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KA 4 bäst på idrott i marinen 
 

 

GÖTEBORG: På KA 4 i Göteborg — där finns marinens bästa idrottsmän! 

I hård konkurrens med övriga regementen i landet har KA 4:s  

"krigare" tagit hem guldskölden ännu en gång. 

Ett vandringspris som årligen delas ut 

till det regemente som samlar flest 

poäng i sammanlagt fem olika grenar — 

stridssimning, sjömilitär femkamp, 

skytte, segling och 

budkavleorientering. 

På KA 4 börjar det dock bli en vana att 

erövra guldskölden. Under de senaste 

sex åren har det nämligen gått 

vägen vid inte mindre än fem 

tillfällen. 

I går fick regementschefen vid KA 4 

överste Lars Ahlström ta emot priset 

av nye marinchefen, - vice amiral Per 

Rudberg. 

Näst år blir det dock inget pris till KA 4 och inte till något annat regemente 

heller. För i den allmänna sparkampanjen har marinen tills vidare beslutat att 

dra in på idrottsutbytet mellan de olika regementena. 
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KA 4 bara vinner 

 

För femte gången på sex år har KA 4 i  Göteborg erövrat Guldskölden och kan 

än en gång ståta med att vara marinens bästa idrottsförband. Chefen för marinen, 

viceamiralen Per Rudberg, delade ut plakett och pokal på tisdagen och 

överste Lars Ahlström, som tog emot dem, hoppades att ekonomin skall tillåta 

fortsatt tävlande. 

Lag från flottan, kustartilleriet 

och helikopterdivisionerna tävlar 

sedan åtta år om den evigt vand-

rande Guldplaketten. Grenarna 

är sjömilitär femkamp, skytte, 

segling, simning, orientering. 

Officerare och meniga, stam-

anställda och värnpliktiga är med. 

Idrottsofficeren på KA 4, kap-

ten Bror Larsson, ger mycket 

beröm åt eldsjälen och tränaren 

av det segerrika laget, kapten 

Hans Nilsson, som inte endast 

visar hur det skall gå till i 

sjömilitär femkamp utan också ställer upp i laget i tävlingssammanhang. 

Bland de, som representerade laget under prisutdelningsceremonin, fanns en 

stöttepelare i laget, löjtnant William Flodin+ som plockat poäng i både simning och 

segling (med 6-0-6:a). Plakett fick också fanjunkare Kaj Ek som belöning för 

långvarig trogen tjänst som arrangör av tävlingar på guldregementet KA 4. 
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KA 4 vann guldskölden 

För femte gången under sex år har KA 4 kvalificerat sig som marinens främsta 

idrottsförband. Årets tävling blev särskilt dramatisk, då den inte avgjordes 

förrän i den sista grenens - budkavle-orientering - absolut sista sträcka. 

Det var överfuriren Ola Svensson som då spurtade förbi Kustflottans 

representant, varvid 

slutställningen om chefen för 

marinens guldsköld mellan de 

främsta förbanden blev: 

1) KA 4 18 poäng, 2) 

Kustflottan 17, 3) KA 2 14, 4) 

KA 1 14, 5) Sjövärnskåren 9, 

6) 1. helikopterdivisionen 9. 

Vid en ceremoni på KA 4 

lämnade chefen för marinen Per Rudberg över guldskölden till regementschef 

Lars Ahlström. (Foto: Örlogsbas Väst, Anette Nordin). 

 

 


