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Kristianstad 05-11-12 
Resultat från Rävjakter under 2005 vid Kristianstads Radioamatörer. 
     Jakter 
 
Deltagare  30 april maj aug sep. okt. nov.       Sa poäng
         
Leif Persson  
Tid  Arr 45 min 50,59,99 .         57 min 60min  
Placering   2 1           3 (2 rävar) 2 
Poäng  10 9 10           8+3  9 49 
 
Bertil Svensson  
Tid   37 min Arr           57 min  41min 
Placering   1           1  1 
Poäng   10 10          10  10 40 
 
H-G Svensson   
Tid  60 min Arr            Arr  93min 
Placering  1     3 
Poäng  10 10  3*      5  8 36 
 
Gunnar Vide 
Tid   60 min 60 min           85min 60min 
Placering   3 2           2  4(1 räv) 
Poäng   8 9           9  3 29 
 
Jörgen Wognsen                                                                     
Tid               40 min Arr 
Placering              4 (1 räv)  
Poäng  3   3*     3  10 19 
 
 
Kommentarer.  
I huvudsak görs poängberäkning efter regler vid Stockholms Rävjägare. 
Segraren får 10 poäng, tvåan 9 poäng och trean 8 poäng. Föreslår en ny poängsättning som 
premierar den som kommer till jakten men som av olika skäl inte kan deltaga aktivt. T.ex. 
beroende på någon krämpa som inte medger skogspromenader. Dock skall denne för 
arrangören uppvisa korrekta på kartan inritade bäringar till rävarna. Detta skall ge 3 poäng. 
Poängsättning för arrangörsinsatserna skiljer sig från Stockholmsreglarna. Eftersom vi har få 
deltagare skall arrangörsinsatserna viktas så att de två första arrangörsinsatserna belönas med 
10 poäng, nästa med 5 poäng och den fjärde med 3 poäng. * i septemberresultat för insatser 
vid järnvägens dag med visning av RPO. Ytterligare en ny poängsättning, hämtad från 
Stockholms rävjägare: Den som tar sig an en nybörjare får för detta 3 extra poäng. Gäller 
endast vid det första träningstillfället. 
73 de H-G / SM7BUN. 
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Kommentarer och statistik för 2005 års jakter. 
Leif, NCI blev klubbmästare med deltagande i samtliga jakter och med 49 totalpoäng. Bertil, 
EHK blev tvåa med 40 poäng, H-G, BUN trea, 36 poäng, Gunnar Vide fyra med 29 poäng 
och Jörgen, XQO med 19 poäng. 
Tid per räv, ett medelvärde för alla jakterna: 
Leif  20 minuter. 
Bertil 15    ”    
H-G 26    ” 
Gunnar 27    ” 
Jörgen 40    ” 
Oktober-jakten hade en så kallad FUL räv. Undertecknad var den skyldige. Det fula bestod i 
att jag hade anslutit motvikterna till ett taggtrådsstängel med en ”komotor” i drift. Plus att 
antennen hängde i en isolerad hängkabel för belysning. En del fula ord yttrades och hot om 
diskvalificering av arrangören hängde i luften. Bertil hittade förutom rävarna en ny, väl gömd 
moped och tillkallade poliser för hämtning av den sannolikt stulna mopeden. Ytterligare ett 
bevis för nyttan av att jaga räv. Leif hade med en nybörjare som undervisades i den ädla 
konsten att jaga räv. 
 
November-jakten arrangerades förtjänstfullt av Jörgen, XQO. Han försåg oss med startkort 
där starttid, tid då räv togs, sluttid i mål och specialkartor i stor skala. Vid varje räv fanns en 
djursymbol som skulle anges på startkortet. Dessutom bjöds på kaffe och bullar vid 
målgången. Bertil vann och lyckades även under den vilda jakten spåra upp borttappad skarp 
ammunition i närheten av en skjutbana.  
 
Så var 2005 års jakter slutförda. Utan tvivel har jägarnas skicklighet väsentligt förbättrats. 
Nu är det dags att fundera på 2006 års jakter. Föreslår att samma tävlingsprinciper behålls. 
Detta innebär då bl.a. att jakter arrangeras i april, maj, juni, augusti, september, oktober 
och november. 
Återkommer med ett förslag till klubbens årsmöte i februari. 
 
73 de Hans-Göran / SM7BUN. 
 
 


