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Sommaren och hösten blev ur rävjaktsammanhang ganska annorlunda jämfört med tidigare år 
eftersom både NM-et i Danmark och VM-et i Serbien ställdes in. Däremot genomfördes SM-
et i Göteborg med hela 24 st deltagare i tuff terräng. Svensk mästare blev Håkan M med 
Henrik L på tredje plats och i lagtävlingen vann SRJ 1 (Håkan M, Henrik L och Gunnar S). 
Mer info finns på pejla.se. 

Våra egna klubbtävlingar under hösten har genomförts enligt programmet från årsmötet, och 
resultaten finns redovisade nedan t o m september månad. 

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

Resultat från sommarens/höstens klubbjakter 

200726/Törnskogen 
1) KMU/Peter 0.58.40 7 st 5) Gunnar S 1.28.10  
2) FUG/Jan 1.06.32  6) KON/Olle 1.40.00    
3) AMM/Ingvar 1.18.37               7) BGU/PA 1.52.55 
4) Jessica 1.19.45               8) AKF/Bosse 0.40.00 1 st 

Säsongens ”tjuvstartade” i slutet av juli med en 7-rävars 80m-jakt i norra Törnskogen med 
GNS/Peder som banläggare. Strålande väder med nära 25 graders temperatur och en svag 
vind, mycket torrt i skogen - sankmarkerna kunde korsas utan risk att få blöta skor.  

Banlängd ca 3,5 km, 7 st olika banval. 

Det finns gott om blåbär också, och Peder förslog att vi skulle plocka lite för att äta och bättra 
på orken om vi inte hann fram till en räv innan den slutade sända.  

200805/Mörtsjön 
1) Jessica 0.58.40 5 st 6) AMM/Ingvar 1.27.13 
2) KMU/Peter 1.03.27  6) Jenny D (nybörj) 1.27.13 
3) Henrik L 1.14.45  8) Gunnar S 1.29.03 
4) BGU/PA 1.21.20  9) Clas T 1.08.05 2 st 
5) YFI/Ola 1.26.29             10) AKF/Bosse 0.17.00 1 ” 

KON/Olle arrangerade denna 5-rävars 2m-jakt i ett mulet men ganska varmt väder. Regnet 
hängde över oss men föll inte förrän under natten. Banlängden ca 3 km med snällt placerade 
rävar i den måttligt kuperade terrängen. 

Ingvar hade tagit med sig en arbetskamrat och tillsammans hittade de samtliga rävar. Vi får 
hoppas att Jenny dyker upp på kommande jakter. 

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


200811/Lovö 
1) Håkan M 0.49.49 7 st 6) AMM/Ingvar 1.08.54 
2) Erik T 0.57.04  7) Jessica 1.15.57 
3) KMU/Peter 1.01.46  8) GNS/Peder 1.16.00 
4) Henrik L 1.06.46  9) Gunnar S 1.29.11 
4) Peter H 1.06.46             10) KON/Olle 1.10.00 3 st 

Denna 7-rävars 80m-jakt, arrangerad av BGU/PA, blev det sista träningstillfället före dag-
jakten på RPO-SM i Göteborg kommande helg. Natträningsjakten genomfördes dagen före i 
Västerås. 

Pga en trafikolycka på Kärsön kom de flesta deltagarna kraftigt försenade till starten, i vissa 
fall med en hel timme. Så fort de var startklara gav de sig iväg och kunde alltså få vilken räv 
som helst som den första räven i lurarna, men det fungerade bra i alla fall. Pga de sena 
starterna tvingades några jägare att leta efter rävarna i nästan mörker. 

Strålande väder med drygt 20 graders temperatur och en svag vind. Banlängd ca 3,5 km. 

200826/Elfvik 
1) Henrik L 0.30.27 5 st 5) Sofia L 0.50.00 (nybörj) 
2) AMM/Ingvar 0.36.50  7) Erik T 0.52.30 
3) Gunnar S 0.43.45  8) BGU/PA 1.04.10 
4) KON/Olle 0.48.30  9) KMU/Peter 1.05.55 
5) GNS/Peder 0.50.00             10) HPL/Anders 1.26.14 

AKF/Bosse hade lagt en ganska kort (ca 2 km), men inte helt lätt, bana vid Fågelöuddebadet 
på östra Lidingö. Räv 1 visade sig nämligen för ganska många ligga i sydväst eller rakt 
västerut när den istället låg nära starten i riktning SO. Det blev mycket spring fram och till-
baka över fältet söder om starten! 

”Nybörjaren” Sofia L lånade en sax och hittade alla rävarna med viss hjälp av Peder. 

Mulet men uppehåll och pannlampan behövdes i slutet av jakten. 

200902/Ursvik 
1) Henrik L 0.36.55 5 st 7) Gunnar S 1.00.46 
2) KMU/Peter 0.41.26  8) Clas T 1.01.30 
3) Erik T 0.45.08  9) BGU/PA 1.05.15 
4) Justyna G 0.49.00             10) AMM/Ingvar 1.13.55 
5) KON/Olle 0.51.55             10) Jenny D 1.13.55 
6) HPL/Anders 0.53.34             12) AIB/Per 0.40.00 1 st 

Regnet hängde i luften när vi samlades på vändplanen i närheten av hundträningsbanan i  
norra delen av Ursviksterrängen för en 5-rävars 80m-jakt, arrangerad av GNS/Peder. Gott om 
stigar och vägar, snäll terräng, banlängd ca 3 km, pannlampa krävdes för att hitta rävarna i tät 
skog. Ett svagt regn föll när vi åkte hem. 

Justyna G från Polen, student på KTH, hade fått tips om tävlingen och dök upp i god tid före 
start. Hon har deltagit i ett antal EM och VM i det polska laget, så denna jakt var en barnlek 
för henne även om mörkret var lite ovanligt. 



200909/Grimsta 
1) Henrik L 0.46.32 5 st 7) YFI/Ola 1.06.40 
2) AMM/Ingvar 0.51.54  8) Erik T 1.06.56  
3) GNS/Peder 0.52.46  9) Jessica 1.39.59 
4) KMU/Peter 0.55.24             10) KON/Olle 0.59.37 3 st 
5) HPL/Anders 0.58.06             11) Jenny  0.47.14 2 ” 
6) Gunnar S 0.59.42             

Det blev en regnig start på denna 5-rävars 2m-jakt med BGU/PA som banläggare i den fina, 
mycket stigrika och något kuperade terrängen i västra delen av Grimstaskogen vid Grimsta IP 
och Grimsta ridskola. Detta blev också säsongens första jakt med behov av pannlampa redan 
vid start. 

De gamla Halo-antennerna, tillverkade av CJW/Bosse 1994, kom till användning efter många 
års vila, och de fungerade utmärkt. 

Jenny gick ut på sin tredje jakt, denna gång på egen hand, och hittade två rävar - strålande 
med tanke på att en 2m-jakt i mörker och regn inte är alldeles lätt för en nybörjare. 

När rävarna skulle tas in på torsdagsförmiddagen hade ett stort område kring marinan vid 
Kaanan stängts av på grund av en brand med risk att gastuber skulle kunna explodera. Dock 
låg samtliga rävar utanför det avspärrade området. 

200916/Knalleborg 
1) AMM/Ingvar 0.59.02 5 st 7) KMU/Peter 1.37.03 
2) GNS/Peder 1.13.40  8) Erik T 1.37.07 
3) Henrik L 1.14.55  9) KON/Olle 1.52.10 
4) HPL/Anders 1.26.44             10) YFI/Ola 1.54.17 
5) Jessica 1.29.39             11) BGU/PA 1.37.15 4 st 
6) Gunnar S 1.35.00             12) Clas T 0.54.00 2 ” 

Håkan M arrangerade denna 5-rävars 2m-jakt i den ganska kuperade terrängen mellan Knalle-
borg och Jungfrusund på Ekerö. Att det inte var helt enkelt att hitta rävarna framgår av de 
långa tiderna, trots att banan bara var strax under 3 km lång! 

Eftersom rävarna redan var igång när vi samlades rådde lyssningsförbud, och vi startade först 
när räv 1 startade. De som klättrade upp för branten vid starten utanför orienteringsstugan fick 
ibland ta hjälp av rep för att komma upp! 

Det blåste kraftigt när man kom ut på öppna ytor, och det blev därför kallt i den ca 10-gradiga 
temperaturen. 

200924/Tånglöt 
1) Henrik L 0.53.07 5 st 7) Erik T 1.10.20 
2) KMU/Peter 0.53.10  8) Peter H 1.15.56 
3) Jenny 1.04.15  9) KON/Olle 1.20.30 
4) AMM/Ingvar 1.04.24             10) BGU/PA 1.26.32 
5) Jessica 1.05.55             11) YFI/Ola 1.26.34 
6) Gunnar S 1.08.57             12) IDV/Ronald 0.58.25 2 st 



Tånglöt, strax söder om Granskog på Järvafältet, var startplatsen för denna 5-rävars 80m-jakt 
med GNS/Peder som banläggare. ”Banlängd 3 km, lättsprungen terräng och det är torrt i 
marken med undantag för de blåmärken delarna”, meddelade han före start. Detta hindrade 
dock inte två jägare från att korsa just ett sådant blått område med ett (o-)frivilligt bad som 
följd. Övriga höll sig på torra land.  

Sekundstrid mellan 1.an och 2.an liksom mellan 10.an och 11.an. En till hälften av moln dold 
måne lyste röd (färgad av röken från bränderna i Kalifornien?) ganska lågt mellan träden och 
början till dimma kunde skönjas i pannlampans sken på de öppna fälten. Temperaturen låg på 
ca 13°C. 

200930/Hägerstalund 
1) Henrik L 0.40.19 5 st 8) KON/Olle 1.19.03 
2) GNS/Peder 0.43.59  9) Peter H 1.22.15 
3) Erik T 0.44.07             10) YFI/Ola 1.22.59 
4) KMU/Peter 0.44.09             11) BGU/PA 1.35.16 
5) AMM/Ingvar 1.00.36             12) Jenny 1.35.00 4 st 
6) Jessica 1.02.06             13) IDV/Ronald 0.59.49 3 ”  
7) Gunnar S 1.17.40 

Den sista kvällsjakten för säsongen, tillika vårt natt-KM, arrangerades av HPL/Anders med en 
drygt 3 km lång bana i skogen runt Astrid Lindgrens berg i Hansta naturreservat norr om 
Hägerstalund och söder om Bögs gård. Gott om stigar och mycket varierande terräng - vissa 
partier ganska öppna men det fanns också en hel del täta buskage och vindfällen som ställde 
till problem. Torrt i marken. 

Vi gratulerar Henrik till natt-KM-vinsten och som synes blev det tätt i toppen 

Fullmånen lyste på oss mellan träden men på de öppna fälten blev det ganska disigt vilket 
bildade en vit vägg i lampskenet. Temperaturen låg på behagliga 12°C. 

KOMMANDE JAKTER 

Söndag 11.10: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. KON/Olle 

Söndag 18.10: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. AMM/Ingvar 

Söndag 25.10: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. Clas T 

Söndag 8.11: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. BGU/PA 

Söndag 22.11: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. Henrik L 

Söndag 6.12: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. Jessica / Ingvar 



Söndag 13.12: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. BGU/PA 

Söndag 31.12: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan  
   för årets sista tävling. 
   Arr. Gunnar S 

Nästa SRJ-Blad kommer ut i början av januari 2021, men dagsaktuell information finns på 
hemsidan.  
  
Väl mött i ”läskiga” (och så småningom snöiga?) skogen! 

Red. PA Nordwaeger/SM0BGU, Kyrkoherdevägen 17, 168 59 BROMMA  
Tel:  08-26 02 27, 0703-024 533  
e-post: <panord38@icloud.com 

                                    

När får vi se denna nyfikna räv igen? 
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