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Marinens orienterings-SM vanns av Stockholmsfurir  
 

Många goda resultat på knepigt fin bana vid Anten  

 

Klafs, klafs lät det om fötterna när eliten av marinens orienterare 

i går sprang om sitt vapenslags svenska stigfinnaremästerkap i de 

genomsura, starkt kuperade tassemarkerna öster om sjön Anten. 

Men banan vann de tävlandes gillande i  högsta grad och segraren 

furir Monsén betecknade den rentav som den bästa  han sprungit 

på i minst ett par år. Banläggaren, 

kapten Lennquist, och hans mannar har 

stor heder av banan och även av 

arrangemangen i övrigt. 

Banan var emellertid rätt svår vilket 

framgår av att inte mindre än ett 20- tal 

av de 4S deltagarna måste bryta 

tävlingen, och somliga förlorade 

mycken tid på vägen mellan 

kontrollerna. En sådan segervan herre som 

"hemmalagets" - det var KA 4 som stod 

för arrangemangen - sergeant Öhrn 

förlorade inte mindre an 20 min. 

enbart vid letandet efter första 

kontrollen medan segerherren Monsén inte 

ansåg att han "sprungit bort" mer än sju 

minuter tillsammans på samtliga sju 

kontroller. Starten ägde rum vid Sofielund 500 m öster om Äspenäs 

och som första kontrollen var placerad i trakten av västra ändan av 

sjön St. Trän, blev denna sträcka nära fyra kilometer fågelvägen 

och gav möjlighet att välja olika vägar, vilka givetvis inte alla var 

lika snabba. Själva kontrollerna var det däremot inget fel. på - de 



var lätta att fixera även då de råkade vara ganska väl dolda för 

"insyn".  

Samtliga marin- och kustartilleriförband med undantag för KA 3 på. 

Gotland deltog i tävlingen, som förutom det individuella mäster-

skapet även gällde ett lagpris, uppsatt av Stockholms örlogsstation. 

Lagpriset hemfördes av KA 1 i Stockholm med tiden 9.54.41 med KA 

2 i Karlskrona på andra plats med tiden 10.21.03.  

Efter prisutdelningen, som förrättades av överstelöjtnant Haglund 

på KA 4, framförde kommendörkapten Norman ett tack i för 

arrangemangen och påpekade att även om skogslöpning inte ingår i 

marinens mera direkta åligganden har tävlingen visat att det finns 

marinfolk . som med framgång kan delta även i en sådan tävling.  

De bästa individuellt:  

Seniorer: 1) furir F. D. Monsén, FLS, 2.01.59, 2) löjtnant H. Nilsson, 

KA 2, 2.03.05, 3) sergeant A. Nilsson, KA 2, 2.07.13, 4) sergeant 

Sundberg, K.A 1, 2.0S,46, 5) löjtnant O. Hansson, KA 1, 2.26.37, 6) 

sergeant Öhrn, KA 4, 2.38.00, 7) högbåtsman Strandh, 

Göteborgsflottan, 2.54.50, S) sergeant Willén KA 4 H, 2.56.00.  

Oldboys: 1) flaggjunkare Engstrand, KA l, 1.59.25, 2) flaggjunk. L. 

Magnusson, KA 4, 2.29.20, 3) flaggjunk. Hj. Ekdahl, KA 2, 3.13,48. 

 


