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Midsommardagen! 

Den ordningsamme har säkert noterat att det aldrig kom något nytt SRJ-Blad i april som 
meddelades i förra bladet. Förklaring: Tiden springer iväg och arbetsblastningen på jobbet har 
varit osedvanligt hög. Men nu kommer ett välmatat nummer - läs och begrunda vad vi gjort 
under vintern, våren och försommaren! 

Som vanligt finns detaljerad info med kartor om de avklarade jaktema samt om våra kom
mande jakter att läsa på SRJ's hemsida under: http://www.ardf.se/srj 

Resultat för vinterns/vårens jakter: 

1 00 130/S und by 
l) Håkan M 
2) Gunnar F 
3) BGU/PA 
4) AKF /Bosse 
5) KON/Olle 

1.56.30 
1.48.00 
1.38.00 
0.50.00 
1.37.00 

11 st 
8" 
6 " 
2 " 
8 " (till fots) 

Årets traditionella lördagskvällsskidjakt genomfördes i bistert låg temperatur. Det var -l8°C 
när vi kom tillbaka till målet! Då hade vi jagat 5 st 2m-rävar, 5 st kontinuerligt sändande 80m
rävar på olika frekvenser samt 7 st "fiskelåderävar". 

Rävarna placerade ute på isen lurade ett par jägare, som skidade över till motsatta stranden av 
Flemmingsbergsviken innan sanningen gick upp för dem! Men de var ändå svåra att hitta! 
Djup snö ute på falten var inte helt lätt att ta sig genom - men de preparerade spåren var i 
utmärkt skick. Två händer är lite för lite när man skall hålla reda på stavar, vantar, pannlyse, 
bakhala skidor, sax, penna och karta! 

Efter jakten bjöd banläggare GunnarSpå grillkorv och dryck. Gott i kylan! 

1 00214/Kaknäs 
1) Håkan M 0.45.30 5 st 5) Clas T l 27.00 
2) Gunnars 0.59.50 6) BGUIPA 1.03.00 2 st (skidhaveri) 
3) KON/Olle 1.00.20 7) Andras P 1.17.00 5 st (till fots) 
4) A KF/Bosse 1.19.50 

En femrävars 80m-jakt med start nedanför Kaknästomet. Ca -4°C, disigt och djup snö ute på 
flilten. Detta drabbade mig eftersom bindningen på de gamla skidorna från Edsbyn gick 
sönder så att jag tvingades pulsa i knädjup snö tills jag kom till en upptrampad stig. 

Under skärmen vid räv l låg en uppburrad koltrast i en liten grop i snön. Den verkade helt 
orädd och låg kvar till dess att jag lutade mig över den för att komma åt klämman - då flög 
den iväg. Flera skidspår korsade dock gropen! Var var koltrasten då? 



Banlängd ca 6 km enligt Håkans GPS. Många skidåkare, hundar och hästar fanns ute på den 
stora Djurgårdsslätten. En karta låg kvar efter jakten - vems? Ett par glasögon tappades bort 
men återfanns efter ett par timmar i en snödriva! Banläggare Gunnar F 

100228/Knalleborg 
l) Gunnar S 0.53.50 5 st 5) Clas T 1.19.05 
2) AKF/Bosse 1.02.30 6) Gunnar F 1.39.00 
3) Henrik L 1.02.50 7) BGU/PA 1.43.00 
4) Jitka 1.03.00 8) Johan S 0.50.00 3 st (till fots) 

Det härliga vintervädret med l O minusgrader och solsken försvann ett par dagar fore denna 
jakt och ersattes av ett par plusgrader, mulet och snöblandat regn. Dock var skidspåren helt 
intakta for denna 5-rävars 80m skidjakt, och det gällde verkligen att hålla sig till spåren! 

Ett par av jägarna chansade på att gå rätt genom terrängen i den mer än halvmeterdjupa snön 
och det resulterade i att de var tvungna att till slut ta av sig skidorna och hasa på baken nerför 
några branter innan de hittade motionsspåret igen. Då vinner man inte! Banläggare Håkan M 

l 00314/Kärsön 
l) Jitka 0.59.13 7 st 6) AMM/Ingvar 1.46.30 
2) Gunnar S 1.09.54 7) Clas T 1.56.20 
3) KON/Olle 1.20.00 8) Andras 2.10.00 (7 st på övertid) 
4) Gunnar F 1.32.00 9) Johan S 0.50.00 2 st 
5) Henrik L 1.41.05 

De senaste dagarnas omväxlande milda, soliga dagar och kalla nätter omöjliggjorde att dagens 
jakt blev den skidjakt den var utlyst som. De fä skidspår som fanns forsvann och stigarna blev 
hårda och hala. Skaren på fälten och i skogen bara nästan bar, och där man gick genom skaren 
kunde det vara knädjup snö att pulsa i. 

7 st 80m-rävar och en banlängd på ca 3 km fågelvägen. Rävarna låg bara 20-30 m från stigar
na med ett undantag, och forsökte man sig på att gå kortaste vägen genom skogen blev det 
tungt! 

En fråga dök upp efter jakten: "Använde du kaniner när du lade ut rävarna? Det fanns ju inga 
spår in till räv 4". Sanningen är att skaren bar så tidigt på morgonen, dessutom gjorde jag en 
kringgående rörelse och kom in till räven nästan bakifrån. Militär taktik for att forvilla fi! 

Många spår av rådjur och älg såg vi i skogen men djuren höll sig undan. Temperaturen låg på 
ca fem minusgrader på morgonen i den kalla nordvinden men steg sedan till några plusgrader 
i det fina solskenet. Banläggare BGU/PA. 

l 003 21 /Brevik 
l) Gunnar S 1.18.30 5 st 5) AMM/Ingvar 1.36.00 
2) KON/Olle 1.30.30 6) AKF/Bosse 1.49.00 
3) Gunnar F 1.31.00 7) BGU/PA 1.03.00 4 st 
4) Andras P 1.32.00 8) Clas T 1.05.00 2" 

Henrik var banläggare på denna 5-rävars 2m-jakt vid Breviksbadet på Lidingö. Det var flera 
grader varmt, mulet men uppehållsväder, i alla fall när jakten började, men snöblandat regn 
började falla efter ca l timme. Och det blev bara värre och värre! 



"Det finns ingen begränsning på jakttiden", sa Henrik innan vi stack iväg. Detta tydde på en 
låång bana, men så illa var det inte. Dock låg inga rävar söder om Kottlasjön. Stigarna kunde 
vi använda men det blev ändå en hel del pulsande i snön och ibland låg det djupt och kallt 
vatten under snön! 

Pga strul med saxen hördes inte alla rävarna i min sax efter en timme. Saxen drev i frekvens 
och låg till slut utanfor inställningsområdet Driver saxen vid sjunkande batterispänning eller 
vid låga temperaturer? Felsökning pågår. Clas fick problem med en sko och tvingades bryta. 

l 00328/Kårsta 
l) Gunnar S 1.24.14 12 st 5) Henrik L 1.38.50 8 st 
2) KON/Olle 1.41.50 6) AMM/Ingvar 1.47.00 
3) AKF/Bosse 1.41.10 Il " 7) HJI/Göran 1.29.16 7" 
4) BGUIPA 1.46.50 l o" 8) Andras P 1.40.35 6" 

I ett helt nytt skogsområde i närheten av Kårsta arrangerade Gunnar F årets l.a apriljakt redan 
den 28/3 pga att l.a april inföll på skärtorsdagen, en olämplig dag for en rävjakt. 

Gunnar hade lagt ut 12 st rävar, sju på samma frekvens och med 5-minuterspass och fem som 
sände kontinuerligt men på olika frekvenser. För att strula till det sände de sju rävarna inte 
alla i rätt ordningsföljd. 

Snön låg knädjup på fälten och efter att ha passerat dem ett par gånger började det kännas i 
benen. Om man dessutom envisades med att följa några spår uppfor en rejäl brant (spåren 
visade sig dock gå nedför!) kom mjölksyran smygande, inte bara i benen utan också bakom 
pannbenet. Och inte vinner man om man springer till samma räv två gånger! Flera av rävarna 
låg dock utmed en del stigar, men ville man gå rakt genom skogen blev det ibland nödvändigt 
att ta höga kliv! 

l 00407/Fågelöudde 
l) Jitka 0.59.58 5 st 7) AMM/Ingvar 1.05.00 
l) Johan S 0.59.58 8) Clas T 1.20.00 
3) KON/Olle 1.00.18 9) Gunnar F 1.59.00 
4) Håkan M 1.02.00 lO) Andras 1.12.00 4 st 
4) Rickard P 1.02.00 Il) BGU/PA 1.13.00 
6) Gunnar S 1.02.30 

I ett for de flesta helt nytt område på Elfvikslandet, Norra Lidingö, arrangerade AKF/Bosse 
den forsta kvällsjakten for året med fem rävar på 2m-bandet. Några grader varmt, mulet och 
blött med ganska mycket snö där skogen var som tätast. 

Ett par av rävarna hade placerats på marken, vilket gjorde pejlingen svår i vissa lägen. Ban
längd ca 3 km. De snabbaste hann runt innan det blev mörkt, vi övriga fick använda 
pannlampan for forsta gången. 

Pga ett missforstånd stängdes l :ans räv (som låg närmast start) av före full tid vilket drabbade 
Gunnar F, som hade den som sin sista räv. Han fick dock räkna den som funnen och tiden 
uppskattades utifrån ankomsten till P-platsen. Håkan hade med sig en nybörjare/orienterare, 
Rickard Persson från Södertälje. 



l 00414/Hagaparken 
l) Gunnar S 0.43.05 5 st 
2) KON/Olle 0.43.51 
3) AMM/Ingvar 0.55.00 
4) BGU/PA 1.00.50 
5) Anders N (Nyb) 1.07.00 

6) Gunnar F 
7) AKF/Bosse 
8) Maria (Nyb) 
9) Henrik L 

l. l 0.23 
1.23.30 
1.07.00 4 st 
1.23.45 

Solen sken över oss, och det var behagligt varmt, när vi samlades för en 5-rävars 2m-jakt på 
P-platsen i "grytan" vid infarten till Koppartälten/Hagaparken, men när solen sjönk under 
kanten blev det lite kyligare. 

Två nybörjare hade Olle tagit med sig, nämligen sonen Anders med sambon Maria och de ut
rustades med var sin sax, karta och startkort. En snabb lektion före start och sedan ut i busken. 
Anders hittade alla rävarna och Maria, som aldrig tidigare sett en rävsax, hittade fyra! Strålan
de!! 

Hagaparken är inte så platt som man skulle tro när man står vid Koppartälten utan är på vissa 
ställen rejält kuperad. Och det märkte vi av när vi skulle leta reda på rävarna! Vissa bäringar 
låg 45 grader fel. Banlängden drygt 2 km så de flesta kom tillbaka innan mörkret föll. 
Banläggare Clas T. 

100421/KTH 
l) Gunnars 0.42.00 4 st 7) Henrik L 1.10.00 
2) AKF/Bosse 0.55.20 8) AMM/Ingvar 1.10.05 
3) Gunnar F 0.56.20 9) Monika N 1.10.10 
4) Håkan M 0.56.50 10) Clas T 0.33.30 3 st 
5) KON/Olle 0.57.10 Il) Johan S 0.30.00 l " 
6) BGU/PA 1.02.10 

Det var snöblandat regn och ett par grader varmt under dagen när Jitka gick runt i Lin
Jansskogen norr om KTH med de fem 80m-rävarna och det höll i sig även större delen av 
kvällen. 

"Räv nr 2 kan vara svag", sa Jitka vid starten. Och det var den, den hördes inte förrän man 
kommit in i området och den hade en staccato-liknande sändning. Räv nr 3 var däremot helt 
tyst, varför vet vi inte. Det blev alltså fyra rävar att leta reda på. 

100428/Judarn 
l) Gunnar S 0.47.05 7 st 9) AKF/Bosse 1.35.10 
2) KON/Olle 0.55.59 10) Anders P 1.40.30 
3) Henrik L 0.58.00 Il) lOV/Ronald 1.22.00 5 st 
4) Clas T 1.01.00 12) Maria 1.25.00 
5) Gunnar F 1.01.10 13) O Y/Lasse 1.15.00 3" 
6) MonikaN 1.01.40 14) Anna S (Nyb) 1.40.00 2" 
7) HJI/Göran 1.05.00 14) A-CH K (Nyb) 1.40.00 
8) AM M/Ingvar 1.11.00 

Rekordmånga deltagare på denna jakt i Judarnskogen med start vid Ängbyplan (tidigare 
Färjestadsvägen) utmed Gröna Linjen. Ett stilla regn föll strax före start men det upphörde 
efter en stund. Ganska kallt med ca +4 graders temperatur. 



Banläggaren BGU hade lockat med sig två nybörjare, som tillsammans hittade rävarna l och 
2 och var bara ca l 00 m från räv 3 när de återvände pga tilltagande mörker. Pannlampa 
behövdes bara när några rävar skulle tas in, och då hade det börjat regna igen. 

En av jägarna hade stora problem med räv 6, som låg i en sluttning, och tillbringade 40 min 
med att springa upp och ner innan han slutligen hittade räven. Mycket motion blev det! 

OY/Lasse hade oturen att slita sönder hörtelefonsladden vid stickproppen, men kunde nypa 
ihop sladdstumparna mellan tumme och pekfinger så att han kunde ibland höra en räv. Hade 
detta inte inträffat hade han hittat fler rävar, sa han. 

l 00503/EnköQing 
l) CJW/Bo 0.59.10 7 st 8) AMM/Ingvar 1.29.00 
2) Håkan M 1.01.10 9) Jitka 1.38.50 
3) FUG/Janne 1.18.50 10) Johan S 1.38.55 
4) Gunnar S 1.21.45 11) AKF/Bosse 1.39.30 
5) KON/Olle 1.22.08 12) DIY/Rolf 1.39.40 
6) BGU/PA 1.27.00 13) FN B/Göran 1.42.00 
7) EZM/Leif 1.27.01 14) Henrik L 1.43.00 

DIC/Ragge med en lokal medarbetare hade arrangerat denna gemensamma SRJNRK-jakt i 
ett skogsområde strax norr om Enköping. Fint väder om än lite kallt på kvällen. Från SRJ kom 
nio jägare och från VRK fem. Start kl I 8.30 med jakttid 2 timmar. 

Fin terräng med tätvuxna partier, inte så kuperad men på vissa ställen full av nedhuggen och 
kvarlämnad ungskog, tung att passera. På ett ställe tvingades jag ut på en åker för att över 
huvud taget komma fram. På ett annat ställe gick stigen över en tomt, men den folkilskna 
hunden hölls inlåst under jakten. Banlängd ca 4 km. 

Ragg e bjöd på saft och kex efter jakten vid den numera berömda VW -bussen. 

1 00519/Kärrtom 
l) Håkan M 0.34.30 5 st 7) Gunnar S 
2) Jitka 0.54.50 8) Tomas P 
3) AMM/Ingvar 1.07.30 9) Clas T 
4) KON/Olle 1.13.30 lO) ID V/Ronald 
5) AKF/Bosse 1.31.00 11) Maria 
6) Anders S 1.32.00 

Detta var klubbens 2m-KM med Monika som arrangör. 

l 00526/Söderby 
l) Håkan M 
2) Gunnar S 
3) AMM/Ingvar 
4) AKF/Bosse 
5) Gunnar F 

0.55.45 
0.56.30 
1.08.00 
1.20.30 
1.29.10 

5 st 

Banläggare var KON/Olle på denna 2m-jakt. 

1.34.00 
1.44.00 
1.48.00 
1.51.00 
1.22.30 2 st 



l 00602/Bögs gård 
l) SV M/Hans 1.24.34 5 st 9) ID V/Ronald 1.49.40 
2) FUG/Janne 1.32.40 lO) BGU/PA 1.50.12 
3) GulUlar F 1.32.48 11) D lY/Rolf 1.51.37 2 st 
4) KON/Olle 1.42.35 12) Di mi tri (Ny b) 0.43.00 l " 
5) CJW/Bosse 1.32.45 4" 12) Oskar (Nyb) 0.43.00 
6) AM M/Ingvar 1.59.50 12) Alexander (Nyb) 0.43.00 
6) Håkan (Nyb) 1.59.50 15) Gunnar S övertid 5" 
8) EZM/Leif 1.19.40 3" 16) HJI/Göran övertid 2" 

En välbesökt 2m-jakt arrangerad av OY/Lasse med 5 st från VRK och 4 st nybörjare (3 st från 
en FRO-kurs samt Ingvars bror Göran). Nu börjar det bli gott om mygg i skogen - det kändes 
dagen efter i skallen! Varmt och vackert väder. 

En av rävarna var knepigt placerad mellan två små höjder, vilket gjorde signalstyrkan svag 
och svårbestämd, och det var många som letade forgäves efter den och fick ge upp. 

l 00609N axmora 
l) Håkan M 
2) KON/Olle 
3) GulUlar S 
4) AM M/Ingvar 
5) Henrik L 
6) AKF/Bosse 

1.33.25 
1.37.40 
1.37.50 
1.37.55 
1.47.00 
1.39.50 

7 st 

5" 

7) Clas T 1.52.40 
8) BGU/PA 1.53.00 
9) ID V/Ronald 1.54.00 4 st 

lO) Oskar H 1.30.00 2" 
lO) Dimitri S 1.30.00 
12) Andras P 2.11.00 (öt)S " 

Efter en ganska lång tid med fint, varmt väder kom ett lätt regn under jakten och gjorde allt 
blött. Banläggare OY/Lasse hade lagt en drygt 4 km lång 7-rävars 80m-jakt i det mycket fina, 
stigrika området i V axmora/Sollentuna, och vi fick sällskap med alla traktens myggor. Det 
gällde att hålla reda på alla stigarna så man inte läste fel; det drabbade redaktören. Dessutom 
skulle vi ut och plumsa i ett nästan torrt kärr! 

Två av f6rra veckans nybörjare, Oskar och Dimitri, provade på en 80m-jakt, och hittade två 
rävar. 

l 00616/Grimsta 
l) Henrik L 1.17.10 5 st 7) IDV/Ronald 1.44.50 
2) Jitka 1.22.00 8) Andras P 1.01.00 4 st 
3) AM M/Ingvar 1.27.00 9) YFI/Ola 1.14.00 
4) BGU/PA 1.28.00 10) Clas T 1.16.00 
5) GulUlar S 1.28.05 11) Johan S 1.25.00 2" 
6) AKF/Bosse 1.28.10 

En 5-rävars 2m-jakt med start vid båtuppläggningsplatsen vid Kaananbadet, men endast fyra 
rävar hördes vid starten - 2:ans räv var tyst. Ronald fick en reflex från en aiUlan räv och 
sprang åt "fel" håll och hörde 2:an mycket svagt. Efter ett par forsök hittade han den och var 
alltså den ende som hittade den som forsta räv. l :an var placerad i en brant mot vattnet där det 
gällde att sätta fottema rätt for att inte ramla ner. S:an låg mitt i en nästan uttorkad mosse, så 
vi fick hoppa lite på tuvorna. 

Efter ca 50 minuter kom plötsligt 2:ans räv igång, och den som sprungit ett motsolsvarv måste 
nu korsa kartan for att hitta räven. 



Uppehållsväder och ganska varmt. Myggplågan var obetydlig. Banläggare Gunnar F. 

l 00623/Gunnars mara 
l) HåkanM 2.14.00 7st 8) Clas T 2.38.00 3 st 
2) Henrik L 2.27.00 9) BGU/PA 1.29.00 2" 
3) AMM/Ingvar 2.44.00 10) Jitka 3.05.30 öt 7" 
4) FUG/Jan 2.59.59 11) Johan S 3.05.00 öt 6" 
5) Gunnar F 2.23.00 6" 12) Andras P 3.23.00 öt 5" 
6) KON/Olle 2.16.00 5 " 13) D lY/Rolf 3.06.00 öt 4" 
7) SVM/Hans 2.51.00 4 " 

Gunnars mara i skogen mellan startplatsen vid Paradiset och målet vid Gunnars QTH blev en 
verklig mara, men denna jakt är ju också "examen" före sommarlovet. 13 st jägare ställde upp 
varav bara fem klarade av att hitta alla rävarna inom maxtiden 3 timmar. 

Terrängen är på vissa ställen besvärlig med mycket sten, sly och avverkad ungskog, och det 
finns också en del fula sår i marken av skogsavverkningsmaskiner. Banlängden var 8 km 
enligt Gunnar, Håkans GPS stannade på nästa 13 km när han kommit i mål! 

Bra väder hade Gunnar fixat, så bra att han ordnade vattenkontroller vid två av rävarna i när
heten av målet. 

Några hade kört bilarna till målet och jägarna transporterades sedan till startplatsen, men vid 
startplatsen hade också några ställt sina bilar. Gunnar hade sedan ett styvt jobb att med sina 
medarbetare köra bilarna till målet, en sträcka som var nästan 2 mil! 

Tack Gunnar för en utslagsgivande jakt och vi kan nu alla vila upp oss innan vi träffas för 
NM-et i Finland (mellan Åbo och Helsingfors) i slutet av juli. Glöm inte bort att anmäla dig! 

Här kommer lite mer detaljerad info om KOMMANDE JAKTER: 

Lördag 3117- söndag 118: 
NM i Finland. Glöm inte bort att anmäla dig!! 

Onsdag 4.8: Samling kl 19.00 vid Mörtsjön (Skarpäng) för höstens första 80m-jakt. 
Arr. KON/Olle 

Onsdag 11.8: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. AKF/Bosse 

Onsdag 18.8: Samling kl 19.00 vid Granskog/Järvafåltet för en 80m-jakt 
Arr. BGU/PA 

Onsdag 25.8: Samling kll9.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. AKF/Bosse 

Onsdag 1.9: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Jitka (2m-jakt) 



Fredag 3/9 - lördag 4/9 
SM i Falun. Glöm inte bort att anmäla dig! 

Onsdag 8.9: Samling kll9.00 vid Sandviksskolan/Viksjö for en 2m-jakt 
Arr. BGU/PA 

V37: VM i Kroatien 

Onsdag 22.9: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Håkan M 

Onsdag 29.9: KM natt! Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hem
sidan. Detta blir också den sista kvällsjakten for säsongen! 
Arr. Clas T 

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i slutet av september med information om de återstående 
jaktema for året. 

Väl mött i "läskiga" skogen! 

Red. PA Nordwaeger/SMOBGU, Kyrkoherdevägen 17, 168 59 BROMMA 

Tel: 08-26 02 27 
0703-024 533 

e-post: panord@algonet.se 


