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Klubbmedlemmen Carl Nyström,
född 1916 och invald i klubben 1965, gick ur tiden, den 31
mars 2010. Vi hedrar hans minne

Som klubbens medlemmar underrättats om har Olle Rimfors
fått en stor biografi författad av Fabian Rimfors, dotterson
till Olle. På trehundra sidor skildras Olles liv från de första
skidturerna som skidpionjär i Kilsbergen till motionsrundorna som pensionär. Genom skildringen av hans liv som skidentusiast är boken också en skildring av utvecklingen av
svensk skidåkning som helhet, särskilt utförsåkningen.
Jag vill här ta tillfället i akt att ta upp lite terminologi. Jag ger
den annars utmärkte TV-kommentatorn Sven ”Plex” Petterson skulden för att kalla utförsåkare för ’alpinister’ och därmed föra ut denna benämning till en bredare allmänhet. Som
vi vet är ju alpinister något annat, nämligen utövare av alpinism. Olle själv använde termen ’utförsåkning’.
Genom att delta i utbildning i Hannes Schneiders skidskola i
S:t Anton tillägnade sig Olle Rimfors och Sigge Bergman ett
av de i Alperna dominerande sätten att åka utför. Det kännetecknades av ’Vorlage’ - framvikt. Telemarkssvängen och
tvärkristianian från utförsåkarens verktygslåda. Arlbergsskolan, som metoden kallades, förutsatta också låg fästpunkt för
bindningarna. Det är intressant att påminna sig att det var en
engelsman, sir Arnold Lunn, som får vara den store pionjären
inom utförsåkningen i Alperna. Inspirerad av norska skidåkare införde och utvecklade han deras teknik. Telemarkssvängen har ju som vi vet på senare år fått en renässans inom utförsåkningen.
Det som fascinerar mig personligen är att gränserna mellan
de olika skiddisciplinerna var små, skidorna kunde användas
för olika ändamål. Olle var själv i yngre dagar en skicklig
längdåkare och skidorienterare.
Likaså var han intresserad av turåkning i fjällen. Han tillskrivs uppfinningen av snökan (snökantsgropen) och konstruerade vår kända rimforspulka. Denna konstruktion har
visat sin fulländning genom att vi än idag använder den. Lätt,
spårsäker och högtflytande, dessutom beboelig, är den en

fullträff i sin konstruktion. Dessutom användes den tillsammans med de av Olle införda
styva bambuskaklar som tillät en bekvämare
och mer kontrollerad pulkadragning.

möte och som fortfarande väckte entusiasm.
Den senare filmen finns att se på SVT:s arkiv
på nätet.
Boken ger en bred inblick i områden som intresserar medlemmarna och uppmärksamhet åt
en föregångsman som verkligen förtjänar det.

Stugfogden har ordet
Från Leif-Åke Wiström kommer följande bidrag
Klubbstugan på Storåsvallen samt inbjudan till arbetsveckan i september
Som ny stugfogde vill jag gärna önska Er välkomna till Storåsvallen, bara att slå en signal
så bokar jag in och sänder nycklar. Skulle någon komma på helt hastigt så finns nycklar i
reserv hos Ola Bodare tel.0647-722 06 eller
mobil 070-570 19 23 eller Bengt Jonsson tel.
0647-720 22 eller mobil 070-320 62 98.
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Olle var pionjär i mycket. Han kokade skidvallor och införde ett system för deras användning. Han tog fram skidor, stavar och
bindningar för utförsåkning. Han var pionjär
inom fjällräddningen och organiserade denna
delvis med hjälp av lokala frivilla som möjliggjorde en snabbare insats. Inte minst hör han
till klubbens pionjärer och till främjare av igloons användning. En replik till Gustaf BirchLindren tillskrivs Olle: ”Du som är arkitekt,
kan du ej hitta på något sätt att bygga uppåt i
stället för nedåt?” Vi vet vad svaret blev.
Olle blev också ledare för Skidfämjandets
fjällkurser och har betytt mycket för att förmedla fjällkunskap till kommande generationer.
När det gäller att fånga nya impulser är det
slående vilken betydelse filmen hade. Das
Wunder des Schneeeschuhs visad 1922 och
Der weisse Rausch väckte entusiasm och inspiration. Olle deltog i framtagandet av den
första svenska skidfilmen Tre män på skidor
och av filmen Igloo som visats på ett klubb-

Arbetsveckan kommer i år att bli förlagd
till lö 4/9 – lö 11/9.
Ser fram emot att träffa flera medlemmar under veckan. Naturligtvis går det bra att komma
upp några dagar det finns ju 8 bäddar att tillgå,
men även golvet eller verkstan kan utnyttjas.
Finns ett tält att låna för den riktige friluftsentusiasten.
Arbetsuppgifter: Fälla, kvista och randbarka
björk på vallen samt forsla upp dem till vedboden. Skrapning och målning av fönster samt
drevning och i strykning av tjära.
Rensa sly på vallen om vi får igång röjsågen,
annars lie och sekatör.
Diverse mindre arbetsuppgifter kommer att
finnas.
Vi får inte glömma att ha några trevliga kvällar med god mat och många historier. Även
kortare vandringar runt om i området är på sin
plats.
Besvarar gärna frågor om vallen och stugan,
slå en signal.
Leif-Åke Wiström
Stugfogde
Tel. 070-237 12 38

