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Ljudet styr 
pejlarnas 
vägval

Foto: Stina Loman

Fem långa pip i hörlurarna sedan sätter det igång. 
Kroppen på helspänn. Är det dags för kontroll nummer 
tre eller fyra, eller kanske fem? Pejlarna riktar mot-
tagaren och börjar springa i ljudets riktning.  Skogs-
sports reporter hakar på.
Artikelserien ”Andra sätt att hitta rätt” fortsätter här 
med ett reportage om radiopejlorientering.
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ANDETAGEN BLIR TILL ånga runt gänget 
som samlats på parkeringen i Nyckelvi-
ken i Nacka. Det småjoggas på stället och 
tävlingsledaren ropar ”skärp till er nu 
rävjägare”. 

Det hörs spridda skratt och sedan går 
startskottet och alla pejlare springer åt 
olika håll. Ingen vet var kontrollerna sit-
ter, för kartan är tom.  

–  Man börjar med att ta sig upp på en 
höjd för att få så bra signal som möjligt, 
säger Henrik Lindell när han tillsam-
mans med flera andra springer uppför 
en backe intill parkeringen. 

Hörlurarna är på och vintersolen ska-
par långa skuggor i den lätt snöklädda 
skogen. Snart stannar alla upp. Det blir 
tyst och deltagarna börjar pejla, det vill 
säga riktar sina mottagare åt olika håll. 

Henrik Lindell sitter snart på huk och 
ritar långa streck på den tomma kartan. 

– Nu har jag tagit ut riktningarna 

med hjälp av ljudet, säger han och låter 
mig lyssna i hörlurarna. Det hörs flera 
långa och korta pip. 

– Vid varje kontroll, idag är det totalt 
fem, sitter en radiosändare som skickar 
ut en radiosignal vilken omvandlas till 
ljud i mottagarna. Ljuden funkar som 
morsekod. Först kommer fem långa pip 
och efter det ett kort pip, då gäller det att 
rikta mottagaren åt rätt håll, där det hörs 
starkast, åt det hållet ligger kontrollen. 
Ett kort pip står för kontroll nummer ett. 
Efter den kommer fem långa pip igen, 
och sedan två korta, för kontroll nummer 
två, och så vidare, säger Henrik Lindell.

Kontrollernas sändare är igång en 
minut vardera, så det gäller att vara med. 
Missar man riktningen får man vänta fy-
ra långa minuter tills det hörs igen. 

” Ljuden funkar som 
morsekod. 

Henrik Lindell om pejling.
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Efter det är det bara att börja springa, 
eller gå om man föredrar det. Kontroller-
na tas i valfri ordning. Flest kontroller på 
kortast tid vinner. 

Tävlar en gång i veckan
Radiopejlorientering finns på flera 
platser i landet och är uppdelat i fyra 
distrikt: Stockholm, Västerås, Bergsla-
gen och Göteborg.  

I Stockholm håller man ungefär en 
tävling i veckan, ofta på söndagsför-
middagar. 
Ingvar Ehrsson är dagens banläggare. 

– Den bana som vi springer idag är 
fyra kilometer lång, jag gjorde den lite 
kortare eftersom det är halt ute. Om det 
hade varit mer snö i skogen hade vi kört 
med skidor på. Vi är ute året runt, säger 
han. 

Stockholmsgänget brukar tävla på 
olika platser runt om i regionen och alla 
turas om att lägga banor. 

– Alla försöker göra det svårt på sitt 
egna sätt. Jag gillar att exempelvis lägga 
vissa kontroller väldigt långt borta, då 
får man dålig signal vilket kan lura en 
när man tar ut riktningen, säger Ingvar 
Ehrsson. 

Tjeckerna duktiga pejlare
I Sverige är det ett 30-tal personer som ra-
diopejlar, de flesta är äldre och det är ont 
om kvinnliga deltagare. 

Sporten är störst i Östeuropa, och all-
ra populärast i Tjeckien.

– I Tjeckien är det många radioorien-

terare som också håller på med vanlig 
orientering. Tjeckerna är oftast de som 
tar medalj på VM. Men Sverige ligger bra 
till i de äldre klasserna, säger Henrik Lin-
dell och fortsätter: 

– Vi vill ha in ungdomar för att spor-
ten ska fortsätta finnas kvar i Sverige och 
kunna fylla yngre tävlingsklasser i de in-
ternationella mästerskapen. Tidigare var 
det delvis intresset för amatörradio och 
dess föreningar som lockade unga att 
börja tävla. Jag tror att vi idag kanske får 
fokusera på andra saker som de fysiska 
och taktiska utmaningarna. 

En av de som hållit på länge i Sverige 
är Gunnar Svensson som började redan 
som 13-åring. Han är idag nuvarande 
världsmästare i H70.

– Jag fastnade direkt när jag började. 
Jag gillar utmaningen att hitta kontroller-
na, det är en bra sport som gör att man 
kommer ut, säger Gunnar Svensson som 
alltid försöker vara med Stockholms-

Gunnar Svensson, nuvarande världsmäs-
tare i H70.

Peder Haugaard-Pedersen tar ut 
riktningarna på en höjd strax efter 
start. 

” Du har mycket för-
spänt om du redan är 
orienterare.

Henrik Lindell om hur man 
klättrar i resultatlistorna.

Kontrollernas positioner är inritade på kartan som vid 
tävlingsstart var helt tom. 

P.A. Nordwaeger, Peter Ljungström, Clas 
Thorén,  Ingvar Ehrsson, Anders Wändahl och 
Peder Haugaard-Pedersen förbereder sig.
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Henrik Lindell, från Lidingö Stockholm, har pejlat i snart 
tio år. ”Det är en lättillgänglig sport som passar för alla” 
säger han.  

På mottagarens 
understa ratt ställer 
man in ljudstyrkan 
för att få en mer 
precis signal. På 
den övre ratten 
ställs frekvensen 
in. Högst upp syns 
en kompass som 
snabbt kan hjälpa 
en att kolla rikt-
ningen om man inte 
hinner rita in på 
kartan. En del gör 
sin utrustning själv 
men det finns även 
färdiga, som denna, 
att köpa. 

FAKTA

Radiopejlorientering kall-
las också för rävjakt. Förr hade 
man nämligen inga automa-
tiska kontroller, istället låg det 
”rävar” ute vid varje kontroll 
och skickade ut morsekoder. 

Sporten kallas i internationella 
sammanhang för ARDF, Ama-
teur Radio Direction Finding. 

Det finns två discipliner: 80 me-
ter och 2 meter (2 meter är den 
distans som Skogssport var 
med på). Distansen med 80 me-
ter är lite lättare och 2 m kräver 
att man är bra på att finjustera 
signalstyrkan, vid VM har man 
även en sprint på 80 meter. Man 
kan också tävla i nattjakter. 

Tävlingar pågår året om, då det 
är mycket snö åker man skidor. 
I Sverige har sporten funnits se-
dan 1949. Totalt är det drygt 30 
svenskar som tävlar. De flesta 
är radioamatörer. 

VM och EM går vartannat år, 
förra året hölls VM i Bulgarien 
och i år blir det EM i Litauen. 
Alla resor bekostar svenskarna 
själva. Tävlingarna går att följa 
via GPS-spår, precis som i van-
lig orientering. 

Banorna är oftast 5-10 km långa. 

SÅ GÖR MAN (PÅ 2 METERS VÅGLÄNGD)

1.Ta dig upp på en höjd, fixera ljudet med hjälp av mottagaren och lyssna. I vil-
ken riktning hörs koden starkast? 
2. Rikta kompassen och rita in riktningen på kartan.
3. Totalt är det vanligtvis fem kontroller, du ritar in alla på direkten. Sedan kan 
du behöva finjustera efter hand. 
4. Börja röra dig. Det spelar ingen roll vilken kontroll du börjar med, men vid 
mästerskap är det bra med en strategi eftersom snabbast i mål vinner. I Sverige 
tar man oftast själv tid vid den sista kontrollen. 
5. Det är viktigt att du rör dig hela tiden och stämmer av riktningen med hjälp av 
ljudet. Reflexer i terrängen kan nämligen påverka då radiosignalen studsar och 
kan ge dig fel riktning. 
6. När du hittar kontrollen stämplar du och tar dig sedan till nästa. 

gänget och tävla på söndagarna. 

Vill locka orienterare
Henrik Lindell vill att sporten ska växa 
och tror på att locka fler som håller på 
med vanlig orientering. 

–  Som orienterare så tränar man upp 
sitt fokus på kartan och blir bättre på att 
bedöma avstånd. Det är också kul att vårt 
upplägg ser lite annorlunda ut. I vanlig 
orientering saktar du kanske ner när du 
närmar dig en kontroll, men här ökar du 
farten för att snabbt få ökad signalstyrka 
och kunna ta ut en exakt position, säger 
Lindell som själv brukar springa veckans 
orienteringsbana på Lidingö.

– Du har också mycket förspänt inom 
pejling om du redan är orienterare, exem-
pelvis så är man kanske väldigt bra på att 
memorera kartan och har stenkoll på var 
man är. Det gör att du har lättare att klätt-
ra i resultatlistorna på tävlingar. 

P.A. Nordwaeger, Peter Ljungström, Clas 
Thorén,  Ingvar Ehrsson, Anders Wändahl och 
Peder Haugaard-Pedersen förbereder sig.

Hur tänker ni pejlare kring vägval?  
– Vi vill gärna stå på öppna platser för 

att ta in bra signaler, därför väljer vi helst 
vägval där vi får det. Det räcker inte med 
att ta ut en riktning endast en gång, ut-
an man måste upprepa proceduren tills 
man når ända fram. Vad som krävs för 
att sedan bli riktigt bra är att ha förmå-

gan att avgöra avstånd och höra skillnad 
på direktsignaler och reflexer. Ibland kan 
nämligen radiovågorna studsa och bilda 
reflexer som vilseleder en och gör att man 
springer i fel riktning, så det gäller att va-
ra med så att man inte blir lurad, säger 
Henrik Lindell. 

STINA LOMAN ‹
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