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Flyfotad Öhrn forsade fortast fram i mästerskap 

 

 

Flyfotad Öhrn 

 

Svenska kustartillerimästerskapet 

i fälttävlan avverkades på onsdagen i 

den för dagen genomsura och 

svårforcerade kronoparken 

Svartedalen norr om Kungälv. 

Sergeant K. O. Öhrn, KA 4, stod ej 

att hejda i sin vilda framfart och 

blev suverän mästare. Han startade 

med nr 55 som siste man och kom i  

mål bland de femton första. En mugg 

rykande het choklad kan han alltså 

avnjuta helt förnöjt på rätt sida 

mål. stolparna.  

  

 

SVARTEDALEN (HT:s utsände) , Klafs, klafs sa' det i myrar och mossar 

uppe i Svartedalens kronopark på onsdagen när eliten av Sveriges 

kustartillerister sprang omkring där - om inte för livet, så för äran att 

hjälpa sina förband till mästerskapsplats och KA-inspektörens vackra 

randringspris, Det var genomsurt så det förslog, och var det var inte 

klafsmyrar, som hindrade framfarten, så var det bohuslänska 

bergsstup. Och dessa majestätiska knallar tog i alla fall musten ur 

mången gotlänning, som inte sett dylika ”fjäll” annat än på karta och 

bild tidigare. Men nu vet man med besked vad landskapet Bohuslän kan 

bestå en fälttävlare •••  



 
 

KA 2 - karlskronaborna vann med klar marginal lagtävlingen och 

skaffade sig därmed en andra inteckning i vandringspriset men den 

ojämförligt bästa prestationen svarade KA 4-sergeanten Öhrn för. 

Flyfotad forsade han fram fortast genom mossarna, och 

punktorientering en - förrädisk med 50.000-delskarta, som inte alla 

var vana vi - vann han med en felangivning på endast 2 mm. I 

skjutningen mot de fyra mycket trevliga målen missade han endast 

ett av 24 skott, och att han behärskade handgranatkastningens 

teknik stod klart för målmarkörerna, som kröp ihop i skydd mumlande: 

»bäst att ta skydd, här kommer våran sergeant Öhrn och han är 

ruskigt fin han» ... Vilket han var.  

Buss.  

Resultat:  

KA-mästare: Serg. Öhrn, KA 4. Lagtävling: 1) KA 2:s lag I, 2) K4:s lag I.  

Officerare: 1) löjtn. Nilsson, KA 2 222,75, 2) löjtn. Hansson, KA 1 

324,16, 3) löjtn. Backman, KA 4 H 294,28, 4) löjtn. Stålhandske, KA 4, 

295,13, 5) löjtn. Fernander, KA 2, 296,70.  

Underofficerare: 1) serg. Öhrn, K 4, 193,57, 2) serg, A. Nilsson, KA 2 

225,48, 3) serg, Eriksson, KA 4, 233,31, 4) serg, Sundberg, KA 1, 



238,45, 5) serg. Bäckman, KA 2, 242,40.  

Manskap: 1) furir Nordström, KA 3 288,68, 2) furir Fransson, KA 2, 

296,72 3) furir Nilsson, KA 2, 300,80, 4) furir Nilsson, KA 4 H, 319,55, 

5) furir Pettersson, KA 4 H, 323,07.  

 


