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Jämn skyttetävling idag mellan kustartilleriester 
 

  
Officerare och underofficerare från KA 1 i Stockholm, KA 2 i Karlskrona, 

KA 3 i Fårösund och KA 4 H i Härnösand tävlar i dag tillsammans med 

Göteborgs kustartilleriofficerare i pistol och kulspruteskytte ute på KA 

4. Det var ännu på middagen omöjligt att tippa segrarförbandet i den 

jämna kampen Förmiddagens resultat ser ut så här.  



I Klass A: Löjtn. Ringström, KA 1, 51/27, 159 poäng; löjtn. Sundal, KA 3, 49/25, 

149; löjtn. Fernander, . KA 2, 45/25, 145; kapt. Franke. KA 4, 47/23,  

 139 poäng. 

I klass B: Serg, U, Persson, KA3,  50/28, 162 poäng; serg, Källinger,  

KA 4 H 56/26, 160; serg. Porshed. KA 4, 47/25, 147, serg, Edberg, KA 4 H,  

 42/23, 134 poäng.  
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KA 4 hemförde vandringspris för arv och eget 

KA 4 blev bästa förband och tog därmed vandringspriset för alltid 

vid gårdagens stridsskjuttävlingar för of 

officerare och underofficerare vid 

kustartilleriförbanden. Priset har vandrat 

sedan 1942 och både KA 1 och KA2 låg väl 

till med vardera två inteckningar. De 

förstnämndas lag lade i går beslag på 

andraplatsen efter en hård strid med 

värdfolket. Trea i lagtävlingen blev KA 3. 

Täv lingen utkämpades i höstfagra och 

höstsumpiga markerna kring Högsbo med 

start vid skyttepaviljongen. Deltagarlistan 

upptog 49 man, samtliga utrustade med 

kulsprutepistol och pistol samt 105 skott. 

Klockan 7.30 inledde man 

»fientligheterna» mot banans sju stridsmål 

och en timma senare anlände förste 

startande i mål. Bland de tidigast 

startande uppvisade sergeanterna Persson, från KA 3 och Källinger 

från KA 4 H fina slutresultat, som sedermera gav dem tredje 

respektive fjärde platserna i hela tävlingen. Segrare blev sergeant 

Öhrn på 195 poäng och maskinisten Åke Svensson tog andraplatsen 

på 167. Båda är från KA 4.  



Vi slog följe genom tävlingsstråket med KA 4-kaptenen Franke, som 

hade startkort nummer tolv i fickan. Han mötte vid första 

skjutstationen två »fallskärmsjägare». Av dessa slutade den ena 

sina dagar med fyra av kapten Frankes kulor genom pappen, medan 

den andra undkom oskadd. Mål nummer två bestod av en bunker, 

vars besättning måste bekämpas med pistol. Tiden var 18 sekunder 

och ställningen valfri. Kapten Franke hade åtta patroner i magasinet 

och han hittade rätt med sex. Tredje stationen var bland dagens 

svåraste. Trots att man hade en och en halv minut, kulsprutepistol 

och 15 skott träffade man som regel häri endast fem av de nio 

målen. Svårigheten att upptäcka figurerna 

ökades också genom dessas samstämmighet 

med de granna höstfärgerna. Kapten 

Frankes fjärde uppgift var att med 15 skott 

i k-pisten försöka ta kål på ett rörligt mål, 

bestående av två helfigurer o. en hundfigur. 

Dess utom ingick två fasta helfigurer i 

uppgiften. Kvintetten visades 20 sekunder 

och kapten Franke plockade 21 poäng på den 

tiden. Vid femte stationen upptäckte ”vår 

man” två flyende ryttare och tre flyende 

helfigurer och han fick 40 sekunder på, sig 

för att oskadliggöra dem. Avståndet var 

omkring 150 meter (dagens längsta) och 

här fick markörerna klistra igen fem hål 

efter kapten Frankes K-pist. Sjätte målet 

utgjordes av en nio man stark granatkastartropp, som man fick 

sysselsätta sig med under 40 sekunder. Fyra man överlevde kapten 

Frankes attack. Vid sjunde och sista stationen gällde det att rycka 

fram ett 50-tal meter och därefter försöka träffa två rörliga 

hundfigurer samt två snabbt uppdykande skyttar. Kapten Franke 

klarade slutprovet med 11 träffar av 16 möjliga. 

Resultat: Serg. Öhrn KA 4 67 träffar i 32 mål 195 poäng, 

maskinist Åke Svensson KA 4 55/28 167, serg. Ulle Persson KA 3 

50/28 162 serg. Källinger KA 4 H 56/26 160 löjtn. Ringström KA 1 

51/27 159: serg, Skough KA 1 61/24 157, fänr. Svensson KA 3 



56/25 156, flaggj. Hermansson KA 4 50/26 154, serg. Viktorsson 

KA 1 57/24 153, kapt, Jansson KA 4 56/24 152, serg, Hertil KA 4 

50/25 150, löjtn. Sundahl KA 3 49/24 149.  

Av dessa vann sergeant Öhrn B-klassen och löjtnant Ringström A-

klasen 

 


