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Inledningen av året blir lite annorlunda jämfört med tidigare år eftersom vi inte har kunnat 
hålla vårt årsmötet som vanligt i den andra halvan av januari, Förhoppningsvis kan det hållas i 
vår när värmen har kommit och vi kan vara utomhus i samband med en jakt. Info skickas ut 
senare. 

I ett separat brev skickas dock inom kort den information som skulle ha redovisats vid (det 
inställda) årsmötet. Läs, begrunda och kom med synpunkter till årsmötet. 

Nu har, sent omsider, vintern kommit med mycket snö och låga temperaturer. På Gunnars lör-
dagskvälls jakt vid Sundby igår fick vi verkligen känna på det! 

I år gäller (under förutsättning att epidemien har börjat att klinga av) tre uttagningsjakter till 
VM-laget (N1 i SRJ, N2 i VRK och N3/SM 2m i BRJ), SM i SRJ-regi, NM i Danmark samt 
VM i Serbien. Inga datum är f n fastlagda. 

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

Resultat från de första av vinterns klubbjakter 2021 

210117/Lovö 
1) GNS/Peder 0.39.34 5 st 7) Gunnar S 1.00.07 
2) AMM/Ingvar 0.45.02  8) HPL/Anders 1.04.38 
3) KMU/Peter 0.48.28  9) KON/Olle 1.18.05 
4) Erik T 0.51 38             10) Clas T 1.35.55 
5) Henrik L 0.52.25             11) Andras P 1.50.28 
6) Jessica 0.58.02 

Årets första rävjakt arrangerades av BGU/PA som en 5-rävars 80m-jakt med start vid Lambar-
udd, beläget i den NV delen av Lovö och i närheten av en av arbetstunnlarna till Förbifart 
Stockholm.  

Samtliga rävar låg söder och sydost om startplatsen (norrut går inte ty där ligger Mälaren!), 
och de stigar som fanns på kartan hade helt gömts under nyfallen snö. Det blev därför mycket 
terränggång med snö innanför kragen från snöfyllda grenar och risk för att plumsa ned i 
sankmarker, där den tunna isen under snön inte bar! Banlängd ca 2 km. 

Skidspår och vanliga fotspår kunde förvilla, och vid ett tillfälle upphörde plötsligt fotspåren 
och ersattes av hundtassar - vart tog husse vägen tro? 

Vädret var mulet, inget snöfall och temperaturen strax under nollan. 

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


210124/Rosendal (Djurgården) 
1) KMU/Peter 0.24.18 10 st 7) Jessica 0.38.35 
2) Omar L 0.27.40  8) BGU/PA 0.39.00 
3) AMM/Ingvar 0.28.26  9) GNS/Peder 0.42.24 
4) Henrik L 0.28.58             10) KON/Olle 0.46.48 
5) Erik T 0.30.15             11) HPL/Anders 0.34.05 9 st 
6) Gunnar S 0.34.47 

Dagens fox-O-ring med 10 st mycket svaga rävar på två frekvenser (3570 resp 3580 kHz) 
arrangerades av AIB/Per med hjälp av Mats Nilsson med start och mål på P-platsen mitt 
emellan Oakhill (Italiens ambassad) och Rosendals slott. Det blev en snabb tävling i den fina, 
öppna och snöfattiga terrängen - dock finns det en del höjder att klättra i för att hitta räven. 

Strålande solsken från den lågt stående solen, som bländade ordentligt. Temperaturen låg på 
någon minusgrad. När vi lämnade platsen började dimman lägra sig över sta´n. 

En nervös häst stegrade sig och nästan slängde av ryttaren när en rävjägare närmade sig och 
sedan lämnade ridstigen och sprang in i terrängen. Det kan inte vara lätt att vara ryttare på 
Djurgården! 

210206/Sundby 
1) HPL/Anders 1.33.51 12 st 6) Erik T 1.37.53 8 st 
2) AMM/Ingvar 1.40.41  7) Henrik L 1.24.55 7 ” 
3) GNS/Peder 1.44.07  8) KON/Olle 1.39.28 
4) KMU/Peter 1.59.14 10 ” 9) BGU/PA 1.01.57 4 ” 
5) Jessica 1.46.01   9 ” 

Gunnars traditionella lördagskvällsjakt med 7 st 80m-rävar och 5 st 2m-dito vid Sundby blev 
en snörik och kall jakt. Snön hade fallit rejält under den sista tiden, så snödjupet i skogen 
kunde vara 1/2 meter eller mer om man inte höll sig till stigarna.  

Gunnar med medhjälpare Andras P hade dock varit vänliga att inte lägga rävarna alltför långt 
från de stora stigarna. Men även dessa kunde vara jobbiga, i synnerhet i uppförsbackarna - två 
steg framåt och ett bakåt var inte ovanligt! 

Uppehållsväder men ganska kallt, temperaturen låg på ca -10°C vilket gjorde snön mjuk, men 
det kunde bli kallt om fötterna.  

Kommande jakter under 2021 

Söndag 21.02: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. Henrik L 

Söndag 07.03: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. GNS/Peder 

Söndag 21.03:  Samling kl 10.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. AMM/Ingvar 



Onsdag 31.03: 1.a apriljakten! Första kvällsjakten! 
   Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post  
   Arr. KON/Olle 

Onsdag 07.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. HPL/Anders 

Onsdag 14.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på hemsidan och via e-post 
   Arr. AMM/Ingvar 

Lördag/söndag 
  24-25.04: Preliminärt datum för Nationell jakt N1. Invänta närmare besked 

Onsdag 28.04: Samling kl 19.00 för sista kvällsjakten vid plats som meddelas på hemsidan  
   och via e-post 
   Arr. Håkan M 

Preliminärt program för resten av 2021 

Maj	 	   5	 AIB/Per

	 	 11 Erik T. OBS - TISDAG!!

	 	 19	 KM 2m, KON/Olle

	 	 26	 GNS/Peder. Gemensamt med VRK.

	 	   ?	 N2 / ??


Juni	 	   2	 BGU/PA	 	 	 	 	          Kvällsjakter

	 	   7	 Måndag. Gemensam med VRK

	 	 16	 Gunnars mara

	 	   ?	 N3 / ??


Juli / Aug	 ??	 NM i Danmark?


Augusti	   4	 KON/Olle

	 	 11	 GNS/Peder

	 	 18	 Håkan M 

	 	 25	 BGU

	 	 	 VM i Serbien, 29/8 - 4/9


September	   8	 KON/Olle

	 	 15	 KM natt. Arrangör?

	 	 22	 GNS/Peder

	       25-26	 SM / SRJ?
__________________	 


Oktober	 10	 KM dag / första dagjakten. Arrangör?

	 	 17	 AMM/Ingvar

	       	 24	 YFI/Ola


November	   7	 BGU/PA	 	 	 	 	           Dagjakter  

	 	 21	 Henrik L 

	 	 

December	   5	 Jessica 

	 	 12	 BGU/PA

	 	 31 	 Gunnar S	 	 	 	 	 


	 	 	 	 

Tag alltid till vana att kontrollera hemsidan innan du åker, så att du inte åker till fel plats vid 
fel tid och med fel utrustning!!




Nästa SRJ-Blad kommer ut i slutet av april, men dagsaktuell information finns på hemsidan. 

Väl mött i läskiga och snöiga (?) skogen. 

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

                         

En tidig Boeing-maskin (Stearman PT-17) från 1930-/1940-talet
Coronafri transport!
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