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Björlandahalvöns ”fiender” slogs bäst av KA 4:s lag 

 

Realistisk gruppstridsskjutning i prima väder 

 

Kustartilleristerna segrade i den stora gruppstridsskjutningen för 

militära, civila och hemvärnets lag på söndagen, som gick i ett strålande 

väder. G-P:s och Kvibergs skytteförenings traditionella arrangemang hade 

lockat inte mindre än 130 duktiga fältskyttar att delta, uppdelade på 13 

gevärsplutoner om 10 man i varje. Striden blev Som väntar hård, men K.A 

4:s slutresultat, som blev klart redan på förmiddagen, kunde sedan aldrig 

hotas allvarligt. Det civila skyttet hävdade sig utmärkt genom en andra och 

en tredje placering.  

Stridsskjutningen gick i Björlanda där flyget har sin fält-

skjutningsterräng och de två tävlingsarrangörerna löjtnant Bengt Harde 

och sergeant Brage hade all heder av uppläggningen. Ett omfattande förar-

bete låg bakom, och ett 

4O-tal man från KA 4 steg 

upp i söndagsottan och kom 

hem sent på kvällen för att 

föra tävlingen i hamn. Bra 

gjort!  

En skräckinjagande figur 

dök upp bakom en 

bergknalle och gav de 

tävlande den första vi-

sionen av det gällde 

stridsskjutning, Det var en 

nästan till oigenkännlighet 

camouflerad rapportkarl, som. hade ett och annat att förmäla för 

gruppchef innan den stora striden kunde börja. Och inte mindre illusoriskt 

blev slagfältet av de flygmaskinsvrak som ligger ute på övningsfältet.  

Varje grupp fick veta att fienden landstigit med ett kompani på 

Björlandahalvöns nordvästra spets samt sökt framrycka österut. 

Björlanda hemvärnspluton hade emellertid hejdat fienden, och nu gällde 

det för gruppen att förstärka hemvärnsförsvaret,  

F 9:s lag var det första som ålade sig upp för bergkammen till de av 

hemvärnet förut ordnade stridsställningarna, och sedan small det. Det 

visade sig att hela dalgången framför var fylld av fiender som dök upp i 



buskarna. Sergeant Brage hade varit som den verklige trollkarlen när det 

gällde att med figurer, linor och stoppur markera fiendens anfallsvågor. 

Tarras-Walhberg på A 2, hem-o värnskretschefen 

dr Palmgren och skytteförbundets ordförande 

kapten P. G. Ågren följde alla tävlingen med 

största intresse. Särskilt glad var förstås tjf. Ka 

4-chefen överstelöjtnant Haglund, som inte bara 

hade tillfredsställelsen se sina mannar ordna en bra 

tävling utan även att andra inom regementet vann 

den. Överste Grill uttryckte särskilt sin belåtenhet 

över hemvärnets fältmässiga uppträdande, som 

denna gång varit mycket bra.  

Efter det första momentet fick gruppera order om att hindra en annan 

fiendestyrka att tränga fram över stranden och fältet ett par km öster 

om den första stridsställningen. Ett eldöverfall inledde skjutningen mot 

målterrängen, där en ny uppsättning hel- och halvfigurer, ”krypare” och 

annat fientligt dök upp med jämna mellanrum. Snart var ammunitionen slut 

i grupperna, och kpistarnas enstaka knattrande var i regel finalen på 

varje lags tävlingsinsats.  

Vid F 9:s skjutstation fick deltagarna läska sig med drycker och spisa 

bullar och varm korv som några marinlottor fixat. 

 

Resultatlistan 

1) KA 4 448 poäng, 2) Färjenäs skytteförening 443 poäng, 3) Göteborgs 

skyttegille 432 poäng, 4) Lv 6 427 poäng, 5) Kvibergs skytteförening 

I 411 poäng, 6) I 17 405 poäng, 7) Göteborgs N Hvo 395 poäng, 8) F 

9 388 poäng, 10) Göteborgs västra hvo 358 poäng, 11) Kviberg II 307 

poäng, 12) Göteborgs östra hvo 287 poäng, 13) Vägförvaltningens 

driftvärn 24o poäng  

 





1.  

Så här skräckinjagande 

såg en post ut under 

tävlingen.  



2.  

Det segrande laget från KA 4 samlar 

sig till nästa skjutmoment 

 

 

____    



3.  

Det segrande laget från Ka 4.  



Ka 4:15 stronga }ag som vann GP:s 

och KviJbergs slkytteffuenings 

gruppstr~dsskjutning i söndags 

mottog på fT'ed~kvällen 
segerpokalen vid prisutdelninlgen 

på GP:s kontor.  

Redaktör Harry Hjörne hälsade 

först alla välkomna och betonade 

värdet aven tävling som denna, i 

vilken de fr-ivill'iga föreningärna 
fän: möjlighet att tävla mot militärer. 

Detta verkar befruktande på det 

frivHliga försvans arbetet och 

stärker det samarbete som bör 

finnas. redan i fredstid. Han 

hoppades sol utligen . att den 
trevliga tävlingen s'kaH kunna 

arrangeras ännu många år framåt.  

Ka 4:8 lag, som mött upp 

fulltaligt, fick därpå motta  



SKF:s hederspris samt Kvd bergs 
skytt-etörenings guldpla ketter. 
Färjenäs skytteförenångi lag fick 
Pcipp & Lyckholms be derspris 
samt GP:s silverplaket ter, \ 
Skyttegillets lag Larssot & Sea 
tons hederspris och GP:I 
silverplaketter, Lv 6 fick KSF:: 
hederspris samt GP:s bronspla 
ketter, Kvibergs skytteförening lag 
I fick Norrna projektHfa briks 
hederspris och K"nibergi 
skytteplaketer, I 17:s lag Kam 
marherre G. A. Bratts heders 
pris och Norra hemvämsområ det 
lag Wezätas hederspris, GP 
plaketter tilldelades även täv 
lingsarrangörema, överstelöjt 
nant Hagiund, löjtnant B. Hard-
samt s.~rgeant Brage. Slutfige: 
följde kritsk och ett kaffesam 
kväm  

 


