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Ganska många jakter har vi avverkat under hösten tillsammans med NM i Finland, SM i 
Falun och VM i Kroatien. En del finns att läsa på www.pejla. se och det kommer så 
småningom ett reportage med bilder i QTC från VM-et. Under tiden kan du läsa Clas Thorens 
berättelse om VM-et i bilagan till bladet. 

Våra onsdagsjakter har nu övergått till söndagsjakter, så nu kan vi lägga pannlampan på 
hyllan till nästa år. Glöm dock inte bort att "motionera" batterierna då och då! 

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 av sensommarens och höstens jakter 

l 00804/Mörtsjön 
l) Håkan M 
2) Gunnar S 
3) Henrik L 
4) Andras P 
5) AKF/Bosse 
6) AMM/Ingvar 
7) BGU/PA 

0.43.51 
0.49.10 
0.58.00 
1.05.00 
1.05.05 
1.08.00 
0.54.00 

5 st 

2" 

Höstsäsongens första jakt med KON/Olle som banläggare vid Mörtsjön, fem rävar och 80m
jakt. Det regnade lite när rävarna lades ut men vid starttiden lyste solen och det var ganska 
varmt. Blött i skogen. 

Redaktören hade just avslutat en l O-dagars penicillinkur och beordrats av farbror doktom att 
inte springa den första tiden, därav det mediokra resultatet. 

l 00811/Stockbx: 
l) Håkan M 0.40.30 5 st 5) ID V/Ronald 1.19.50 
2) KON/Olle 1.01.50 6) Clas T 1.23.45 
3) Henrik L 1.06.00 7) Andras P 1.38.35 
4) Gunnar S 1.14.30 8) BGU/PA 1.45.25 

En femrävars 2m-jakt med tidtagning vid mål-/startplatsen och med Håkan som överlägsen 
vinnare. Sju olika banval på åtta jägare! Endast KON/Olle och Andras P gjorde samma ban
val. Gott om stigar, men ett antal höjder passerades bara för att finna att räven låg nedanför 
och på andra sidan. Varmt och ganska fuktigt. Banläggare AKF/Bosse. 

l 00818/Kotlasjön 
l) Gunnar S 0.53.30 5 st 6) Henrik L 1.51.05 
2) KON/Olle 1.09.00 7) BGU/PA 1.51.10 
3) Jitka 1.20.00 8) Clas T 1.51.00 4 st 
4) Gunnar F 1.31.30 9) IDV/Ronald 1.20.20 
5) AMM/Ingvar 1.43.00 
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Bosses andra femrävars 2m-jakt på samma karta som förra gången, men med start vid Kotta
sjöns södra kant. "Ni skall ta 5:an som sista räv" sa banläggaren, och det gjorde alla utom en. 

Ett par av rävarna låg nära stranden på var sin sida av sjön och vi var flera som tvingades 
springa runt sjön därför att vi stod på fel sida när räven startade. 

Jitka och redaktören sprang förbi en konstig figur i närheten av räv 2, som i en sorts nätunder
tröja stod och "dansade" mitt i skogen utan musik men med en ölburk uppsträckt ovanför 
huvudet och en annan burk på en stubbe! 

Inget regn under jakten men regnet strilade ner på torsdagsmorgonen. 

l 00825/Granskog 
l) Håkan M 0.45.17 7 st 8) Clas T 1.35.30 
2) Gunnar S 0.58.00 9) Gunnar F 1.59.05 
3) AMM/Ingvar 1.00.00 lO) Andras P 0.59.00 5 st 
4) Henrik L 1.12.00 11) ID V/Ronald 1.04.30 
5) A KF/Bosse 1.12.30 12) Y FilOla 1.09.30 4" 
6) KON/Olle 1.24.26 13) HJI/Göran 1.36.00 
7) Jitka 1.32.15 

En ganska blöt, och hal, 7 -rävars 80m-jakt ty det hade regnat ca 13 mm under dagen, långt 
mer än vad norska "SMHI" hade förutspått (max 2 mm skulle falla under eftermiddagen!), 
men lagom till start kom solen fram lite försiktigt. Temperaturen sjönk också så småningom. 

Banlängd ca 3 km och detta blev också den sista poängkvällsjakten där det gick att springa 
utan pannlampa. Nästajakt är SM i Falun. 

Efter jakten bjöds jägarna på en nybakad äppelsockerkaka och cider. Banläggare BGU/PA 

100922 
l) KON/Olle 0.54.59 5st 
2) Gunnar S 0.55.15 
3) AMM/Ingvar 1.06.00 
4) Andras P 1.35.00 

En kort (ca 3 km) nattjakt där rävarna placerats i partier med gles skog en bit från de större 
stigarna och med en del grönområden att orientera sig förbi på vägen. Endast ett fåtal jägare 

) tog denna varma kväll chansen till genrep inför KM natt nästa vecka. Banläggare Håkan. 

KM natt l 00929/Knalleborg 
l) Håkan M 0.55 13 7 st 5) Jitka 1.39.30 
2) AMM/Ingvar 1.34.01 6) AKF/Bosse 1.41.17 6 st 
2) Gunnar S 1.34.01 7) Henrik L 2.00.00 
4) KON/Olle 1.39.28 8) BGU/PA 1.20.40 3" 

Tävlingen hölls i Jungfrusundsskogen på Ekerö i klart och kyligt väder. Terrängen är ren och 
fin med många och breda stigar, väl lämpad för nattjakter. Starten förlades till ett vägskäl 
utmed Jungfrusundsvägen, ca 500 m från fårjeläget. Målet var vid samlingsplatsen, 
Knalleborgs förskola. 

På grund av problem med avstämningen blev några rävar lite svagare än avsett. Särskilt räv 7 
vållade problem för några jägare. Det blev dött lopp om andraplatsen efter en enorm spurt
uppgörelse mellan Ingvar och Gunnar. Ä ven om fjärdeplatsen var det hårt. 
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Arrangören Clas hade ett styvt jobb, det tog 3,5 timme med att lägga ut rävarna och 2,5 timme 
att ta in dem. För hjälp med transport samlingsplatsen - starten hade Clas engagerat sin fru 
Ema och spelkompisarna Åke, Rolf och Ernst, den senare f.d. redaktör for QTC. 

1 OJ 003/Skavlöten 
l) Jitka 1.04.07 5 st 5) Henrik L 1.22.00 
2) BGU/PA 1.10.10 6) Andras P 1.25.00 
3) Gunnar S 1.10.40 7) Johan S 1.20.00 2 st 
4) AMM/Ingvar 1.13.00 

En ganska snäll femrävars 2m-jakt i den fina terrängen runt Skavlötens friluftsgård i norra 
Täby. En del klättrande på höjderna blev det dock. Vid ett tillfälle blev redaktören stoppad av 
ett par som frågade vad det var frågan om. Efter forklaring önskade de lycka till . 

Soligt men lite blåsigt, och det kändes när några av oss gick tillbaka forbi Rönninge gård. Där 
roade sig några småbarn med att mata hästama på andra sidan stängslet med gräs. Glädjen var 
stor när hästarna lät sig väl smaka på vad som bjöds av små händer. Banläggare KON/Olle. 

Med detta avslutas redovisningen av de gångna jaktema under hösten och här kommer lite 
0 mer detaljerad info om 
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KOMMANDE JAKTER: 

Söndag 17 .l 0: KM dag! 
Samling kl l 0.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Andras P 

Söndag 24.10: Samling kl l 0.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Gunnar F 

Söndag 31.10: Samling kl l 0.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Henrik L 

Söndag 14.11: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. EN l Anders 

Söndag 21.11: Samling kl l 0.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Clas T 

Söndag 28.11: Samling kl l 0.00 vid Sandvikssko lan/Viksjö for en 2m-jakt 
Arr. BGU/PA 

Söndag 12.12: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Andras P 

Fredag 31.12: Nyårsaftonsjakten! 
Samling kl l 0.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Gunnar S som brukligt är 

Nästa SRJ-Biad beräknas komma ut i början av 2011 med det gångna årets resultat samt de 
forsta jaktema på det nya året liksom kallelsen till vårt årsmöte. 

Väl mött i "läskiga" skogen! 
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Red. PA Nordwaeger/SMOBGU, Kyrkoherdevägen 17, 168 59 BROMMA 

Tel: 08-26 02 27 
0703-024 533 

e-post: panord@algonet.se 


