
SRJ-Biadet 

Årgång 64 Nr 4 

Midsommardagen! Helgen bjöd på växlande väder, men midsommaraftonen blev väldigt fm (i 
alla fall här i huvudstaden) och vi kunde vila upp oss efter Gunnars mara. Resultaten av våra 
jakter finns nedan. 

För ytterligare information om våra kommande jakter finns att läsa på SRJ' s hemsida under: 
http://www.ardf.se/srj 

Resultat av vårens jakter 

11 0502/Bredsand(Enköping) 
l) AMM/Ingvar <SRJ> 1.17.23 
2) CJW/Bosse (VRK> 1.26.50 
3) Gunnar S (SRJ> 1.29.50 
4) FUG/Janne <VRK1 1.34.20 
5) DANJohn <VRK> 1.46.25 
6) DIY/Rolf <VRK>2.01.50 

7 st 7) KON/Olle <SRJ> 2.01.55 
8) BGU/PA <SRJ>2.05.10 
9) EZM/Lerif (VRK> 1.50.00 

l O) FN B/Göran (VRK) 1.58.30 
11) YFI/Oia (Uppsala) 2.01.00 
12) BMZ (VRK)O 

5 st 

O" 

Årets forsta gemensamma VRK-SRJ-jakt arrangerades av VRK med SVM/Hans som banläg
gare och genomfordes vid Bredsand söder om Enköping. Det blev en ganska lång jakt med 
5,2 km fägelvägen, och 7, l km sprungen sträcka enligt segrarens AMM/Ingvar GPS. 
BGU/PA noterade 10,2 km på sin GPS. Temperaturen låg på bara ett par grader, så lång
kalsonger, vantar och mössa var utmärkta plagg. 

Det var en ganska flack terräng med en del områden täckta av kvistar och grenar efter skogs
avverkning med tunga maskiner, som lämnar forfårliga spår efter sig och gjorde det svår
sprunget genom skogen. Ett och annat kärr/sankmark med kallt vatten stötte vi också på. 

Vi starten var vi 15 st, varav 3 st från S l i Enköping. Dessa gav emellertid upp efter 20 minut
er eftersom de tyckte att det var for svårt! 

GPS-spår finns snart på www.peHa.se och www.hakasen.se 

11 0511 /Kärrtorp 
l) Håkan M 0.50.00 5 st 7) Henrik L 1.52.30 
2) Gunnar S 1.11.00 8) Clas T 2.08.00 
3) AMM/Ingvar 1.14.00 9) Gunnar F 2.21.00 
4) KON/Olle 1.29.00 lO) Jitka 1.22.00 4 st 
5) AKF/Bosse 1.44.00 11) AnnaS 1.30.00 l " 
6) lOV/Ronald 1.52.00 11) BGU/PA 1.30.00 

SRJ's 2m-KM arrangerades av Monika med start vid Kärrtorps lP i ett behagligt väder. Av 
tiderna att döma var det ingen kort eller lätt jakt i den fina terrängen bort mot Hellas gården. 

PA hade med sig nybörjaren Anna S, som for några veckor sedan provade på en 80m-jakt vid 
Lambarudd på Lovö. Men nu gällde det 2m med ibland besvärliga reflexer, vilket gjorde att 



det blev en krokig bana innan den fårsta räven kunde fångas in. Ett fårsök gjordes på nästa 
räv, men tiden skulle inte räcka till att hitta den innan det skulle börja skymma. 

Jitka fick batteriproblem och tvingades bryta efter sin fjärde räv. 

11 05 18/Enebyberg 
l) Håkan M 0.37.35 5 st 6) Henrik L 1.08.00 
2) Gunnar S 0.46.40 7) BGU/PA 1.20.30 
3) Jitka 0.50.44 8) ID V/Ronald 1.43.30 
4) A MM/Ingvar 0.52.26 9) OY/Lasse 0.17.00 l st 
5) A KF/Bosse 1.07.40 lO) Al B/Per O" 

En mycket snabb 5-rävars 80m-jakt i den stigrika Enebybergsterrängen. Varmt och soligt. En 
av jägarna skulle gena över en bana av något slag strax söder om startplatsen, men hamnade 
innanfår ett stängsel och tvingades gå runt innan han kom ut igen. Banläggare KON/Olle. 

110525/Bögs Gård 
l ) Håkan M 0.46.00 5 st 8) Henrik L 1.01.00 
2) KON/Olle 0.51 30 9) AMM/Ingvar 1.08.36 
3) CJW/Bosse 0.51.55 JO) AKF/Bosse 1.10.30 
4) SVM/Hans 0.55.40 11) Jitka 1.52.00 4 st 
5) FUG/Jan 0.55.41 12) D lY/Rolf 1.53.20 
6) EZM/Leif 0.58.05 13) Johan S 1.33.00 3 st 
7) Gunnar S 1.00.30 

Läs vad DIY/Rolf skrev: "13 jägare ställde upp, trots regnskurar. Pejlingen en bit upp på 
backen vid starten, gav 2:an rakt norrut och 4:an rakt österut. Jag tillbringade 8 pass uppe vid 
4:an, där jag trodde 2:an låg". Banläggare OY/Lasse och AIB/Per. 

11 0608/Fäboda 
l) AM M/Ingvar 0.54.00 5 st 5) AKF/Bosse 1.39.40 
2) KON/Olle 0.56.15 6) Henrik L 2.01.00 
3) Gunnar S 0.58.50 7) ID V/Ronald 1.22.00 3 st 
4) BGU/PA 1.02.00 

En 5-rävars 80m-jakt med OY /Lasse och AIB/Per som banläggare. Det blev en varm, fin och 
svettig avslutning på en regnig dag under tidig eftermiddag. Blött i gräset men de flesta sank
markerna hyggligt torra och användbara som stigar. Dock hittade en av jägarna de blöta sank
markerna, och genom dem skulle han absolut gå! I övrigt en snäll och småkuperad terräng. 

11 0622/Gunnars mara 
l) Håkan M 2.36.30 7 st 7) Jitka 3.12.00 
2) KON/Olle 2.52 15 8) DIY/Rolf 2.43.00 4 st 
3) FUG/Jan 2.55.55 6" 9) BGU/PA 1.46.10 3" 
4) Henrik L 2.38.00 5" lO) Clas T 2.07.10 
5) AMM/Ingvar 2.40.00 11) AIB/Per 2.13.00 l" 
6) SVM/Hans 2.44.00 

Gunnars mara bjöd på en lång bana, drygt 9 km enligt banläggaren, men det blev betydligt 
längre for dem som kom banan runt (Håkan sprang 17 km!). Fyra rävar visade sig ligga 
ganska nära en vägslinga i skogen, de tre återstående låg dock i kartans ytterkanter. 



När vi åkte mot Västerhaninge såg vi tunga regnmoln i den riktningen, men väl framme sken 
solen och det blev en mycket fin men myggrik kväll 

Tre YRK-are dök som vanligt upp på denna säsongens sista jakt i den fina men ibland mycket 
tungsprungna terrängen om man inte hittade någon stig. På några rävar fanns det vatten for de 
törstiga jägarna och tillbaka vid starten hos Gunnar vankades det grillad korv och dricka. Tack 
for en tuff jakt, Gurmar! 

Nu är det SOMMARLOV men i början av augusti startar vi med NM-et i Oslo! 

Trevlig sommar! 

KOMMANDE JAKTER: 

Onsdag03.08: 
Söndag 07.08: 

Onsdag l O. 08: 

Onsdag 17.08: 

Tisdag 23.08: 

Fredag 26.08: 
Lördag 27.08: 

5-10.9: 

Onsdag 14.09: 

Onsdag 2 l. 09: 

Onsdag 28.09: 

Söndag 02.10: 

Söndag 09.10: 

Söndag 16.10: 

NM i Oslo. Se information på www.pejla.se 
Arr. NRRL 

Samling kl 19.00 vid Rö sjön for höstens fOrsta 80m-klubbjakt. 
Arr. KON/Olle 

Samling kl 19.00 vid Sandviks skolafJärfålla for en 5-rävars 2m-jakt 
Arr. BGU/PA 

Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Sista träningstillfället fore SM! 
Arr. AKF/Bosse 

SM vid plats som meddelas via e-post, på hemsidan och på www.peHa.se 
Arr. VRK? 

EM i Rumänien 

Samling kl19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. Håkan M 

Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. AMM/Ingvar 

Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Detta blir den sista onsdagskvällsjakten for hösten. 
Arr. Clas T 

Samling kllO.OO vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. KON/Olle 

Samling kl l 0.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. Andras P 

Samling kl l 0.00 vid plats som meddelas via e-post och på hems idan. 
Arr. Gunnar F 



Söndag 30.10: Samling kl l 0.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. Clas T 

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut under oktober månad med jaktprogrammet för resten av 
hösten/vintern, men dagsaktuell information finns på hemsidan. 

Väl mött i "läskiga" skogen! 

Red. P A Nordwaeger/SMOBGU, Kyrkoherdevägen 17, 168 59 BROMMA 

Tel: 08-26 02 27 
0703-024 533 

e-post: panord@algonet.se 


