
Sjællandsmesterskabet 2018. 
 
Årets sjællandsmesterskab blev afholdt d.27.oktober i Gl. Grønholt Vang lidt udenfor Fredensborg. 
Der var fremmødt 9 deltagere i det lidt kølige, fugtige og blæsende efterårsvejr. Skoven var dog meget flot 
og ikke så våd, som man havde kunnet frygte. 
Jagten blev skudt i gang med samlet start kl. 11.45 og med første udsendelse kl.12.00. 
Rævene var fortrinsvis placeret i den sydlige del af skoven, hvilket betød, at et fornuftigt vejvalg gav en tur 
på godt 3 km i luftlinje fra start til sidste ræv.  
Desværre svigtede automaten ved ræv 2 efter 1,5 time, hvilket betød at dens udsendelser stoppede og alle 
tidsregistreringer var tabt. Heldigvis havde alle (undtagen én) været ved denne ræv inden uheldet, og da 
ingen af disse havde ræv 2 som deres sidste ræv, fik uheldet stort set ingen konsekvenser for slutresultatet. 
Arne kigger på problemet.  
Vinder blev Villy, OZ6KH med 7 minutters afstand til nummer 2, Peter OZ4QX. 
Resultater og mellemtider fremgår af de følgende tabeller. 

 

Placering Hold Navn/Call Ræve Totaltid 
       

1 14 Villy / OZ6KH 5 1:11:09 
2 4 Peter / OZ4QX 5 1:18:15 
3 1 Arne / OZ9VA 5 1:28:38 
4 25 Kenn 5 1:43:31 
5 22 Steen / OZ2GO 5 1:53:43 
6 11 Per / OZ8PG 4 1:43:51 
7 24 Finn / OZ2FN 4 1:44:11 
8 5 Claus / OZ5C 3 1:53:51 
9 12 Anette / OZ1BCC 3 2:01:47 

          
 

Hold Navn/Call Ræv 1 Ræv 2 Ræv 3 Ræv 4 Ræv 5 
         

14 Villy / OZ6KH 13:00:48 + 12:48:12 13:11:09 12:34:54 
4 Peter / OZ4QX 12:09:21 + 13:18:15 12:24:06 13:04:24 
1 Arne / OZ9VA 13:15:23 + 12:17:50 13:28:38 12:44:54 

25 Kenn 13:43:31 + 12:25:16 13:28:33 12:49:06 
22 Steen / OZ2GO 12:.21:18 + 13:18:20 13:53:43 12:59:50 
11 Per / OZ8PG 13:43:51 + 12:38:10 - 13:00:13 
24 Finn / OZ2FN 13:44:11 + 12:38:44 - 12:59:43 
5 Claus / OZ5C 12:48:03 - 13:18:34 13:53:51 - 

12 Anette / OZ1BCC 12:54:08 + - - 14:01:47 
              

 

( + i feltet ræv 2 betyder, at deltageren har været ved denne ræv, hvilket er blevet bekræftet af vidner, men 
tidspunkt er ukendt) 

 



Banevalg: 
Banevalget for de 3 hurtigste er vist nedenfor. P.gr.a. at starten blev frigivet ca. 15 minutter inden første 
udsendelse, så har deltagerne jo befundet sig på vidt forskellige steder i skoven, da udsendelserne startede. 
Det optimale banevalg har derfor været afhængig af den valgte startposition. Men de 3 forskellige vejvalg 
viser i hvert fald, at der har været tale om individuelle præstationer og forskellige strategier. 

 

 

 

 

 

 



Posternes placering: 

 



 

Det kolde vejr fik et par deltagere til at returnere til de hjemlige omgivelser, inden vi fik taget det 
traditionelle gruppebillede. På billedet mangler 2FN, Finn og 5C, Claus med XYL. 

 

  

 

Tillykke til Villy med sejren, og tak til alle deltagere for møde op, for at trodse vejr og vind og for at teste Gl. 
Grønholt Vang som rævejagts skov.  

Vy 73 de OZ4UR, Ivar 

 

 

 

 

 

 

 

 


