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Våren kom tidigt i år och det blev därför endast en skidjakt i februari, nämligen Gunnars 
Sundbyjakt. Därefter smälte snön och vintern tog slut. Vi har dock avverkat en hel del jakter 
enligt resultaten nedan.  !
Som utlovades i förra bladet bifogas årsmötesprotokollet med rapporter från kassör och 
revisor i detta SRJ-Blad. !
För ytterligare information om våra avklarade och kommande jakter finns att läsa på SRJ´s 
hemsida under: http://www.ardf.se/srj !
Resultat från vinterns/vårens klubbjakter !
150207/Sundby !
Till fots   Skidor 
1) AMM/Ingvar 1.57.00 16 st 1) AKF/Bosse 1.44.00 7 st  
2) KON/Olle 1.56.00 14 ”     
3) GNS/Peder 1.54.00 13 ” 
4) Henrik L 1.55.30          
5) BGU/PA 1.38.00 12 ” 
6) Andras P 1.43.00 !!
Traditionsenligt arrangerad Gunnar S denna Sundbyjakt den första lördagen i februari och 
denna gång med 19 st (!) rävar; 7 st 2m-rävar, 7 st ”vanliga” 80m-rävar på 3580 kHz samt 5 st 
svaga rävar på olika frekvenser. !
Jakten var utlyst som en både skidjakt och till-fots-jakt varför vi fick två vinnare. Nästan alla 
rävar låg utmed skidspår, några låg dock på fälten med ett snödjup på ett par decimeter. Skid- 
och fotspår underlättade för de långsamma att hitta rävar mellan passen, eller hitta 2m-rävar 
utan att släpa på 2m-saxen! !
Temperaturen låg strax under 0-graderstrecket och en kanska kraftig, kall vind drog in över 
samlingsplatsen efter jakten när vi undfägnades med grillkorv och dryck. Det blev en vacker 
och stjärnklar kväll när vi sedan åkte hem.  
   !
150222/Kaknäs 
1) AMM/Ingvar 0.37.30 5 st 6) BGU/PA 1.04.50  
2) Gunnar S 0.41.30  7) Clas T 1.06.10  
3) Henrik L 0.41.50  8) AKF/Bosse 1.10.00  
4) KON/Olle 0.52.27  9) Andras P 1.28.00  
5) GNS/Peder 1.02.00 

http://www.speech.kth.se/prod/srj/index.php


!
Dagarna före den av Gunnar F arrangerade Kaknästornsjakten hade all snö försvunnit och det 
såg ut som om det skulle bli en jakt i fin vårterräng, men under lördagskvällen och natten föll 
det blötsnö och täckte marken med ett par tre cm tjockt snötäcke. Och nog blev det blött på 
stigarna och i terrängen, men samtidigt hjälpte fotspåren i snön de långsamma att hitta rävarna 
mellan passen! !
Temperaturen låg på ett par plusgrader och det blåste ganska kallt vid startplatsen, men efter 
någon timme började solen titta fram genom molnen och värma oss lite. I södra Sverige är det 
nu meteorologiskt sett vår, datumet till trots! !!
150308/Brosjön 
1) Gunnar S 1.1.30.30 5 st 4) GNS/Peder 1.44.00 4 st 
2) BGU/PA 1.41.00  5) AKF/Bosse 1.37.00 3 ” 
3) KON/Olle 1.51.00  6) Gunnar F 1.56.00 !
Årets första vårdag med drygt 10 graders temperatur och solsken. Blåsten vid startplatsen 
försvann när vi kom in i skogen. Henrik L hade lagt en drygt 3 km lång 2m-bana med på vissa 
ställen väldigt bökig terräng, vilket gjorde pejlingen svår ibland . Nästan ingen snö fanns kvar 
men det var ett och annat kärr vi skulle passera.  !
Ett gäng hundägare var ute med sina hundar för att öva spårning, och det var nog inte så 
uppskattat att vi trampade rakt genom det preparerade området; men å andra sidan blev nog 
träningen mer realistisk! !!
150322/Lagnö/Kovik 
1) Henrik L 1.14.07 7 st 5) AKF/Bosse 1.47.00 5 st 
2) Gunnar S 1.19.50  6) KON/Olle 1.20.00 4 ” 
3) BGU/PA 1.53.35 6 ” 7) Clas T 1.24.00 
4) Gunnar F 1.59.40  8) GNS/Peder 1.44.00 3 ” !
I ett helt nytt område ute på Värmdö arrangerade AMM/Ingvar säsongen sista söndagsjakt 
med en 7-rävars 80m-jakt. Terrängen var ganska kuperad med många höjder att klättra upp 
på, en del kärrområden att passera genom eller runt om, nyfallen (spår-)snö som lurade oss att 
ibland springa åt fel håll, och här och där fällda träd i något sorts svårgenomträngligt 
plockepinsystem. !
Den senaste tidens soliga och varma väder ersattes på lördagen med snöfall, kall nordlig vind 
och temperaturen runt nollan. Uppehållsväder och en blek sol vid starten, som dock snart 
försvann, och nytt snöfall när vi åkte hem. Kallt! !!
150401/Hagaparken 
1) Henrik L 0.40.17 7 st 6) Andras P 1.18.00  
2) AMM/Ingvar 0.42.49  7) AKF/Bosse 1.35.00 
3) KON/Olle 0.45.10  8) BGU/PA 1.35.10 
4) Gunnar S 0.45.40  9) GNS/Peder 1.59.00  
5) Gunnar F 0.58.20             10) AIB/Per 0.30.00 1 st  



Årets 1.a apriljakt och årets första kvällsjakt arrangerades av Clas T med start vid infarten till 
Hagaparken vid Koppar-tälten. ”Sju 80m-rävar och inget inne i slottsområdet” var informa-
tionen från banläggaren innan han skickade iväg oss. !
Korta antenner lurade en del av oss i början att springa för långt mellan rävarna, men vi lärde 
oss så småningom. Väl gömda rävar och mörkret blev ingen bra kombination. !
En hagelskur kom vid femtiden, men den försvann och ersattes med en ganska kylig vind och 
halvmulet. En blek måne syntes genom det tunna molntäcket när vi åkte hem.  !!
150408/Lidingö 
1) AMM/Ingvar 0.42.37 5 st 5) GNS/Peder 1.10.00  
2) Henrik L 0.55.40  6) BGU/PA 1.23.00  
3) Gunnar S 1.00.30  7) Andras P 1.35.00  
4) KON/Olle 1.09.30  8) KMU/Peter 1.35.10 !
Bosse/AKF arrangerade denna 5-rävars 2m-jakt vid Långängens gård. Det blev en hel del 
extraspring upp och ned för höjderna när bäringarna visade fel och detta drog ut på tiden.  
Dessutom var några rävar väl gömda i buskarna. Banlängd knappt 3 km fågelvägen. !
Bra väder, några grader varmt och torrt i backarna. !!
150415/Lovö 
1) AMM/Ingvar 0.56.30 7 st 4) Henrik L 1.25.17  
2) KON/Olle 1.02.45  5) GNS/Peder 1.29.00  
3) Gunnar S 1.06.15  5) AKF/Bosse  1.29.00 !
Red. -BGU/PA arrangerade denna 7-rävars 80m-jakt med start vid den NÖ sidan av Lovö 
vattenverk. Ett svagt regn föll någon timme före start och det blåste ganska kallt trots att det 
var ca 6 grader varmt. Ett par ryttare dök upp vid startplatsen och fick lite info om vad vi höll 
på med. !
Terrängen var lite besvärlig på några ställen pga ett flertal omkullvräkta träd efter en storm för 
ett par år sedan och det finns en del blöta områden i skogen. Banlängd drygt 3 km. Pann-
lampan är fortfarande ett måste. !
Rådjur dök upp på några ställen både på eftermiddagen, när rävarna gömdes, och på torsdags-
morgonen, när de plockades in. !!
KOMMANDE JAKTER !
Onsdag 22.04: Samling kl 19.00 vid Skavlöten för en 2m-jakt. Pannlampa? Nja 
   Arr. KON/Olle !
Fredag/lördag 
  24-25.04: Nationell jakt N1 i Kumlatrakten. För info se www.pejla.se 
   !



Onsdag 29.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
   Pannlampa? Ja! 
   Arr. Gunnar S !
Onsdag 06.05: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. Henrik L !
Lördag/söndag 
  9-10.05: Nationell jakt N2 i Göteborgsområdet. Info kommer via hemsidan !
Onsdag 20.05: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. Andras P !
Onsdag 27.05: Gemensam jakt med VRK + KM 2m. 
   Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. OY/Lasse + medarbetare !
Onsdag 03.06: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. AKF/Bosse !
Måndag 08.06: Gemensam jakt med VRK i Västeråstrakten.  
   Samling vid tid och plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. VRK !
Fredag-söndag 
  12-14.06: Nationell jakt N3 i Stockholmsområdet. 
   Samling vid tid och plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. SRJ !
Onsdag 17.06: Gunnars mara! 
   Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. Gunnar S !
Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i slutet av juni efter Gunnars mara, men dagsaktuell 
information finns på hemsidan.  
  
Väl mött i ”läskiga” skogen! 
    !
Red. PA Nordwaeger/SM0BGU, Kyrkoherdevägen 17, 168 59 BROMMA  !
Tel:  08-26 02 27  
  0703-024 533  !
  e-post: <panord38@icloud.com> Observera den nya e-postadressen! 
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