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Midsommarafton med varmt och kvavt väder; kanske åskan kommer lagom till middagen 
med alla dess läckerheter (det vore ju synd!). Enligt SMHI kan det bli upp till 30 grader varmt 
och drygt det de närmaste dagarna! !
Gunnar S avslutade vårsäsongen med sin traditionella mara, denna gång förlagd till Domar-
udden i närheten av Åkersberga. Det blev en tuff tävling med tolv rävar i en ganska krävande 
terräng runt Drängsjön. Efter jakten bjöd han på grillad korv, dricka, dopp i sjön och tiggande 
änder. !
Nu vilar vi upp oss under sommaren före NM-et i Danmark i augusti. Kanske någon tränings-
jakt arrangeras under juli; håll ett öga på hemsidan! !
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 !
160504/Grimsta 
1) Henrik L 0.34.50 5 st  5) Andras P 1.02.00    
2) KMU/Peter 0.37.43    6) AKF/Bosse 1.06.30  
3) Gunnar S 0.44.40        7) Fredrik 1.10.06 
4) KON/Olle 0.52.59  8) AMM/Ingvar 1.10.08 
   
Peder och Anders ordnade en 5-rävars 80m-jakt med start vid Grimsta IP i strålande solsken. 
En inte alltför lång bana, ca 3,5 km i lättsprungen och stigrik skog gjorde att det blev en 
behaglig runda för alla. Ingvar hade med sig en bekant som ville prova på rävjakt och de 
följdes åt hela varvet med utbildning under resans gång, därav Ingvars något mediokra 
placering. !
160511/Rudan 
1) Henrik L 0.59.00 5 st 4) Gunnar S 1.14.40  
2) AMM/Ingvar 1.01.10  5) GNS/Peder 1.15.30  
3) KON/Olle 1.10.00  6) AKF/Bosse 1.34.30  !
Andras hade fixat iordning en ca 3,5 km lång 80m-jakt (som kändes längre …) med fem 
rävar. Vädret var soligt och ca 15 grader, men en kall vind gjorde det lite kylslaget, i alla fall 
före start. !
Det var en bitvis väldigt bruten terräng med många höjder och sankmarker. Endast ett fåtal 
stigar i den norra (höjd-/sankmarkrika delen) gjorde att man fick kämpa sig fram i terrängen. 
Henrik försvann ner till knäna i ett dyhål medan de flesta andra klarade sig undan med blöta 
skor. 
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Dagen till ära användes Andras nykonstruerade rävsändare, som har en max uteffekt på 1,2 W. 
De är av universalmodell och kan användas till Foxoring, Sprint och vanlig jakt.  !!
160518/Enebyberg 
1) AMM/Ingvar 0.35.28 5 st 5) Clas T 1.09.55  
2) Henrik L 0.39.39  6) AKF/Bosse 1.15.20 
3) Gunnar S 0.39.45  7) BGU/PA 1.26.30 
4) GNS/Peder 0.46.40 !
KON/Olle arrangerade denna 5-rävars 80m-jakt med start vid Enebybergs IP och med alla 
rävarna i den södra delen av kartan. Den stora kraftledningen tvärs över kartan har grävts ner 
och markerades av Olle med en ljusbrun slingrande bred ”stig” på kartan. !
Soligt och varmt på eftermiddagen, men när vi skulle starta dök det upp några regnhotande 
moln. Det föll dock inget regn. Banlängd ca 3 km i den mycket stigrika terrängen.  Sekund-
strid mellan Henrik och Gunnar. !!
160525/Sandvik 
1) KMU/Peter 0.54.30 5 st 7) EZM/Leif 1.17.00 
2) Gunnar S 0.55.50  8) SVM/Hans 1.22.23 
3) AMM/Ingvar 0.56.24  9) BGU/PA 1.31.40 
4) Henrik L 0.56.59              10) DIY/Rolf 1.43.00 
5) GNS/Peder 1.01.50              11) IDV/Ronald 1.28.30 4 st 
6) KON/Olle 1.11.10              12) AKF/Bosse 1.39.10 !
Detta var SRJ´s 2m-KM, arrangerad av Clas T och förlagd till den fina, småkuperade och stig-
rika terrängen vid Sandviksskolan väster om Viksjö med en banlängd på ca 3,5 km och 
variationsrik vegetation. Det höga blåbärsriset nedanför höjderna gjorde det ibland knepigt att 
springa rakt in i terrängen; svårt att se var man sätter fötterna. Fyra av de fem rävarna låg högt 
placerade, varför det blev många meters höjdklättring. Fyra VRK-are ställde upp. Vi 
gratulerar Peter till segern i detta klubbmästerskap.  !
Regnet hängde i luften men det blev uppehållsväder under hela jakten med en temperatur runt 
10 grader. !!
160601/Knalleborg 
1) AMM/Ingvar 0.49.07 5 st 5) HPL/Anders 1.01.50 
2) Gunnar S 0.58.45  6) GNS/Peder 1.23.05 
3) Henrik L 0.59.10  7) AKF/Bosse 1.46.00 
4) KON/Olle 0.59.50  8) BGU/PA 1.55.40 !
Håkan M arrangerade denna 5-rävars 2m-jakt med banlängd ca 3,5 km i en stigrik och små-
kuperad terräng och med start vid Knalleborgs dagis i ett strålande varmt väder.  !
Några rävar var klurigt placerade i sluttningar, vilket gjorde närstriderna knepiga om man stod 
för lågt, någon annan låg på toppen av en höjd med bra signalstyrka. Denna gång slapp vi 
springa upp och/eller ner i den branta skidbacken. !



160607/Hallstaberg 
1) Christer E 1.10.00 7 st 7) GNS/Peder 1.39.50  
2) CJW/Bo 1.18.30  8) FNB/Göran 1.41.40  
3) EZM/Leif 1.28.00  9) Peter Kraft 1.44.13  
4) Gunnar S 1.28.02              10) DIY/Rolf 1.51.10  
5) KMU/Peter 1.28.03              11) BGU/PA 1.51.16  
6) KON/Olle 1.35.13              12) SVM/Hans 1.58.00 !
FUG/Jan arrangerade denna gemensamma VRK/SRJ-jakt i en väldigt fin men tuff, stiglös 
terräng öster om Västerås. Regnet öste ner på väg till startplatsen och övergick sedan i regn 
med åska i väntan på starten. Åskan försvann när starten gick, men regnet fortsatte i stort sett 
under hela jakten. Även ett par rejäla åskknallar dök upp när vi var mitt i skogen (och det 
kändes inte så kul). !
Det var hög undervegetation med mycket fällda träd, avhuggna grenar och ankeldjupt vatten 
på de flesta ställen samt ett krondike som ett effektivt hinder på kompasskursen genom 
skogen. Trots en banlängd på drygt 3 km blev vinnartiden ganska lång. !
Sekundstrid mellan Leif, Gunnar och Peter. !
160615/Judarn 
1) KMU/Peter 0.48.52 7 st 6) IDV/Ronald 1.11.10  
2) AMM/Ingvar 0.59.20  7) GNS/Peder 1.17.00  
3) KON/Olle 1.03.00  8) AKF/Bosse 1.18.00  
4) Henrik L 1.05.48              9) Gunnar F 1.35.40 
5) Gunnar S 1.11.00             10) YFI/Ola 2.05.17 !
I ett strålande soligt och varmt väder arrangerades denna 7-rävars 80m-jakt i Judarnskogen  i 
Bromma av BGU/PA. Eftersom det var början på sommarlovet var det ganska mycket ung-
domar ute i den stigrika terrängen, varför rävarna gömdes ganska väl, dolda av ormbunksblad 
eller grangrenar. Även vissa orienteringsskärmar placerades lågt för att inte bli upptäckta av 
förbipasserande. !
Som ett experiment placerades rävarna på samma platser som den första jakten förra året, men 
med andra rävnummer. Det var dock ingen som upptäckte detta.  !
Sekundstrid mellan Gunnar S och Ronald vid den sista räven. En och annan mygga plågade 
banläggaren vid utläggningen av rävarna. !
160622/Gunnars mara 
1) Henrik L 2.10.00 8 st 8) AKJF/Bosse 1.48.00 4 st 
2) GNS/Peder 2.11.55  9) DIY/Rolf 1.58.30 
3) Clas T 1.58.25 7 ”        10) Gunnar F 2.02.00 
4) EZM/Leif 2.11.00              11) KON/Olle 2.18.00 8 st (öt) 
5) Andras P 1.56.00 6 ”        12) KMU/Peter 2.22.00 9 ”  (öt) 
6) BGU/PA 2.04.15              13) AIB/Per 2.29.00 2 ”  (öt) 
7) SVM/Hans 2.01.15 5 ” !
Gunnar arrangerade sin mara på Domarudden med totalt 12 st rävar, 7 st ”vanliga” på 3580 
kHz och 5 st svaga, kontinuerligt sändande på olika frekvenser från 3530 till 3570 kHz.  Av 



de svaga hördes tre från startplatsen och de övriga när vi väl var ute i terränglådan. Målet var 
bastun vid kanten av Drängsjön och maxtid 2 tim 12 min. Banlängd ca 6 km. !
Terrängen var stundtals väldigt kuperad, högt blåbärsris gjorde det svårt att se var man satte 
ner fötterna och på några ställen var det också blött. Vid ett tillfälle sjönk banläggaren ner till 
ljumsken i ett kärr! !
Vädret  var soligt och varmt och kvällen blev fantastiskt skön, vindstilla och ljus. Gunnar bjöd 
på grillkorv, dricka, dopp i sjön och änderna var framme och tiggde bröd. !
Nu vankas ”sommarlovet” och vi ses igen den 3.e augusti på Olles första höstjakt. !!
KOMMANDE JAKTER !
Onsdag 03.08: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. KON/Olle !
Fredag/söndag 
  12-14.08: NM i Danmark. Se info på ”pejla.se”. !
Tisdag 16.08: Sista träningstillfället före vårt SM! 
   Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. AKF/Bosse !
Fredag/lördag 
  19-20.08: SM i Göteborg. Se info på ”pejla.se”. !
Onsdag 24.08: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. BGU/PA 
   OBS! Detta är visserligen onsdagen efter SM, men eftersom nästa onsdag 
   kan vara avresedag för VM-deltagarna ställs den jakten in. 
Lördag/fredag 
  03-09.09: VM i Bulgarien. !
Onsdag 14.09: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. Gunnar F !
Onsdag 21.09: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. AMM/Ingvar !
Onsdag 28.09: Samling kl 19.00 för höstens sista kvällsjakt vid plats som meddelas via e-
   post och på hemsidan 
   Arr. BGU/PA !
Söndag 02.10: SRJ/VRK dag-KM 80 m. 
   Samling kl ??? vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. ??? !
Söndag 09.10: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. KON/Olle 
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Söndag 16.10: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. Clas T !
Söndag 23.10: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. Jitka/Johan !
Söndag 30.10: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. Henrik L !
Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i mitten av oktober, 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>  !!
Är det mig ni letar efter? !
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