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Sommaren är över med ett mycket varmt väder i början av juli, som sedan avlöstes av en
mycket regnig period med åtföljande översvämningar i många lågt placerade källare. Våra
poängjakter har dock inte påverkats av vädrets makter.

I juli/augusti genomfördes ett par mycket välarrangerade större tävlingar, nämligen NM i
Göteborg och SM i Västerås. Om dessa kan ni läsa på vår hemsida. I september reste dess-
utom fyra deltagare till årets EM i Serbien och detta kommer så småningom (förhoppnings-
vis!) att redovisas i QTC.

Nedan finns resultaten från sommarens och höstens jakter samt kallelser till kommande jakter
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 sommarens/tidiga höstens jakter:

050703/Törnskogen
1) Håkan M 0.48.29 5 st
2) Gunnar S 0.57.18
3) Jitka 1.04.05
4) FUG/Janne 1.13.50
5) KON/Olle 1.32.50 4 st

En extrainsatt 2m-träningsjakt, som också ingår i poängserien, med en banlängd på ca 3 km
på den s k Snuggan-kartan, en karta med skala 1:5000. Start uppe i övre vänstra hörnet och
mål i Turebergarnas klubbstuga. Där väntade dusch och omklädning.

Mycket varmt väder med temperaturer kring 25-graderssträcket och strålande sol. Rävarna var
avsiktligt placerade lågt bakom någon höjd eller i en skreva för att öka svårighetsgraden – det
kan bli något liknande vi kommer att uppleva på NM-et i Göteborg med sin mycket kuperade
terräng samt på EM-et i Serbien. Banläggare BGU/PA.

050803/Rösjön
1) Håkan M 0.51.45 7 st 4) BGU/PA 1.44.00
2) Jitka 1.08.55 5) Gunnar S 1.44.10
3) AKF/Bosse 1.38.00 6) Gunnar F 1.44.40

Höstsäsongens första jakt med sju rävar i mulet men ganska varmt väder och med en banlängd
av ca 4 km. Flera kärr skulle passeras trots alla stigarna och det fanns gott om blåbär i skogen.
Jämfört med NM-terrängen var denna lättsprungen även om det fanns områden med moss-
belupna stora och hala stenar.

Jitka bjöd på saftig melon efter jakten och ett svagt regn började falla på hemvägen. Banläg-
gare KON/Olle.

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


050810/Åkeshov
1) AKF/Bosse 1.09.40 7 st 4) Gunnar F 1.31.00
2) Gunnar S 1.15.40 5) Henrik L 1.27.00 5 st
3) KON/Olle 1.30.10

Jaktområdet var Judarnskogen (fyra rävar) plus området mellan Kyrksjön och Åkeshovs
sporthall (tre rävar) och krävde två kartor. Regnmolnen såg hotande ut hela tiden men det
kom bara några få stänk. En räv låg i Ättehagen, några hundra meter från startplatsen men var
mycket svag. AKF/Bosse och Gunnar S hittade den efter en del letande på fel sida om
Bergslagsvägen. Efter det tillfrisknade räven plötsligt och sände med normalstyrka.

Bosse hade rest hela vägen från Dalarna för att jaga räv och belönades med segern. Ban-
läggare Clas T.

050817/Knalleborg
1) AKF/Bosse 0.57.00 5 st 6) Gunnar S 1.10.00
2) Gunnar F 0.57.05 7) BGU/PA 1.22.05
3) KON/Olle 0.59.50 8) YFI/Ola 1.52.00
4) Håkan M 1.03.05 9) Monika N 1.13.20 3 st
5) Magnus H 1.09.01             10) Torbjörn S 0.40.00 0 ”

En räv nära toppen på baksidan av slalombacken och en nedanför backen gjorde att banvalet
blev viktigt för att slippa ta sig uppför den 80 m höga backen. Den som låg nära toppen var
avsiktligt placerad där för att vara stark, och det var den.

Bosse och Gunnar F hade en sekundstrid om segern, som Bosse avgjorde till sin fördel genom
att stå en meter närmare räven. De hade fattat posto vid en buske, och räven låg på andra
sidan busken. En vädermässigt fin kväll samlade hela tio deltagare. Banläggare Clas T.

050823/Stockby
1) Gunnar S 0.48.00 5 st 4) Clas T 1.08.20
2) KON/Olle 0.54.30 5) BGU/PA 1.15.00
3) Håkan M 0.57.50 6) Gunnar f 1.29.50

Sista träningsjakten före SM, som vanligt förlagd till Stockby motionsgård. För att prova lam-
pan startade vi kl 20 på en ca 4 km lång bana. Bosse/AKF hade fixat fint väder och bra bana.

050831/Löttingelund
1) Håkan M 0.47.00 5 st
2) Gunnar S 1.03.30
3) Clas T 1.18.00
4) BGU/PA 1.15.00 4 ”

Sista 2m-träningsjakten före årets EM. Olle/KON hade gjort en inte alltför lång bana men en
av rävarna var ganska svår att pejla. Den låg i en sluttning och bäringarna gick lite hur som
helst. Start kl 18 för att inte behöva använda pannlamporna och i ett varmt väder. Den
tidigarelagda starttiden lurade en jägare, som kom på vanlig tid, och därför inte ansåg det värt
att ge sig iväg.



050914/KTH
1) Håkan M 0.48.10 5 st 5) KON/Olle 1.01.30
2) BGU/PA 0.48.15 6) Jitka 1.10.20
3) Gunnar S 0.48.20 7) Monika 1.23.10
4) SVM/Hans 0.55.00

Varmt men blåsigt när vi startade vid KTH-hallen och sprang runt vid Fiskartorpet och Lilla
och Stora Skuggan på en drygt 4 km lång bana. Rävarna var ganska lättfunna eftersom o-
skärmarna hade placerats ca en meter över marken. Ett par av rävarna var mycket svaga vid
starten men signalstyrkan steg brant när man kom närmare. Banläggare AKF/Bosse.

050921/Kallhäll
1) AKF/Bosse 1.01.50 5 st 5) KON/Olle 1.11.30
2) Gunnar S 1.01.55 6) Clas T 1.12.30
3) Håkan M 1.02.30 7) SVM/Hans 1.17.30
4) Björn W 1.02.32 8) Monika 1.21.30

Startplatsen låg vid Arlas mejeri i Kallhäll med samtliga rävar söderut. Pga frekvens-
inställningstekniska skäl startade jägarna efter det första passet, vilket gjorde banvalet lättare
än det normalt skulle ha blivit. Alla, med ett undantag, tog rävarna i samma ordningsföljd.
Banlängd fågelvägen ca 2 km för den som dristade sig att gå rätt genom terrängen. Det finns
mycket stigar i området, vilket borde underlättat för den snabbfotade. Rävläggare Sven C och
BGU/PA.

050928/Knalleborg
1) Clas T 1.36.10 7 st 4) Monika 1.52.00
2) BGU/PA 1.36.40 5) AKF/Bosse 1.01.00 3 st
3) Gunnar S 1.38.30 6) KON/Olle 0.58.00 2 ”

”Sju rävar i enminutssändning och inga rävar norr om fältet” var den info vi fick per telefon
strax före start av banläggaren Håkan för den sista ordinarie kvällsjakten för säsongen. Det
blåste lite kallt när vi väntade på starten och under senare delen av jakten började det regna.

Det låg en räv på var sin sida av slalombacken men vis av skadan från tidigare jakt sprang vi
inte över kullen utan rundade den istället. Banlängd drygt 4 km.

KOMMANDE JAKTER:

Söndag 9.10: Samling kl 10.00 för säsongens första söndagsjakt. Plats meddelas på
hemsidan och tidigare jakter.
Arr. EJY/Anders

Lördag/söndag
15/16.10: Årets KM  i Eskilstuna/Torshällatrakten. Plats meddelas på hemsidan och

tidigare jakter.
Arr. Håkan M

Söndag23.10: Samling kl 10.00 plats som meddelas på hemsidan och föregående jakter.
Arr. Clas T

Söndag30.10: Samling kl 10.00 plats som meddelas på hemsidan och föregående jakter.
Arr. Gunnar F



Söndag13.11: Samling kl 10.00 vid Granskog för en ”gammaldags” 7-rävarsjakt med 10-
minuterspass.
Arr. BGU/PA

Söndag27.11: Samling kl 10.00 plats som meddelas på hemsidan och föregående jakter.
Arr. OY/Lasse

Söndag11.12: Samling kl 10.00 plats som meddelas på hemsidan och föregående jakter.
Arr. Håkan M

Lördag 31.12: Samling kl 10.00 plats som meddelas på hemsidan och föregående jakter
för årets sista traditionella nyårsaftonsförmiddagsjakt.
Arr. Gunnar S

Med denna sista jakt är 2005 års tävlingar över och vi ser fram mot vad som komma skall i
början av nästa år, men mer om det i nästa SRJ-Blad som kommer ut i början av nästa år.
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