Reseberättelse från 2013 års EM i radiopejlorientering (rävjakt)
Av Clas Thorén

"Nog finns det mål och mening i vår färd,
men det är vägen som är mödan värd."
Dessa rader av Karin Boye kunde varit motto för 2013 års Europamästerskap i radiopejlorientering,
även kallad rävjakt, som avhölls 7‐14 september i och utanför Kudowa Zdroj i sydvästra Polen, helt
nära gränsen mot Tjeckien. Staden är en gammal kurort, känd för sin hälsosamma luft. Tävlingarna
hölls på 600 ‐ 800 meters höjd i Sudeterna där sluttningarna var bitvis mycket branta, så branta att
man inte orkar ta sig upp och inte vågar ta sig ner. De plana områdena var få om ens några.
Rävjakt består i att leta rätt på ett antal (normalt 5) radiosändare (rävar) som är dolda i skogen. Man
ska hitta så många som möjligt så snabbt som möjligt. Man får angripa dem i valfri ordning. Utrustad
med mottagare, hörlur, karta, kompass och penna för att rita in bäringar ger man sig sålunda ut i
skogen för att lyssna och pejla sig fram till de olika rävarna. Var och en har ett unikt
sändningsmönster som identifikation. De sänder normalt en i taget och under 1 minut vardera enligt
ett givet schema. Rävarna är INTE inritade på kartan.
EM i rävjakt bestod detta år av fyra olika tävlingsformer:
1) "Foxoring", där man får ett antal cirklar med ca 100 m diameter inritade på en karta. I varje cirkel
finns en räv som sänder kontinuerligt med mycket låg effekt, hörbar inom 30‐40 m. De tävlande ska
hitta dem och komma till ett på kartan utritat mål på kortast möjliga tid. Denna form av rävjakt har
alltså ett större inslag av orientering än andra former, där man hör rävarna hela tiden och springer
mot dem.
2) "Sprint", där de tävlande ska hitta fem rävar som sänder 12 sek vardera en gång per minut. Sedan
man funnit dem ska man besöka en annan räv (beacon, sv. "ledfyr") som sänder kontinuerligt på en
annan frekvens. Därefter ska man hitta ytterligare fem rävar som sänder 12 sek vardera en gång per
minut på en tredje frekvens. Efter det ska man till en ny beacon, och därefter spurta in till målet, som
är inritat på kartan. Också beacons är inritade på kartan.
3) och 4) Den klassiska formen av rävjakt med två tävlingar, en på 144 MHz (våglängd 2m) och en på
3,5 MHz (80m). Fem rävar är utplacerade. Det finns ingen räv inom 750 m från starten och ingen
inom 400 m från målet. Man ritar cirklar på kartan för att markera var det inte finns rävar.
Gemensamt för alla fyra tävlingarna är att man tävlar i åldersklasser, sex för herrar och fem för
damer. Klassen M21 (herrseniorer mellan 21 och 40 år) ska ta alla rävar, de övriga klasserna ett lägre
antal rävar. Det finns en maxtid; kommer man i mål efter den räknas man inte in i resultatlistan.
Starten sker gruppvis, 5‐10 personer per grupp, med fem minuters mellanrum. I grupperna fördelas
de tävlande åldersmässigt och nationsmässigt på ett så blandat sätt som möjligt. Kartan delas ut vid
starten; man får bara några minuter på sig att bekanta sig med kartbilden innan man ska ut ”i
terränglådan och fylla näsborrarna med dräktig mylla” (Blandaren). Det finns två startkorridorer om
ca 100 m, av vilka man tilldelas en, och den ska man följa till slutet innan man får börja pejla.
För kontroll av att deltagarna hittar rävarna används SportIdent‐systemet, där man har en
elektronisk pinne med sig, som man sticker ner i en dosa placerad vid räven. Tiden registreras i
pinnen. Vid målet finns en särskild dosa, där man tömmer pinnen på information. Genast får man

resultatet på ett litet papper ‐ namn, totaltid och sträcktider mellan rävarna. Mycket förnämligt
system.
I år deltog ca 275 tävlande från 25 länder. Den svenska truppen bestod av
M40: Henrik Lindell
M50: Jan Palmqvist (lagledare), Ingvar Ehrsson
M60: Bo Lenander, Gunnar Svensson, Rolf Svensson.
M70: Olle Nilsson, Andras Páal, Clas Thorén
Dessutom deltog P‐A Nordwaeger som överdomare och Lars Nordgren som domare. P‐A:s fru Eva
och Andras’ fru Aliz tillhörde också det svenska gänget.
7 september: Avfärd hemifrån 07.30, kom till Arlanda ca 9.00. Jättekö till bagageinlämningen. Jag
frågade en funktionär om alla i kön verkligen skulle till baggage drop, alla hade ju inte taggar på
väskorna. Jag blev hänvisad till självbetjäning. Ytterligare ett steg i att låta kunden göra allting själv.
Jag trodde jag skulle vara först på plats av svensktruppen, men jag var näst sist. Flyget avgick och
landade på Prags flygplats i rätt tid. Nu gällde det att hitta den som skulle ta oss till Kudowa Zdroj.
Det blev en enkel uppgift. I ankomsthallen stod nämligen en glad man med en orienteringsskärm
uppsatt på en stång. Två minibussar körde oss på 2,5 timmar till resans mål. Chauffören mycket
pratsam på tyska, Janne som satt bredvid fick användning för sina tyskkunskaper. Väl framme vid 15‐
tiden upptäckte jag att vi passerat gränsen mellan Tjeckien och Polen utan att jag märkt det. Hotellet
hade sett fint ut på foto och motsvarade förväntningarna. Utsikten från rummet, som jag delade med
Olle, bestod av en vägg av skog, som reste sig ett 50‐tal meter från hotellet. Överst syntes en mast. Vi
gick ut och tog en öl och sedan var det dags att få provlyssna på de rävar som skulle användas för
morgondagens tävling. Middagen smakade bra, det blev ju ingen lunch i samband med ankomsten till
Prags flygplats. Senare på kvällen informerade Janne om morgondagens tävling. Jag startar allra sist,
kl 12.30. Blir en lång väntan, och jag måste ha medhavd matsäck.
8 september: Dagens tävlingsform var s.k. foxoring. Frukost 06.30, avfärd 08.30 för promenad någon
dryg kilometer. Ett antal tält hade satts upp på en ängsplätt. Fint väder, ca 20 grader. Väntan gick
bättre än jag fruktat, 12.20 blev jag uppropad till start. Själva startplatsen var förlagd en bit uppåt i
en skogssluttning, redan att ta sig dit var påfrestande. Jag skulle ta fyra rävar (på kartan 4, 5, F2, F4),
och de låg inom ett område med någon kilometers radie. Sluttningen fortsatte uppåt, men snart kom
en något planare terräng. Hittade ganska enkelt mina första tre rävar. Det blir upptrampade spår i
närheten av dem, vilket underlättar för dem som startar sent. Men man ska orientera rätt mellan
rävarna, och här var min chans; många av konkurrenterna springer vanliga rävjakter på signalstyrka
och är inte vana vid regelrätt orientering. Till min sista räv var det en lång mycket brant backe, och
jag fick stanna och pusta efter ett tag. Överst stod domare Ole Garpestad och fotograferade. Efter att
ha hittat räven på toppen av backen bar det enkelt utför mot målet. Kom in på 56 minuter, vilket
räckte till plats 10 av 15 deltagare. Olle blev femma, Andras tolva. Idag var det bara individuell
tävling, ingen lagtävling.

Efter dusch och lunch tog Olle och jag en promenad till stadsparken, där vi ryktesvis skulle ha
morgondagens sprinttävling. Ett hett tips var att målet skulle vara precis vid hotellet. Stadsparken
liknade andra parker med gångar, stora lövträd och välvårdade blomsterrabatter. Där fanns också en
lång vallgrav av sten, två meter djup och tre meter bred. Vi funderade på hur arrangörerna skulle
hantera den. Vi gick fram till en stor damm, som var avslutning på parken. Vi såg också att parkens
ena kant fortsatte med en brant sluttning uppåt masten till. Senare på eftermiddagen fick vi
provlyssna sprinträvarna. Jag kunde urskilja och hålla isär dem. Men det gäller att vara fokuserad och
inte fladdra mellan rävarna. Och 12 sek för att identifiera och riktningsbestämma är inte lång tid.
Särskilt de snabbsändande rävarna nr 4 och 5 kan vara svåra att skilja åt. Det blir min första
sprinttävling. På kvällen information från Janne. Jag går ut sist även denna gång. Jag ska i tur och
ordning ta rävarna nr 1, 3, 5 på 3510 KHz, beacon på 3540 KHz, F1, F4, F5 på 3570 KHz samt beacon
på 3600 KHz, därefter till mål. Det blir alltså ett väldigt rattande och pejlande.
9 september: Avfärd 08.15 till starten, som visade sig ligga precis utanför hotellet. Jag hade sett från
rummet när tälten restes. Det var alltså starten och inte målet, som låg där. Första start kl 10.00,
sedan gruppvis med 1 minuts mellanrum. Efter ett tag kom första regnskuren, alla flydde in under
tälten. Jag gjorde en halvhjärtad uppmjukning, jag räknade inte med att ta dagen särskilt allvarligt
eftersom jag var helt ovan vid sprinttävling. Jag startade 11.00. Hörde räv 1 direkt, en kort bit upp i
branten (väggen utanför hotellet). Jag hittade den och fortsatte klättringen upp. Tog snart räv 3 och 5
och var vid första beacon (märkt S på kartan) efter 15 minuter. Så långt allt väl. Men sen sket det sig.
Ny frekvens och ny pejling. Letade efter räv 5 uppe vid masten, men där låg räv 3, som jag inte skulle
ta. Hittade räv 5 efter 15 minuters irrande, i början av branten ner mot hotellet. Jag hade inga dobbar
på skorna, så den låg lite äventyrligt till. Sprang på måfå västerut mot nr 4 och 1, visste inte läget på
dem. Fick snart korn på nr 4, korsade en väg och fick tag på fyran. Ut på vägen igen och bort mot en
gles skog där jag kunde gå mot ettan, som jag nu hade koll på. Hittade den tillsammans med
amerikanen Cooley, som deltog utom tävlan. Följde efter honom ut på en äng. Såg på klockan att det

kunde bli problem att klara maxtiden 1 timme. Elände! Fick syn på en sjö. Såg plötsligt att det var
dammen vid parken! Jag var alltså bara hundra meter från slutbeacon (B på kartan). Stämplade där
och så återstod 420 meter raksträcka i parken fram till målet. Jag måste för skams skull orka springa
hela vägen. Blev påhejad av flanörerna. I mål slutkörd på 51.56. Det dröjde innan jag kunde läsa på
resultatlappen på grund av imma på glasögonen. Jag blev faktiskt 9:e man och bäste 70‐svensk. Före
middagen blev det prisutdelning för foxoringen och sprinten. Mycket tjeckiskt och ukrainskt. Dock
engelsk seger och tredjeplats i M70 på sprinten. Kul. Före middagen en öl med nästan hela
svensktruppen. Jag fick veta att mina problem med en av 5‐rävarna berodde på elledning i marken
där jag stod och pejlade.

10 september: Sovmorgon! På förmiddagen träning inför de "riktiga" tävlingarna på 2m och 80m.
Träningen avhölls vid målområdet för foxoringen, ca 500 m från hotellet. Jag tog 2m‐mottagaren, det
är på 2m som vanskligheterna finns. I början fick jag bäringar åt alla håll, mycket p.g.a. reflexer från
"väggen" bakom hotellet. Ju högre jag kom i sluttningen, desto säkrare kändes pejlingarna. Jag
hittade de tre 2m‐rävar som satts ut. Under tiden mötte jag Andras, Janne och Henrik. Vi var eniga
om att det här inte blir lätt.
Efter lunch tog några av oss en promenad till den tjeckiska gränsen. Den låg bara ett par hundra
meter bakom stadsparksdammen och markerades med en röd linje i gatan och cementstolpar i
marken. Sedan blev det invigning. Vi ställde upp nationsvis med skylt utanför hotellet. Så småningom
gåsmarsch till en utomhusscen i stadsparken. Olika honoratiores höll tal, och borgmästaren hade fått
i uppgift att förklara tävlingarna öppnade. Det glömde han emellertid bort, men blev påmind. Sedan
blev det underhållning med en damkör (pensionärer) som sjöng glada folkmelodier. De ryska tjejerna
sjöng med och gungade i armkrok, och det spred sig över slovaker och slovener till svenskar. Mycket
trevligt! Därefter tog vi en öl på stamstället, sedan hem till middag. Senare sedvanlig info från

lagledare Janne: Det blir 80m för 70‐gubbarna, och vi ska ta rävarna 1, 4 och 5. Jag startar kl 12.05.
Inte allra sist, skönt. Maxtid är 2 tim 20 min.
11 september: Buss 08.00 till tävlingsområdet. En annan buss hade redan avgått kl 7.00. Startplatsen
låg vid toppen på en slalombacke med lift. De fåtaliga tälten var redan ockuperade av dem som
anlänt en timme tidigare. Det hade förutspåtts lätt regn, så det såg inte ut att bli någon angenäm
vistelse fram till min start. Det var helmulet, men det kom inget regn. 12.05 gick starten nerför en
tvärbrant startkorridor, väl upptrampad med lera och rötter. Rent under att jag inte gick på öronen
redan där. Kom ut på liftområdet, pejlade räv 1 österut, 4 nordost och 5 norrut mot målet. Ordningen
alltså klar: 1, 4, 5. Sprang med korta steg ner mot en väg. Fortsatte längs den och pejlade nr 1. Måste
avgöra om den ligger på en höjd eller i sluttningen bakom. Om jag går upp på höjden och den ligger i
sluttningen får jag en mycket brant och besvärlig nedfärd. Jag får det till att den inte ligger på höjden.
Fortsätter en skogsväg som går längs sluttningen bakom höjden. Får syn på 2m‐tävlare nedanför mig
och snart också 80m‐medtävlare. Ettan nu stark, rakt ner för sluttningen. Tar mig nerför ca femtio
meter brant och hittar räven. Klättrar flåsande upp samma väg till skogsvägen. Följer den norrut mot
räv 4. Risk att den ligger högt till vänster om mig, men där vill jag inte klättra upp. Jag ser en som gör
det, men han har en 2m‐mottagare. Fortsätter skogsvägen. Kommer till en punkt där jag pejlar fyran
på nytt och märker att jag är nära, och jag tar en stor stig som löper i behagligt nerförslut. Ser en
kvinna går och strosar, troligen rävkontrollanten. Fyran sänder på nytt, jag är helt nära och stämplar
strax. Återstår nu räv 5, som jag bedömer måste ligga mellan start‐ och målcirklarna, ett ganska litet
område sydväst ut från min position. Ut på en väg som leder söderut. Går in en stig som jag bedömer
kunna vara lämplig att använda. Direkt i början sänder femman. Vad nu? Riktning nästan söderut och
inte västsydväst, som jag tänkt mig. Väljer en annan infart i området, en åkerlapp med några getter.
Ser upptrampade spår och följer dem genom tät vegetation och björnbärssnår. Kommer till ett
bostadshus, ser på kartan att jag är helt nära startcirkeln. Något är fel. Femman sänder, nära. Går på
kompass, kommer ut på en grusväg, går några meter, ser spår in i skogen och in i tätt sly, ser räven.
Stämplar och går mot målet. Tar ut beaconbäringen och får sällskap med ett par damer, som snart
springer ifrån mig. Hittar vägen mot målet och hör hejaropen från dem som kommit i mål och hejar
på sina kompisar. Beacon ligger i utkanten på ett skidskyttestadion, och jag har 180 meter kvar till
målet. Kan hålla ett relativt bra tempo och blir vilt påhejad av publiken. Efter målet får jag
resultatlappen. 1.46.24. Olle möter och meddelar att vi gubbar ligger trea. Eftersom min tid är bättre
än Andras', så stärks nu chanserna till lagbrons. Och M60‐grabbarna ligger på silverplats! Alla är ju
inte i mål, men resultattavlan visar att lagbronset ser ut att hålla. Bulgarerna trängde sig emellertid in
före M60‐svenskarna, så det blev ett brons där också. Men lagledare Janne var mycket nöjd: "det är
mina grabbar!".
När vi kommit hem såg Olle på sin dator att resultaten var klara. Lagbrons i både M60 och M70! Jag
blev tia individuellt. Så blev det middag och prisutdelning. Vi mottog medaljerna iförda
landslagsjackor och svensk flagga. Tyvärr hade arrangörerna glömt att printa ut M70‐klassens diplom,
men vi fick dem nästa dag. Vi firade sedan med öl på en liten kvarterskrog.
Det visade sig att startplatsen var felaktigt inritad på den mallkarta som jag använde vid starten.
Hade den varit korrekt, så hade jag inte vilseletts vid femmans räv. Den låg utanför den rätta 750m‐
startcirkeln.

12 september: Vilodag! På programmet stod utflykt med buss till friluftsmuséet "Skansen" (sic!) och
möjlighet att besöka ett område med märkliga klippformationer. Efter en kanske halvtimmes resa
kom vi fram till Skansen, som var ett litet område med några äldre byggnader. Efter en del velande
hängde Olle och jag på vandringen till klipporna. Det visade sig bli allt annat än en vilodag.

Promenaden skulle ta en timme. En karavan med tvåhundra människor startade på en asfaltväg som
lutade allt mer uppför. Den blev en serpentinväg med "genvägar" i form av branta stigar mellan
nivåerna. Allt svettigare och med fel klädsel kom vi upp på en planare del. Snart svängde vi in på en
märkt skogsstig. Efter någon kilometer med ökande lutning kom vi till några cementpålar som vi
kände igen som gränsen till Tjeckien. Stigen reste sig nu nästan lodrätt upp med trappsteg inhuggna i
berghällarna. Det blev för mycket för flera, bl.a. mig. Jag beslöt att vända. Olle hade vänt tidigare
(klokt!) av omsorg om sin hälsena. Fick sällskap med Andras tillbaka till Skansen. Vi undvek de branta
genvägarna och följde asfaltvägen. Väl framme vid Skansen undfägnades vi med varmt öl, tydligen en
polsk specialitet, och korvar att grilla. En musikant spelade och sjöng. Det var ackompanjatören för
damkören som uppträdde vid invigningen. Efter någon timmes vistelse i friluftsmuséet tog många av
oss första bussen tillbaka till hotellet. Där fanns en skylt som talade om att kl 16 serverades middag i
Barbecue Hall. Det visade sig vara ett stort partytält på baksidan av hotellet där man dukat upp med
långbord. Alla fick en tallrik med korv, fläsk, grönsaker och potatis. När vi kom in igen såg vi att kl 19
serverades middag igen. Det var alltså lunchen som vi hade ätit. Middag nr 2 blev en liten portion för
min del. Allt berodde på ett översättningsproblem mellan polska och engelska. På kvällen
informerade Janne om morgondagens tävling. Nu blir det 2m‐jakt och avfärd kl 07.00. Jag startar ‐
just det ‐ allra sist, för tredje gången, kl 12.50. Jannes besked till alla var: se till att komma inom
maxtiden, för nu finns det medaljchans! (2m är mer chansartat än 80m.) Jag skulle ta rävarna 1, 2 och
3.
13 september: Fredagen den 13:e! Vad kan hända? Revelj 05.15. Kände av gårdagens promenad i de
främre lårmusklerna. Inte bra, de hade behövt vara fräscha idag, när den stora lagmedaljchansen
finns. Buss kl 07.00 till dagens startplats, en gräsbevuxen fotbollsplan i utkanten av ett litet samhälle.
Det kändes som om det inte var så långt från onsdagens målplats, och flera kände igen vägen utanför
fotbollsplanen. Spekulationer vidtog. Samma mål? Mycket möjligt. Samma karta ‐ nej knappast. Nu
blev det fem timmars väntan i uppehållsväder och ibland lite sol. Kl 12.30 upprop och språng till
tältet med kartorna. På vägen såg jag Andras, som startat långt tidigare, stå och samla sig inför en
uppförsbacke. Såg nu att det faktiskt var samma mål som i onsdags, skidskyttestadion. Det var dock
en annan karta med terräng längre österut än i onsdags. Gick till startlinjen, men blev tillbakaropad.
Hade glömt ta upp mottagaren, som jag lagt på marken! Bra början. Ett snabbt studium av kartan
gav vid handen att jag skulle ta mig upp till en någorlunda plan mark vid kanten av startcirkeln. Ingen
idé att pejla i den branta sluttningen upp dit. Starten gick. Gårdagens "vilodag" satt fortfarande kvar i
de främre lårmusklerna. Lunkade sakta uppför den 150 m höga sluttningen och kom upp på en
skogsväg. Slog på mottagaren. Stendöd! Jag vred och tryckte på allt som gick att vrida och trycka på.
Inget resultat. Inte ens brus. Ja, det är ju fredagen den 13:e. Bara att bege sig närmaste vägen till
målet. Det var terräng som jag bekantat mig med på onsdagen, så det gick bra. De c:a 1,5
kilometerna fågelvägen tog mig 45 minuter att traska. Vid målet mötte Olle, som låg trea. Andras
hade tyvärr gått över maxtiden med 10 minuter. Ingen lagmedalj således. Hade jag tagit 1 räv inom
maxtid eller Andras klarat maxtiden hade vi haft en lagmedalj. Det är väldigt mycket "om" i den här
sporten. Det blev en snabb omklädning ‐ det började regna. Tog första buss hem.
Lunch serverades kl 15. Sedan ville Olle köpa champagne att bjuda på och fira ‐ han blev verkligen
trea. Gunnar, Olle och jag gick ut och handlade mousserande vin i en spritbutik. Språksvårigheterna
var betydande. Vi kunde ingen polska och butiksdamen kunde bara polska. Det höll på att bli som för
han som beställde Dry Martini i Tyskland och fick in tre (drei) martini. Kl 20 var svensktruppen
inbjuden till Olles och mitt rum för firande. Efteråt var det middag med prisutdelning. Som vanligt
mycket tjeckiskt, ukrainskt, ryskt och tyskt. Men holländskt guld och norskt brons i 60‐årsdamklassen
var ju kul. Och svenskt brons i M70. Jag och troligen flera i gänget avstod det efterföljande discot.

14 september: Revelj 06.15 och frukost 07.00. Avfärd 07.30 mot Prags flygplats i hällande regn.
Framme i god tid, och planet avgick i rätt tid och kom fram i rätt tid. Vi sa adjö till varann vid
bagageutlämningen och gick var och en åt sitt håll. 2013 års rävjakts‐EM var till ända.

