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Resultat

Sparkstöttings-jakt Sl, 17 mars,
Björnön, SMSDAA John Larsson
Med några veckors varsel inbjöd John
alla rävjägare till en unik (första i
Sverige?) spark-jakt på Mälarisen. Vi
samlades ett dussin vid Björnögården
en söndagförmiddag, möttes av
startern GUG, och tog oss runt hela
Björnön plus några små öar under
·några timmar. Sparkarna hyrde vi av
Björnögården.
John försåg oss med kartan som var
en uppförstoring av sjökortet över
Västerås inlopp- med djupmarkeringar(!), kanske bra att ha om
man råkade plurra. John hade dock
rekat ordentligt och konstaterade att
is-tjockleken var ca 80 cm.
Vi som var med fann det ganska
enkelt att pejla sig runt, tack vare de
stora öppna ytorna på fjärden. Perfekt
nybörjarjakt faktiskt. Trots det, var
det naturligtvis några jägare som
börade leta på fel ö, bl a Stora
Skärplingen istället för Lilla
Skärplingen, där kontrollen låg.
Eftersom det fanns ett litet snölager på
isen var det dock ganska enklet att
hitta spår som avslöjade de sju
rävarnas lägen vid närstriden. En
trevlig dag hade vi och fick se Västerås
från en annan vinkel än den normala.

Välkomna igen på de "vanliga "
jakterna. Observera också de
utomordentliga resultatet som vå r old
grand runner BTX presterade.
DA T: en tog segern, men han hade nog
träningsvär k i högerbenet dagen efter.
Det blev ju faktiskt en dryg mil runt!
Resultat

s 1:

1 Ingvar Anngård
2 Christer Eriksson
3 Leif lettervall
4 Hans Sundgren
+ Carina Orsbern
5 Urban Eugenius
6 Dag Hamm
7 Donald Olofsson
8 Mikael Östman
9 Bo Lenander
1O Jörn Nielssen
11 Rolf Svensson

Tid
DAT 1.22.20
1.33.00
EZM 1.42.10
SVM 2.00.35

Räv
7
7
7
7

BTX
FNP
ACQ
VMI
CJW
IFO
Dl Y

7
7
6
6
6
6
2

2.12.00
2.20.00
1.17.00
1.53.00
1.54.00
1.56.00
0.30.00

Dessutom kunde man mellan skären
skymta (utom tävlan):
HCL Nisse+ fru
OW Kurt + fru.

Stor eloge till seglaren DAA som
fixade denna jakt på eget initiativ. Kul
förresten att se några "ovanligare"
rävjägare såsom VMI och FNP.
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