
  
SRJ-Bladet !

Årgång 68    Nr 4 !
2015-06-19 !

Midsommarafton !
Sommaren kom under ett par dagar före midsommarhelgen med värme och sol, men nu är det 
bara drygt 10 grader varmt och lite regn. Det gäller att vara klädd om midsommaraftonens 
middag ska inmundigas utomhus, om man inte befinner sig i Norrland med sol och värme. !
Gunnars mara avslutade som vanligt vårsäsongen med en 7-rävarsjakt i Balingsnästerrängen 
med alla sina brantfötter och stigar, som går åt fel håll. Jitka vann med Håkan på andra plats 
och Ingvar på tredje. !
I augusti väntar NM i Norge och EM i Tjeckien. !
För ytterligare information om våra avklarade och kommande jakter finns att läsa på SRJ´s 
hemsida under: http://www.ardf.se/srj !
Resultat från vårens klubbjakter !
150422/Skavlöten 
1) AMM/Ingvar 0.49.17 5 st 5) GNS/Peder 1.16.00   
2) Gunnar S 1.01.50  6) AKF/Bosse 1.38.00   
3) Henrik L 1.08.40  7) Andras P 1.30.00 4 st 
4) BGU/PA 1.13.40 !
Soligt men ganska kallt på kvällen kännetecknade denna ganska korta 2m-jakt (banlängd ca 
2,5 km) vid Skavlöten med KON/Olle som banläggare.  !
En av rävarna låg i ett skyttevärn där det fanns ytterligare två lättfunna orienteringsskärmar att 
undersöka innan vi hittade det riktiga. Den kuperade terrängen gjorde att vissa bäringar blev 
helt felaktiga. Alla rävar var placerade söder om startplatsen denna gång. !
150429/Granby 
1) AMM/Ingvar 1.19.53 7 st 5) Andras P 1.55.00 5 st 
2)  Henrik L 1.31.55  6) AKF/Bosse 1.27.00 4 ” 
3) KON/Olle 1.42.39  7) GNS/Peder 1.54.00 
4) BGU/PA 1.51.30 !
Snöblandat regn föll när vi körde till startplatsen vid Granby i de djupa Huddingeskogarna, 
men det upphörde strax före starten och solen och senare månen lyste på oss från en molnfri 
himmel. !
Gunnar S hade lagt en ganska kort bana i den ordentligt kuperade terrängen, så det blev 
många branta och steniga höjder att, ibland, krypa uppför. Trots det klara vädret blev det 
nödvändigt med pannlampa runt kl 21. !

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


150520/Rudan 
1) AMM/Ingvar 0.38.30 12 st 5) KON/Olle 1.01.15 
2) Gunnar S 0.42.24  6) Anders 1.03.40 
3) GNS/Peder 0.55.05  7) AKF/Bosse 1.34.00 
4) BGU/PA 1.00.18 !
Andras hade lagt en drygt 3 km lång sprint-jakt runt sjön Nedre Rudan med 5 st långsam-
sändande rävar på 3520 kHz, ”mellankontroll” på 3550 kHz, 5 st snabbsändande rävar på 
3570 kHz, bacon på 3600 kHz samt mål. Rävarna var bara markerade med en röd-vit snitsel 
och en orienteringsklämma, inte alldeles lätta att finna i den ibland kuperade terrängen. !
Strålande väder och efter jakten bjöd han och XYL Aliz på te, hembakade bullar och annat 
tilltugg.  !
150527/Enköping 
1) AMM/Ingvar 1.11.22 5 st 8) DIY/Rolf 1.52.37  
2) Christer E 1.20.15  9) Henrik L 1.57.56  
3) KON/Olle 1.25.86             10) EZM/Leif 1.22.00 3 st 
4) Gunnar S 1.31.25             11) GNS/Peder 1.57.13 
5) CJW/Bo 1.36.53                   12) FUG/Jan 1.04.17 2 ” 
6) KMU/Peter 1.40.13                   13) AKF/Bosse 2.17.00 4 ” (övertid) 
7) SVM/Hans 1.44.02                   14) FNB/Göran 2.06.59 3 ”      ” !
SRJs 2m-KM, tillika en gemensam jakt med VRK, arrangerades vid Brånstagården söder om 
Enköping med OY/Lasse som banläggare och BGU/PA som medhjälpare. !
Regnet öste ner ett par timmar före start, men det upphörde och eftermiddagen/kvällen bjöd 
på sol och en aning svalt väder. Skogen var mjukt kuperad med tjock undervegetation och 
dessutom ordentligt blöt, vilket ställde till det med reflexer och ganska svaga signaler. 
Banlängd strax under 5 km, men det fanns jägare som kom i mål med närmare 10 km i benen. !
150603/Fågelöudde 
1) Gunnar S 0.33.20 5 st 7) GNS/Peder 0.59.00  
2) AMM/Ingvar 0.35.05  8) BGU/PA 1.02.45  
3) KMU/Peter 0.50.00  9) Gunnar F 1.06.00  
4) Clas T 0.53.10             10) HPL/Anders 1.10.00  
5) KON/Olle 0.57.00             11) EOS/Kent 1.26.00 3 st 
6) Henrik L 0.57.10  !
AKF/Bosse arrangerade denna drygt 2 km långa 2m-jakt i en småkuperad terräng med mycket 
blåbärsris och med en räv blott 150 m från start. Vackert väder men blåsigt vid startplatsen. !
För vissa gick det som på räls att hitta rävarna, för andra spelade reflexer elaka spratt med 
mycket spring fram och tillbaka i skogen. !
150608/Björksta 
1) Christer E 1.06.40 7 st 6) CJW/Bosse 1.32.10  
2) KMU/Peter 1.16.00  7) SVM/Hans 1.36.30  
3) EZM/Leif 1.16.10  8) DIY/Rolf 1.51.00  
3) FUG/Jan 1.16.10  9) DAA/John 1.57.00  
5) Gunnar S 1.28.10 



Denna jakt var den andra gemensamma VRK/SRJ-jakten på 80m, förlagd till Björksta utanför 
Västerås med FNB/Göran som banläggare. !
Ett par av rävarna var väl gömda, en av dem inne i en gran. Det blev en mycket jämn strid 
mellan platserna 2 till 4, där KMU/Peter vann med 10 sekunder före EZM/Leif och FUG/Jan 
som slutade på samma tid. !
150612-13/Domarudden 
Vid Domarudden utanför Åkersberga avgjordes den tredje uttagningstävlingen för RPO-EM i 
Tjeckien i augusti, tillika svenskt 2m-mästerskap. 14 st deltagare från Göteborg, Örebro, 
Västerås och Stockholm ställde upp på fredagen och 15 st på lördagen. Förläggningen 
arrangerades i en hast i Le Mat B&B-hotell i Åkers-Runö (i hast därför att den från början 
utsedda Hemvärnsgården/orienteringsstugan i Åkersberga inte tillät övernattningar!). !
På fredagseftermiddagen genomfördes 80m-jakten i skogarna norr om Domarudden i ett 
mycket varmt väder med temperaturer kring 25C. Tävlingen följde de internationella reglerna 
där H60 och H70 bara behövde hitta fyra rävar, inga rävar inom 700 m från startplatsen och 
inga rävar närmare varandra än 400 m. Banlängd ca 5 km i en ganska besvärlig terräng om 
man inte använde stigarna. !
På lördagsförmiddagen genomfördes 2m-jakten öster om Domarudden i ett lika varmt väder 
och i en lika besvärlig terräng som på fredagen. Denna jakt gällde som svenskt 2m-
mästerskap med gemensam start och alla skulle hitta alla fem rävarna. Efter jakten bjöd vi på 
fria dopp i den fina Drängsjön innan det blev dags för prisutdelning. !
Individuell vinnare på de två tävlingarna blev Håkan Melin, som också blev svensk mästare 
på 2m. GRATTIS! !!
150617/Balingsnäs 
1) Jitka 1.51.00 6 st 9) KON/Olle 2.32.10  
2) Håkan M 1.54.10             10) SVM/Hans 2.18.00 4 st  
3) AMM/Ingvar 2.05.04             11) Andras P 2.31.55  
4) FUG/Jan 2.12.29             12) BGU/PA 1.43.50 3 ” 
5) Henrik L 2.23.40             13) Johan S 1.45.00  
6) KMU/Peter 2.24.50             14) AKF/Bosse 1.47.00  
7) GNS/Peder 2.25.08             15) Clas T 2.43.50  
8) DIY/Rolf 2.31.50             16) AIB/Per 1.58.00 1 ” !
En rekordstor grupp samlades vid Balingsta denna småregniga onsdagskväll för Gunnars 
mara, tillika den sista SRJ-jakten före sommaruppehållet. !
Gunnar hade lagt ut sju rävar i den bökiga, blöta och kuperade terrängen, men räv 6 slutade 
efter ett par pass och förblev tyst under hela jakten och ingen lyckades av en slump springa på 
den på väg mellan rävarna. Banlängd ca 6 km mätt fågelvägen, men många sprang betydligt 
längre runt alla brantfötter och Mörtsjön. !
Nu vankas ”sommarlovet” och vi ses igen den 5.e augusti på Olles första jakt. !!!



KOMMANDE JAKTER !
Onsdag 05.08: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
   Arr. KON/Olle 
Fredag/söndag 
  07-09.08: NM i Lillehammar    !
Onsdag 12.08: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
   Arr. AIB/Per !
Måndag/söndag 
  17-23.08: EM i Tjeckien !
  Tisdag 01.09: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan för 
   den sista träningsjakten före SM. 
   Arr. AKF/Bosse !
Fredag/lördag 
  04-05.09: SM i Västerås !
Onsdag 09.09: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
   Arr. Gunnar F !
Onsdag 16.09: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. AMM/Ingvar. !
Onsdag 23.09: Samling vid tid och plats som meddelas via e-post och på hemsidan för 
   höstens sista nattjakt. Den blir också vårt 80m natt-KM. 
   Arr. BGU/PA !
Söndag 04.10: Samling vid tid och plats som meddelas via e-post och på hemsidan för 
   höstens sista nattjakt. Den blir också vårt 80m dag-KM. 
   Arr. KON/Olle !
Söndag 11.10: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
   Arr. Clas T !
Söndag 18.10: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
   Arr. Håkan M !
Söndag 25.10: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan. 
   Arr. Jitka/Johan (Nyköpingstrakten?) 
    !
Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i slutet av oktober, men dagsaktuell information finns på 
hemsidan.  
  
Väl mött i ”läskiga” skogen! 
    !!
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