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Inte heller i år har vi kunnat hålla vårt årsmötet som vanligt i den andra halvan av januari, 
Förhoppningsvis kan det hållas när värmen har kommit och vi kan vara utomhus i samband 
med en jakt. Info skickas ut senare tillsammans med den information som skulle ha redo-
visats vid (det inställda) årsmötet. Läs, begrunda och kom med synpunkter till årsmötet. 

Vintern kom med tidvis en del snö och låga temperaturer och på Gunnars lördagskvällsjakt 
vid Sundby fick vi känna på det! Men nu, i slutet av mars, har våren kommit! 

I år gäller (under förutsättning att epidemien inte ställer till det igen) tre uttagningsjakter till 
VM-laget [N1 i SRJ (slutet april), N2 i LOK (mitten maj) och N3/SM 2m i VRK (början 
juni)], SM i BRJ (september efter VM), NM i Göteborg (i slutet av juni) samt VM i Serbien i 
september. 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 vinterns klubbjakter 2022 

220116/Brotorp 
1) AMM/Ingvar 0.50.16 10 st 5) Henrik L 0.52.29 9 st 
2) GNS/Peder 0.57.20  6) KMU/Peter 0.54.05 8 ” 
3) Gunnar S 1.11.26  7) Mats N 1.34.50  
4) BGU/PA 1.22.05  8) DZY/Christer 1.40.03 

AIB/Per arrangerade årets första jakt, en Fox-O-Ring-jakt i den på vissa ställen mycket 
kuperade terrängen  vid Brotorp i Hellasområdet, strax öster om Skarpnäck, med fem rävar på 
3570 kHz och fem på 3580 kHz. Banlängd ca 2.5 km med start och mål strax utanför 
kartkanten och med mycket klättrande uppför och nedför branterna. 

Rävarna var mycket svaga och sände kontinuerligt. Tyvärr fungerade inte två av dem, men 
några jägare kunde ändå finna dem genom att leta i terrängen intill de markerade ringarna. 
Lite tur och skarpa ögon hjälpte till! 

Halt på p-platsen och den inledande vägen, men väl inne i skogen var det nästan barmark. 
Mulet väder men ingen nederbörd, temperaturen låg på några plusgrader och en kall vind drog 
fram över p-platsen. 

220130/Kärsön 
Söndagens jakt, planerad av BGU/PA, blev tyvärr inställd pga stormen ”Malik”, som först 
drabbade västkusten under lördagen och sedan under natten och förmiddagstimmarna på sön-
dagen även ostkusten. Dessutom blåste under natten ett snöblandat regn nästan horisontellt 
från väster, som bildade ett istäcke på bilar och vägar. Det fanns mao ingen anledning att ge 
sig ut i ovädret till jakten. 

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


e-post och sms skickades ut tidigt på söndagsmorgonen till medlemmarna om denna ändring. 

När rävarna lades ut på lördagen föll ett svagt duggregn och det blåste nästan ingenting, och 
banläggaren förhoppning var att det skulle vara lugnt även på söndagen, men ack vad han 
bedrog sig!  

Rävarna plockades in vid lunchtid på söndagen, fortfarande kraftiga vindstötar som fick det 
att knaka i träden, sylvassa snöflingor blåste nästan horisontellt och temperaturen låg på ett 
par minusgrader. Detta innebar, att knutarna till rävarna och skärmarna hade frusit och var 
svåra att öppna samt att banden som höll fast stämplingsenheterna hade frusit fast vid träd-
stammarna. Det var mycket som fick tina i pannrummet på eftermiddagen! 

220205/Sundby 
1) KMU/Peter 1.37.11 12 st 6) AMM/Ingvar 1.37.20 9 st 
2) GNS/Peder 1.49.09  7) Malin P 1.41.20 8 ” 
3) Henrik L 1.59.30  8) KON/Olle 1.42.52 
4) HPL/Anders 1.50.01 11 ” 9) BGU/PA 1.46.36 5 ” 
5) Jessica E 1.52.49             10) Andras P 1.57 35 4 ” 

Årets lördagskvällsjakt, som vanligt arrangerad av Gunnar S vid Sundby gård i Huddinge, 
bjöd på en stjärnklar kväll med nymåne, nästan vindstilla, ett par grader kallt och halt överallt, 
på stigar och berghällar. Träd som fällts i stormen ”Malik” ställde till det på ett par ställen lik-
som nya staket. 

Totalt fanns det 12 st rävar, sju på 80m och fem på 2m, och det blev mycket klättrande upp 
och ner på höjderna för att hitta dem. På ett par ställen var det bara ca 100 m mellan två rävar 
på olika band; hade man tur kunde man hitta båda med bara en sax! Några sprang banan runt 
två gånger efter saxbyte vid p-platsen. 

220220/Grönsta 
1) HPL/Anders 0.53.57 5 st 7) Jessica E 1.44.05 
2) KMU/Peter 0.56.20  8) Gunnar S 1.44.23 
3) AMM/Ingvar 0.57.50  9) BGU/PA 1.35.41 4 st 
4) GNS/Peder 1.18.09             10) Malin P 1.42.08 
5) Erik T 1.20.02             11) AKF/Bosse 0.30.00 1 ” 
6) KON/Olle 1.36.21             12) Elin V    - - 0 ” 

Med start på Grönsta gärde arrangerade Henrik L en 5-rävars 2m-jakt i en ganska snörik 
terräng med gott om spårsnö, alla dock inte i riktning mot en räv. De stora stigarna var 
upptrampade och lätta att följa, men de mindre i skogen försvann ibland helt i snön och det 
kunde därför vara svårt att veta exakt var man befann sig. Banlängd ca 2,5 km. 

Det var ett par grader kallt, mulet och en snål vind när vi samlades på p-platsen men väl inne i 
skogen upphörde vinden. Efter en dryg timme tittade solen fram och den börjar värma lite nu. 

220306/Görväln 
1) HPL/Anders 0.41.04 7 st 6) YFI/Ola 1.08.43 
2) KMU/Peter 0.41.22  7) Clas T 1.13.53 
3) AMM/Ingvar 0.44.37  8) Gunnar S 1.17.10 
4) Erik T 0.44.56  9) BGU/PA 1.18.31 
5) Jessica E 1.08.36 



I ett verkligt strålande vårväder med värmande sol, en svag vind och temperaturen runt 5°C 
arrangerade GNS/Peder en 8-rävars 80m-jakt strax söder om Görvälnbadet.  

Fem rävar (1 - 5) låg på 3580 kHz i femminuterspass och tre rävar (6 - 8) som sprinträvar på 
3520 kHz med 12 sekunders sändning var. Tyvärr fungerade dock inte räv 7. Nio deltagare, 
nio olika banval! 

Terrängen är ganska stigrik och inte så kuperad, men i vissa avsnitt var det ganska mycket ris 
och gamla trädstammar som sinkade framfarten om man inte höll sig till de hala stigarna. 
Nästan ingen snö finns kvar i skogen. 

220320/Orminge 
1) KMU/Peter 1.07.22  7 st 6) Henrik L 1.56.13 
2) HPL/Anders 1.12.26  7) YFI/Ola 1.59.43 
3) GNS/Peder 1.18.30  8) Gunnar S 1.34.00 5 st 
4) Malin P 1.49.00  9) KON/Olle 1.10.00 3 ” 
5) Jessica E 1.52.50             10) BGU/PA 1.20.00  

AMM/Ingvar var banläggare på denna 7-rävars 2m-jakt i ett på vissa ställen rejält kuperad 
terräng väster om Orminge. Enligt Ingvar blev därför banlängden lite kortare än normalt, ca 
2,5 km.  Tio deltagare, tio olika banval! 

Många branta små stup gjorde terränggång besvärlig och de bidrog också till otaliga reflexer 
med mycket spring fram och tillbaka. I stort sett var all snö borta, dock kunde stigarna fort-
farande vara hala. Dubbskor är fortfarande ett måste.  

Torrt, soligt och riktigt varmt med temperatur på ca 15°C. 

Kommande jakter 

Söndag 03.04: 1.a-apriljakten och den sista söndagsjakten. 
   Samling vid Sigtuna OK Hällsbostugan, Prästängsvägen 2, 193 32 Sigtuna 
   kl 10.00 
   Arr. YFI/Ola 

Onsdag 06.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. HPL/Anders 

Onsdag 13.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. AMM/Ingvar 

Lördag/söndag 
  23-24.04: Nationell jakt N1! Arrangör SRJ. Se tidigare kallelse med info om plats 
                            och tid 

Onsdag 27.04: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. Håkan M 

Onsdag 04.05: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. GNS/Peder 



Onsdag 11.05: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr. Erik T 

Onsdag 18.05: SRJ KM 2m. Arrangör efterlyses 

Nästa SRJ-Blad kommer ut i slutet av maj månad, men dagsaktuell information finns på hem-
sidan. 

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 

                     
              I ett tidigare SRJ-Blad fanns följande fråga: 

                             RPO-sändare mod ä? 
                                Svar i blått nedan

�

Vad är det för modell? 
2W Br (bärbar). Tillkommer batterilåda och antennkoger. Krävde tre man för transport

Varifrån kommer den? 
Belgien eller Holland. Tillverkad i Sverige under WW II (andra världskriget)

Vem har använt den? 
Svenska armén under och efter WW II
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