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Midsommarafton! Förberedelser för kvällens fester pågår lite överallt och vi får väl hoppas 
att vädrets makter håller tillbaka regnet till sent i natt. !
Gunnar S avslutade vårsäsongen med sin traditionella mara, i år liksom förra året förlagd till 
Domarudden. Tuff tävling med tolv rävar i den ganska besvärliga terrängen mellan Trehör-
ningen och Gumrasjön, öster om friluftsgården. !
Ytterligare information om våra avklarade och kommande jakter finns att läsa på SRJ´s 
hemsida under: http://www.ardf.se/srj !
Resultat från vårens klubbjakter !
170503/Stora Skuggan 
1) AMM/Ingvar 0.28.00 5 st 5) Henrik L 0.35.00  
2) Gunnar S 0.31.00  8) KON/Olle 0.39.00 
3) GNS/Peder 0.32.00  9) BGU/PA 0.40.00 
3) KMU/Peter 0.32.00             10) Andras P 0.53.00 
5) HPL/Anders 0.35.00                   11) SVM/Hans 0.58.00 
5) FUG/Jan 0.35.00 !
Dagens jakt vid Stora Skuggan på Norra Djurgården arrangerades av AIB/Per som en 5-rävars 
fox-o-ring-jakt runt Laduviken. Banlängd drygt 3 km med mycket högt tempo och tätt mellan 
resultaten. !
Ett strålande soligt väder, dock en smula kallt och blåsigt före starten. För att undvika en 
klunglöpning startade vi med 1 minuts mellanrum med mål vid startplatsen.  !
170510/Rudan 
1) AMM/Ingvar 0.25.35 12 st 5) BGU/PA 0.37.46 
2) Henrik L 0.28.04  6) HPL/Anders 0.40.30 
3) KON/Olle 0.31.30  7) Gunnar S 0.41.40 
4) GNS/Peder 0.36.07  8) AKF/Bosse 0.55.00 !
Andras P arrangerade denna sprintjakt runt sjön Nedre Rudan med högt tempo hela tiden, 
vilket syns på vinnartiden på denna ca 2,5 km långa jakt i en av snö blöt terräng. !
Det började nämligen snöa en god stund före start, så mycket att bilarna blev täckta med blöt 
snö, och denna snö fanns även i terrängen sedan under jakten. Strax före start upphörde 
emellertid snöande och solen tittade fram igen. Kallt om fötterna.  !
De som kom till start via Nynäsvägen fick en ganska besvärlig resa i djup snöslask och 50 km 
fart på 110-vägen. !

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


170512-13 
Den andra nationella tävlingen N2 arrangerades av AMM/Ingvar och HPL/Anders den 12-13 
maj i området norr om Bredsand söder om Enköping. Förläggning i Gånstagården tillhörande 
OK Enen. !
Ganska platt terräng med många stigar men risigt inne i skogen och på vissa håll tätt och svår-
framkomligt. Banlängderna låg på ca 5-6 km. Strålande soligt väder med temperaturer upp 
mot 10 grader. !
Vinnare: 
H40: Håkan Melin i båda tävlingarna 
H50: VMU/Bengt i båda tävlingarna 
H60: FUG/Jan i 80m-delen, GNS/Peder i 2m-delen 
H70: Gunnar S i båda tävlingarna !
GRATTIS till alla vinnare. !
170517/Enebyberg 
1) Henrik L 1.05.09 5 st 5) KMU/Peter 1.19.58 
2) AMM/Ingvar 1.05.42  6) Gunnar S 1.12.40 4 st 
3) GNS/Peder 1.05.43  7) BGU/PA 1.30.21 
4) HPL/Anders 1.17.35  8) AKF/Bosse 1.47.00  !
Norges nationaldag. KON/Olle arrangerade denna nästan 4 km långa 2m-bana i den fina och 
ibland lite kuperade Enebybergsterrängen i ett mulet men ganska varmt väder. Sekundstrid 
mellan 2-an och 3-an och de tre första kom in inom ren minut. !
Det fullständigt otroliga inträffade, att både Gunnar och BGU stämplade 2.ans räv vid en helt 
felaktig skärm söder om rävens verkliga plats! Signalstyrkan var mycket stark och vi gick på 
kompasskurs och hittade en skärm, som dock inte var rävens! Har detta hänt någon gång 
tidigare? Anmärkningsvärt!! !
Mötande hundar skällde och på ett ställe stod ett rådjur lugnt och betade bara ett tiotal meter 
från en passerande jägare. !
170531/Kallhäll 
1) GNS/Peder 0.57.00 5 st 8) FNB/Göran 1.43.00 
2) AMM/Ingvar 0.59.25  9) AKF/Bosse 1.54.45 
3) CJW/Bosse 1.08.15             10) IDV/Ronald 1.47.15 4 st 
4) FUG/Jan 1.13.55             11) SVM/Hans 1.49.00 
5) Henrik L 1.20.40             12) MOG/Magnus 1.44.00 3 ”  
6) Gunnar S 1.21.11             13) DIY/Rolf (öt) 2.03.00  5 ” 
7) KON/Olle 1.24.40             14) Andras P  (öt) 2.03.02 !
Årets 2m-KM arrangerades av BGU/PA i skogarna söder om Arla´s mejeri i Kallhäll i ett 
mycket fint väder med mycket mygg, som dök upp när jägarna väntade i närheten av en räv. 
Det gällde att hålla igång för att undvika blodgivning i naturen. !
Rävarna var placerade i en kvadrat med 700-750 m sida och med den femte räven placerad i 
mitten och detta gav upphov till nio olika banval. Ganska risig terräng här och var, ibland tätt 



(någon ansåg att större delen av kartan borde vara grönmärkt) och höjderna störde signalerna 
en hel del. !
Från Västerås kom en nybörjare Magnus, SA5MOG, som på detta KM hittade tre rävar.  Bra, 
eftersom detta nog inte kunde anses vara en nybörjarbana.  !
Strålande vackert väder också på torsdagsmorgonen när rävarna togs in. !
170605/Sundängen/Västerås 
1) AMM/Ingvar 1.14.32 7 st 9) GNS/Peder 1.50.42  
2) Henrik L 1.14.56             10) ICU/Mikael 1.53.00 
3) CJW/Bosse 1.18.00             11) FNB/Göran 1.59.20 
4) Peter Kraft 1.24.00             12) BGU/PA 2.06.40 
5) KMU/Peter 1.25.00             13) EZM/Leif 1.12.00 5 st 
6) Gunnar S 1.37.30             14) AKF/Bosse 1.57.00 
7) KON/Olle 1.39.09             15) DIY/Rolf 1.57.10 
8) SVM/Hans 1.46.10             16) DAA/John  4 ” !
Den andra gemensamma VRK/SRJ-jakten arrangerades av FUG/Jan med start vid Sund-
ängens Camping söder om Västerås. Ett mycket kraftigt regn mötte stockholmarna på väg till 
start, men det upphörde en stund före start och jakten kunde genomföras i ett mycket vackert 
väder, dock med blöta buskar och blött gräs. !
En mycket varierande terräng med torrt och risigt i norr men betydligt fuktigare och stenigare 
i söder. Spänningssatta el-stängsel piggade upp tillvaron om man kom för nära, här och var 
fanns det dock trappor över dem och hittade man inga fick man rulla under trådarna. I en hage 
stod ett gäng kor och bligade på den förbispringande jägaren. !
170614/Tappström 
1) KMU/Peter 0.40.49 5 st 5) Gunnar S 0.59.26 
2) AMM/Ingvar 0.44.03  6) BGU/PA 1.07.30 
3) Henrik L 0.53.29  7) AKF/Bosse 2.00.00 2 st 
4) KON/Olle 0.53.48 !
Håkan M arrangerade denna 5-rävars 2m-jakt med start nedanför skidbacken på vägen mellan 
Tappström och Jungfrusund. Mycket soligt och varmt när vi skulle uppför, eller runda, den 
branta underbacken. !
Fin och lättsprungen terräng även om det finns en del branter och också inhägnade områden i 
skogen. !
170621/Gunnars mara-Domarudden 
1) KMU/Peter 1.43.34 12 st 9) DIY/Rolf 3.00.00 
2) AMM/Ingvar 1.56.51             10) YFI/Ola 2.45.10 9 st  
3) Henrik L 2.12.30             11) SVM/Hans 2.50.00  
4) MOG/Magnus 2.53.00             12) FNB/Göran 2.51.30 
5) GNS/Peder 2.11.38 11 ”     13) Andras P 2.40.30 8 ” 
6) EZM/Leif 2.12.35             14) BGU/PA 2.36.40 7 ” 
7) FUG/Jan 2.40.40             15) Peter Haglund 2.48.10 6 ” 
8) KON/Olle 2.35.26 10 ”     16) AKF/Bosse 2.12.58 5 ” 



Vårsäsongens avslutningsjakt, traditionellt arrangerad av Gunnar S och med 12 st rävar, 7 st 
ordinarie på 3580 kHz och 5 st ganska svaga, kontinuerligt sändande och på olika frekvenser. !
Tuff terräng med täta skogspartier, en del halvblöta kärr och en och annan brant att klättra 
uppför. Bra väder, bortsett från en kort intensiv regnskur strax före start. Efter jakten bjöd han 
på grillkorv, dricka, bastu och dopp i sjön.  !
MOG/Magnus skickade följande berättelse om sitt äventyr under jakten: !
Tack för att du arrangerade igår! !
Det var en lång, kämpig men samtidigt kul bana, men jag sprang lite tokigt som vanligt så 
GPS'en stannade på drygt 11km till slut :-) !
Jag fick in 2:an norrut från parkeringen vilket ju var helt galet. Jag stod precis bredvid en bil 
på parkeringen, och det är antagligen inte optimalt. Jag flyttade mig en bit när jag kom på 
det och de andra bäringarna blev betydligt bättre. !
Tog 3530-sändaren tidigt, men jag upplevde att den stannade upp ett par minuter när jag 
började närma mig. Jag tog lite fler bäringar när jag till slut hittade den, och när jag sprang 
tillbaka mot 6:an så mötte jag Roffe som ropade om jag hörde sändaren, så då verkar den ha 
stannat upp igen. !
Tog 6:an därefter i stort sett på kompass efter att den slutade sända ett pass. Det där berget 
var inte nåt kul att ta norrifrån :) Hittade den ju på sydsidan till slut precis när den skulle 
sända igen. !
Lite trassel i början, men det gick bra på slutet. Hann få till den där 3560 (?) uppe vid 
villaområdet som en extra bonusrunda på slutet. Den hördes igen när jag var på väg in mot 
bastun, och ingen CW som störde just då. Hade 20 minuter kvar, så jag lade i en växel och 
drog full fart upp till den och tillbaka. !
Nu blir det vila i några dagar, benen är som spaghetti idag :-) !
Med detta avslutas första halvårets rävjaktssäsong och alla önskas en Glad och solig Sommar 
och vi ses (i alla fall en del av oss) på NM-et vid Grönklitt sista helgen i juli. !!
KOMMANDE JAKTER !
Onsdag 09.08: Säsongens första kvällsjakt! Samling kl 19.00 för vid plats som meddelas 
   via e-post och hemsidan. 
   Arr: KON/Olle !
Onsdag 16.08: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: AKF/Bosse !
Onsdag 23.08: Samling kl 19.00 för vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: BGU/PA !
  4-10.09: NM i Litauen 



!
Onsdag 13.09: Samling kl 19.00 för vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: AMM/Ingvar !
Onsdag 20.09: KM natt! 
   Samling kl 19.00 för vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: Gunnar F !
Onsdag 27.09: Samling kl 19.00 för vid plats som meddelas via e-post och hemsidan. 
   Arr: Gunnar S 
  !
Nästa SRJ-Blad kommer ut i slutet av september, men dagsaktuell information finns på hem-
sidan.  
  
Trevlig sommar och väl mött i ”läskiga” skogen i höst 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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