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Dopp i diket lerigt moment i fälttävlan 
 

K4 gav de sina sista smörjelsen  

Det första avsnittet i KA. 4:Ei stora avslutningstävling för 

årets rekryter var ett ordentligt gyttjebad. D. v. s. 

momentets namn var ju inte precis lervällingsdopp utan ,det 

gällde att från startpunkten ute i Gnäggered i 

Lindometrakten stridsmässigt förflytta sig ett hundratal 

meter till första Skjutstationen.  

Men eftersom ett dike var enda framkomliga vägen om man inte 

ville synas - fem minuters tidstillägg var straffet för varje pa-

trull som visade en nässpets eller bakdel - och detta dike råkade 

vara fyllt med lerblandat vatten så blev det i praktiken samma 

sak. 

 

En del nya psykologiska rön hade arrangörerna begagnat sig av . 

Patrullen sammansättning – det var fyra man i varje – hade 

grabbarna själva fått avgöra, då det visade sig att fighterandan 

blommar friskare och trivseln blir större om man får tävla med 

de kamrater som man brukar umgås med och har mest 

gemensamt med  Vidare togs eventuella tidstillägg ut direkt så 

att patrullerna fick sitta stilla och vänta innan de fick börja med 

nästa moment. Kommer sammanräkningen efteråt nonchaleras 

gärna tidstilläggen i stridens hetta och man bara rusar på för 

att snabbt komma till mål. 

 

Efter dikeskrypningen fortsatte de 60 patrullerna våta och 

leriga upp över midjan, vilket gav ytterligare belastning till hela 

den ordinarie utrustningen, till första skjutstationen där varje 

soldat hade ett huvudmål med automatisk markering att träffa. 

Nästa avsnitt var en kort punktorientering direkt följd aven 

dryg halvmil fri orientering och därefter utrustades grabbarna 

med slagtändare, ståltråd och laddning med den uppgiften att 

åstadkomma ett försåt på vilket tävlingsledningen hade lagt de 

anständiga fordringarna att det inte fick synas men skulle 

fungera. Uppgiften klarades bra. 

Vid det här laget hade tröttheten börjat ta ut sin rätt och de 



om en månad fullt utbildade och muckfärdiga soldaterna hade 

åtskilligt besvär att med överskeppningsbåtar  ta sig fram och 

tillbaka till handgrantskastningen Men sedan var tävlingen också 

slut och hela regementet fick svalka sig med bad och hämta nya 

krafter av köttbullar choklad och smörgås. 

4.e kompaniet blev det mest lyckosamma men fick dock lämna 

ifrån sig första platsen till 11.e. Utom tävlingen startade ett lag 

från vardera befälskategorierna. Officerarna fick dagens bästa 

tid medan underbefälet fick se sig slaget av ett värnpliktslag 

och underofficerarna av två. 

 

Resultat: 1) 11 kompaniets 4:e patrull (419 Enström, 1436 

Holmberg, 142 Nyrén och 2251 Rosenlind) 2,38. 2) 4 kompaniets 

10:e 2.49, 3) 4 kompaniets 9:e, 3.08, 4) 4 kompaniets 8:e 3,11.



 


