
Femton nationer till skidkongressen 

16000 elever i Främjandets skidskola 

. Fyra nya hundraklubbare presenteras 

I stridare strömmar 
än nånsin har årsboken runnit ut till om
bud och medlemmar. Tack vare att boken 
kommit ut så tidigt på hösten har ombuden 
fått längre tid på sig för sin distribution och 
för att intressera nya medlemmar. 

Nytt band 
har årsboken i år, med bl. a. ett spcci:llkom
ponerat överdragspapper av Ulf Ten/;ncr, 
vår konstnärlige medarbetare. Dessutom har 
vi låtit? trycka ett skyddsomslag istället för 
det g:lmla vita som så kort tid förblev vin 
sedan det lämnat binderiet. Det skulle glädja 
oss om våra medlemmar tycker lika bra ~m 
den nya utstyrseln som vi gör uppe på kansliet. 

De s. k. "oinbundna" medlemmarna får 
mycket gärna byta sin häftade bok mot ett 
inbundet exemplar. Det är b~ra att sända 
in det häftade. Efter ett par veckor kommer 
det i retur, inbundet och snyggt. Det kos
tar bara 3;,1 5 inkl. porto. 

Internationell kongress 
av stort format blir det i Storlien den 6-13 

januari. Vad som skall hända på den och 
avsikten med' den kan kongressens general
sekreterare Gösta Frohm ge besked om: 

"Alla som undervisar i skidlöpning har 
en naturlig önskan att utbyta erfarenheter 
med andra instruktörer. Så är fallet med lä
raren i skolan, med insrruktören i skidför
eningen och skidlämren på turiststationen. 

Lill"Hagnesta heter nyköpingsavdelningens 
.I:a och Främjandets 214:e stuga. Den in
vigdes i november av Gösta Frohm. Som 
s)'nes är detta en idyll, väl värd att bevara, 
Dessutom ligger den i utmå'rkt terräng 

Av denna anledning anordnades dcn l interna
tionella kongressen för skidund""visning i 
ZUrs i januari 1951. Den II kongr(:sscn a,n
ordnades i Davos i januari 1953 oC'h dcn In 
i Val d'lsere i mars 1955. Vid dessa tre 
första kongresser fick utförsiikninl;cn det 
största utrymmet på programmet. '[ synner
het under III kongressen gjordcs från nor
diskt håll gällande, att programmct på kon
gresserna borde utvidgas att omfatta under
visning även i övriga skidgrenar (l,ingdlöp
ning, backhoppning och turtcknik), samt 
dc särskilda metoderna för undervisning av 
barn och ungdom. 

Nordiska skidrådet anser att IV kongressen 
bör omfatta demonstration med "IOt'diska in
struktörcr i längdlöpning, backhoppning och 
turtcknik samt de särskilda synpunkterna 
på undcrvisning av barn och ungdom, men 
anser det var:l av synnerligen stor vikt att~ 

den alpina urförs,ikningen demonsrrcr:ls av 
alpina instrukrörcr för de samlade nordiska 
skidlärarna. Dessu tom avses instru krionerna 
i största möjliga ursträckning böra gcnomfö
ras av kongressdeltagarna som elever. För 
att kunna genomföra dett:l omfatrande pro
gram erfordras minst sju kongrcssdagar. 

Vid IV kongressen avses dessutom friigan 
om ett internationellt organ för skidLlIlder
visning att slutbehandlas. 

Vi vågar hoppas att den IV internatio
nella kongressen för skidundervisning i Stor
lien år 1957 skall ge rikt utbyte av skid
tekniska spörsmål och att många skidpedago
ger skall göra den långa resan till Storlien 
för att råka nordiska skidkamrater." 

Talrikt deltagande 
När detta skrivs har sjuttiofem represen
tanter anmälts från femton nationer, där
ibland Ungern med sex dclta,l\<lrc, Om de 
verkligen kommer med är just nu inte känt. 
När kongressen bör j,\!' beräknas omkring 
hundra personer komma. 

Kurserna kring årsskiftet 
kommer att samlå 350 vetgiriga från hela 
landet. Srorlien, Åre, Hemavan och Sälen
stugan heter kursplatserna. 

Förberedelsearbetet pågår febrilt, rappor
teras från kursverksamheten. 

Aslia-Bladet 
heter' en sporadisk publikation som damp 
ner på red:s bord. Bakom bladet avtecknar 
sig tandläkaren Tore Linds trygga gestalt. 
I åseleavdelningens rikt skiftande program 
märks' simskolor på fyra platser i socknen, 
barnskidskolor (nejdå, barnen i nordligare 
Sverige föds inte alls med skidor på fötter
na u tan måste lära sig precis ~'om Vanli!)'l 
barn), ungdomsarbete, stugverksamhet m. m. 
Det meddelas Qckså glädjande no'g att Åsele 
municip ,inköpt ett område och att där skall 
anläggas en fin campin:g- och badplats. Måt
te alla municip och kommuner landet runt 

. ta eftcr detta goda föredöme innan det blir 
för sent. 

Efter denna behagliga underrättelse ser 
vi oss nödsakade att komma med 

ett beklagande 
eftersom boken. "Vi orienterar" som skulle 
ha förelegat i god tid under hösten, inte 
kan komma förrän midvintern är i det när
maste över. I slutet på januari eller i bör
jan på februari är boken färdig. Den har 
drabbats aven serie tekniska missöden som 
för en gångs skull inte vilar på pet redak
tioneila samvetet. 

Många medlemmar har redan beställt och 
rent av betalt in pengar för boken. Den 
skall expedieras till d~m så snart boken kom
mer till vårt lager. 

Förra numrets hundtaklubbare 
var ingalunda kompletta. Vi skyndar oss att 
betyga vår uppskattning för fyra till. Ylva 
Widcnberg, NykJping, är hundraklubbare 
för andra gången. Det är också Åke Ster
t/,er, Göteborg, som dessutom är ansvarig för 
ombud och medlemmar i Göteborg. Gösta 
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Tusentals människor har lärt sig /lka skidor 
i Främjandets skiäskola. Här visar en av 
lärarna, Yngve earlsten, rätt behandling 
av skidorna. Terrängen är Lapplandias 
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Larsson, Stockholm, är' inte sämre han och 
arbetar väl just nu frenetiskt på att bli 
liksom de båda andra - hundraklubbare 
för tredje gången. Olof Sundin, Vålberg, är 
däremot första årets hundraklubbare men 
det är minsann vackert så för han är ny 
som ombud. En ny lokalavdelning och många 
sålda exemplar av Främjandets övriga publi
kationer står på hans meritlista. 

Apropå böcker I 

kan vi notera en angenäm stegring av om
budens intresse för deras försäljning. Det 
framgick bland. annat vid el:! ombudskonfe
rens på Skevik i november. 

Over I6000 deltagare 
kunde skidskolechefen Olle Rimfors räkna 
in i vintras. Mer än tjugo medhjälpare (skid
lärare och färdledare) ·hade han vid Lapp
landia, Hemavan, Storlien, Sälenstugan och 
Rämshyttan. I praktiken innebär det att 
cirka 3O % av samtliga gäster vid anlägg
ningarna deltagit i skidundervisningen. 

Det skadar säkerligen inte att påpeka att 
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