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Efter en varm och mycket torr sommar har vi nu kommit in i höstsäsongen efter NM-et i Orsa, 
SM-et i Hallberg och EM-et i Litauen. !
Ytterligare information om våra avklarade och kommande jakter finns att läsa på SRJ´s 
hemsida under: http://www.ardf.se/srj !
Resultat från höstens klubbjakter !
170809/Mörtsjön 
1) AMM/Ingvar 0.46.30 10 st 6) Anders/HPL 1.37.30  
2) Peter Haglund 0.56.45  7) Gunnar S 1.44.00 
3) KMU/Peter 1.03.30  8) BGU/PA 1.16.00 7 st 
4) Henrik L 1.19.50             9) AKF/Bosse 1.37.30 4 ” 
5) GNS/Peder 1.26.50                      !
Olle arrangerade som vanligt höstens första jakt, men denna gång som en fox-o-ring med tio 
rävar, fem snabba på 3570 kHz och fem långsamma på 3580 kHz. Banlängd ca 3,5 km. !
Under jakten kom plötsligt en mycket stark polsk signal in på frekvensen med sitt CQ CQ och 
blockerade effektivt de svaga rävarna under drygt 5 minuter. Att hitta en räv under denna 
störning var inte möjligt. !
I slutet av jakten började det regna ganska ordentligt och det blev lite skumt i skogen. En 
pannlampa behövs högst sannolikt nästa vecka. !
170816/Stockby 
1) HPL/Anders 0.46.15 5 st 5) Gunnar S 1.04.55 
2) GNS/Peder 0.47.40  6) AMM/Ingvar 1.10.19 
3) KON/Olle 1.01.30  7) Henrik L 1.37.00 
4) BGU/PA 1.01.40  8) Peter Haglund 1.50.00 !
En ganska kort (drygt 2 km) 2m-jakt vid Stockby med AKF/Bosse som banläggare. En av 
rävarna låg som en bakräv alldeles utanför kartytan men på kanten av pappret. !
Regnet föll tidigare på dagen, men kvällen blev varm och skön. Det var många som frågade 
vad vi höll på med både på stigarna och vid startplatsen. Ingen pannlampa behövdes. Peter H 
provade för första gången på 2m och hittade samtliga rävar. Strålande! !
170822/Grimsta 
1) AMM/Ingvar 0.39.02 5 st 6) KON/Olle 0.59.59 
2) Gunnar S 0.39.15  7) HPL/Anders 1.00.25 
3) KMU/Peter 0.43.09  8) Andras P 1.18.00 
4) GNS/Peder 0.50.30  9) Peter Haglund 1.21.15 
5) Henrik L 0.52.26              10) AKF/Bosse 0.51.00 2 st 

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


Den sista jakten före SM-et arrangerades av BGU/PA med 5 st 80m-rävar i Grimstaskogen 
med start kl 19.40 för att ge deltagarna en liten möjlighet att använda pannlampan före den 
stora utmaningen på nattjakten kommande fredag. !
Mulet men inget regn och temperaturen runt 15 grader, vilken dock sjönk under jakten till ca 
10 grader. Intensiv pistolskjutning på övningsbanan i området, men det upphörde en stund 
före start. !
EM i Litauen 
EM-et i början av september genomfördes i en liten stad, Druskininkai, i södra Litauen.  !
Ur svensk synpunkt blev det lyckat i och med att Gunnar S fick en bronsmedalj individuellt 
samt lagguld tillsammans med Bo Lenander/SM5CJW och Leif Zettervall/SM5EZM på den 
ena Classic-tävlingen och ett individuellt guld och lagguld på den andra Classic-tävlingen. 
Strålande resultat med den svenska nationalhymnen spelad tre gånger. Denna gång hade 
arrangörerna hittat den officiella OS-varianten. !
170913/Nyckelviken 
1) Henrik L 0.34.33 5 st 6) Gunnar S 1.17.10  
2) KMU/Peter 0.39.16  7) Clas T 1.19.05 
3) GNS/Peder 0.46.00  8) BGU/PA 1.20.00 
4) HPL/Anders 1.01.37  9) AKF/Bosse 0.50.00 3 st 
5) KON/Olle 1.11.45 !
AMM/Ingvar bjöd på den första riktiga mörkerjakten för hösten med start vid Nyckelviken 
och fem 80m-rävar. Banlängd bara drygt 2 km, men en stundtals ganska besvärlig terräng, 
regn och  hala berg samt mörker gjorde det ändå knepigt. Temperaturen låg kring 17 grader. !
170920/Paradiset 
1) Henrik L 1.09.34 7 st 5) AKF/Bosse 0.58.00 3 st 
2) AMM/Ingvar 1.17.57  6) BGU/PA 1.05.00 
3) GNS/Peder 1.59.40 6 ” 7) KON/Olle 0.35.00 1 ” 
4) Peter H 2.03.00 4 ” !
Gunnar S arrangerade denna 7-rävars 80m-jakt i Paradiset med beckmörker, ett svagt regn 
och ca 12 graders temperatur. Det gäller att ha väl laddade batterier nu! !
Om man inte höll sig till stigarna, och de var verkligen inte lätta att hitta, blev det mycket 
bergsklättring och vadande genom ankeldjupt vatten på kompasskurs mot rävarna. Terrängen 
är fin men mycket svårorienterad, i synnerhet på natten. !
Peter Haglund är nu vår senaste medlem i SRJ och vi hälsar honom varmt välkommen. !
170927/Kärsön 
1) AMM/Ingvar 0.43.29 5 st 8) FUG/Jan 0.59.00 
2) KMU/Peter 0.46.35  9) HPL/Anders 1.15.25 
3) GNS/Peder 0.48.00             10) Peter H 1.20.55 
4) Gunnar S 0.48.44             11) Andras P 1.23.37 
5) Henrik L 0.51.48             12) Clas T 1.29.15 
6) BGU/PA 0.54.45             13) YFI/Ola 1.35.07 
7) KON/Olle 0.55.21             14) AKF/Bosse 1.16.00 4 st 



Årets natt-KM 80m anordnades av Gunnar F en småkylig septemberkväll på Kärsön. Där är 
numera lamporna i elljusspåret borttagna, så det var ordentligt mörkt. Ändå tog sig 13 av 14 
(!) deltagare runt med god marginal till maxtiden. Banan var drygt 3 km lång och segraren 
Ingvar AMM sprang 4,8 km enligt GPS:en. En deltagare hade problem med batteriet och fick 
vänta några minuter då och då tills saxen hämtat sig. 
 !!
KOMMANDE JAKTER !
Söndag 08.10: Samling kl 10.00 vid Hellasgården för höstens första dagjakt. 
   Arr: Henrik L !
Söndag 15.10: KM dag! 
   Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: Clas T !
Söndag 22.10: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: KON/Olle !
Söndag 12.11: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: GNS/Peder och HPL/Anders !
Söndag 19.11: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: Gunnar F !
Söndag 03.12: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: BGU/PA !
Söndag 17.12: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: AMM/Ingvar !
Söndag 31.12: Samling kl 10.00 för årets sista jakt vid plats som meddelas via e-post och 
   hemsidan. 
   Arr: Gunnar S !!
Nästa SRJ-Blad kommer ut i början av 2018, men dagsaktuell information finns på hemsidan.  
  
Trevlig höst och väl mött i ”läskiga” och senare också snöiga skogen igen! !
Red. PA Nordwaeger/SM0BGU, Kyrkoherdevägen 17, 168 59 BROMMA  !
Tel:  08-26 02 27, 0703-024 533  !
  e-post: <panord38@icloud.com>                                           !
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