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Göteborgare blev bäst i SM för kustartilleriet 

 

Svartedalen i Romelanda var i går skådeplatsen för svenska kust-

artillerimästerskapen i fälttävlan - till särskilt de deltagande got-

länningarnas förtvivlan. Gutarna, är ju vana vid mera plana mark- 

förhållanden än vad den oerhört kuperade Svartedalen kan erbjuda 

och tyckte det var oerhört· lätt att villa bort sig bland de många 

skogklädda bergshöjderna, .sjöarna och morasen, En gotlänning blev 

inte dess mindre segrare i en av klasserna men ojämförligt bäst i 

hela tävlingen blev 

arrangören KA 4:as 

segervane sergeant 

Öhrn.  

En punktorientering på 

fyra .kilometer och med 

sju stationer inledde 

tävlingen och det blev en 

prövande inledning 

eftersom alla stationerna 

naturligtvis var förlagda 

till de högsta 

bergstopparna och mellan 

dessa låg stiglös, mo-

rasvåt tassemark. Många av deltagarna klarade dock det pressande 

tävlingsmomentet med beundransvärd spänst och hade god ork kvar 

att i nästa moment pricka handgranaterna rätt på såväl, mark- som 

fönstermål. Den följande åtta kilometer långa fria i orienteringen, som 

kom därnäst, kastade om tävlingsdeltagarnas startordning i högsta 

grad. Det var svårt att hitta rätt i den förrädiska terrängen och det 

hände mer än en gång att de yttersta kom från denna löpning som nå-

gon av de främsta, Och gotlänningarna, som sagt, hade kanske allra 

svårast. Men även de måste erkänna att det var en särdeles tjusig 



tävlingsterräng,  

Sista tävlingsmomentet var skytte vid fyra fältskjutningsstationer, 

och nog måste åskådaren säga sig att det var en otrolig prestation de 

flesta skyttarna gjorde när de prickade in det ena skottet efter det 

andra på de svåra målen, och det efter terränglöpning på drygt 12 

kilometer, En herre som sergeant Öhrn från KA 4 fick 23 träffar av 

24 möjliga, ett resultat som kunde gjort honom till skyttesegrare i en 

vanlig tävling, där ingen behövt idka besvärlig språngmarsch 

omedelbart före, och KA 4:s chef överste Callerström verkade också 

belåten när han inspekterade banan och övriga anordningar. Han var 

också glad åt sergeant Öhrns individuella seger i tävlingen men han 

hade förstås helst sett att inte lagpriset gått KA 4 förbi. Det 

hemfördes liksom i fjol av KA 2:s lag, men KA 4 har också en 

inteckning i det vackra vandringspriset för segern 1947.  

De tävlande var indelade i tre klasser, A för officerare, B för un-

derofficerare och C för manskap. De bästa resultaten i de olika 

klasserna blev:  

Klass A: löjtnant H. Nilsson, I KA 2 222.75 poäng, löjtnant Hansson 

KA 1234.16 p., fänrik Backman KA 4 294.28 p., löjtnant Stålhandske 

KA 4 295.13 p. och löjtnant Fernander K;A 2 2A6.70 p.  

Klass B: sergeant Öhrn KA 4 193.47 p., serg. A. Nilsson KA 2 225.48 

p., serg. Eriksson KA 4 233.31 p., serg Sundberg KA 1 238.45 p. och 

serg Bäckman KA 2 242.04. p.  

Klass C: furir N. Nordström KA 3 288.68 p., furir Fransson KA 2 

296.72 p. och furir Nilsson KA 2 319.55 p.  

 


