
Birkerød d. 12. september 2017

Årsrapport 2017 fra Rævejagtsudvalget (RU)

Dette års valg til RU resulterede i genvalg af Esben Lind, kreds Sønderjylland & Fyn, og
af Arne, OZ9VA, kreds Sjælland , Øerne og Bornholm. Pladsen som repræsentant for
kreds Nørrejylland er vakant. RU består derfor af Esben Lind, kreds Sønderjylland og
Fyn,  Villy,  OZ6KH,  kreds  Midtjylland  og  Arne,  OZ9VA,  kreds  Sjælland  ,  Øerne  og
Bornholm. HB kontakt er Finn, OZ1AHV.

RU's årlige ordinære møde blev afholdt hos Villy, OZ6KH i Grindsted d. 19. marts 2017.
Udvalget konstituerede sig med Arne, OZ9VA som formand og Esben Lind som redaktør
af rævejagtsspalten i OZ.  
Årets  program  for  storjagter  og  andre  større  arrangementer  blev  fastlagt.  Der  blev
endvidere udarbejdet budgetforslag for 2018/2019. Beløbsmæssigt er forslaget på kr.
3000,- , hvilket er uændret i forhold til vort budget for 2017/2018.

Info om rævejagt bringes på vor hjemmeside: www.oz7fox.dk ; webmaster er Steen, 
OZ2GO. Rævejagtsstof kan endvidere findes 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 30 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 12 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 forbindelse med sommerlejren ved Sanddobberne ved Sejrøbugten blev der som
sædvanligt arrangeret  flere rævejagter med 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 d. 23.-24. september.

Under  den  store  spejderlejr  SL2017  ved  Sønderborg  i  juli  blev  der  også  arrangeret
rævejagter. RU har været behjælpelig med fremskaffelse (fra Tyskland) og bygning af 25
stk.  80 m pejlemodtagere. Endvidere udlånte vi  5 stk.  80 m rævesendere; disse blev
styret og nøglet af nogle Arduino-baserede automater med indbygget GSM-modul, så det
var  muligt  at  fjernstyre  senderne.  Automaterne  havde  spejderne  selv  konstrueret  og
bygget. 

Årets Nordiske Mesterskab i RadioPejleOrientering (som er den officielle skandinaviske
betegnelse for rævejagt) blev afholdt i Orsa Grönklitt, Dalarne, Sverige, d. 28.- 30. juli.
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Der  er  tale  om  et  skisportsted  med  gode  indkvarteringsforhold,  og  Danmark  var
repræsenteret  ved  Anette/OZ1BCC  i  W60-klassen,  Peter/OZ4QX,  Villy/OZ6KH  og
Arne/OZ9VA i M70-klassen. Stævnet bestod af 3 jagter: 80 m sprint, 80 m klassisk og 2
m klassisk. Af resultater kan nævnes, at Villy/OZ6KH fik sølvmedalje i såvel Sprint som
80 m klassisk medens Arne/OZ9VA fik bronze i Sprint. 

I  perioden  4.  –  10.  september  2017  afholdtes  ”21st IARU  Region  1  ARDF
Championships” i Lithauen. Stævnet var henlagt til Druskinikai, et kursted i den sydlige
del af landet, tæt ved Polen og Hviderusland. Der deltog 316 løbere fra 26 forskellige
lande, 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 samt Villy/OZ6KH og Arne/OZ9VA i
M70-klassen.  Stævnecenter  og  indkvartering  var  i  et  stort  hotel/sanatorium  med
udmærkede  forhold.  Løbene  var  henlagt  til  skovområder  i  det  nærmeste  opland.
Terrænet var relativt fladt, hvilket bekom os ”lavlændere” godt. Resultatmæssigt skal det
fremhæves, at Villy/OZ6KH opnåede en 6. plads i Foxoring og en 5. plads i 2 m klassisk
ud  af  30  deltagere  i  M70,  hvilket  er  meget  flot,  den  hårde  konkurrence  taget  i
betragtning. Vi kunne endvidere glæde os over, at vore svenske venner klarede sig flot
og bl.a. tog guld i holdkonkurrencen i M70 i såvel 2 m som 80 m klassisk.
Under stævnet deltog undertegnede desuden som EDR’s repræsentant i møder i Region
1 ARDF Working Group. Her blev det bl.a. fastlagt, at de næste Region 1 mesterskaber
finder sted i Slovenien i 2019 og i Bulgarien i 2021, medens VM afholdes i SydKorea i
2018 og i Serbien i 2020. WG-formanden Jiri, OK2BWN har forespurgt, om de nordiske
lande  –  evt.  i  forening  –  ville  påtage  sig  at  arrangere  et  af  de  store  internationale
stævner.  Teknisk  set  ville  det  godt  kunne  klares;  problemet  er,  om  vi  med  vort
omkostningsniveau vil  kunne tilbyde en acceptabel  (lav)  pris.  Sagen er  fortsat  under
overvejelse.

 

                      På udvalgets vegne, Vy 73 de Arne, OZ9VA.
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