU/PA 0.55.50 5) EJY/Anders 1.08.18
3) KON/Olle 0.57.40 6) Monika 1.21.20

En ganska kort 2m-jakt med två rävar placerade ca 200 m på var sin sida om vattentornet i
närheten av Grönsta, placerade där för att försöka krångla till det för jägarna, men det blev
inte något större problem att hitta dem. Fortfarande mycket torrt i markerna, kallt om nätterna
och varmt på dagarna.

Banläggaren AKF/Bosse sprang banan runt på 28 minuter, endast 10 minuter snabbare än
Gunnar S som ju skulle pejla sig fram. Sex jägare med fem olika banval!

050511/Bögs gård
1) Jitka 1.06.45 5 st 5) AKF/Bosse 1.14.25
2) SVM/Hans 1.09.40 6) Gunnar S 1.19.20
3) KON/Olle 1.12.40 7) EJY/Anders 1.31.00 3 st
4) BGU/PA 1.12.50 8) Clas T 0.55.00 2 ”

En 2m-jakt runt 4H-gården på Järvafältet strax norr om det stora DN-tryckeriet. Ett lätt regn
föll i början av jakten men solen kom så småningom tillbaka.

”Titta”, sa Lasse banläggare, ”jag är torrskodd”. Då gissade man att det någonstans fanns ett
kärr som skulle passeras och det låg mycket riktigt vid räv 2. Om vi inte hade haft så bråttom
hade vi upptäckt att det fanns en björkstam att balansera på, men vem letar efter sånt när det
piper i lurarna? Jitka hittade stammen och kunde gå torrskodd banan runt i sina nyinköpta fina
dojor. Banlängd ca 3 km, men på 2m-jakter blir den verkligt sprungna längden ungefär
dubbelt så långt.

050518/Törnskogen
1) Gunnar S 1.21.30 5 st 3) AKF/Bosse 1.33.50
2) KON/Olle 1.24.10 4) Monika 1.34.00

 SVM/Hans hade kommit åt 5:ans intervallomkopplare, vilket gjorde att den sände som en 7-
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rävarsjakt och gjorde det lite svårare för deltagarna.

Gunnar vann men var stundtals helt ovetande om var han befann sig på kartan under jakten.
Han inspekterade bl a den nya tunnelmynningen som håller på att färdigställas.

Området innehåller mängder av små stigar och det är svårt att hålla reda på alla. Banläggaren
upptäckte hur svårorienterat det var när han skulle ta in 5:an. Utan kompass och i mörker gick
han vilse. 10-minuterspromenaden blev till ett timslångt irrande fram och tillbaka.

050525/Granskog
1) Håkan M 0.35.15 5 st 6) Jan Fogeby 1.19.44
2) KON/Olle 0.39.10 7) Torbjörn 0.58.00 3 st
3) Gunnar S 0.39.30 8) Henrik L 1.25.00 2 ”
4) Monika 1.03.13 9) AKF/Bosse 1.00.00 1 ”
5) EJY/Anders 1.17.18

En ganska kort, men myggrik jakt! Mulet och varmt, ett par droppar föll under rävutlägg-
ningen och en rejäl skur kom just när hemfärden anträddes. Banlängd drygt ett par km.

Rävarna hade försetts med ganska korta antenner, vilket gjorde signalstyrkan svag och där-
med avståndsbedömningen svår. Flera jägare sprang en bit för långt i början men det gick
bättre längre fram. Bosse fick fel på saxen, felsökte utan att hitta orsaken och stack sedan iväg
med en reservsax. Jan Fogeby hade varit med en gång för 7-8 år sedan just här vid Granskog,
nu tog han en sax och efter ett par minuters instruktion stack han iväg och hittade samtliga
rävar. Banläggare BGU/PA.

050528/Ågesta (EM-uttagningsjakt)

En på grund av sjukdom något decimerad skara på nio tappra rävjägare samlades vid Ågesta
friluftsgård, numera i Frälsningsarmén ägo Vi fick disponera den gamla serveringen med
omklädningsrum och duschar, dock var bastun avstängd. Rävutläggare var RGH/Johan och
Jitka samt banläggare BGU/PA.

Kl 0930 delades kartor och startkort ut samt avfärd till startplatsen för 80-jakten. Strålande
solsken och ganska varmt. Start kl 10.10 vid Ågesta gamla kärnkraftstation, nedlagd och
skrotad sedan många, många år. Banlängd mellan 4 och 5 km i fin och torr terräng med fem
olika banval. Jitka hade oturen att få ett kastlod runt en gren innan antennen kom upp, men
hon fixade det genom att klättra upp i trädet med antennen! Lodet hänger nu kvar.

Resultat 80m-jakten
Jun
1) Björn Evertsson1.04.06 5 st

Sen
1) VMU/Bengt 0.46.48 5 st
2) Håkan M 0.51.17
3) OXW/Micke 1.06.10
4) Ola A 2.12.00

50-klass
1) CJW/Bo 1.14.40 5 st
2) Gunnar S 1.15.05



60-klass
1) EZM/Leif 1.10.15 5 st
2) KON/Olle 1.24.55

Efter vila med matpaus samlades jägarna utanför serveringen för 2m-jakten och kl 14.10 stack
första startgrupp iväg. Banlängd lika som tidigare men det tog lite längre tid nu. Två av rävar-
na låg i ett ganska kuperat område med flera parallella åsar, vilket gjorde pejlingarna lite
osäkra.

En av rävarnas rävantalsomkopplare råkade av misstag slås om från fem till sju rävar när den
stoppades ned i väskan vid utläggningen, varför denna räv sände samtidigt med andra rävar,
men det tycks inte ha påverkat jägarna i någon större grad.

Nu hade solen försvunnit bakom moln och det blev betydligt kallare men ännu inget regn. En
extra tröja gjorde susen nu.

Resultat 2m-jakten
Jun
1) Björn Evertsson1.40.55

Sen
1) Håkan M 0.49.20 5 st
2) OXW/Micke 1.31.40
3) VMU/Bengt 1.32.25
4) Ola A 1.28.40 2 st

50-klass
1) Gunnar S 1.09.20 5 st
2) CJW/Bo 1.33.35

60-klass
1) EZM/Leif 1.47.55 5 st
2) KON/Olle 2.01.20

Två av rävarna lämnades kvar över natten och detta i ett kommande kraftigt regn, vilket fick
SSA-räven att någon gång under natten börja sända med en kontinuerlig signal. Dessutom
blev den en tillfällig hemvist för en mindre myrkoloni. Efter torkning i solen och stark vind på
söndagseftermiddagen fungerade den dock felfritt igen.

Ett tack framföres till rävjägarna samt till medhjälparna Jitka och Johan.

050601/Altorp
1) Håkan M 0.55.00 5 st 5) AKF/Bosse 1.19.40
2) BGU/PA 0.57.10 6) Gunnar F 1.39.51
3) KON/Olle 0.59.20 7) EJY/Anders 1.48.00 4 st
4) Gunnar S 0.59.54 8) Jitka 2.12.00

En 2m-jakt med Clas T och Sten S som banläggare i ett mulet, myggrikt och ganska varmt
väder. Ett par jägare hade problem att höra räv 4.

Golfbanan korsades utan problem med några golfare (”håller ni på med TV-pejling?” var det
en som frågade), likaså korsades järnvägen med en ilsken protestsignal från en lokförare som
följd. Banlängd ca 3 km.



050608/Harbrostugan
1) Håkan M 1.00.20 5 st 5) Gunnar F 1.39.50
2) KON/Olle 1.20.20 6) Gunnar S 1.42.15
3) BGU/PA 1.22.00 7) EJY/Anders 1.38.00 3 st
4) AKF/Bosse 1.26.10

Jitka lade en 2m-jakt i den ganska kuperade terrängen med hjälp av Mats med välgömda räv-
ar. ”Det blir en ganska kort jakt” sade hon, ändå blev banan 5 km lång.

Ordentligt varmt på dagen men temperaturen sjönk på kvällen, så det var skönt med en extra
tröja under jakten. Godis delades ut till jägarna efter jakten av banläggaren.

050615/Grimsta
1) KON/Olle 0.54.00 4 st 7) BGU/PA 0.50.00
2) Håkan M 0.31.30 3 ” 8) AKF/Bosse 0.51.20
3) Gunnar S 0.42.00 9) Jan Fogeby 0.51.42
4) Clas T 0.45.55             10) Henrik L 1.26.00
5) Monika 0.46.52             11) EJY/Anders Tid saknas
6) Jitka 0.47.00

En varm 3-rävarsjakt i Grimstaskogen med mycket mygg. 1:ans räv startade aldrig beroende
på att strömbrytaren slogs från när räven stoppades ner i väskan och 3:ans räv sände bara ett
par sekunder (batterifel?) och förblev sedan tyst. Dessutom sände 5:an i sjurävarsmode, vilket
gjorde att den sände ibland parallellt med en annan räv.

Olle hade turen att hitta 3:an på väg tillbaka till starten tack vare en noggrann kompassgång
på den bäring han fick i början.

050622/Ågesta (Gunnars Mara)
1) Håkan M 2.04.00 9 st 7) BGU/PA 3.15.00
2) SVM/Hans 2.22.00 8) Jitka 3.18.00
3) EZM/Leif 2.24.00 9) Monika N 3.21.00
4) OXW/Micke 2.27.00             10) Gunnar F 3.35.00 8 st
5) KON/Olle 2.35.00             11) Clas T 2.30.00 5 ”
6) FUG/Janne 3.14.00             12) Jona Kral 2.14.00 2 ”

Gunnar hade lagt en 7-8 km lång bana (fågelvägen) i Ågestaskogen med sju rävar, en vatten-
kontroll samt mål vid Ågestagården. Det blev en ganska varm jakt med många kärr eller andra
vattendrag att passera, många höjder att klättra upp på, bara för att finna att räven låg på
någon annan höjd ännu längre bort samt tät skog och en del vindfällen. Det blev en tuff jakt!

Det fanns ingen max-tid, det gällde bara att komma tillbaka till mål och stämpla. Monika hade
turen att hitta sin sista räv en stund efter att den slutat sända efter tre timmar; det hade dock
inte Gunnar F.

Red försökte slå Janne i spurten men det straffade sig, ty krampen i benen kom på upploppet
och den gav sig inte. Banläggaren Gunnar och Hans fixade till slut en ”sjuktransport” till
hemmet i närheten av Bromma kyrka, därefter återvände de till Ågesta för att hämta Hans´ bil.
Tack för hjälpen!

Nu får vi vila lite före nedanstående



KOMMANDE JAKTER:

Lördag/söndag
30-31.7: NM i Göteborg.

Se Håkans hemsida till länkar för anmälan och rumsbokning.

Onsdag3.8: Samling kl 19.00 vid Rösjön/Täbysidan för Olles traditionella höststarts-
jakt.
Arr. KON/Olle

Onsdag 10.8: Samling kl 19.00 plats som meddelas på hemsidan och föregående jakt.
Arr. Clas T

Onsdag 17.8: Samling kl 19.00 plats som meddelas på hemsidan och föregående jakter.
Arr. Clas T

Tisdag 23.8: Samling kl 20.00 vid Stockby motionsgård för den sista finslipningen med
pannlampan före SM-et kommande helg
Arr. AKF/Bosse

Lördag/söndag
27-28:8: SM hos VRK. Närmare info kommer efter sommaren.

Onsdag 31.8: Samling kl 19.00 vid Löttinge för en 2m-träning inför det kommande EM-et
i Serbien.
Arr. KON/Olle

Onsdag 14.9: Samling kl 19.00 plats som meddelas på hemsidan och föregående jakter.
Arr. AKF/Bosse

Onsdag 21.9: Samling kl 19.00 plats som meddelas på hemsidan och föregående jakter.
Arr. BGU/PA

Onsdag 28.9: Samling kl 19.00 plats som meddelas på hemsidan och föregående jakter.
Arr. Håkan M

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i slutet av september.

Väl mött i skogen!
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