
RÆVENYT 
N R . 2  /  2 0 2 2  

SIDSTE NYT FRA TEAM OZ6HR´S 

RÆVEJÆGERE 

 



2 Rævenyt 

Kære rævejæger. 

I skrivende stund er Pinsen 2022 lige ved at være overstået. Takket være godt initia-

tiv fra OZ1AGQ Grethe, OZ5N Steen, OZ1BCC Anette og OZ6KH Villy, blev det for mig 

en Pinse i rævejagtens tegn. ( Og det kan mærkes i benene endnu. ) De nævnte per-

soner holdt nemlig Pinse på Vestbirk Camping for at prøve faciliteterne af før den 

kommende EDR sommerlejr i uge 28. Det arrangement kommer I nok til at høre me-

re om på et andet tidspunkt, for der vil også blive afholdt rævejagter i den uge. Du 

kan dog se noget her allerede  Sommerlejr (oz5xn.dk) 

Stor tak til de fremmødte og arrangørerne, det var spændende at deltage. 

I de følgende sider lidt om pinseaktiviteterne. 

73 de OZ1QZ / John 

https://sommerlejr.oz5xn.dk/
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Den første rævejagt foregik Pinselørdag, mellem kl. 14.00 og 16.00. Her mødte 15 

glade mennesker op til en god rævejagt, som OZ1AGQ Grethe stod for. Der var fire 

ræve, pænt spredt på kortet i kan se på næste side.  

Billederne her på side 2 og 3, er der hygge efter jagten, på P-pladsen ved Den Gen-

fundne Bro.  

Bemærk de glade mennesker. Om det er deres resultat, det gode vejr eller kagen der 

gjorde det, er svært at skelne imellem. Kagen blev givet af Steen, som jo lige havde 

vundet Marianelunds Mesterskabet på Sjælland. Flot resultat Steen, endnu engang 

tillykke.  ( Også med fødselsdagen ) Se mere om det mesterskab her Rævejagt - Ra-

dioPejleOrientering (oz7fox.dk)  

Bemærk dog at teksten på billedet i linket er forkert, det er OZ5N Steen, mesteren, 

med tre flasker! 

Tak til Grethe for billederne. 

https://oz7fox.dk/
https://oz7fox.dk/
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Søndag, Pinsedag. 

Startede med prøvejagt i ”sprint ”. Som ordet siger, går det hurtigt! Hver ræv sender 

i kun 12 sekunder, og alle kommer lige efter hinanden! Og det foregår på 80m. Her 

skal der være fuld koncentration i hele jagten. Læs mere om sprint her Rules for the 

Nordic ARDF Championship (pejla.se)  Appendix 4. OZ6KH Villy stod for rævejagten, 

hvor han på kun 45 minutter havde fået rævene placeret! Men alligevel kunne Steen 

finde dem alle på kun et kvarter!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag eftermiddag var der så 2M trænings rævejagt. Meget spændende at få prø-

vet for første gang. Den store forskel er selvfølgelig frekvensen, men også at der 

mod sædvane skal pejles til maksimum, og så selvfølgelig at modtageren har en for-

holdsvis stor antenne. Den største forskel er nu at man ikke kan sense retningen til 

ræven, men man kan alligevel få en fornemmelse af retningen, ellers må man stole 

på krydspejlingen. Jeg lånte en modtager som bestod af en 3 element yagi, hvor ele-

menterne var lavet af et metalmålebånd! Meget behændigt når man løber i skoven, 

så knækker eller bøjer elementerne ikke. Elektronikken er så bygget ind i bommen.  

Herunder de 12 sprintsendere der kræves til et løb, reservesendere og fordeler til 

synkronisering. Bemærk 2 frekvenser, så det kræver lidt af modtageren. 

https://www.pejla.se/library/Nordic_ARDF_rules_ed2_2013-12-20.pdf
https://www.pejla.se/library/Nordic_ARDF_rules_ed2_2013-12-20.pdf
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Herunder og efterfølgende billede, OZ5N Steen´s lidt mere moderne 2M rævemod-

tager med forkortede elementer! En rar egenskab i tæt krat. 

Modtageren udmærker sig ved at den måler på signalstyrken og på displayet kan 

aflæses diverse info der kan hjælpe til hurtig fangst af ræven. Men spørg selv ind til 

den ved en kommende rævejagt. Flot arbejde. 
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Du har sikker prøvet at blive 

stoppet af en person under en 

rævejagt der er nysgerrig for at 

høre hvad du laver. Det er der 

også andre der er blevet, og 

følgende visitkort er blevet 

skabt. QR koden giver adgang til 

gode informationer. Kan du bru-

ge det, så må du selv i gang med 

saksen. 
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Der er i skrivende stund ikke planlagt nogle rævejagter i Horsens området og vi er jo 

tæt på ferietid. Men det betyder ikke at der ikke kan ske noget. Kontakt mig hvis du 

synes vi skal have en jagt, gerne med ønske om sted, tid og antal ræve, så ser vi hvad 

vi kan gøre ved det.                                                                                                                                   

Herunder stemningsbillede fra rævejagten i Haunstrup i maj. Foto OZ1HPE Arne 

 

2M rævemodtager med målebåndsantenne præsenteres. 

Rævejagter i Horsens området 



9 Rævenyt 

Herover nyeste prototype skud på stammen af rævesendere som OZ6HR anvender. 

Det er en videreudvikling af den tidligere som blev igangsat for et par år siden. 

Denne version har indbygget tidtag-

ning med RFID TAGS, så når der bliver 

fabrikeret nogle flere, kan vi undvære 

spillekortene som ”tidtagning”.  

Opbygning af de nye skal ske i en lille 

kuffert. Gerne som et fællesprojekt på 

en byggeaften.  

Indsat billede af ICén der er i TAGén, 

der gemmer data både fra ræven og 

jægeren. 
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Kommende rævejagter 
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Nogle af vore rævejagtsvenner fra det øvrige Jylland skal til Nordisk ARDF Mester-

skab i Sverige. De opfordrer os til at deltage, og det ser jo spændende ud. 

Du kan læse mere her Bulletin-1a.pdf (oz7fox.dk)  

https://oz7fox.dk/wp-content/uploads/Bulletin-1a.pdf

