
Stockholms Rävjägare (SRJ) 

inbjuder till 

KM och SRJ-open 2005 
i radiopejlorientering (rävjakt) med 

inofficiellt  

Mälardalsmästerskap, sprint-distans 
 
SRJ-open avgörs i år över tre etapper: ”prologen”, en publikvänlig sprint-etapp med 
individuell start, följd av traditionella natt- och dag-jakter med gemensam start. Sprint-
etappen utgör dels en fristående tävling (”Mälardalsmästerskap”) och dels en valfri etapp som 
räknas in i SRJ-open. Som KM räknas sammanlagda resultatet från endast natt- och dag-
etapperna. 
 

Datum 15-16 oktober 

Samling Vilsta Sporthotell vid Vilsta friluftsområde syd-ost om Eskilstuna. För 
vägvisning, se punkten logi. 

Regler Etapp 1, sprint-distans: 
Modell parkjakt: Fem rävar sänder kontinuerligt med låg effekt på separata 
frekvenser. Bana i öppen terräng med beräknad segrartid ca 10 min. 
Individuell start med en minuts mellanrum i lottad startordning. Räv 1 är 
obligatorisk som första räv, övriga rävar får tas i valfri ordning. Start och 
mål är markerade på kartan som erhålles fem minuter före start. Sluttid tas 
vid målstämpling. Rävarnas position markeras inte med orienteringsskärm. 
Etapp 2, natt-jakt: 
Fem rävar som tas i valfri ordning. Gemensam start och sluttid tas vid 
stämpling vid (valfri) sista räv. Banlängd ca 3-5 km. Rävarnas position 
markeras med liten orienteringsskärm. 
Etapp 3, dag-jakt: 
Sju rävar som tas i valfri ordning. Gemensam start och sluttid tas vid 
stämpling vid (valfri) sista räv. Banlängd ca 5-7 km. Rävarnas position 
markeras med liten orienteringsskärm. 
 
Mälardalsmästerskap i sprint-jakt: 
Består av etapp 1. Resultat räknas efter i första hand antal rävar och i andra 
hand sluttiden. Maxtid är 30 min. Tävlande som inte målstämplat inom 
maxtiden placeras efter alla tävlande som målstämplat inom maxtiden. 
OBS! Som etapp i SRJ-open räknas resultatet på annat sätt! 
SRJ-open:  
Resultatet från alla tre etapperna räknas samman, dvs totala antalet rävar och 
sedan sammanlagd tid, med följande specialregel för etapp 1: En spärrtid 
för etapp 1 sätts i efterhand till fem minuter längre än faktisk segrartid. 
Tävlande som inte tagit alla rävar eller inte målstämplat inom spärrtiden får 
etappresultat 5 rävar på spärrtid. Detta gäller även tävlande som inte startar 
på etapp 1. Observera dock att sprint-momentet räknas som egen tävling 
med andra regler. 



SRJ KM: 
Resultatet från etapperna 2 och 3 räknas samman enligt SM-regler. Etapp 1 
räknas inte. 

Stämpling Elektronisk stämpling med Sportident. Medtag egen bricka om du har. 

Klassindelning En öppen klass för alla (SRJ-open resp Mälardalsmästerskapet sprint). 
Medlemmar i SRJ deltar också i KM. Även nybörjare välkomnas (utrustning 
finns att låna) och det går bra att delta vid bara en etapp. För instruktioner 
och ev. övningstillfälle för nybörjare, kontakta arrangören. 

Teknisk info Etapp 1: kontinuerlig sändning med låg effekt, räv 1 3570 kHz (MOE), räv 
2 3560 kHz (MOI), …, räv 5 3530 kHz (MO5). Möjlighet att markera 
frekvenslägen på mottagarna ges innan start (”frekvenskalibrering”) 
Etapp 2: 3535 kHz, 5-min cykel (SSA-rävar) 
Etapp 3: 3580 kHz, 7-min cykel (nya SRJ-rävar) 

Kartor (prel) Oklistrade kartor. Etapp 1: Vilsta 1:5000 A4, Etapp 2: Kronskogen 1:10000 
A4, Etapp 3: Vilstaskogen 1:10000 upp till A3. 

Logi 6-bäddsstugor på Vilsta Sporthotell. Varje stuga har kök, toalett och dusch. 
Medtag egna sängkläder. En stuga kostar 895 kr, vilket motsvarar 150 kr 
eller mer per person beroende på hur vi lyckas fylla stugorna. För 
vägvisning och annan info, se http://www.vilstasporthotell.nu/. Ange vid 
anmälan senast fre 7/10 kl 14:00 om du önskar logi. 

Prel. tider lördag: 
 13:30- inkvartering i stugor 

13:30-14:15 frekvenskalibrering inför Etapp 1 
14:30 samling vid sporthotellet senast, inlämning av mottagare 
15:00 första start Etapp 1, maxtid 30 min, dusch 
16:30 middag (typ pasta) i raststugan 
17:30 kartutdelning  
18:00 avfärd till start  
18:58 gemensam start Etapp 2, maxtid 2 timmar, dusch och bastu 
22:00 nattmål (typ soppa) i stugorna 

 söndag: 
 (var och en ansvarar för egen frukost i stugorna) 

08:30 kartutdelning  
09:00 avfärd till start från sporthotellet 
09:28 gemensam start Etapp 3, maxtid 2.5 timmar 
12:30 prisutdelning, ca  
hemfärd 

Anmälan per E-post till melin@speech.kth.se senast 14:00 fredag 7/10 för beställning 
av logi och middag, annars senast måndag 10/10. Ange  
a) namn och ev signal och klubb 
b) e-postadress 
c) Sportident-nummer om du har egen bricka 
d) deltar i etapperna (123) 
e) önskar middag lördag (nej/ja, antal) 
f) önskar nattmål lördag (nej/ja, antal) 
g) önskar logi i stuga (nej/ja antal) 
 



Avgifter  Startavgift (ca 120 kr för två eller alla etapperna eller 40 kr för en etapp - 
beror bl.a. på antal deltagare; nybörjare 20 kr/etapp), ev mat (ca 100 kr för 
middag och nattmål lördag) och ev logi (pris, se ovan) betalas kontant vid 
ankomst. Sportident hyrbricka 10 kr/etapp. Borttappad hyrbricka 230 kr. 

Upplysningar Ges av Håkan (melin@speech.kth.se, 070-493 61 59). Startlista och PM 
skickas till anmälda deltagare per e-post tisdag 11/10.  

 
 
Välkomna! 

Stockholms Rävjägare, genom 
Håkan Melin 
 


