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Hösten har kommit även om det är ganska varmt ibland. Mycket svamp har siktats mellan 
passen i skogarna. KM både natt och dag är avgjorda och återigen blev Gunnar S klubb
mästare. Gratulerar! 

Onsdagskvällsjaktema är över, så nu behöver vi inte pannlamporna mer, men glöm inte bort 
att "motionera" batterierna då och då. 

Resultaten av våra jakter fmns nedan. 

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

Resultat av höstens jakter 

11 0810/Rösjön 
l) Håkan M 
2) Jitka 
3) Gunnar S 
4) AMM/Ingvar 

0.36.40 
0.40.00 
0.40.1 o 
0.40.54 

5 st 5) Henrik L 
6) BGUIPA 
7) AKF/Bosse 
8) Johan S 

0.57.00 
1.15.00 
1.20.00 
1.26.00 3 st 

Den första sensommarjakten, arrangerad av KON/Olle, avgjordes i terrängen söder om P
platsen vid Rösjöbadet med fem 80m-rävar. För att vi inte skulle hamna för långt bort i slutet 
av jakten, då mörkret skulle komma, startades räv 5 efter 20 minuter, och den låg i närheten 
av startplatsen. Detta hindrade dock inte Bosse, på sin väg mot en annan räv, att hitta den 
redan i början av jakten då den var tyst, så han hittade den två gånger (utan bonus!). 

Det häftiga skyfallet under eftermiddagen upphörde en stund före jaktstart och kvällen blev 
ftn. 

110817/Viks jö 
l) KON/Olle 0.47.57 5 st 6) Henrik L 1.17.30 
2) Jitka 0.48.11 7) lOV/Ronald 1.54.00 
3) Håkan M 0.49.03 8) Johan S 1.05.00 3 st 
4) Gunnar S 1.04.50 9) Clas T 1.40.40 
5) AMM/Ingvar 1.05.51 

En ganska snäll2m-jakt vid Sandviks skola, men inte helt utan problem. Räv 3 var så svag att 
några jägare inte hörde den förrän de kom i närheten (men den hördes från starten). 
Antennpro b lem? Räv l låg bara drygt hundra meter från startplatsen och ca l O m framför ett 
litet stup med en del "kringspring" som resultat. 

Ronald utnyttjade en SL-buss (!)på väg tillbaka till startplatsen, eftersom han kom ut på stora 
vägen just när bussen kom förbi. Detta sparade både honom och oss en del tid innan vi åkte 
hem. 



Bra väder under jakten men när rävarna togs in morgonen därpå hängde regnet i luften. 
Banläggare -BGU/P A 

Il 0823/Stockby 
l) Håkan M 
2) KON/Olle 
3) AMM/Ingvar 
4) Gunnar S 
5) BGU/PA 

0.31.33 
0.36.52 
0.38.03 
0.42.20 
0.48.30 

5 st 

AKF/Bosses traditionella tisdagsjakt fore SM genomfordes i strålande solsken och varmt 
väder. Några möjligheter att testa pannlampan fanns inte, eftersom solens strålar flödade över 
tävlingsområdet 

Banlängden var ca 3 km med mycket stigar vilket gjorde jakttiderna korta, och vi kunde kom
ma hem ovanligt tidigt, runt kl 21. Nu väntar SM i Fagersta den kommande helgen med VRK 
som arrangerande klubb. 

110826-27/Fagersta 

Årets SM arrangerades av VRK med SVM/Hans som arrangör och banläggare. HQ var for
lagt till campingplatsen Eskiln, där det serverades nattmacka och frukost. 

Terrängen var ganska krävande med berg, gruvhål med stängsel, gruvhål utan stängsel, kraft
ledningar, kalliyggen som inte fanns på kartorna (1:10.000 på natten, 1:15.000 på dagen och 
båda i A4-format) samt lokala malmforekomster som fick kompassnålen att visa litevadsom
helst Vätska fanns på dagetappen vid den högst belägna räven, vilket nummer fick vi dock 
inte reda på i forväg. 

Varmt och fint väder på båda etapperna. Vinnare totalt blev Håkan M med 139,06 min, tvåa 
Bengti-VMU på 177,14 min och trea Ingvarl-AMM på 185,04 min. Mer detaljerad info finns 
på http://www.pejla.se/results/res20 l llsm35/20 11 s m 35. htm 

Tack Hans för ett bra SM; nu ser vi fram mot nästa SM i Göteborgstrakten 2012. 

11 0914/Knalleborg 
l) Jitka 0.41.50 5 st 6) AKF/Bosse 1.06.45 
l) Gunnar S 0.41.50 7) BGU/PA 1.06.55 
3) AM M/Ingvar 0.48.07 8) Clas T 1.07.05 
4) KON/Olle 1.02.23 9) Henrik L 1.07.45 
5) Andras 1.06.00 lO) Al B/Per 0.58.00 l st 

Den forsta riktiga kvällsjakten, där lampan behövdes efter ca 20 minuter. Håkan arrangerade 
en 5-rävars 80m-jakt i den fma Knalleborgsterrängen och med en liten skvätt regn strax före 
start, därefter fmt väder och efter en timme började det regna igen, nu med stora blöta dropp
ar. 

Spurtstrid och dött lopp mellan Jitka och Gunnar S. Fyra andrajägare strålade senare samman 
från olika håll vid den femte och sista räven och det blev en strid att komma först. Andras 
vann. 



11 0921/V elamsund 
l) Gunnar S 1.32.00 5 st 5) Clas T 1.17.00 3 st 
2) BGU/PA 1.50.00 6) Andras P 1.17.20 
3) KON/Olle 1.51.48 7) AKF/Bosse 1.29.40 
4) Henrik L 1.50.00 4" 

Vi välkomnades av ett stort rävmaskeradshuvud när vi samlades for en 5-rävars 2m-kvällsjakt 
i jungfrulig terräng for oss rävjägare, nämligen vid Vetamsund på Värmdö, arrangerad av 
AMM/Ingvar. Regn fOll under dagen och blötlade banläggaren, men det klarnade upp fOre 
start och blev en stjärnklar och ganska varm kväll. 

Fin, kuperad och stigrik terräng med mycket mossa på stenar och berghällar när vi gick 
kompasskurs mellan vissa rävar. 5:ans räv startade med ett kort pip, men kom sedan igång och 
fungerade utan anmärkning under resten av jakten. Av vinnartiden att döma blev banan 
ganska lång, 4-5 km. 

Henrik L hittade fem rävar men på övertid (2.05.00), varfor bara fyra räknas honom tillgodo. 

11 0928/Flottsbro 
l) Gunnar S 0.56.43 5 st 5) BGU/PA 1.31.40 
2) AMM/Ingvar 1.09.09 6) Andras P 1.32.00 
3) KON/Olle 1.17.00 7) AKF/Bosse 1.37.40 
4) Henrik L 1.21.00 

Årets 80m natt-KM arrangerades av Clas T med medhjälpare Mats vid Flottsbro i ett ganska 
varmt väder och med en stjärnklar kväll. Banlängd ca 4 km med många stigar och vägar, men 
det fanns gott om mossbelupna stenar där rävarna låg. 

Fyra rävar låg norrut medan den femte låg söderut och de flesta av oss startade också norrut, 
vilket gav oss en lång transportsträcka till målräven i söder. På vår väg norrut rundade vi S:t 
Botvids kyrkogård med många ljus vid gravarna - en mycket vacker syn när vi kom nedfor 
backarna norrifrån. 

Denna jakt blev den sista kvällsjakten for säsongen. Nu kommer söndagsjaktema. 

111 002/Löttingelund 
l) AMM/Ingvar 
2) Gunnar S 
3) BGU/PA 

1.19.23 
1.31.30 
1.31.35 

7 st 4) OY/Lasse 
5) Henrik L 
6) Andras P 

1.59.50 
2.00.00 
2.00.10 

KON/Olle arrangerade den forsta söndagsjakten, 7 st 2m-rävar, fOr höstsäsongen vid en plats 
norr om Löttingelund i Täby. Fortfarande ganska varmt i luften med ca 15 grader C. 

111 009/Rudan 
l) Håkan M 0.58.10 7 st 9) FNB/Göran 1.42.30 
2) Jitka 1.07.52 10) BGU/PA 1.47.30 
3) Gunnar S 1.08.00 11) DIY/Rolf 1.47.35 
4) CJW/Bosse 1.20.04 12) AKF/Bosse 1.49.30 
5) SVM/Hans 1.27.00 13) Henrik L 1.59.50 
6) AMM/Ingvar 1.30.03 14) Clas T 1.46.40 5 st 
7) EZM/Leif 1.33.00 15) Johan S 1.51.00 
8) FUG/Jan 1.40.33 



Årets 80m dag-KM arrangerades av Andras P i terrängen väster om Haninge centrum och 
Rudansjöarna i ett mycket vackert väder med frost på de öppna fälten på morgonen. När solen 
steg upp och värmde vägskyltarna började det ryka från dem! 

Det fanns många stigar i det fina och mycket småkuperade området, så det gällde att hålla 
reda på var man var någonstans, annars kunde det bli mycket extraspringande och försök att 
läsa in sig igen. Blöta om fötterna blev vi när vi skulle vada genom sankmarkerna. 

VRK kom med sex man för att göra upp om sitt KM, flyttat hit till Sthlm från E-tuna. 

Grattis Håkan till dagens förstaplats och grattis till Gunnar S, som blev klubbmästare i år. 
Grattis också till CJW/Bosse för sin förstaplats här och, om jag förstod rätt, så blev han också 
VRK's klubbmästare i år. 

111 023/Knalleborg 
l) Håkan M 1.17.34 7 st 6) Gunnar S 1.55.20 6 st 
2) Jitka 1.30.50 7) Henrik L 1.55.30 
3) A MM/Ingvar 1.33.54 8) AKF/Bosse 1.20.00 4" 
4) Andras P 1.40.00 9) Johan s 1.26.00 2" 
5) KON/Olle 1.58.45 

Sjurävars 2m-jakt är tydligen inte så lätt. Trots en ganska kort bana och välkänd terräng så 
blev det långa tider, och flera jägare hade haft stora besvär vid flera rävar. Bäringarna pekade 
hit och dit även på nära håll. 

Men det var i alla fall vackert väder; klarblå himmel, varmt i solen och vackra höstfårger på 
träden. Flera av jägarna sprang med nya GPS-enheter, levererade av Henrik. 

Banläggare Clas T 

KOMMANDE JAKTER: 

Söndag 30.10: Samling kl l 0.00 vid plats som meddelas via e-post och på hems idan. 
Arr. Gunnar F 

Söndag 13.11: Samling kllO.OO vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. Henrik L 

Söndag 27. 11 : Samling kl l O. 00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsid an. 
Arr. Andras P 

Söndag 11.12: Samling kli 0.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. BGU/PA 

Lördag 31 .12: Samling kil 0.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. Gunnar S 



Nästa SRJ-Biad beräknas komma ut i början av januari 2012 med resultaten från ovanstående 
jakter samt kallelsen till nästa årsmöte, men dagsaktuell information fums på hemsidan. 

Väl mött i "läskiga" skogen! 
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0703-024 533 
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