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KA3 föll i finalen i Marinmästerskapet 

– av Thomas Gottfridsson- 

Det lyckades inte för KA 3 att vinna årets marinmästerskap i fotboll. 

Men långt ifrån var det sannerligen inte. KA 4 från Göteborg vann 

med 1-0 (1-0) i en dramatisk och bra finalmatch på Fårösunds IP.   

KA 4 vann den här turneringen även i fjol men hade då en betydligt 

lättare uppgörelse i finalen än den här.                                              

KA 3 har alltså all heder av sin insats i den här turneringen som från 

början innefattade tio lag. Att få stryk i finalen mot ett lag med 

nära nog två allsvenska spelare och resten hämtade ur div III och 

IV är inte mycket att säga om. 

Matchen spelades i högt tempo och spelet var många gånger ganska 

hårt, således skadades KA 3:s vb Mats Edman i slutet av matchen och 

fick ersättas av 12:e mannen. 

* KA 3 bra i första 

Gästernas segermål kom i mitten- första halvlek. Ett något 

passivt KA 3-försvar kunde inte hindra gästernas cf Gunnar 

Gustavsson att från nära håll fösa bollen över mållinjen. Detta 

halvtidsresultat var något missvisande, för skulle något lag haft ledning 

i pausen skulle det varit hemmalaget. 3-4 fina chanser hade man, 

speciellt minns man ett par ordentliga rökare från vy Anders 

Pettersson som varit värda ett bättre öde.                                      

Då matchen var slut stod dock klart att rätt lag vunnit. Andra halvlek 

bestämde KA 4 takten helt. Hemmalaget fick allt svårare att hänga 

med i svängarna ju längre matchen led. I slutminuterna var det dock 



att KA 3 skulle fått en straff, men domaren Kenneth Karlsson 

föredrog indirekt frispark, och det var nog också det rätta. 

* Bra motstånd 

Dominerande spelare hos gästerna var Bertil Lybner (GAIS 

reservlag) och Stefan Allbäck, med ett flertal allsvenska matcher i 

Örgryte bakom sig. 

– Jag är mycket överraskad av det hårda motstånd KA 3 bjöd oss 

idag, sa gästernas lagledare efter matchen. 

KA 3 med ett flertal gotländska fotbollsförmågor gjorde alltså en 

verklig kämpamatch. Bästa mannar var mv Leif "Kula" Karlström 

(Othem) som stod för ett flertal finfina benparader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KA3 kom tvåa i årets mar inmästerskap i fotboll. Laget stående fr v: Sven Björnlund 

(lagled), Gustav du Rietz, Gunnarsson, Åke Johansson, Sven-Erik Andersson, Kaj 

Bergström, Anders Pettersson, Mats Edman. Knästående v: Stig Bjäremo, Anders 

Kr af t, Jerry Olsson, Allan Eriksson, Leif Karlström och Peder Karlsson. 



Hedersam förlust  

f ö r  K A  3  i  f i n a l  
Fårösund (GA). KA 3 gjorde mycket väl ifrån sig i gårdagens marina 

fotbollsfinal mot starka KA 4 från Göteborg. Det blev en hedersam 

förlust med 0-1 (0-1) i en juste och mycket trevlig match. 

Göteborgarnas segermål kom efter bara 7-8 minuters spel. Gotlands 

kustartillerister hade sedan flera chanser till kvittering. Denna 

uteblev dock trots tappra försök.                                                         

Det var mycket starkt av lilla KA 3 att slå sig fram till den här 

finalen. En av anledningarna till att det gått så bra är lagledaren 

Sven Björnlund. Sven har lagt ned ett jättearbete. Inför den här fi-

nalen hade man även träningsläger på dagarna vilket bevisar att 

även förbandschefen varit välvilligt inställd.                                        

KA 3:s bästa spelare var backen Mats Edman (Garda/När) samt 

Gustaf du Rietz och Anders Pettersson (bägge Fårösund). En mycket 

stark match gjorde även Leif "Kula" Karlström som målvakt, I vanliga 

fall spelar han inner i Othem; Det var en nödlösning som slog verkligen 

bra ut.                                                                                            

Det ryktades att landslagsbacken Hasse Sellander skulle ha varit med 

i KA 4. Ryktet talade dock osanning.                                          

Kenneth Carlsson Visby dömde bra. Finalen var festligt inramad med 

bland annat militärmusik kåren. 

– LASSEMAN - 


