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Gotlänning klagade på berg, vann dock i KA-fälttävlan 

 

Mästerskapstävling i Svartedalen 

- Det här är allt annal än hemma i Fårösund på Got land, utlät sig en 

kustartillerist som knegade på i äkta bohuslänsk klippterräng i Svarte dalens 

kronoparks svårtillgäng liga skrymslen i går morse. Och han var inte ensam om 

att dra fram i Romelandaskogarna Han hade sällskap av 55 sportiga 

kustartillerister från alla förbanden från Karlskrona i söder till Härnösand i no 

norr. Det var årets kustartillerimästerskap i 

fälttävlan som gick. Gotlänningarna var dock inte 

sämre än att en furir vann hela manskapsklassent  

 

fr. v. tävlingsledaren kapten Lennquist, 

pressofficer major Sandberq och överste 

Callerström vid inspektion  av en av 

skjutplatserna.  

KA 4 i Göteborg med kapten Lennquist som 

tävlingsledare hade lagt upp en perfekt 

organisation för rikstävlingen och det beräknade 

tidsprogrammet kunde följas till punkt och pricka. 

Trots gotlänningarnas och norrlänningarnas ovana vid 

terrängen var det ingen som »sprang bort» sig.  

  

Det visade sig bli KA 2 i Karlskrona som hämtade hem vandringspokalen för 

andra gängen, men göteborgarna tog i viss mån revansch genom sin spänstige 

sergeant Öhrn, som gjord e en förnämlig prestation och överlägset segrade i 

den individuella tävlingen, Hans seger var aldrig hotad efter segern i 

fältskyttet och orienteringslöpningen. I de övriga grenarna placerade han sig 

också främst tillsammans med ett par andra tävlande.  

Tidigt i ottan gick bussarna från KA 4 med kustartillerister i full tävlingsdress, 

0ch efter ett par timmar drog kopplet fram utmed den snitslade banan för 

punktorienteringen. Gamla vana tävlingsrävar tog god tid på sig vid 

kartläsningen, väl vetande att det man vann i tid inte var mycket värt mot vad 



man kunde förlora i felpoäng. När det var tid för handgranatkastningen hade 

det blivit riktigt vårväder i Svartedalen, och så följde åtta kilometers fri 

orientering i knallarna runt kronoskogen.  

Fältskjutningstationerna hade lagts i trevliga lägen, och denna gren blev nog den 

mest populära. Det gällde bl. a, att skjuta över en sjö, genom ett  

skogsbryn och mot en klippvägg. KA4-översten Callerström förrättade 

prisutdelningen och gav förstås sin komplimang till karlskronalaget på en 

officer, en underofficer och tre fast anställda manskap som kunde slå 

göteborgarna på »hemmaplan».  

Före hemresan blev det ”havsbad” i en sjö och blodkorv med lingonmos 

inombords.  

De fem första i officers- underofficers- och manskapsklasserna återges här:  

Klass A: löjtn. H. Nilsson, KA2 222, löjtn. Jansson KA 1, 234, fänrik Beckman. 

KA 4 H, 94, löjtn. Ståhlhandske KA 4 95 och löjtn. Fernander. KA 2, 96 poäng, 

Klass B: serg. Öhrn, , KA 4, 193 poäng och kustartillerimästare, serg. N, 

Nilsson, A 2, 225, sarg, Eriksson, KA 4, serg Sundberg, KA 1. 238, och serg 

Bäckman, KA 2, 242 poäng. Klass III: F. Nordström, KA 3, 288, F. 

Fransson, KA 2, 296, F. Nilsson, KA 2, 300, F, Nilsson,  

KA 4 H. 319, och F. Karlsson KA 2, 323 

 


