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Det blev ingen vinter att tala om efter nyår och därmed heller inga skidjakter. Det har regnat 
och varit varmt, snö bara i norra delen av landet.  

Dessutom har den kinesiska influensan covid-19 vänt uppochner på hela vår tillvaro med en 
hårt ansträngd sjukvård, många dödsfall i influensan, företag i konkurs, andra stängda men de 
anställda jobbande hemifrån, mataffärer med specialtider för 70+ och äldre samt social 
distansering - ingenting är sig likt längre! 

Dock har vi kunnat genomföra våra klubbjakter med iakttagande av en viss ny rutin vid start 
och mål - hur ser du i protokollet längst bak efter ett extrainsatt styrelsemöte. Dessutom har 
det beslutats att de två första uttagningsjakterna för årets RPO-VM ställs in. Hur det går med 
den tredje uttagningsjakten samt NM i Danmark i juli/augusti, SM i Göteborg i augusti och 
VM i Serbien i september återstår att se.  

Årsmötesprotokollet med verksamhetsberättelse från ordföranden samt rapporter från kassör 
och revisor skulle ha bifogats detta blad liksom protokollet från det extra årsmötet den 17.e 
mars då ny ordförande utsågs, men pga en försening kommer de i nästa 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 och vårens klubbjakter 

190201/Sundby 
1) Henrik L 1.12.23 12 st 5) HPL/Anders 1.44.50 11 st 
2) GNS/Peder 1.12.44  6) BGU/PA 1.47.56   9 ” 
3) AMM/Ingvar 1.16.24  7) Andras P 1.53.52   6 ” 
4) KON/Olle 1.41.44  8) AKF/Bosse 1.34.19   5 ” 

Sju ”vanliga” 80m-rävar och fem kontinuerligt sändande svaga 80m-rävar på olika frekvenser 
mötte oss på denna Gunnar Svenssons lördagskvällsjakt vid Sundby gård. Pga bristen på snö 
blev det ingen skidjakt i år. 

Det blev ganska rörigt att hålla reda på alla frekvenserna och några av oss sprang förbi en tyst 
”vanlig” räv på bara någon meters avstånd utan att hitta den när vi var på väg mot en av de 
svaga rävarna (tunnelseende?). Det fanns inte två lika banval visade en senare analys! 

Det myckna regnandet hade gjort terrängen blöt och hal, och råkade man springa på stigar där 
hästar gått fram var det mycket lerigt och det stänkte upp långt på benen. Tvättmaskinerna 
fick mycket att göra på söndagsförmiddagen!   

Under jakten var det strålande månsken, svag vind och drygt fem grader varmt, men när vi 
åkte hem började ett lätt regn att falla. Vi hade i alla fall tur med vädret när vi rände runt i 
skogarna!  

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


Efter jakten bjöd Gunnar på stark korv med bröd och dryck och stärkta till kropp och själ åkte 
vi hem till en hägrande varm dusch. 

200216/Alby (Tyresö) 
1) Gunnar S 1.06.07 4 st 5) GNS/Peder 1.27.13 
2) HPL/Anders 1.09.59  6) KON/Olle 1.29.41 
3) AMM/Ingvar 1.13.15  7) Jessica  1.37.06 
4) BGU/PA 1.23.07  8) Erik T 1.47.23 3 st 

Dagens 2m-jakt arrangerades av Henrik L och AKF/Bosse vid Alby friluftsgård söder om 
Tyresö. Tyvärr startade inte räv 1, men vi fick ändå en ganska lång bana att springa i den 
mycket fina och kuperade men efter allt regn blöta terrängen. Henrik hade utnyttjat nästan 
hela kartan från norr till söder. 

Mitt i banan vid ett litet torp serverades semlor (!) och dryck, dock inte gratis. Det blev nog 
inte någon större försäljning pga det mulna, svagt regnande och mycket blåsiga vädret. 
Temperaturen låg på ca 7°C. Det var nog nästan bara hundägare ute idag. I skogen hördes det 
när träden gneds mot varandra i blåsten. 

Många aktiva el-stängsel tvingade oss att springa runt en del på väg mellan rävarna. 

200301/Rösjöbadet 
1) Erik T 0.59.03 5 st 6) Clas T 1.31.38 
2) Gunnar S 1.02.04  7) KON/Olle 1.38.00 
3) AMM/Ingvar 1.08.03  8) Henrik L 0.47.31 4 st 
4) Jessica 1.15.12  9) KMU/Peter 1.24.34 
5) BGU/PA 1.21.14             10) AKF/Bosse 1.12.00 3 ” 

GNS/Peder med HPL/Anders som medhjälpare arrangerade denna 5-rävars 80m-jakt väster 
om Rösjön med starten vid campingplatsen i sydkanten av kartan, en startplats vi inte använt 
på flera decennier. I norra delen av kartan ligger Väsjöbacken. 

Jakten fick ett litet ovanligt, och oönskat, inslag i det att räv 1 sände kontinuerligt av någon 
okänd anledning. Den var placerad mitt i området och mycket stark, och kom därför att störa 
pejlingarna mot de andra rävarna. Dessa kunde höras ”bakom” 1.an men det blev svårt att 
avgöra riktningen. Det blev därför ganska många chansartade löpningar i olika riktningar i 
förhoppningen att en räv skulle bli starkare, och det fungerade bra ibland. 

Vädret var mulet med flera plusgrader och en snål vind. Nattens regn upphörde någon timme 
före start och så småningom kom också solen fram. 

Blöt terräng, på vissa håll med isiga stigar och mossbelupna stenar, men i det stora hela en fin 
terräng. Banlängd ca 3,5 km, men vi sprang nog betydligt längre. 

200315/Hällen (Ingarö) 
1) Erik T 0.41.54 10 st 6) Gunnar S 1.08.40 
2) KMU/Peter 0.43.34  7) Jessica 1.10.25 
3) Henrik L 0.49.58  8) KON/Olle 1.17.15 
4) GNS/Peder 0.52.30  9) BGU/PA 1.19.50 
5) HPL/Anders 0.57.30             10) AKF/Bosse 1.08.00 4 st 



AMM/Ingvar arrangerade denna fox-o-ring med 10 st rävar, fem på 3580 kHz och fem andra 
på 3570 kHz, i ett helt nytt område strax före bron till Ingarö.  Bra, omväxlande och kuperad 
terräng med två höjder att klättra upp på, en av dem drygt 50 m hög med utsikt hela vägen in 
till Stockholm. Nattens köld gjorde att en del av den blöta marken hade frusit till is. 

Det blåste kraftigt,  det var mulet och bara ca +5°C så det gällde att vara varmt klädd. 

200329/Kärsön 
1) KMU/Peter 0.41.21 5 st 5) KON/Olle 0.59.34 
2) AMM/Ingvar 0.47.48  6) Jessica 1.07.55 
3) Henrik L 0.48.55  7) BGU/PA 1.08.01 
4) Gunnar S 0.59.23 

Årets 1.a apriljakt, tillika den sista söndagstävlingen för säsongen, blev en 5-rävars 2m-jakt på 
Kärsön med GNS/Peder som banläggare. Banlängd ca 3 km i en nästan helt torr skog, men  på 
vissa ställen ganska risig efter skogsavverkningen efter senaste årens stormar. 

Strålande solsken, lite kall vind vid starten men vindstilla inne i skogen. Några rådjur kunde 
ses mellan rävarna och aktiviteten på frisbee-banorna börjar nu komma igång. 

200415/Stockby 
1) GNS/Peder 0.33.20 5 st 6) Henrik L 1.05.50 
2) AMM/Ingvar 0.39.40  7) Erik T 1.08.00 
3) KMU/Peter 0.43.40  8) YFI/Ola 1.12.12 
4) Jessica 0.58.29  9) BGU/PA 1.16.37 
5) Gunnar S 1.00.17             10) KON/Olle 1.26.00 

Säsongens första kvällsjakt arrangerades av AKF/Bosse som en 5-rävars 2m-jakt med rävarna 
norr och öster om Stockby motionsgård. När rävarna lades ut mitt på dagen var p-platsen vid 
Stockby helt full, vilket är mycket ovanligt en onsdag. Orsak: den kinesiska influensan. Några 
platser fanns dock när vi kom vid 18.30-tiden. 

Endast skärmar utan stiftklämmor hängdes ut vid rävarna - vi skulle bara nudda skärmen och 
sedan springa vidare. Startkorten användes bara för att notera ordningsföljden och lades under 
vindrutetorkaren på BGU/PA´s bil för att sedan föras in i startlistan. 

Uppehållsväder, ganska kall vind och pannlyset behövdes för att notera tiden vid den sista 
räven för de sena. 

200422/Stora Skuggan 
1) Henrik L 0.40.17 5 st 8) BGU/PA 1.02.10 
2) Erik T 0.40.27  9) YFI/Ola 1.12.00 
3) AMM/Ingvar 0.41.37             10) KON/Olle 1.21.35 
4) GNS/Peder 0.46.30             11) AKF/Bosse 0.45.00 2 st 
5) Gunnar S 0.51.55             12) SVM/Hans 1.02.35 
6) KMU/Peter 0.54.43             13) AIB/Per  0 ” 
7) Jessica 0.58.57 

I en strålande fin vårkväll arrangerade HPL/Anders en 5-rävars 80m-jakt runt Laduviken vid 
Stora Skuggan  på norra Djurgården. Många stigar och vägar, gott om vitsippor och en fin 
terräng. Banlängd drygt 3,5 km. 



Skärmarna hade ersatts med orange-gula ”flärpar” utan stiftklämmor. ”Nudda ”flärpen” och 
spring vidare”, var banläggarens information före start.  

Gott om studenter som sprang eller styrketränade runt Spegeldammen. 

200429/Ekebyhov 
1) KMU/Peter 0.40.03 5 st 8) HPL/Anders 1.14.10 
2) Peter H 0.43.00  9) Gunnar S 1.26.55 
3) AMM/Ingvar 0.46.58             10) SVM/Hans 1.43.38 
4) GNS/Peder 0.50.10             11) BGU/PA 1.45.03 
5) Jessica 0.50.17             12) KON/Olle 1.20.00 4 st 
6) Henrik L 1.05.00             13) AKF/Bosse 0.44.00 2 ” 
7) YFI/Ola 1.12.25 

Det var nog inte mycket vi hann att njuta av den fina bokskogen norr om dagens startplats vid 
Ekebyhovs slott på Ekerö. Banläggaren Clas T hade lagt en ganska kort 5-rävars 2m-jakt med 
tre rävar i detta ganska lätt kuperade område och två i det mer kuperade området söderut, som 
kan ställa till det på en 2m-jakt. T ex fick redaktören bäringarna på räv 4 ner mot det sydöstra 
hörnet på kartan, i själva verket låg den strax norr om startplatsen!  

Mulet men uppehållsväder och några grader varmt.  

Med denna redovisning av sprungna jakter i vinter/vår över till … 

KOMMANDE JAKTER 

Onsdag 06.05: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. KON/Olle 

Onsdag 13.05: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. AIB/Per 

Tisdag 19.05: SRJ KM 2m! 
   Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. BGU/PA 

Onsdag 27.05: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Gemensam jakt med VRK 
   Arr. GNS/Peder 

Onsdag 03.06: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. BGU/PA 

Måndag 08.06: Gemensam jakt med VRK. Kolla hemsidan lite senare för info om tid och  
   plats 

Onsdag 17.06: Gunnars mara! Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och   
   hemsidan. 
   Arr. Gunnar S 



Med denna ”mara” är det första halvårets jakter tillända och vi kan vila och träna under 
sommaren inför höstens jakter. 

Nästa SRJ-Blad kommer ut i juli, 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 

PROTOKOLL efter telefonmöte 2020-04-04


Bakgrund


Med anledning av det läge vi har i dag med smittspridning av covid-19 så har några i riskgruppen 
60+ hört av sig och undrat om vi skall ställa in våra klubbjakter och nationella jakter tills detta är över.


Vid våra tävlingar är det nu allas ansvar att tänka på smittrisken och att inte bli för ”närgångna”. Detta 
gäller speciellt före start (kartutdelning) och vid mål (diskussioner om vägval mm). 


I skogen lär vi inte heller behöva trängas med varandra. Detta är ju trots allt en av de sporter som har 
en så gott som obegränsad arena. Och inte behöver vi trängas i några omklädningsrum heller. Vi har 
ju oftast våra startplatser på parkeringsplatser utan trängsel.


Även samåkning i bil bör tänkas på om man är orolig.


Beslut


Efter samrådet har styrelsen inte funnit det nödvändigt att ställa in kommande klubbtävlingar om 
följande åtgärder vidtas av respektive arrangör och respekteras av deltagarna:


• Vi skall följa de rekommendationer som ges från myndigheterna.


• Startplatsen skall vara på en stor och öppen yta för att kunna sprida ut deltagarna.


• Påtala om någon blir för ”närgången” helt enkelt och inte ta illa upp av det. Ibland glömmer man ju 
bort sig. Man gör som man brukar.


• Kartor och eventuella startkort skall EJ delas ut av arrangören utan placeras så att deltagarna  en 
och en själva hämtar dem. 


• Om elektronisk avläsning användes placeras ”Clear”-enheten där kartorna finns.


• Vid avläsning av brickorna placeras avläsningsenheten minst 2 m från arrangören.


• INGEN, säger INGEN får gå fram till arrangören för att titta på resultatet efter tävlingen!


• Arrangören läser upp resultaten med deltagarna på betryggande avstånd.


• Info till deltagarna


• Håll hela tiden ett lämpligt avstånd till övriga deltagare både vid start (karthämtning) och mål 
(vägvals-eftersnack) - tänk på smittrisken!!


• Om två deltagare kommer fram samtidigt till en räv gäller åldersprincipen - äldst stämplar först!


• Personer i riskgruppen avgör själva om man vill deltaga eller ej.


mailto:panord38@icloud.com


• Var och en tar med egen förtäring om så önskas efter tävling. Så minimerar vi ytterligare en risk.


Stockholm 2020-04-04


……………………..                              ………………………                      ………………………….

AMM/Ingvar Ehrsson                           Gunnar Svensson                           BGU/PA Nordwaeger

Ordförande                                                 Kassör                                                   Ledamot/redaktör 

                                    

  

Vad är detta för en fågel?                                                     

                      


