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Hornet 

Rapportör B.Å. Larsson 

Tävlingen Hornet är nu inne på sitt tredje år och fem av årets åtta 

tävlingar är avverkade. Antalet deltagare håller sig runt 100-

strecket. Skytte och simning samlar flest deltagare. Trots att 

många kritiska röster höjts mot tävlingen har den trots allt slagit väl 

ut. 

Personalen får en välbehövlig avkoppling mitt i all stressen utan att 

några andra krav ställs än att deltaga. Kravet på deltagande är 

däremot mycket starkt. Vid närmare eftertanke skulle tävlingen ej 

ge avsedd effekt om detta krav ej fanns. Jag medger gärna att det 

uppstår många svåra fall när frånvaron skall bedömas, men reglerna 

är entydiga. Alla som befinner sig inom MKV område skall deltaga. 

KFÖ, ledighet är självfallet exempel på giltig frånvaro. 

Hornet 4 simning 400 m 

Tävlingen samlade 135 deltagare. Leif Malmsten segrade för andra 

året i rad med Hasse Nilsson på andra plats och Svante Kristenson på 

tredje. Lagtävlan vanns av Spärrkomp tillsammans med Baskomp. 

Hornet 5 skidlöpning 7,5 km 

95 deltagare, —16°, blåst. Segrade gjorde Hasse Nilsson med Bertil 

Frankfeldt på andra och Stephan Fougberg på tredje plats. 

Spärrkomp/Baskomp vann även denna tävling. 

Sammanlagt efter fyra tävlingar har Spärrkomp/Baskomp tagit 

ledningen med 353 poäng. RadarS på andra med 485. 

I den individuella tävlingen leder Magnus Höög efter fem tävlingar 

med 73 poäng. Ove Lindqvist har 128, Leif Fredriksson 152. Utom 

tävlan ligger Bertil Frankfeldt i topp med 71 poäng. Eftersom det är 

de fem bästa tävlingarna som räknas får man nog räkna med vissa 

omkastningar efter Hornet 6. 

 



 

Tävlingsidrott på elitnivå 

 

MIDV skidlöpning 

 

Bertil Frankfeldt segrade i klass Ö 

MIDV simning 

Lagkapp 10x50 m. Här segrade I 15/Fo 34. MKV/KA 4 som haft stora 

framgångar tidigare år kom på 4:e plats. Chefen för I 15 Öv 

Magnusson, även kallad "Sir Henry", lovade förra året att om I 15 

vann årets tävling skulle han hoppa i bassängen med uniform och allt. 

"Sir Henry" fanns på plats och tog det utlovade doppet under 

publikens jubel. 

MIDV Handboll 

Som arrangör av slutspelet var MKV/ KA 4 direktkvalificerat till 

slutspelet. De spelare som fanns att tillgå var ej av elitklass men 

genom ett ihärdigt arbete av Tommy Schagerström och 0lle 

Schulze blev det ett hyfsat lag. Efter seger mot T 2 var vi i final, där 

det dock blev storstryk av Lv 6 stjärnspäckade lag. 

Marin M simning 

Träningen startade i november med Magnus Höög i vanlig ordning som 

ledare. Bredden var ej imponerande så vi fick koncentrera oss på 

stridssimningen där Guldsköldspoängen avgörs. Vi lyckades över 

förväntan. En andra plats och 5 poäng på Guldskölden, som vi leder med 

16 p. SK/KA 1 har 13 och BK/ KA 2 12. Skjutning och marin femkamp 

återstår. 

Vasaloppet 1985 

Öppet spår 

Deltagare: Bertil Frankfeldt, Stephan Fougberg, Mats Jonshede, 

Bosse Nyman, Lars Carlsson, Ulf Tiborn, Anders Hyllander, Janne 

Blohm, Hasse Nilsson. Alla fullföljde. Ledare: Gustav Lundberg och 

Bror Larsson. 



Stora Vasaloppet 

Deltagare: Göran Alm, Marita Ernvald, Bertil Karlsson, Sven 

Östergren. Ledare: Lars Edmark. 

Innefotboll mot Royal Navy 

Vid senaste örlogsbesöket spelades följande matcher. 

HMS FIFE team 1— Spärrkomp 1-6 HMS FIFE team 2 — KA 4 IF 2-6 

HMS FINE team 1— KA 4 IF 3-4 HMS FIFE team 2 — Spärrkomp 1-

9 

MKV-M badminton 

20 deltagare, många återbud. Segrare Alf Persson med Ingemar 

Christiansson på andra plats. 

 
 


