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KA 4 kappkokade kaffe på ryggburna vedträn 
 

 
 

Det segrande laget: (stående från vänster) Rune. Mattsson, Lars-

Olof Österberg, Karl-Ivar Eriksson, Börje Jansson, Ingvar 

Hellström, (knästående från vänster) Åke Belin, Anders 

Pettersson, och patrullchefen Lars-Olov Gustavsson.  

Nionde kompaniets andra patrull med västervikaren Lars-Olov Gustafsson i 

spetsen vann KA4:s rekrytfälttävlan, den årligen återkommande kraftmätning, i 

vilken rekryterna får visa vad de lärt sig under utbildningens första månader. I 

år deltog omkring 300 man.  

Tävlingen hade på ett trevligt och omväxlande sätt lagts upp av major Hans 

Ekelund. De tävlande var uppdelade på patruller om 8-10 man, flera patruller 



från samma kompani, under befäl av en av "sina egna". Man tävlade i full 

utrustning med ryggsäck, hjälm, spade och gevär och alla andra pinaler, som hör 

till - som uniform användes dock ett kypertställ.  

Det började med signaltjänst i pjäsexercishallen, varvid ett klartextmeddelande 

utväxlades mellan två avdelningar i patrullen, som därefter transporterades till 

Store Mosse för fältskjutning från tre stationer med 1/3-figurer, 

fallskärmsjägare och uppdykande halvfigur.  

Efter handgranatkastning blev det orientering med rapportföring, 

avståndsbedömning och stridsförflyttning. Grupperna fick härvid göra dold 

framryckning mot en anvisad ställning, varifrån ett stycke av en väg skulle 

bevakas. Från en högt belägen punkt övervakades truppens rörelser i 

terrängen och var de1 någon 

som blottade sig alltför 

mycket small ett skott, 

vilket gav truppen ett extra 

tidstillägg.  

Nästa gren hette 

matlagning.  

Det innebar att man på 

kortast möjliga tid skulle 

koka kaffe, som sedan under 

en 20-minutersrast dracks 

tillsammans med medhavda 

smörgåsar. Ved till elden bar 

varje man med sig i 

ryggsäcken för att markägarna inte skulle ha något att anmärka.  

Tävlingen avslutades med stridssjukvård - spjälkning av benbrott och 

bårtillverkning på tid - och tältslagning.  

Övningarna följdes av såväl regementschefen, överste Harald Callerström 

och utbildningschefen, överstelöjtnant Hans Hilder, vilka båda var mycket 

belåtna med rekryternas framsteg, särskilt deras skjutförmåga,  

Terrängförhållandena och belysningen gjorde avståndsbedömningen 

besvärlig. 200 meter blev i flera fall 500 meter och ändå gick efter 

fältets ena sida ett band av lyktstolpar, vilka som bekant står på 50 meters 

avstånd från varandra ...  

Mål och sekretariat låg på kasernområdet vid Käringberget och på 



idrottsplatsen där ägde också prisutdelningen rum.  

Segrande laget: Lars-Olov Gustavsson, Västervik, patrullchef, Anders 

Pettersson, Uppsala, Åke Belin, Tierp, Ingvar Hellström, Motala, Börje, 

Jansson, Gimo, Karl-Ivar Eriksson, Kungsör, Lars-Olof Österberg, Uppsala 

och Rune Mattsson, Asarum Patrullen tillhör 9:e komp  
 

 

GT 1951-07-01 

 

11.komp, fälttävlade bäst av KA 4:rekryter 
 

 

 
 

Göteborgs Kvlnnoförbund för Sveriges Sjöförsvar har skänkt en ståtlig 

silverpokal som vandringspris i rekrytfälttävlingarna vid regementet. Första 

inteckningen i trofén har ristats av 11.kompaniet som uppnått bästa resultat i 

årets två tävlingar 

 

Som GT nämnde i gårdagen tidning segrade 9. kompaniet andra patrull i årets 

andra fält tävlan, en seger som renderade var man i patrullen Sverige Militära 

Idrottsförbunds silver medalj. Bronsmedaljen fick mannarna i 8.kompaniets 



tredje patrull som leddes av vpl 

3634-17-50 Hård 


