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Kustartillerister i fält fick fint väder. 

 

Verklig tur med vädret hade kustartilleristerna vid KA 4, när de på 

fredagen kämpade 

sig igenom årets 

soldatfälttävlan i 

terrängen kring 

Rödbo inte långt 

från Bohus. Solen 

gassade på inne i 

terrängen, där den 

hårda vinden inte 

nådde fram. Bästa 

patrull blev den 

tredje i fjärde 

kompaniet, medan 

åttonde kompaniet 

vann kompani 

tävlingen.  

Patrullerna, som bestod av i allmänhet fem man, hade en bana på 

omkring 9 km. att avverka. Sammanlagt hade sju moment inlagts,  

nämligen stridsmässig förflyttning, stridsskjutning med gevär och 

kulsprutepistol, fri orienteringslöpning, anordnande av försåt, 

punktorientering, förflyttning över vattendrag samt 

handgranatkastning,  

De ur åskådarsynpunkt, kanske även för de deltagande var 

momenten var utan tvekan skjutningen, den stridsmässiga 

förflyttningen samt överskeppningen. Vid skjutningen hade 

pojkarna att pricka ned ett "huvud" på 150 meters avstånd. 

"Huvudena" utgjordes av tegelpannor, som skulle krossas om de 

blev träffade. Tyvärr var "huvudena" i allmänhet alltför hållfasta 

och tålde flera träffar så pojkarna kunde inte omedelbart se 



resultatet av sin skjutning. Det var emellertid rätt många 

patruller, som lyckades pricka de fem uppställda figurerna.  

Vid den stridsmässiga förflyttningen skulle patrullerna på bästa 

sätt ta sig genom ett något hundratal meter långt område utan att 

synas. Så fort någon visade sig lossade en kulsprutegevärsskytt en 

salva med lösa skott. Det betydde fem minuters tidstillägg för 

truppen. I detta moment var det många som fick ett tillägg på 

halsen. Säkraste chansen tog den patrull, som smög sig i en vid 

cirkel i det farliga området. De klarade sig utan någon 

skottlossning. 

 

När patrullerna skulle ta sig över Nordre älv i överskeppnings-

båtar. Utspelades många dråpliga scener. Pojkarna fick lyfta sina 

båtar från land och springa ut med dem i vattnet. När de så 

skulle kravla sig ombord var det ofta någon, som blev hängande 

utanför och fick hyvas in av sina kamrater, medan båten alltmer 

närmade sig kantringsstadiet. Inga olyckor hände emellertid, och 

pojkarna tog kontakten med det våta elementet med gott humör.  

Resultat 1) Patrull 3, kompani 4, 2.10.37 . (381-15-52 Skoglund, 

237 -15-52 Karlsson, 594-15-52 Håkansson, 3740-17-52 Lindberg, 

348-9-52 Sandberg), 2) p. 1, 8 k. 2.19.57 (824-9-52 Sten, 230-15- 

52 Henriksson, 1028-9-52 Borg, 126-9-52 Berger, 110-15-52 

Larsson), 3) p. 5, 8 k. 2.25.32, 4) p. 2, 8 k. 2.25.48, 5) p. 6, 8 k. 

2.26.53.  
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Överskeppningstävlan på KA 4 
 

På Älvsborgs Kustartilleriregemente hade man soldatfälttävlan i går, 

varvid samtliga värnpliktiga vid regementet deltog, De olika 

momenten hade fältmässig karaktär, och ett av dem illustreras av 

ovanstående bild då grupp 28 från 11.komp gör sig klar för 

överskeppning Det gällde nämligen att fortas möjligt använda sig 



av över skeppningsbåtar vid övergång m ett vattendrag, 

Tävlingsledare var kapten Bo Lennqvist. 


