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Kære rævejæger. 

På forsiden kan du se nogle af deltagerne fra ” skattejagten ” eller rettere aftenen 

for en måneds tid siden, i Bygholm park i Horsens, hvor vi øvede kortlæsning. Det 

var en meget sjov og hyggelig aften i det gode vejr, og jeg er efterfølgende  blevet 

opfordret til at gentage succesen. Derfor vil der blive en ny tur, denne gang i Åbjerg-

skoven, den 8/8 kl. 19.00. Startstedet er ved parkeringspladsen i starten af skoven, 

ved den blå trekant på nedenstående kort. 

Der er flere muligheder for valg af ture, se bare her: Find vej i… – HORSENS ORIENTE-

RINGSKLUB (horsensok.dk)  , scrolle ned, og se afsnittet om Åbjergskoven. Her er der 

folder om skoven og en del kort at vælge imellem. Print det ud du vil prøve, og lad os 

mødes ved startstedet den 8/8. 

Skriv gerne til mig at du kommer. 

73 de OZ1QZ / John 

https://horsensok.dk/prov-orientering/find-vej-i-2
https://horsensok.dk/prov-orientering/find-vej-i-2
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Invitation til træningsjagt! 

Mandag den 15/8 inviterer OZ1EBA til aftenjagt i Boller Nedenskov. Se kortudsnit 

herover. 

4 ræve med første udsendelse kl. 19.00, og sidste udsendelse kl. 21.00. 

Parkering og mødested ud for slottet hvor vi plejer. 

Kortet er vedhæftet mailen og bemærk at det er lidt større end det vi plejer at bruge 

over boller. Jeg beklager at det ikke har været muligt at finde et godt orienterings-

kort over området, men det vedhæftede har alle veje indtegnet, og vil derfor absolut 

være brugbart. 

Tilmelding til mig senest den 11/8. 
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Lidt info fra vore rævejagts venner 

 

Erik og Preben inviterer til oplevelser i Stendal Plantage lørdag den 6. august 

Det er et super sted med bord og bænksæt under tag. Der er grill og shelter. 

  

Fra p-pladsen er der udgangspunkt for rævejagt (radio pejle orientering), hvor der 

udlægges 4 radioposter i skoven. 

Første udsendelse er kl. 14 og sidste kl. 16 

  

1. Skriv til mig at du kommer 

2. Mød op ca. kl. 13.30 

3. Mangler du kort over skoven ?? 

4. Mangler du pejlemodtager ?? 

5. Husk at montere nyt batteri i egen modtager. Lån modtager?? 

6. Husk tørt skiftetøj. 

7. Tag selv kaffe og brød med til efter aktiviteten. 

8. Har du spørgsmål så ring til mig. 

  

NB: Tidsregistrering med EDR nøgler. Jeg har ekstra nøgler. 

  

Rævejagtsudvalget 

v/ OZ6KH Villy Hansen 

Mobil 40362680 
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Mødested Stendal Plantage, Stendalvej 10, Skræ, 8620 Kjellerup 

Der er shelter og bålhytte længere inde i skoven. Der mødes vi efter jagten. 

OZ6KH Villy 

 

Filer med kort, mødested osv. Er vedhæftet mailen! 

 

På bagsiden et par billeder af kendte deltagere og vindere i det nordiske mesterskab 

i rævejagt afholdt i Varberg i weekenden 22-24/7—2022        Tillykke. 

Du kan læse meget mere om stævnet her:  https://www.pejla.se 
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W60, Grethe (silver), Anette (guld)  

M70, Gunnar og Steen  


