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Fråga 1 
Göran Romare hade längst segrartid 18/12-85 på Sture Engdahls ”Missa inte nissen eller Stora 

nassemissen”. Tid 2.12. 

Vid efterföljande samkväm protesterade Peder Olrog och redogjorde för arrangemanget 21/2-79, där 

segrartiden var 3.14. Start på Fiskarudden, Lidingö, bl.a. kontroll Bogesunds slott. Knivskarp 

spurtuppgörelse på skidor till målet Säckatorp. Trolig vinnare Mart Uusma. Protesten är ännu inte 

behandlad. Tävlingen kan ha tonats ned och har inte redovisats i MINs officiella statistik. Se separat 

dokument! 

Fråga 2 
Lasse nästan 83 år vid Björn Lovangs arr ”Harpluttsorientering” 13/5-20.  

Fråga 3 
1968 tog IFK Lidingö fram sin första egenritade orienteringskarta under Christer Palms ledning. 

Christer var proffs både vad gäller allmänna kartor och orienteringskartor med anställningar bl a 

inom GLA/Esselte, Kartverket/Lantmäteriverket och verksam i Svenska Orienteringsförbundet.  Han 

kallades ofta ”De moderna orienteringskartornas fader”. 

Kartan var i skala 1:10.000 och hade grön bakgrund. Premiären var på en nattävling på våren med 

tävlingscentrum Stockby Motionsgård. 1969 använde Miss i Nassen den under sitt premiärår och 

Långängenkartorna, med ett otal revideringar, snart med vit bakgrund, har blivit de näst mest 

använda MIN-kartorna efter Grönstakartorna. 

Fråga 4 
Stipendiet har delats ut till:                                                                                                                            

Casper Giding (Veteran-VM 2018 lång och medel)                                                                                            

Fredrik Löwegren (J-VM stafett 1991)                                                                                                                     

Annika Billstam (VM lång 2011)                                                                                                                          

Fredrik Johansson Bakkman (VM stafett 2014)                                                                                                     

Johan Runesson (VM stafett 2019) 

Lucie Böhm (VM kort 1997) fick ett par flotta löparskor                                                                                    

Johan Näsman (stipendiat) schabblade med stämplingen vid VM sprint 2004 och missade medalj                                                                                   

Holger Hott Johansen (VM medel 2006) tävlade då för annan klubb                                                                       

  



Fråga 5 
10/11-73 arrangerade Joe och Alice ”Vedsågardagen”. En heldag. Peder råkade ramla ner i rävgrytet. 

Nisse Holmström, som endast drack mjölk, var samtidigt med Peder vid kontrollen och hittade den 

sedan Peder dunsat ner och avslöjat sig. 

Fråga 6 
Bengt Saltin, världskänd fysiologiprofessor och ordförande i både Svenska och Internationella 

Orienteringsförbunden, var medlem i Miss i Nassen när han bodde på Lidingö. Senare flyttade han till 

Köpenhamn och på nordvästra Själland vid fritidshuset inbjöd han till MIN den 7/4 2001.  

Banorna var hårda och framför allt långa. Regn, +5 gr. Ett flertal deltagare fick uppleva en dansk skog 

som dom inte var förberedda på. 

Fråga 8 
Frågan kompletterades med en färgbild. Branten används ofta, inte bara av MIN. Dagens lättaste 

fråga. Flera deltagare lyckades stämpla rätt här. 

 

Fråga 10 
Vid Stures arr 2/3 1977 ”Miss i vassen – Kyrkviken by Night” – skidorientering med vissa risker, satt 

en kontroll uppe på stupet SV Ekholmsnässjön. Nisse tog av sig skidorna och klättrade upp till 

kontrollen. Men när han kanat ner igen hittade han inte skidorna! Kanske anade han ett hyss , men till 

slut fann han dom och kunde ila vidare.  



Fråga 11 

Segelfartyget Vida (skrivet av Rolf Lilja) 

 
 
 
Förtöjd vid Skeppsholmen i Stockholm var Vida målet och platsen för några 
minnesvärda MIN-övningar som arrangerades av Ebbe Johansson i slutet av 1980-
talet. Ebbe var – som jag uppfattade det – och under flera år en i besättningen 
(kock/timmerman/motorman/mm) på Vida som då drev charter. Det blev också 
resor över haven för Ebbe. Bl.a. vittnade MIN-broder Ulf Kihlblom om en charterresa 
i Karibien. 
 
I maj 2020 Googlade jag efter ev. aktuella uppgifter om Vida och på 
www.klubbmaritim.com/efterlysningen hittade jag mycket detaljinfo som jag har 
redigerat till följande: 
 
 

Motorgaleasen VIDA 

Rn 07768. Signal KHNP & SKCR. 
Byggd av stål på klink 1916 i Vlaardingen av Gebr.Fegée med namnet ELSA I  J.M.85. 
Kom till Sverige och Blekinge 1931 och därefter svenska ägare – bl.a. på Gotland - 
fram till 2000-talet. Vad Vida varit med om därefter sammanfattas på sålunda på 
klubbmaritim.com:   

Vida fanns i Stockholm från 1970 fram till 2000-talet då hon såldes utomlands. 
Senaste information från 2013-10-17 säger: ”Fartyget heter numera La Boudeuse, 
finns idag i Frankrike och har en egen hemsida. Läs även på Wikipedia (på 
franska). Hon såldes 2003 till Frankrike och renoverades i Bretagne och har 
numera Fécamp vid Engelska kanalen som hemmahamn. Hon utrustades för att 
göra vetenskapliga expeditioner och verkar ha seglat en del runt jorden fram till 
2010 då pengarna tog slut i Martinique och hon lades ut till försäljning för 2,5 
miljoner euro. Efter att ha legat still en tid i Nantes verkar hon nu segla igen och 
var i augusti på besök i Boulogne på väg mot Holland.”  
 

http://www.klubbmaritim.com/efterlysningen
http://la-boudeuse.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Boudeuse_%28go%C3%A9lette%29
http://www.rue89.com/planete89/2010/06/04/fin-de-mission-pour-la-boudeuse-les-raisons-dun-fiasco-153632
http://www.lavoixdunord.fr/region/la-boudeuse-un-trois-mats-en-escale-a-boulogne-ia31b49030n1475345
http://klubbmaritim.com/files/2009/12/Vida.jpg


Fråga 12  
1985 inbjöd Ulf Kihlblom till ett av sina kreativa arrangemang, som så ofta med start och mål vid 

Fröding-statyn vad Djurgårdsbrunn. Han hade denna gång lagt kontroller på Skansen och På Gröna 

Lund. Det gällde att ta sig in på något finurligt sätt. 

På Gröna Lund hade han satt en kontroll på baksidan av en bänk, placerad så att löparna skulle 

springa framför den publik som vid tillfället stod vid scenen för att titta på ett uppträdande. 

Ett krux vara bara att Gröna Lund var stängt den här kvällen! 

Ulf Alenius klättrade vigt över staketet vid östra grinden. Sture Engdahl, och någon mer, sprang in på 

restaurang Tyrol, fick god kontakt med personalen och kunde passera genom köket ut på Gröna 

Lund. 

Där var det tyst! Sture var den ende som hittade bänken/kontrollen. Den var instoppad i ett förråd. 

Fråga 13 
19 st. fejder sedan starten 1989 med den sista 2012. En minnesvärd fejd mot MIN Norrköping den 

29/8 1990 från IFK Södertäljes kamratstuga. MIN Norrköpings målsättning: ”Att slå dom igen!”. MIN 

Lidingös: ”Gammal är äldst”. Tvetabladet, övervägande färgtryck. Tävlingsledare Hasse Johansson, 

banläggare Åke Wallin, IFK S, med funktionärsstab. 

Kontrollbeskrivningen värd sin egen historia. Höjdpunkter: K5 Gafflad (91367). Omkastade kodsiffror 

att hitta bland en mängd kontroller runt ett kärr. K6 Väskekontroll (väska). K7 Rörlig gubbe med 

lykta.  K10 På stenen (lång stege fanns).  

Kvällens höjdare: K11 Radiokontroll P3. 3st radioapparater igång, P1, P2 och P3, vid olika 

kontrollföremål med programtablå på kontrollbeskrivningen. Man skulle lyssna sig till vilken kontroll 

som var rätt. Problem för de som kom in mot kontrollerna kl. 21.00. Då var det nyheter på alla 

kontroller!   

Fråga 14  
Janne arrangerade på Norra Djurgården och på kartan fanns bl.a. arbeten för Norra länken och OS-

anläggningar inlagda. Norra Länken blev klar. OS 2004 somnade in. För gott? 

Ekopaviljongen/ekotemplet ligger i Hagaparken. ”OS-träningsanläggningen” var planerad att ligga vid 

Fiksjöäng söder om Husarviken. Även där satt en kontroll. Men det var inte nr 11.  

Kontroll 11 Tunnelmynningen låg vid en arbetstunnel söder om bensinstationen vid Universitetet. 

Frågan ställdes även vid ett arrangemang 2003. Men det hade många glömt. 

 


