
Sjællandsmesterskabet i rævejagt 2022 - Invitation

Hermed inviteres til Sjællandsmesterskabet i rævejagt 2022. Mesterskabet afholdes som en 
gå-/løbejagt i Store Dyrehave Nord i Nordsjælland lørdag d. 29. oktober 2022. 

Mødestedet er den store parkeringsplads på Overdrevsvejen langs den nordvestlige udkant af Store 
Dyrehave (Krak kort 65, C6). 

Der vil være udlagt 5 ræve, som sender hvert 5. minut på 1825 kHz. Indtjekning og tidtagning ved 
rævene sker med RFID-chip, og sluttid er registreret tid ved sidst fundne ræv. Medbring jeres 
RFID-chip; deltagere, som ikke har egen chip, får en udleveret før start. 

Der er obligatorisk fremmøde til instruktion kl. 11.30. Der vil blive individuel start med 5 minutters
interval, efter lodtrækning; første start kl. 12.00.

Orienteringskort udleveres på startstedet (kortet er genbrug fra 2 m jagten ved Nordisk Mesterskab 
2021, så nogle af jer har måske kortet allerede; medbring gerne).

Startgebyr 40,- kr. Der vil være præmier til 1., 2. og 3. pladsen.

Alle interesserede er velkomne, og det er muligt i begrænset omfang at låne en rævemodtager. 

2 m træningsjagt

Traditionen tro vil der dagen efter - altså søndag d. 30. oktober - blive arrangeret en 2 m trænings-
jagt i Ganløse Ore. Mødested: Parkeringspladsen ved Farumvej 127 (busstop); Krak kort 104, J3. 
Bemærk at vi i år har valgt en ny skov, som formodes at være mere egnet til 2 m pejling, og hvor 
der ikke er så megen trafikstøj ved mødestedet.

Her vil der også være udlagt 5 ræve, som sender hvert 5. minut på 144,7375 MHz, og som også er 
forsynet med RFID tidtagningssystem.

Første udsendelse starter kl. 11.00, og sidste udsendelse starter kl. 13.00 hhv. 13.04.

Tilmelding og yderligere information

Tilmelding (ikke obligatorisk, men modtages gerne) og yderligere information: Kontakt 
undertegnede på tlf. 22 69 72 16 eller via mail til oz9va@outlook.com .

Vy 73 de Arne, OZ9VA
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