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Det är med stor sorg vi har fått beskedet att SRJ 's grundare, heders
medlem och supporter under alla år, Alf Lindgren/SM5IQ, har gått 
ur tiden vid 91 års ålder den 4/9 2013 efter en tids sjukdom. 

Tillsammans med några vänner och amatörer bildade han 1948 för
eningen Stockholm Rävjägare, som började praktisera radiopejling 
med tävlingsinslag. Utrustningarna var stora och sändarna krävde i 
vissa fall bil för att kunna förflyttas, men med tiden blev apparaterna 
mindre och många minns nog "Folksaxen", som konstruerades av 
Alf och såldes av Elfa Radio. 

Många är också historierna om rävjaktema på 50- och 60-talet, t ex 
räven Pluto nedstoppad i en barnvagn, som drogs runt i smällkalla 
vintern; skenantennen in i en grotta med söndertrampad is på vatten
ytan; trippeljakter med bil som kunde avslutas med pistolskjutning 
från rullande bil, utlandsresor för att sprida rävjaktsintresset mm 
mm. Artiklar i QTC 1968 och 1981 rekommenderas att läsa. 

1953 var Alf en av SRJ-arrangörema av årets SM, och det finns fyra 
protokollförda sammanträden vid planeringen. Med tanke på hans 
anställning på FRA med allt "hysch-hysch" har försättsbladen 
märkts med "Hemligt. Förvaras under lås". Något datum för upp
hävande t av hemligstämplingen finns dock inte, varför de fortfarande 
rorvaras under lås. 

På 1970-talet var Alf en av grundarna av Täby Sändaramatörer, där 
han var mycket verksam, bl a som redaktör av hemsidan, ända fram 
till sin sjukdom. 

Vi är många som kommer att minnas Alf fdr hans entusiasm och 
intresse fOr rävjaktsverksamheten i SRJ, även om han inte själv del
tog som jägare under senare år, men han ställde flera gånger upp som 
medarbetare vid större tävlingar såsom SM i stockholmsområdet och 
vårt räv-VM 1994. 

Höstsäsongen är nu igång med Olles inledningsjakt vid Mörtsjön i Täby, men innan vi redo
visar den kommer ett litet reportage från årets NM, som genomfördes i skogarna väster om 
Norrahammar/Hovslätt med en summering längre ned. 

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

Resultat av sommarens och höstens jakter 

Vi börjar med NM-et, som genomfördes 26 - 28 juli i Norrahammar/Hovslätt söder om 
Jönköping. Dagen började med ett skyfall, som ställde till stora problem i Jönköping med 



översvämmat sjukhus, IKEA och E4, men det lugnade ned sig innan sprinträvarna sattes ut. 
Ett besök av räddningstjänsten fick vi efter att automatlarm från vandrarhemmet. 

Första tävlingen bestod av en sprinttävling på fredagseftermiddagen i skogsområdet bakom 
hotellet/vandrarhemmet Spånhult i Norrahammar. Den uppskattade vinnartiden på ca 20 min 
blev dubbelt så lång, inte beroende på en lång bana utan fastmer på en tät undervegetation. 
Vinnare blev Jon Sletvold från Norge med Håkan Melin som tvåa och Kimmo Lehtosaari från 
Finland på tredje plats. 

På lördagen genomfördes den nästan 5 km långa 80m-jakten i en ganska kuperad terräng 
omedelbart väster om samhället med målet på en gräsmatta på en privattomt! För att komma 
dit tvingades jägarna passera en extra "hjälp-mig-hem"-sändare, som fanns i början av 
målkorridoren, och som låg halvvägs ner i den branta och svårframkomliga sluttningen. 
Mycket soligt och varmt, vilket krävde ett paraply för att kunna se datorskärmen med 
Sportldent-resultaten. En tårta överlämnades efter helgen som tack for gräsmattelånet 

Med buss kördes jägarna ca 3 km till startplatsen längst norrut på kartan och sedan var det 
gångavstånd från målet, nere i högra karthömet, till vandrarhemmet. En gemensam middag 
med prisutdelning avslutade denna dag. Vinnare individuellt blev igen Håkan Melin med Jitka 
Zakova som tvåa och Kimmo som trea. Lagtävlingen vanns av Sverige med Finland på andra 
plats och Norge på tredje. 

Söndagens drygt 5 km långa 2m-jakt genomfördes i en betydligt snällare terräng med många 
stigar och skogsvägar. Jägarna körde i karavan till en golfbana längst ned på kartan, där 
gårdagens buss väntade för att köra dem runt skogsområdet till startplatsen längst norrut. 

Där väntade också en reporter med fotograf från Jönköpings-Posten och resultatet blev en 
mycket bra artikel med bilder i måndagens tidning. 

Vädret var betydligt sämre nu och under en del av tävlingen fick paraplyet användas till det 
ett paraply är avsett for, nämligen att skydda måldatorn och skrivaren från regnet. Askan 
mullrade på avstånd, men kom lyckligtvis inte fram till oss. En gemensam lunch med 
prisutdelning avslutade årets NM. Vinnare individuellt blev för tredje gången Håkan Melin 
med Bengt Evertsson på andra plats och Jitka på tredje plats. Lagtävlingen vanns i samma 
ordningsfciljd som dagen fcire. 

Vi fick en mycket bra hjälp av fem radioamatörer från SV ARK (Södra Vätterbygdens 
Amatörradioklubb) liksom fem orienterare från JOK (Jönköpings Orienteringsklubb), som i 
tvåmannagrupper la ut rävarna och sedan tog in dem. Ett stort tack till dem. 

Ansvariga ror detta NM var - BGU/P A och -O Y/Lasse. 

130807/Mörtsjön 
1) Jitka 0.41.55 7 st 6) Andras P 1.22.20 
2) AMM/Ingvar 0.45.09 7) Clas T 1.25.30 
3) Gunnars 0.46.05 8) BGU/PA 1.13.20 6 st 
4) Henrik L 0.50.42 9) AKF/Bosse 0.59.00 5" 
5) Johan S 1.22.18 

Olles traditionella 80m-höststartjakt vid Mörtsjön bjöd på en liten överraskning: Utöver fem 
vanliga rävar fanns det två fox-0-ring-rävar markerade på kartan på frekvenserna3540kHz 
resp 3560 kHz och med bara ca l 00 m räckvidd. Det gällde att orientera rätt nu. 



Mycket fin terräng med många stigar och torra kärr. V armt med uppehållsväder (ett lätt regn 
foll mitt på dagen) och en och annan mygga stötte vi på när vi väntade på att en räv skulle 
starta. sekundstrid mellan Johan och Andras. 

130814/Kärsön 
l) Jitka 0.39.35 5 st 5) KON/Olle 1.04.55 
2) Henrik L 0.39.40 6) AKF/Bosse 1.30.00 
3) AMM/Ingvar 0.50.30 7) Johan S 1.23.00 4 st 
4) Gunnar S 1.00.50 

En ganska kort 5-rävars 2m-jakt i den fina, lite lagom kuperade Kärsö-terrängen. Ett svagt 
regn foll när rävarna gömdes i gransnår eller uppe på en höjd, men när jakten började blev det 
uppehållsväder och en fin kväll. Ännu finare var det på morgonen dagen därpå när rävarna 
togs in. Start och mål på samma plats invid Brostugans servering, vilket gjorde jakten lite 
sprintbetonad. sekundstrid mellan Jitka och Henrik. Banläggare BGU/P A 

130820/Stockb::i 
l) AMM/Ingvar 0.54.10 5 st 6) Andras P 1.28.00 
2) Jitka 1.18.00 7) KON/Olle 1.33.00 
3) Henrik L 1.20.30 8) Johan S 1.38.50 
4) Bosse S 1.24.30 9) BGU/PA 1.27.30 3 st 
5) Gunnar S 1.25.00 lO) Magnus H saxhaveri 

"Det här blir en löpträningsjakt'\ sa banläggaren AKF/Bosse och då trodde vi att det låg en 
räv i varje hörn på kartan, eftersom denna 2m-jakt var den sista träningsjakten fOre kommande 
SM. 

Men så var det inte. Banlängden var drygt 4 km med rävarna i den östra delen av kartan, men 
de var på några ställen knepigt placerade t ex vid foten av en brant, vilket gav upphov till 
reflexer och vi letade på fel ställen. 

Ingvar gjorde ett kanonlopp med 24 (!) minuters marginal till Jitka. Varmt, vackert och inget 
behov av pannlampan. 

130904N el amsund 
1) Jitka 
2) HåkanM 
3) Henrik L 

0.30.15 
0.47.50 
0.49.51 

7 st 4) Gunnar S 
5) KON/Olle 
6) Clas T 

0.52.15 
1.01.00 
0.59.00 4 st 

Sex jägare infann sig till denna varma sommarkväll for en sista jakt fore EM i Polen och 
därfor var banan inte alltfOr lång, ca 2,5 km fågelvägen mellan de sju kontrollerna. Stort 
grattis till Jitka, som hade bra flyt mellan rävarna. Banläggare AMM/Ingvar 

130918/Grönsta 
l) AMM/Ingvar 
2) Henrik L 
3) KON/Olle 
4) Gunnar S 
5) Jitka 

0.46.28 
0.48.14 
1.01.44 
1.09.00 
1.32.10 

5 st 

En 5-rävars 2m-jakt med AKF/Bosse som banläggare 



130925/Grimsta 
l) Jitka 0.34.00 5 st 5) Henrik L 0.59.50 
2) AMM/Ingvar 0.35.45 6) AKF/Bosse 1.01.50 
3) Gunnar S 0.45.05 7) Clas T 1.20.50 
4) KON/Olle 0.52.45 8) Johan S 1.11.30 2 st 

Arets sista kvällsjakt~ en 5-rävars 80m-jakt och tillika SRJ KM Natt, genomfårdes i Grimsta
skogen på en ganska kort ban~ drygt 2 km lång~ eftersom terrängen är småkuperad och det 
var beckmörkt. Uppehållsväder med svag och ganska kall vind. 

Målet med tidtagning var vid starten och det blev en spurtstrid mellan Jitka och Ingvar. Johan 
fick kompassproblem och tvingades bryta efter två rävar. Banläggare BGU/PA 

KOMMANDEJAKTER 

Söndag 06.10: Samling kl10.00 vid Rudan i Handen får SRJ's och VRK's dag-KM 
Arr. Andras Paål 

Söndag 13.10: Samling kllO.OO vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. KON/Olle 

Söndag 20.10: Samling kl l 0.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. Gunnar F 

Söndag 27.10: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. Clas T 

Söndag 10.11: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. Jitka och Johan 

Söndag 17.11: Samling kl l 0.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. Henrik L 

Söndag 01.12: Samling kl10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. BGU/PA 

Söndag 15.12: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
Arr. AMM/Ingvar 

Tisdag 31.12: Samling kl l 0.00 för årets sista jakt vid plats som meddelas via e-post och 
på hemsidan. 
Arr. Gunnar S 

Nästa SRJ-Blad kommer ut i januari 2014 med kallelserna till de fårsta jaktema samt till års
mötet~ men dagsaktuell information finns på hemsidan. 

Väl mött i "läskiga" och snart vita skogen! 

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

Tel: 08-26 02 27~ 0703-024 533 

e-post: panord@algonet.se 


