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Efter en strålande varm, solig men tyvärr alltför torr sommar har vi nu kommit in i höst-
säsongen efter NM-et i Danmark, SM-et i Göteborg och VM-et i Bulgarien. En kort info om 
denna tävling finns längre ner i bladet.  !
Ytterligare information om våra avklarade och kommande jakter finns att läsa på SRJ´s 
hemsida under: http://www.ardf.se/srj !!
Resultat från höstens klubbjakter !
160803/Mörtsjön 
1) AMM/Ingvar 0.47.47 5 st  5) BGU/PA 1.14.31    
2) Gunnar S 0.47.50    6) AKF/Bosse 1.23.00  
3) GNS/Peder 0.51.35        7) Andras P 1.56.00 
4) Henrik L 1.00.34  8) HPL/Anders 1.20.00 3 st 
   
Höstsäsongen började traditionsenligt med Olles 5-rävarsjakt vid Mörtsjön i Täby. Det blev en 
sekundstrid mellan Ingvar och Gunnar, som slutade på olika rävar. !
Det torra vädret gjorde att man kunde springa torrskodd rakt genom normalt blöta kärr. Fint 
väder med temperaturen runt +20C. Banlängd ca 3 km. !!
160816/Stockby 
1) AMM/Ingvar 0.34.21 5 st 6) KON/Olle 0.50.02  
2) Henrik L 0.37.30  7) HPL/Anders 0.52.02  
3) GNS/Peder 0.41.02  8) BGU/PA 0.54.00  
4) Gunnar S 0.43.50  9) Clas T 1.03.58  
5) KMU/Peter 0.48.15              10) Christer E 1.11.14 !
Sista träningsjakten före kommande SM i Göteborg. Bosse arrangerade denna inte alltför 
långa 5-rävars 80m-jakt med en räv norr om f d motionsgården, en räv söder om densamma 
och resten österut. !
Blåsigt med temperaturen kring 17 grader och regntunga skyar, men inget regn föll under 
jakten. Elstängsel, aktiverade med hörbara knäppanden i hörlurarna, runt tidigare öppna fält 
tvingade oss att springa runt dessa. !!
160825/Sundby 
1) AMM/Ingvar 0.45.45 5 st 4) Gunnar S 1.06.40 
2) Henrik L 0.46.00  5) Clas T 1.10.30 4 st 
3) GNS/Peder 1.01.15  6) AKF/Bosse 1.05.30 2 ” 

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


Under inflygningsbanan till Bromma flygplats på Sundbysidan arrangerade BGU/PA den sista 
2m-jakten, med en banlängd på ca 3 km, före VM-et i Bulgarien, och det visade sig inte bli en 
helt enkel jakt. De täta buskarna dämpade signalerna ordentligt och det blev en hel del 
reflexer i terrängen. !
Starten låg ca 300 m från samlingsplatsen som också var målet. En av rävarna låg bara ca 50 
m från målet, väl gömd i ett liten träddunge, och en annan låg i ett buskage intill en liten bäck 
med knädjupt vatten - en av jägarna passerade genom bäcken två gånger innan han fann 
räven. !
Det blev en mycket varm och solig dag med temperaturen upp mot 30 grader.  !!
I slutet av augusti och början av september arrangerades World Cup och VM i rävjakt i 
Albena norr om Varna i Bulgarien.   !
I World Cup kom Gunnar S (M70) på silverplats på 2m-tävlingen och bronsplats på Sprint-
tävlingen 
. 
I VM kom VMU/Bengt (M50) och Gunnar S på bronsplats i resp klass på Sprinttävlingen och 
på 80m-jakten kom Gunnar S på guldplats individuellt samt på guldplats i lag tillsammans 
med KON/Olle och CJW/Bo. Strålande!! !
Som vanligt dominerade annars Ryssland, Ukraina, Tjeckien med flera f d öststatsländer pris-
pallen. !
Tävlingarna kännetecknades av magbesvär, djupa raviner och mycket varmt väder, upp till 28 
grader i skuggan (på stranden var det olidligt varmt) men med behagliga kvällstemperaturer. 
Molnfritt nästan hela tiden. !!
160914/Stora Skuggan 
1) AMM Ingvar 0.44.34 5 st 6) KON/Olle 1.09.27 4 st 
2) KMU/Peter 1.06.50  7) YFI/Ola 1.44.10 
3) GNS/Peder 1.07.00  8) Gunnar S 0.43.00 2 ” 
4) HPL/Anders 1.12.10  9) AKF/Bosse 1.09.40 
5) BGU/PA 1.43.38 !
Gunnar F arrangerade denna 5-rävars 2m-jakt i norra Djurgården, där fasta orienterings-
kontroller strulade till det för några jägare. När vi letade på en kulle efter räv 5 i bäringens 
riktning hittade vi en skärm, stämplade och sprang vidare, en norrut och en söderut. Den som 
sprang söderut mot nästa räv upptäckte plötsligt att 5:ans räv inte alls låg bakåt (vilket hade 
varit normalt) utan fortfarande sydväst ut! Det visade sig att den funna skärmen var en fast 
veckans-bana-kontroll (!!) och kunde alltså inte räknas i resultatet. !
Även andra fasta kontroller lurade oss att tro att vi kommit fram, så det var bara att leta vidare 
i slyn och kullfallna träd. !
Fortfarande varmt och nu behövdes pannlamporna ganska snart efter start. Banlängd drygt 3 
km.  !



160921/Velamsund 
1) Henrik L 0.52.45 5 st 4) BGU/PA 1.10.50 
2) Gunnar S 1.00.55  5) HPL/Anders 1.17.00 
3) GNS/Peder 1.01.00  6) AKF/Bosse 1.23.00 4 st 
AMM/Ingvar arrangerade denna ca 3,5 km långa bana med fem 80m-rävar i en ganska snäll 
terräng med många stigar, en del steniga och med mycket trädrötter. De på kartan markerade 
sankmarkerna var helt torra efter den långa torrperioden vi har haft. !
Mycket sol och varmt när rävarna lades ut, men när mörkret började komma sjönk också tem-
peraturen. Det var skönt att dra på sig en långärmad undertröja. När vi kommit tillbaka hade 
luftfuktigheten blivit så hög att pannlampans ljus formade en kägla i mörkret.  !!
160928/Silverdal 
1) AMM/Ingvar 1.03.31 7 st 5) HPL/Anders 1.33.50 
2) Henrik L 1.12.59  6) Clas T 1.09.00 4 st 
3) Gunnar S 1.13.05  7) AKF/Bosse 0.53.00 3 ” 
4) GNS/Peder 1.15.00  8) KON/Olle ——— !
Säsongens och årets sista kvällsjakt arrangerades av BGU/PA som en 7-rävars 80m-jakt i 
Silverdal, ett helt nytt område i södra Sollentuna. Kartan var en s k Skolkarta i skala 1:7.500 
med 4 m ekvidistans, och den täckte ungefär hälften av ett A4-blad. Det blev alltså ganska tätt 
mellan rävarna. Terrängen var stigrik och här och där lite kuperad. !
Det första regnet på månader föll på förmiddagen, vilket gjorde stigar och berghällar lite hala, 
så det gällde att ha bra dubbar på skorna. Regnet upphörde dock under eftermiddagen och det 
blev en klar och ganska kall kväll. !
På morgonen, när rävarna togs in, träffade banläggaren på några skolbarn som letade efter 
”pappers-Pokimon” som en variant på vanlig orientering. De hade fått en mycket upp-
förstorad karta med orienteringsringar och en lapp med Pokimon-figurer och skulle nu hitta 
dessa figurer i plastfickor i terrängen. Ett smart sätt att få ut ungarna i skogen!! !!
161009/Ängsjö 
1) FUG/Janne 0.48.05 5 st 9) AMM/Ingvar 0.53.37  
2) KMU/Peter 0.49.00              10) Clas T 1.21.40  
3) EZM/Leif 0.49.05              11) FNB/Göran 1.24.00  
4) CJW/Bosse 0.50.30              12) Andras P 1.24.01 
5) GNS/Peder 0.50.45              13) DIY/Rolf 1.24.10 
6) Gunnar S 0.51.08              14) AKF/Bosse 1.31.00 
7) Henrik L 0.51.34              15) BGU/PA 1.34.02 
8) HPL/Anders 0.53.30              16) SVM/Hans 1.34.38 !
Årets dag-KM för såväl SRJ som VRK arrangerades av KON/Olle vid Ängsjö friluftsgård vid 
Stäket. Olle hade lagt ut fem 80m-rävar i en ca 3 km lång bana SO om starten, vilket gav oss 
som startade norrut en del att göra för att komma in i banan igen. !
Vinnaren FUG gratuleras till segern vilket innebär TVÅ guldmedaljer i EN tävling. I vilken 
annan sport kan man få det? Inom de första nio platserna skiljde det bara 5 min 32 sek och 



därefter dröjde det 28 min till näste man. Tätt med andra ord i den första halvan av resultat-
listan! 
   
Det regnade kraftigt på morgonen men uppehåll under i stort sett hela tävlingen. Dock kom en 
ordentlig skur när rävarna skulle tas in. Temperaturen låg runt 10 grader C.  !!
KOMMANDE JAKTER !
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 !
Söndag 13.11: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. Håkan M !
Söndag 20.11: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. GNS/Peder !
Söndag 04.12: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. BGU/PA !
Söndag 18.12: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
   Arr. AMM/Ingvar !
Lördag 31.12: Samling kl 10.00 för årets sista jakt vid plats som meddelas via e-post  
   och på hemsidan 
   Arr. Gunnar S !!
Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i någon av de första dagarna i januari 2017, men dags-
aktuell information finns på hemsidan.  
  
Väl mött i ”läskiga” och förhoppningsvis snöiga skogen! 
    
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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                                   Vart ska jag ta vägen nu? 

!


