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En vårbild från Riksgränsen, som bjuder på utmärkta tillfällen till rationell
utjörs[öpning.
Riksgränsen, påskafton.
et råder hausse i utförsåkningssporten f. n. Inte tu tal om den saken.
Slalom och störtlopp är på allas läppar vid
våra· turiststationer. Det är icke bara de
tävlingsbitna flickorna och pojkarna som
diskutera de nya skidsportgrenarna, utan
även "gamla hederliga turister" förråda ett
intresse för slalom och störtlopp, som icke
går att taga miste på. De senaste tävlingarna i Storlien och Äre samt alla de slalommöten, som avhållits i Östersund under
den gångna vintern, ha på ett synnerligen
lyckligt sätt bidragit till att väcka förståelse för och sprida kännedom om utförsåkningen. Det torde väl knappast numera
finnas någon turist i hela Jämtland, som ej
med ett visst intresse följer vad som händer och sker inom de slalomklubhar, som
i år bildats. Och publiktillströmningen vid
de hittills hållna tävlingarna har varit sådan, att man med de allra största förhoppn~ngar ~an emotse den kommande "slalomvmtern.
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Det unga 'Svedge kommer i slaloltL
Sönd. den 14 hade över ett femtiotal
pojkar och flickor samlats till en tävling
i Storlien. Dels hade Stor1iens Skidklubb
ordnat med klubbrnästerskap i störtlopp och
slalom, dels utgjorde tävlingen ett lagmöte mellan Stor1ien, Äre och Östersund, och
slutligen hade Skidfrämjandets Slalomklubb sammankallat de kandidater, som
påtänkts för specialträning i Riksgränsen, till ett sista slalomprov. Oaktat vädrets makter vora mindre gynnsamma, genomfördes dock arrangemanget utan
några som helst störningar. Den lilla re-

klam, som släppts ut om saken, hade visserligen mest trummat med de olympiska
aspiranternas deltagande, men det kan icke
hjälpas att det ännu en gång blev småpojkarna från Storlien och småflickorna Karin
Smith och Britta Rimfors från Östersund,
som skördade det mesta bifallet från de
trogna åskådarna. Det måste sägas: att
strongare slalomgarde än dessa nu nämnda ungdomar kan man näppeligen tänka
sig. Signaturen ser med den ljusaste tillförsikt på dessa spirande slalomblomster,
vilka alldeles säkert komma att i framtiden låta höra tala om sig även i internationella tävlingskretsar. Det är bara .en
sak, som fordras härför: att ungdomarna få tillfälle till träning under god ledning.
Skidfrämjandets Slalomklubb, som av
Svenska Skidförbundet fått i uppdrag att
utse representanter till träningen i Riksgränsen med sikte på Olympiaden nästa
vinter, hade gj ort ett riktigt val, då de utsett Hasse Hedjerson, Sthlm, G. Svanbeck,
Östersund, Zetterblom, Storlien, G. Larson,
och B. Persson, Äre, till ett par veckors
vistelse i Gränsen. Dessa nämnda visade
sig vid Storlien-tåvlingarna stå en klass
högre än alla andra och de säkrade därför
en plats till träningslägret uppe i Lappland.
Såväl i tre- som femmannalag segrade
Åre över Östersund och Stor.1ien. I Storliens lag saknades dock Bergman och Zetterblom och Hedjerson, som visserligen
legat i Storlien sedan november månad,
startade för Djurgården.
Under ledning av överste Holmquist förrättades prisutdelningen i Nya Högfjällets

(Forts. å sid. 5.)
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ämna släppa
.på mellanllansvenskarrvisit på alla
:le också för
sådan vara
- vikingatåg.
.tt man ing:)ftaplan" 'utifrån" äro
"Inavel" en(~orts. fr. sid. 1.)
. eller tram- samlingssal. Excellensen Sandler delade ut
priserna till alla ungdomarna och den full:ringen kan taliga publiken bidrog till den trevliga
)estämmelser stämningen med rungande applåder och
las, att täv- ljudliga hurrarop. Det var nu andra gång'~e målsmans
en, som en prisutdelning förrättades i den
ha att före nya samlingssalen, som förresten passar
ielse, att de briljant för en prisutdelningsfest.
;var.
Vid samma tillfälle skänkte Storliens
går över 5 Skidklubb till Skidfrämjandets Slalomstarten.
klubb en väldig pokal av gammalt silver
(. F. U. M. att uppsättas som vandringspris vid komenkelt sam- mande vinters tävlingar i utförsåkning och
30 e. m.
slalom.
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Från "Årebragden". - Om banprickning och sälhudar.

ag planeras
Störtloppet från Areskutan utgjorde ett
:olans L F. värdigt komplement till de internationella
lsala. Täv- tävlingarna två veckor tidigare i Storlien.
~l1an 'Stock- Åre äger utomordentliga möjligheter att
arrangera utförstävlingar av internationel.J
läst på att kvalitet men av allt att döma fattas annu
lstudenterna den man i Are, som kan taga ledningen
-ad Anders- och genomföra en tävling, som den skall.
Bergmark
Betr. störtloppet vara arrangemangen i
;on (jämtl.) stort sett goda. Ett par anmärkningar måsda oriente- te dock här till sportens fromma framhålDen bästa las. Hela banan var alldeles för dåligt utbland Upp- prickad och dessutom gjordes utflaggnings, om man en på tok för sent. Då signaturen dagen
våren bl. a. före tävlingen anlände till platsen och på
t Jonson.
förmiddagen gick upp tävlingssträckan
fanns ej så mycket som det minsta lina
spår på hela vägen upp. Enligt reglerna
r orien- skall banan vara utprickad minst två dagar
före tävlingen, så att utsocknes deltagare
kunna åka in sig på sträckan. Detta ska1J
,rienterings- ske inte bara för att konkurrensen skall blisärskild di- va så rättvis som möjlig utan även för
:ering skall att minska riskerna för olycksfall. Att tävSamtidigt lingsåka en störtloppssträcka utan att tidi:ten av att gare någon enda gång provåkt banan är på
iistriktsför- tok för riskabelt f Jr att här rekommende:l.ttande, en ras. Måhända är det svårt för de inföatt handha dingar, som sk~la tävla, och som själva
ledare och mer eller mindre äro födda på tävlingsbalik sektion nan, att sätta sig in i svårigheterna för en
'örhållandet deltagare från annan ort, men man måste
ättes, skall hålla på _reglerna. Inte nog med att banan
ntering va- skall- flaggas ut, den skall också markeras
på ett sådant sätt att en felåkning under
'.r redan nu
aven särI samband med Spelen anordnas en
dock till- kongress för fysisk fostran, speciellt avextra års- sedd för lärare och elever vid högskolorna för' fysisk fostran i olika länder.
lltses inom Inbjudan till denna kongress utsändes in19sombuds- om kort. Högskolorna för fysisk fostran
v vikt, att få sända vardera 30 deltagare till denna
intressen, kongress. De inbj udna bli Tysklands gäsGiga, ener- ter och. förläggas i militärlägren vid Döl för resp.
beritz.
Gymnastikdirektör Holmström
framförde nu till kongressarrangörerna
L den förGymnastikförbundets erbjudande att för
orientering kongressen ge sex .uppvisningar i Lings
rbund och gymnastik med sex specialtrupper för att
;aste tiden visa kongressdeltagarna Lings pedagogis.erna april ka gymnastiksystem; sådant det nu utfo rfälle ställa mats för olika åldrar och kön. Den manförfogande liga gymnastiken skulle demonstreras av
:lållare vid två pojktrupper i olika åldrar samt en
utvald elittrupp, vardera truppen pa 16
i oriente- man. Den kvinnliga gymnastiken skulle
ttagna en- på .samma sätt demonstreras av två flick'givas och trupper i olika åldrar samt en kvinnlig
l nummer. elittrupIJ. Dessa trupper skulle icke ingå
i de svenska masstrupperna, vilka nu fixerats till 600 manliga och 600 kvinnliga
ar.
gymnaster, utan helt ägna sig åt dessa
)linds re- pedagogiska demonstrationer. De tyska
avhållits, arrangörerna' accepterade tacksamt erbjun till årets dandet, och därmed har svensk gymnastik beretts ett tillfälle som aldrig tidi: anslutna gare att slå ett slag för ökat intresse för
på varpa- Lings gymnastik.
:::l
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Storl. 5 x 6.10· m. eller 5.10 x 6.60 m. Tolv
olika typer. Monteringsfärdig, sommareller vinterbonad. Ovanstående typ .till
ett pris av 950 kr.
Ensamförsäljare: H. LUNDQVIST,
Hälsingegatan 3. Tel. 314147.
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SPRINTE
heter cykeln i år.
2 års garanti.
Vi betala Eder bra för den gamla
och lämna den nya på avbetalning.
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A/B CYKEL & GUMMI
Götgatan 93, Stockholm.
Tel. 40 00 88, 40 44 88, 40 74 20. __

Behöver Ni en cykel billigt?
Gå till
ALL ROITND SPORT
Skånegatan 83.

Tel. 41 10 57

inga förhållanden kan bliva möjlig, icke
ens vid svår sikt. N u var vädret vid störtloppet tämligen medelmåttigt med en besvärande dimma ända ned till tusenmetersplatån. Flera felåkningar blevo följ den av
täv.lingssträckans dåliga markering, och
riskerna för olycksfall voro alltför stora.
Till och med banläggaren själv åkte fel,
och deltagarna från Storlien fingo åka på
vinst och förlust de första två kilometerna. De hade emellertid lyckan finna rätt
väg, men riskerna voro stora och det hade
kunnat slutat illa.
Utrustningen var hos många deltagare
tämligen bristfällig. Inte nog med att de
allra flesta gingo uppför Areskutan utan
sälhud, på vansinnivt bakhala skidor, därigenom slösande med krafterna på ett rent
beklämmande sätt, de krafter, som mer än
väl behövas under den korta men koncentrerade tid, som tävlingen pågår. De hade
också för själva utförsåkningen alltför veka bindningar och skor och alltför lätta
skidor utan metallkanter. Det är nödvändigt under en utförsåkning i hård fart att
hava de allra stadigaste doningar för att
kunna styra skidorna. Metallkanter, fast
bindning med låg fästpunkt och en sko med
en verkligt kraftig sula, som ej viker sig i
hålfoten ens vid den hårdaste åtdragning
av bakremmen, ära absolut nödvändiga utrustningsdetaljer, om man vill nå ett gott
resultat.
Det var en imponerande prissamling,
som Are Slalomklubb hade fått ihop och
prisutdelningen, som förrättades under bar
himmel ute på torget blev en synnerligen
angenäm tillställning med stor tillslutning
av intresserade åskådare. Deltagareantalet,
över 50, var rekord för tävlingen, som nu
hölls för. tionde gången. Den siffran är
också ett tecken på det stigande intresset
för störtlopp.

