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Sista rapporten från Rävjakts-EM 2013 i Polen
--- Text och bilder Lars Nordgren SM0OY, på plats i Polen ---

Stort grattis till Olle SM0KON, brons i H-70.
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Sveriges Mr Fox, SM0BGU, med karta
och tvåmeterssax i högsta hugg.
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Onsdag: Henrik Lindell efter målgång med sin
2-meterssax i famnen.

Tisdag: Svenska laget före avmarschen till invigningsceremonin
Fr.v. Olle SM0KON, Henrik Lindell, Jan SM5FUG, Bo SM5CJW,
Rolf SM5DIY, Ingvar SA0AMM, Gunnar Svensson, Andras Paal,
Clas Thorén och längst till höger Andras fru Aliz.
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Bosse Lenander, SM5CJW studerar resultatskärmen
efter måndagens sprintttävling.

Ingvar SA0AMM tog sina tio rävar i måndagens sprint på
något mer än 37 minuter, vilket räckte till tolfte plats.
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Alla 193 tävlande i Rävjakts-EM 2013 på väg till start
under söndagens uppvärmningstävling.
FOTO Lars SM0OY
Slutord från rävjakten
Publicerat 2013-09-13
Årets stora rävjaktshändelse i Region I, dvs Europa, Afrika och del av Asien, var
mästerskapet som i år avhölls i Kudowa-Zdroj, i sydvästra Polen. I kväll är tävlingarna
över. I morgon återstår för deltagare och funktionärer enbart utcheckning från hotellen
och hemresor. För svenska laget innebär det tidig avresa till Prag (15 mil) fvb med
SAS hemåt.
(Sex geocachar funna här nere!)Antalet deltagare var drygt 260 i de två
huvudtävlingarna. Något färre i sprint och foxoring. Från Sverige deltog nio löpare och
två domare.
De svenska resultaten var i början blygsamma, men i huvudtävlingarna kom två
bronsmedaljer på 3,5 MHz. Det blev tredjeplatser i lag i klasserna herrar 70 och 60. På 144
MHz blev det en individuell tredjeplats till Olle Nilsson, SM0KON, i klass herrar 70.
Pefekta arrangemang
De polska arrangörerna hade gjort ett strålande bra arrangemang. Vädret var bra utan
varken hetta eller regn. Förläggningen var fyrstjärnig.
VM nästa år avgörs i Kazakstan
Den svenske domaren PA Nordwaeger, SM0BGU, var ordförande för tävlingsjuryn och hade
huvudansvaret för att allt skedde korrekt. Här fick han även börja planera nästa års VM som
skall gå i Kazakstan. Rapportör för ssa.se har varit den andre svenske domaren, Lars
Nordgren, SM0OY

Fredag, Andra långdistansetappen
Idag fredag den 13 har vi andra långdistansdagen. De som sprang 144 MHz i onsdags har
idag tävling på 3,5 MHz, och vice versa.
Regnet hänger i luften och temperaturen är runt 12 grader. Bra väder för löpare.
Tävlingsområdet ligger kant i kant med onsdagens och målplatsen är samma,
skidskyttestadion i Duszniki Zdroj. Alla glada resultat kommer rapporteras.
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Torsdag, Bussutflykter och kultur
Igår var vi på bussutflykt och hade en "kulturell dag". Inga tävlingar.
Onsdag, dag 4, Klassisk (lång) distans
Idag har den klassiska långa distansen avgjorts på 80 och 2 metersbanden. Tävlingscentrum
var den olympiska skidskyttestadion i Duszniki Zdroj på 540 meters höjd. 262 tävlande fick
här en tuff och tung uppgift att klara av alla de branta backarna, både upp och ned. Trots en
ekvidistans på 5 meter låg höjdkurvorna så tätt att de nästan flöt ihop. Två av våra svenska
lag visade nu hur starka de är genom att ta bronsplatserna i herrar 70 och 60. Herrar 50
laget hade otur och missade en silverplats med bara ett par minuter. Klicka här för resultat.
Tisdag, dag 3, tävlingsfritt - träning och och ståtlig invigniung
De numera 220 rävjägarna i EM använde den tävlingsfria tisdagen för att träna samt gå på
en ståtlig invigning i bästa OS-stil. Vi marscherade, dock utan musik, till stadsparken där alla
ställde upp landsvis med landsskyltar och flaggor.

Måndag, dag 2, vid EM i Rävjakt - kuperat och björnbärsris.
Publicerat 2013-09-09, uppdaterad 2013-09-10
Här kommer en ny rapport från dag två i Kudowa Zdroj, Polen. I går, måndag, var det
dags för sprint. En sprint i rävjakt tillgår så, de tävlande skall hitta rävar som bara
sänder 12 sekunder varje minut. Först fem stycken som sänder i långsam takt.
Därefter måste en publikt placerad räv stämplas, dvs. en kontroll där publiken kan se
löparna passera. Sedan gäller det fem stycken snabba sändare innan det är dags för
målgång.
Sprinttävlingen låg med målet i en park, men rävarna låg på en kraftigt lutande sluttning med
90 meters höjdskillnad. De tävlande behövde ibland både klättra uppför och nedför när det
inte gick ätt gå upprätt. Tävlingsterrängen hade en total höjdskillnad på 239 m och innehöll
både lättlöpta partier likväl som enorma björnbärssnår.
Inga medaljer till di svenske i sprint
Det blev inga medaljer till de svenske trots att det ofta var blågult på prispallen (Ukraina). På
vår bild (överst) ser vi Bosse Lenander, SM5CJW studera resultatskärmen.
Svenska laget
Det svenska laget har inte presenterats. Här kommer det: Från Västerås kommer Jan
Palmqvist, SM5FUG, Rolf Svensson, SM5DIY, Bo Lenander, SM5CJW. Från Stockholm
kommer Olle Nilsson, SM0KON, Ingvar Ehrsson, SA0AMM, Henrik Lindell, Gunnar
Svensson, Clas Thorén och Andras Paal.
Med rävhälsningar från polaren i Polen
SM0OY
Tävlingen har kunnat följas på Internet. Här är länken: www.ardf2013.pl
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