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ÅTERFöRSäLJARE!
1934 års priskuranter å Union velocipeder,

gummi o. tillbehör nu utkomna o. sända~
på begäran gratis o. franco.

A.-B. Svenska Velocipedfabriken.
Box 33, Stockhohn 1.

Derbyschussen hade de klokaste åsk~- ~~
darna tagit plats. Denna backe (u~g. 50? • ~
m. lång och mcd beg~nnelselutnlllg pa
40-45° samt slutande 1 ett motlut ome-
delbart föregånget av två djupa "diken")
utO'jorde en prövosten för deåkare, som
vi:'ade sig på den (man kunde också kö-
ra b en annan, lättare våg) och samtidigt
ett bevis för vederbörandes. ståsäkerhet
m.m.

Vi hade ej åkt denna schuss mer än
två ggr förut och visste faktiskt ej om
vi skulle våga försöket. under tåvlingen.
Ett fall här betydde sthr tidsförlust, om
ej skidbrott eller annat.

Rimfors tog det försHdigare och und
vek den egentliga schullen. lag satte"allt
på ett kort, styrde rait pa backkronet
och klarade mig, även q'in påfrestningen
var enorm. c~ •

Vägen genom skogen"! (c:a 7 km) var
svår. på grund av· de ~ stora gro~arml.

med motlut (Wellen), som ofta gjorde
att man mer åkte i luften än på marken.
Här orkade j ag ej längre, körde på :tt
ställe in i lösa snön, tappade staven, fo11
och förlorade många dyra sekunder, in
nan jag korn upp, hade hämtat staven
och åter kommit igång.

Sista backen ned mot mål var helt om
lacrd och svårare äl1 då vi hade trä
ned och kom därför som en obehaglig
överrasknincr. Olle föll på själva mål
linj en, men förlorade ing~nting i tid. Bl.
a. som här stupade var BIll Bracken (fe
nomenet från Murren) och Schönburg,
Österrike, båda hörande -till topp~lassen.

Förste man i mål var n:r 13 RlJllfors,
som med tiden 21,40 blev segrare i sin
klass distanserande andre man, Sanasen,
Dav~s, med 1.42 min. Så småningom
åkte jag in och fick tiden r8.24 min.,
1,36 min. före Fopp, Ziirich. Det visade
sig att min tid var den· bästa i hela All
gemeine-klassen. (Min belöning blev ett
äkta schweizerur).

I Derbykategorien segrade den tippa
de "~anonen". David Zogg med tiden
16.36 min. och bland damerna ~ertsch,
Davos, II,47 min. (I S:t MO~It~ blev
Bertsch endast I8:e i F. r. S.-Tavhngen,
vilket visar betydelsen av hemmab~nan i
Davos. B. har segrat överlägset 1 Par
senne de tre sista åren).

Den förnämsta prestationen enligt vår
mening gjorde Arlbergar~n Rudi Matt
(som nu är i Sollefteå), som trots endast
två gångers träning, blott var 19 sek.. ef:
ter Zogg. Österrikarna pla~erade ~:g 1

övrigt gott och segrade 1 lag over
schweizarna.

Det var rafflande och 'ögonfägnande
att skåda "kanonernas" inrusande i mål,
alla i god stil och högsta speed..

Vi räknade sedan ut, att om VI startat
i Derbyklassen, så- hade Rimfo!s' tid..bli
vit 22.25 och min 19.09 min., vIlket rackt
till I9:e resp. I2:e plats i 'hela tävlmgen.
Av de stora stjärnorna hade Sch~.atter
17,13, Julen 18,01, Bracken 18,51, Fuhrer
19,59 och Schönburg ..20,1$: .

Arrangemangen for tavhngen voro
mycket goda. Tiderna i mål an~logos
omedelbart på en stor tavla, vador det
var lätt att följ a med varj e åkares re
sultat. Stämningen vid mål visade att
publiken var med p~. noterna, och h.~la
tävlingen var som forut sagts en .!Slan
sande skidfest, en rafflande uppgorelse
mellan skickliga specialister - och en
utomordentlig propaganda. Ingen olycka
inträffade under hela dagen.

Tävlingen, som startade kl. IO f. 111:,

var slut kl. 14,00, och då hade pubh
ken fått se nära 400 skickliga utförs
åkare i full aktion.

Vi svenskar voro förstås glada över
framgångarna och blevo o.ckså upp
märksammade vid. aftonens pnsutdeln111g
och lyckönskade från många håll. Inte
minst fingo vi de bästa erkännanden av
våra kamrater - skidlärarna från ~:t
Anton vilka aldrig någonsin hade 111
billat ~ig, att Die Schweden skulle "stå
pall" för en så påfrestand~.Abfa~~h.
(Tävlingens hårdhetsgrad b~VIS~.S.dar
av, att Arlbergarna efter var) e tran1l1gs
dag med största tacksamhet av oss togo
emot svensk massage på sina uttröttade
ben). .. ' l

Olle Rimfors och jag äro mer all g a:
da över tillfället som bj ö.cl~. oss att få pa
så nära håll studera och h~1l1ta erfa~·.en
hcter från Schweiz' förnamsta utfors-
tävling - Parsenne-Derbyt. .

S:a Anton am Arlberg 22. februan.
Sigge Bergman.

....

möjligheter att komma fram, och vi kun
de följaktligen från början pränta in
varje detalj av terrängen i minnet. Det
kan kanske synas egendomligt, att ej alla
tvingas att åka exakt samma "spår". På
sätt och vis följ a alla samma väg, som
är prickad med röda flaggor. Emeller
tid äger deltagaren rätt att göra små av
vikningar utefter den flaggade sträckan,.
därmed tjänande in en sekund här och en
sekund där, vilken tidsvinst betyder
ofantligt under en ren utförstävling. En
kontrollpost ~ märkt med blå flaggor
- måste passeras under vägen ned. Den
na post var utp~ickad ungefär på halva
banan.

Vi tränade sträckan två ggr dagligen,
vilket var mer än nog, ty det betyder en
oerhörd påfrestning för benen att stå i
en svår utförslöpa under 20 minuters
tid. Tänker man sig .därtill, att 14 da
gar före tävlingen sträckan åk~s avet!
par-tre hundra deltagare dagllgen, sa
förstår man lätt, hUr uppkörd, hård, isig
och gropig vägen till slut måste bli, där
med ökande svårigheterna ytterligare.

Det hade ej snöat i Davos på omkr. 8
veckor, varför Parsenne-sträckan var
hårdare än någonsin och därtill ytterligt
snabb.

Då söndagen kom hade vi hunnit trä
na 5 gånger. (Jag hade senare en inter
vju med en av deltagarna i Derbyklas
sen, en infödd Davos-bo, som berättade
bl. a., att han sj älv under årens lopp nog
åkt sträckan 6-700 ggr, och att segra
ren Zogg, som faktiskt bodde i Parsenne
området, säkerligen avverkat tävlingsba
nan IOOO ggr!)

Bland de i det närmaste 400 deltagar
na hade Rimfors startn:r 13 och jag 95.
Med 0 minuts mellanrum skickades vi
iväg och hade att passera förbi flera tu
sen åskådare.

Före uppnåendet av trädgränsen upp
levde man de största och mest spännan
de fartsensationerna. Vid den s. k. stora
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Jag sände vårt föregående resebrev
från Davos, där Olle Rimfors och

jag lågo och tränade tillsammans med
Arlbergpojkarna för det s. k. Parsenne
Derbyt. Denna enastående skidtävling~
en den mest utomordentliga propaganda
för utförsåkning - har med åren (det
ta var det IX. Derbyt) blivit den största
och . populäraste Abfart'htävlingen i
Schweiz, till vilken deltagare från alla
länder (och hörn inom själva Schweiz)
anmäla sig'. Parsenneområdet saknar
sin like ifråga om möjligheter för skid
löpning i allmänhet och utförsåkning i
synnerhet. Detta vidsträckta alpgebiet
innehåller tusentals variationer, för den
bitne downhill-mannen, som här frossar
som aldrig annars bland kilometerlånga
lutningar av alla svårighetsgrader. Ett
eldorado för utförsspecialisten ! Att Da
vos gör reklam för sitt Parsenne är ju
klart, och som en följd härav dragas
också hela härar av skidturister till den
na plats, vilken såsom sportort betydligt
gått förbi S:t Moritz.

Bland alla "dagar" i Davos utgör Par
sennedagen årets största attraktion, och
det var till denna vinterhögtidsdag, som
Olle och jag nu anlänt.

Parse11l1e-sträckan upp.delas på de oli
ka klasserna sålunda:

Derbyklassen, till vilken alla höra, som
tidio'are deltagit i tävlingen, har en väg
på ~7 km och med 2040 .m:s höjdskillnad.
Den s. k. Allgemeine-klassen åker 15 km.
och "faller" 1900 il11. i höjd, och Dam
klassen och j uniorerna kasta sig utför 7
km. med c:a 1200 m:s höj,ddifferens.

Rimfors och jag hade anmält oss till
allmänna klassen. Vi hade tre dagar på
oss för träning på banan - en ringa ti.~,
då svårio'heten att hitta den kortaste va
<Ten hel~ tiden över så lång sträcka
~om IS km. var anmärkningsvärd och
därför norra borde intränas. Tack vare
de hyggli;a kamraterna från S:t Anton
blevo vi nu påvisade snabba och goda

Här är Ma1Il1na Glasersfelds L6-lirige son} som följer sin moder väl i spåren.
Fru von Glasersfeld (46 år och åkande i kjolar!) har lärt sig Arlbergtekniken

briljant. H on började för tre år sedan!

Sigge Bergman ger några glimfar

från Schweiz' största uffö~stävling

A.. E. GlIstafssons Trävarua:f:fär
I{ölsta, Köping

Tel. Odensvi 29, Morgendal 29

Vi tillverka flera olika typer av monteringsfärdiga sommar- och
sportstugor i gediget utförande till priser från kr. 400:-.
Begär broschyr och offert. Vi garantera att Ni blir nöjd med

vårt arbete och vårt pris.
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