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Hänt vid F3 

Tävlingen om 

Bertil Östbos vandringspris 

I eamband med flygdagen 1-2 september 1962 

skä nkte direktör Bertil Oatbot S8dertälje, ett 

tennstop till flottiljen attt enligt flottilj

chefens närmare bestämmande, uppsättas eäeom 

ett vandringsprie i en tävlan mellan befälek~

rerna, ÄndarnAlet med tävlingen skulle enligt gi

varens BnskernAl vara att skapa samhörighet och 

trevnad mellan de tre bef!l.lskate&orierna och de 

olika tävlingsgrenarna ekulle bjuda pA både lek 

och allvar, 

Fredagen den 18 januari gick tävlingen för före

ta gången av stapeln med officerek~ren eom 

arrangör, Första grenen bestod av skjutning med 

pistol m/40, I 10-mannalag sköte dels två 5-
ekottsseriar mot precisionetavlat dela tvA 

duellserier, Lagens sammanlagda polingeumma gav 

matchpoängen, Resultatet av skjutningen blev 

att underbefälet e~grade stort och erhöll 2 

matchpoäng, Pä andra plats placerade sig office

rarna, 1 matchpoäne, tätt följda av underoffi

cererna, 0 matchpoän~. 

Som andra Gren f~ljde handbollt d~r man väl ha

de haft p~ känn att underbefälet skulle vinna, 

Sä blev det emellertid inte, I den företa mat

chen mellan uoff och ubef segrade uoff och fort

satte därefter av bara farten med att klart slå 

offlaget i vilket flottiljchefen kämpade som en 

furie, 

F~re den sista handbollsmatchen var läget sådant 

att om ubef' beaegrade off skulle troligen ingen

ting kunna hindra dem från att ta vandringepri

eet, då de låg mycket bra till i den tredje gre

nen - bridge - som hade påbörjats redan kvållen 

:.rot alla förhandstips lyckades dock offlaget 1 

en kämpa.match betvinga sina motatändare och pla

cera sig pli. &.ndra plats i handbollatuneringen, 

Resultat av handbollen blev; uoff 2 poäng. off 

1 poäng och ubef 0 poäng, 

Läget aammanlaRt hade därigenom före sista gre-
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Flottiljchefen tar emot vandringepriset av pris
utdelaren herr Järmark. 

nen blivit: 

off 

uoff 

ubef 

2 rnatchpoäng 

2 

2 

I den tredje och avgörande grenen - bridge 

hade offlaget den 17 skaffat sig en knapp led

ning med 13 poäng före ubef och hela den spän

nande tävlingen avgjordes föret vid den sieta 

bridgebrickan, då det etod klart att offlaget 

lyckats behAlla sin ledning. 

Resultat av bridgetävlingent off 2 poäng, ube1' 

1 poäng uoff 0 poäng. 

Slutreaultatet blev att offlaget segrade med 

4 matchpoäng, På a..ndra plats placerade sig ubef 

med ) och tredje uoff med 2 matchpoäng, Täv

lingen a-.1slutades med gemensam middag p~ offi

ceramässen där prisutdelning och ytterligare 

tävlingar i mera skämtsamma former f/Sljde. 




