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Birkerød d. 9. september 2015 
 

 

 

Årsrapport 2015 fra Rævejagtsudvalget (RU) 

 
Dette års valg til RU resulterede i genvalg af Esben Lind, kreds Sydjylland og Fyn og af 
Arne, OZ9VA, kreds Sjælland, Øerne og Bornholm. Ingen har ønsket at stille op som 
repræsentant for kreds Nørrejylland. RU består derfor - udover Esben Lind og Arne, 
OZ9VA - af Villy, OZ6KH, kreds Midtjylland samt af den af HB udpegede kontaktperson, 
Finn, OZ1AHV.  
 

RU's årlige ordinære møde blev afholdt i Agerskov d. 28.marts 2015. Udvalget 
konstituerede sig med Arne, OZ9VA som formand og Esben Lind som redaktør af 
rævejagtsspalten i OZ. Endvidere vil Esben afløse Preben, OZ1FHU som web-master for 
vores hjemmeside: www.qsl.net/oz7fox/ . Årets program for storjagter og andre større 
arrangementer blev fastlagt og er lagt ud på hjemmesiden. Der blev endvidere 
udarbejdet budgetforslag for 2016/2017. Beløbsmæssigt er forslaget på kr. 3000,- , 
hvilket er uændret i forhold til vort budget for 2015/2016. 
 
Rævejagtsstof kan man også finde på Facebook-siden www.facebook.com/oz7fox , som 
bestyres af Jan, OZ8MS. 
Den hjemlige rævejagtsaktivitet er fortsat god lokalt. Tønder Ræveklub kan således 
samle op til 40 deltagere til deres lokale mobiljagter, og i Nordsjælland arrangeres der 
160 m gå/løbe-jagter ca. hver 14. dag forår og efterår med op til 15 deltagere pr. gang. I 
Nordsjælland arrangerer vi også fortsat jagter på 2 m, nu som separate jagter med 5 
ræve og op til 8 deltagere pr. gang. I Esbjerg og Herning er der også stabil aktivitet, og i 
Nyborg er man også kommet med igen, både på 160 m og 80 m. 
Og i forbindelse med sommerlejren på Helnæs på Fyn blev der som sædvanligt 
arrangeret  flere rævejagter med Franz/OZ8FG og Villy/OZ6KH som primus motorer. 
 
Andre steder kniber det – trods jævnlige interessetilkendegivelser - med at komme i 
gang med løbene. Sønderjylland (Tønder) er det eneste sted, hvor der køres mobiljagter. 
Vi har derfor igen i år valgt at henlægge årets  Danmarksmesterskab til dette område, 
nærmere betegnet til Åbenrå i den sidste weekend i september. 
 
Årets Nordiske Mesterskab i RadioPejleOrientering (som er den officielle betegnelse for rævejagt) 

blev afholdt i Norge i nærheden af Lillehammer i weekenden d. 7.-9. august.  

http://www.qsl.net/oz7fox/
http://www.facebook.com/oz7fox


RU-rapport 2015                                                                                                            Side 2 af 2 

D

E R
I  A  R  U

E R

D

RÆVEJAGTSUDVALGET

 
 
 
Der deltog i alt 34 løbere fra de nordiske lande, og Danmark var repræsenteret ved 

Anette/OZ1BCC i YL-klassen samt af Peter/OZ4QX, Ivar/OZ4UR og Villy/OZ6KH, alle i M60-

klassen. Herudover var der to deltagere fra Tyskland og et kontingent på 8 russiske løbere, som 

var tilmeldt i Åben Klasse. 

Resultatmæssigt måtte vi affinde os med placeringer i den nederste halvdel af tabellen. 

 
I perioden 17. – 23. august 2015 afholdtes ”20th IARU Region 1 ARDF Championships” i 
Mariánské Láznĕ (Marienbad), Tjekkiet. Der var tilmeldt 260 løbere, og der var 
konkurrencer i 4 forskellige dicipliner: ”Foxoring” (en kombination af orienteringsløb og 
radiopejling), 80 m sprint, 80 m klassisk og 2 m klassisk. Danmark var repræsenteret ved 
Anette/OZ1BCC i W60-klassen og Villy/OZ6KH i M60-klassen, og de gjorde en hæderlig 
indsats. Anette fandt således alle ræve pånær én, medens Villy havde fuldt hus i sine 
løb.  
 
  

                      På udvalgets vegne, Vy 73 de Arne, OZ9VA. 
 

 


