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Lindberg går ut som nr 3 .på 5 mil, Svärd som 11r 32.
Ombytta roller
3 mil: Svärd nr 6, Lindberg nr 54.

Lixelsso'Jt, Hlövsjö! sensat'ionell tvålt i D. :IL. å, i5

li,ln. Svärd svek. ~ IIven lafJln~iset till
T'J"ångsviken.

DET HAR

BLÅST i °ett i Klövsjö i
flera Vleckors tid -ooh man kan inte
påstå att sjiälva byn tedde si'g vidare
midv1nterlik på D. ::M.-dage.n med, sina
vindhärjade fält där den svada mvllan och istäcket dominerade ö~er
snön. Runtomkring, i skogen och på
fjällen, låg ,emellertid det allra fj nulSte vita snötäclkc, Isom inte alls v,~r så
hårt som de tidigare rapporterna från
»olympiabyn» låtit [Jåskina. Det hlev
inte <den svindlande fart i utförsbackarna som man bespets'at sig på, i.nte
ens något »klisterföI'le» utan snarare
tungt drivsnÖiföre, där det gick båttre
att ta si,g fram ;på »Hux-Flux», -och
vad ,de ifre.ta alla d.es'sa Y'a11or, fö~ 0
före, än på denna tl"':'hmerliga klis.tervalla, som s'kall anvåndas i Hd och
otid.
0
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LÖHDAGEv.,{ och söndagsm{):'gonen var det, ,en aldrig sinande
ström av buS'sar, bilar, skid'åkande, gående och »Slparkande», som från alla
håll,s.Ötkte sig upp till den trivs~mllna
IUävsjöbyn, Q.C1h man torde knappast
'kunna bli heslag,en med lögn om lIlan
påstår aH 500 il 600 perSOlIeI' tiUad3
på när länets förste 5k~dmåsta.re föl'
år,et korades. Det var. en. strålnrde
söndag. OM framemot 10-tiden, -eller
Karl Lindberg.
tdå lÖ1pa1'ne 'VIäntaodes i mål, sken solen 'Så varmt som om. det. varit i :lpril.
'-='et var ett trevligt folkliv som. ut- honom. Fråga är om inte f. d. hu,-('\'kla:des kring sta1't- och målp:tatsen sumspojken var tävlin.gens elegantaste
,i.\ skolan, där en utmärkt hc.gtäJare å1kare. SärsJki:lt uHör visade ~lUn elI
': ,0'1J.·e ut klämmiga marscher och slll:iJdigheJt och elegans som faktiskt
o' låldand,e schla@ers. Det yngsta Klöv- fra!pperad'e och det begicJts tydligen
sjö Idis~::.uterade !på sin' en' smula svår- ingen oråttvisa när han skickades till
förståeliga dia~ekt de täiVlandes (~han Vålådalen. Klubbka.mraten Anan Gylsler med en s akku.nsk ap, tUI vHken I~nder går stadigt .framåt 000 blir fak_
-gJ:lunden' f-yid'Hgen . 'lades I under ol.vm-. tiskt -en, av- -favoriterna i Kä~urne.
- piad31garna,' som :förhluffade, oell då Däremot sveik Kalle -Persisoll i "rjss
bygdens ,egen son .Axel Axelsson med mån. SJälv trodde han rutt hans svaga
väldig fart skidade in mot det vii'nDeL pr,esta!lon bero'dde tpå: att han åkt för
pryd,da målet, k'onku1'rerande :l1cd mycik.et i Vtedkan.
Kalle Lindberg om s,ekunderna, hrusade det sorm en fjällstorm över nej- ,SIXTEN STRöMBERG var den encle
den.
av kö:slöpO'jlkarna som 'fullt ut mot.
DAGEN VAR LYCKAD, därom år svarade förväntningarna och det är
.
inte tu ilal, och härtill bidrog i bög alldeles tydligt att han nu går mot sin
kanske bästa sij.,<;o n,g. Nisse Fastesson
. grad Klövsjö l. F:s vederhäftiga ar- hade akt bra tills han Ii en utförsbacrangemang. Som ett hevis på dqt in- ke rände mot ett träd och ska,olade sig
tres'se, varmed täv.Jingen omfaeats i i' benet, diock ej svårt.
tra:kten, kan nämnas aU till ooh med
Ö. S. K :a1'na voro själva nöjda med
byns gammelstorsor skramlat ih.op sina placer1ngar som 8, 10 000 11, viltill ett pris åt 'förste pristagaren. Ty- ket inte tyder på aH pl"ctentioP('rna
värr är Kalle Lindberg redan ~ift.
numera äro så ov:ärst stora. Lite högre
Låt oss nu ,gå att titta på dagen ur skulle man nog kunna sätta Slpe~eln.
iidrottslig synpunkt.
' Att Ikluh'bens löpare äro [lä väg mot
- DISTRIKTSMÄSTAHEN å 15 km. he- formen är emellertid tydligt.
,
ter alltså även i år Kalle Lindherg,
HX.RJEDALSLÖPARNA
»Sf1mffcd,e':l)
h'ots att man nog gans\ka allmänt betydligt. De åkte ·öve;r lag st~lt -o.
-bl.' a. Ö. P. - velat hålla en slant
på Nisse Svärd med taI~ke på dennes osmidi,gt och .äro dessutom svaga ii
specialträning för 17-unlometern och, terränge·n. Den ende som man "agall'
det fördelalktiga startnumret. Den hoppas något på är Linsäll~ Hil~ammallibftne 1:rångsvikspojken_~ v~rs dd.ng(?) Bergström, som går bra upppappa som vanligt var ledare for sma för, även om man inte ännu klln h:')lla
två duktiga pojkar (den ~n5sta och anetd den entusiastiske härjedaling,
måhända mest lovande fIck stanna som påstod att det inite fitllns n~r;oll
hemma .då han inte har åldern i~p.e), lÖ1pare i detta laond som klår Hilför.efaller .emellertid redan nu ~'1ttre ding('?) i motbac.'karna. Det år nog
känad än man velat tro och g;orde bra aU vara 10ka1:patritot men....
för ,övrigt ett mera, ov11berä~ma\ l01?p
än frösöboll, som ,gal' ut pa to~{ for EN AV TÄVLINGENS flottaSJte deltagare var juniorsegraren Lennart
håM:. Det är inte i början ett 10PI~ avgöres ,och det är inte alls ufesl:ltet Lindlberg, som :för övrigt blelV 1retl i
att det var just taktiken som avgJor- hela tävlingen. Man blir faktiskt illlde detta lopp. Den första påfrestande Donerad av honom ute i spåJ"(~t. Bara
uppf.örsbadken, ,som kOJll r~d~n :-fter hU,l1 Inu inte körs .W r mycket, s:\ aU
2~ km., tog musten ur frosopo!~en, det går med honom som med' <le flesta
som emellertid inte bara 112.oe ~md andra av våra många lovande juniobermarna till kOlnkurrente1r utan ock- rer••Tämtland har inte riåd att förlora
så n"Oiot som hele r bakhnolt - .Q0lJ1 or- en sådan 'förmåga. Trån,gsv'iksprjken,
det ~ bekant. Ma~ fick ävm k::m:t~ ,som iI1U 19j.orde sin .näst .sista D. M.terat att Lindberg ar b1:1Hre o~err:1!1glo:;: tävlinIg som junJ,or. var Slkrattre~!U1de
pare än S;vard, som lever for m~'ckeL överlägsen i ,den alldeles ovanligt sva_
'På sina enorma kroDtns'1{1·~.fter P,l b.~ ga juniorJdassen. Han var nu hela 11
kostnad alV te'kniken. For~esten, ar minuter f·öre närmaste man. Fin,ns
det tinte bättre juniorer än die nu d'eldet .så rabsolut s~ikeflt att ~ 1;)-18 ~m. tagande
är det sannerligen inte mye:är Svärds bästa dtStans? han det lilte
ket aH hoppas på :för fra'ffitid~n, Sven
tänkas att fHnilen skull,e p~~sa hono~ Olle;ssol1, .s veog, åk,te rätt smidig" -och
hätlr.e, om lhan ging·e 1U for diana l var o.nekligen en av de bättre. Utför
stället för sprinterdistanserna. ~et :var ö. S. K:s Sture ZetterblolI11 den
skul1e t. ex. inte förvåna o~ Svard
_ .sakert mot ana tips - glC'k och .~m:veränle.
vann 5-milen i Kälarne.
TRANGSWKEN tog hem lagQriset
-\pr,ecis som i fjol - på brö·llc'l'.na
'EN öVERRASKNING av angenämt
LindIbergs ,goda åk:ning. .Frösön" se..
-.sIlag beredde Klö,vsjös e~en'.) f-xel gerehans
var baserad på vinst för
Axelss'on, Slom inte var mer ~n v:'. se- Svärd och g.od pLacering tör Nisse
kunder efJter Lin db er,g. Det ",:'U en Fa:sltessoll illusioner som dock brusto.
fulltrMiI, som man knappa~t tllll:-ott Ragunda 1 var jämnt, Qllen hiil~ lwde
den lånde
klövsljöpojlken, ~lllk~n m!oC man no.g räkn-at med bäUrre placering
O
gjort &ig känd för någon. siars~nld 1ra- för Kana Persson. Ö. S. K. t-og hem
ningsvillighet på sista h:d~l1.
par det s:peciella poän,glpriset tacj.{ vare att
veckors träningsvistelse 1~' V~~ud.~~en så många tRV f,ören'ingells löpare ginskulle s,äkert ha gjOJ:t k IO';S,jOPOJ -en go Jn på hyggliga tider.
gott. Efter sin goda :pres~.at1on - ,.låt
vara på henrmabana -- ar han vdrd ANTALET STAR'llA.NDE var 68 av
. en sollefteåresa.
71 anmälda helt visst resul1.at:"t nv
öVRIGT KAN man säga att .!ä:lin- det stegrade skidintress,et i distl·lktet.
gen fiok ett gansl~a normallt for~ow· Skidlbrotten VlYriO förvånan.sv~:r fil om
man 'tar i beTäknin.g den svåI'la bflllan.
•'Ragu,ndas nyförvärv Donald JohT?nS- Den var tung ;men vann ioke t{ksto
,son visaod,e si~ så~und~ f?-llt
,,:1O~ mindre. de tJävlandes Rillande, v.i1ket
~ara Ide förvantlllng ar [h~n o)tal14 P)\
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I
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Allluälningstiden till Jämtlands5pel·en på s.kidor i Kälarnc tid2n B--12
febr. utgick ;på söndH,gC\l1. Lothlragll'ing förrättades samma dag på kv~il
len, men efteranmälningar mo-tt~'gas
till 6 ,febr.. Anmäld9. läro på 50 km 43
löpa:re, på 30 km. 107, juniorernas 15ki1ometerslopp 39 'och damernas 10kilometerslioPP 17.
Budka'V'len ha vid anmälningstidens
utgång 'samlat 7 lag.
Vi återge hiir nedan nå~r,l av de
mel~a kända löparnas startnummer.
50 Im1.:
1. Lorelltz Persson, öSK.
3. Ka'rl Lindbcrg. Trångs"i.l~e,J1.
4. J. Fjällström, öST\.
7. DODlald JoJlansson, Ragunda.
8. K. G'cnher.g, Jiirpen.
9. E. Persson, Kälarna IF.
10. K. Karlsson, Klövsjö.
11. Olle Pettersson, Rissna.
12. Six1tell1 S'tr,öm,bel'ig, Frösö IF'.
14. Bro1~ 'Vi,de~ren. Kall.
15. Alex Fröber~. J<1HarJlc IF.
1(i. Axel Ax,elss:oll, Klövs}ö.
17. M. Jonnsson, Hot,u,gc·n.
1R• .Telh.u Eri~o;sOI1. Kax1\~ lIC
22. Gösta EJI~strand. SUl1dsjö.
24. IA,nsel.m Lööf, öSK.
25. E. Fastesson, Frösö IF.
2:6• .Tonas FredrikssOlll, öSK.
28. Erik \Yestin, Ragunda.
30. Anton Andc'rsson, K1Harne SIC.
31. RaTI Pr,rsson, Ragtmda.
3:2. Nils Sviird. Frös'ö IF.
ilS. A. GyI1ander, Rn!!tlllda.
39. E. Olsson, ~:un;dsji).
41. Olle \Vf.'f(1ell, öSK.
42. Karl Söderberg, Klilarn.e IF.

i ro f o r-s mod.

STOR SORTEHING.
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A.-8. Englund
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Publiksucces Ny förmåga från
Bodsjö.
för I. 5:8
slalomtävling.
Locknc tog »A. G.-polmlcIl» på
söndagen.
Cirlm 2 000 personer sågo skidakrobaternas seqlclltincr.
1)en första slalomtävlingell i SyCrigc, "..... 1 vi erinra oss, gick av stapeln på söndagen ute p[1 Frösön med
r. G:5 J. F. som skicklig arrangör. Tii\'~
lingen dick av stapeln på iingen onlllfö~ du °HietslJm "illan som ligger ]d
gamla Stadins området. Xngel~ kallades nu felaktigt fiir »FHiskladan:>.
Den plats som i slutet nv 90-talet
döptes med detta namn, som f(lr övri t l Ö' suddas ur minnet lirl'rfl'l'
lä~gre) åt norr och på andr:1 sfSnn
Rkogen. Vackrare namn är då Lad'ängen
lEn !dundrande puhliksneces
blev lien f(}l'sta slalomtävlingen.. över
1 000 ~)etalande och lika många, som
smitit undan 50-öringen, hade samlats
'd
n
I lO' t
'0.
l-I
e ft er SI ornn pa,» ..I~H anI:,en» .na! oo\.·
sl?~ . 1. Arrangemangel: VOl o f~)rtraffhga. Ba.nllI1 mar.~el ad med fl.lggo?,r mellan Yll~a <le ta"land~ 'I:[~de .at,t
gora serpentmer. Bland askaduI lU
r.~b,se.l~v,era~e ,ll1[~n ge~~n~.1. ~)~terIJ1T~I!,
~)\.~,lste he'Sko\\, <t JJoll:)mil,t,~~~ Wlksh om m. fl.. Hel:)ementsmusI1\.en h~rle placerat ~ilg bakom ladan och spel 1
1. t
l t P'
tH C ny, lJar a~lS tIS.
a mc~rgonc l?
\:~ll'. foret glImraI1(~(". men ,11~~t da
t:~ylIngarna. skulle borta. bll'Y vasta~lvmden n~f1ken (:('h borJad~: sp~la l,n
varmluft over ~leJdell ochJol'ct! spu1'et blev modd\gt oeh tl'llBt. hu'lc!l
,~~ev . dock ga~l~k.a sta,r~( for ~l.('.ra av
l0,l?a~nn. Stml\.aste Luten hd... Olle
"lken,
och bhan
. l tf'O
l kom som
1 ('U ri·\'lr"elk o
V~,I1( u. or . nc..wIl, me!l ~.aI~ ö 1C - ya
nasan l en 'Svang. Da hOl'Jade h1l11111 le
dr P ta
!Sakt
och stilla men
·e 11 .0 ,l,,"
'
a ""
"
•
obehaglIgt foll regnet l .J,lllUdl'!. .rnanad. En st~H' del ny pnbhkcn ~orJl1dc
då halka tillbaka till staden. Sa mycket hade dock alla sett att slalom är' en
rr f '
b,n l f o, . l> t;O
t l, e\J,1·19 t;'av l·lI~;:,>S
Olm. dC e
tH f (l.
,tVlande och for puhhkell och att den
'·
l
l
f
l
lId
av c1e t ay ane e ore rur t'n a el es
enastående säkerhet och balans och
en djärvhet som ej avskriickes a den
brantaste 1;'lCke
Om föret ig'l~' V'lrit s~m m:rangörerna önskat' skulie
pubHken ala fått se på gnistor. Det
får den emellertid nästa gfmg L 5
arrangerar oslalomlöpning.
Vad hetyder slalom. Jo det lbetyder popuHirt sagt, serpentinitklling i
brant terräng. Oh1et är norskt. Läm
eHer på äktnorska laam hetyder i
korNwt sagt skidornas "Hg eller slnlr
och sIn (siro) betyder sluttande terräng.
Resultatlistan fick följande utseende:

Ski<1tiivlingar mell ett 40-1a1 dc1ta~
gandl' frim Loclmr, Filker, Hack:ls och
!~odsj~) J. F .. hiHIns pil o~iindagcn,o i

I

0

l

'

30 J~m.:

3. JAll1selm Lööf, öSK.
6. Nils Svärd, Frösö IF.
7. H ••ron'sson, IGila:r1nas IF.
8. E. FasteSIson, Frös'ö IF.
11. E. Pers5 0n, Kälarna SIC
15. B. Sive,rtsS'Oll, Kl,öv~jö.
20. Harry NHsson, Kälar:.t'j SIC
27. Olle \Vär:del1, öSK.
28. A. Gyllander, Ragunda.
29. le Söderberg," Kä!uTuas IF.
~H}' M. J·onrussön, Hot1ag:en.
38. Gottfr. Kjesbo, Gä'ddede SK.
39. K. \Vesterlunu, öSK.
41. Donald Johansson, PlJagunda.
1

T

visar att .mUll ibörjar bli utleds·en på 1. F., 1,43.35, 10) Per Sjöström, Svegs
sliätJbanolfna. Det VIal' ett försvårat J. K., 1.44.13, 11) O. Sal011l0nsson,
»olympiaspån man tävlade pi~. De Längå 1. F., 1.57.59, 12) Atbel Salo~
sista 3 kilol11letlerna blevo särskPt på- monsson, Långå I. F., 1.59.40.
'kostande ;till följd av det tunga föret
Lagpris:
- och klistret.
1. Trångsvikells I. F. (K. Lindberg,
L. Lindberg, P. Nilsson) 4.12.05,
2. Ragunda L F. (D. Johansson, K.
Resultaten blevo:
Persson, A. Gylland,er) 4.15.37,
Seniorer:
3. Frösö J. F. 4.16.40,
1. Karl Lindberg, Trångsviken l. F., 4. Ö. S. K. 4.23.05,
5. Rlövsjö l. F. 4.25.48.
1.19.58,
2. A. Axelsson, Klövsjö I. F., 1.20.31,
P o ii Il g P r i s till klubb, som upp3. Nils Svärd, Frösö L F., 1.21.54,
nått högsta sammanlagda POäl!gSUl1l~
4. Donald Johansson, Ragunda L F., ma:
1.22.04,
1. Ö. S. K. 279 poäng,
F.
5. Sixten Strömberg, Frösö
2. Frösö l. F. 212 poäng,
1.24.33,
3. Klövsjö l. F. 178 poäng.
6) Allan Gyllander, Ragunda l. F.,
1.25.42, 7) Axel EliassoIl, Aredalens
L F., 1.25.44, 8) Jonas Fredriksson,
Ö. S. K., 1.27.09, 9) Karl Persson, Ragunda L F., 1.27.51, 10) Olle WärdelJ,
Soan vanUgt, höll vi på att S:ig9, "ar
Ö. S. K., 1.27.57, 11) Karl Westerlund, det
vitklädda Kalle Lindberg som
ö. S. K., 1.27.59, 12) -H. Bergström, först uppenbarade sig i mål. Den tre
Linsälls l. F., 1.28.32, 13) Huno Li- minuter ef,ter startande Axeison 1M
ström, ö. S. K., 1.29.02, 14) John emelletrid inte vänta på sJg länere -o.
Eriksson, Kaxås L K., 1.29.09, 15) An- spännirugen vaor stor vid sekrete,rarders Danielsson, Aredalens L F., bordet innan man hunnit konst.atera
1.29.24, 16) V. Panther, Alsens r. F., ått JdÖvsjoöpoj.ken var sJa,gell, men CIl1.29.~9, 17) Elias Nilsson, Ö. S. K.,
dast med 33 s,ekunder.
1.29.54, 18) J oh. Larsson, Bergs L F' l
l((
1.30,04, 19) F. Jonsson, Frösö J. F.,
Sviird var givetvis nedslagen efter
1.30.13, 20) Per Ni!sson~ Trångsviken.s loppet och lmenade på att »det var
L F., 1.30,26, 21) HenrIk Persson, Ö. me.nin Jf1 s1öst att fortsätta med 1ävlanS. K., 1.30.44, 22) Karl Karlsson, Klöv- det nLi~ .det ,gick så -onb.
sjö r. F., 1.31.09, 23) E. Fastesson,
Svärd komrer nu att sta11:1a hemFrösö L F., 1.31.25, 24) K. Edh, Al~ ma cn vecka och någon täv1inr.: för
sens r. F., !.31,47, 25) Erik ~yestin, hans vidkommande 'blir det inte pa
Ragunda L I~., 1.31.59, 26) M. Jons'5on. sölldad.
Vcmdalens 1. F., 1.32.25, 27) Valfrid
Det o ha.r varH besvärlidt rnc(l träSvcnsso.l?-,' Klövsjö J. F., 1.~~2.32, 28) ninge.n i SoUefteä. Två' io~h tre' kiloE. ES~J()rnsson, Bergs r. l'., 1.33.20, meter 'har han på sistone måst gå för
29) 5v~n 'WestI.uan, HaC'~å?. L F., att komma åt .snön. AH alltid b;höva
1.34.17, 30) P: NII~.S011, Fr~so I. F., träna i enS'amhet tar -oCkså på hUJ11Q1.34.23, 31)') NII; H~?lund! .~ emdal~n~ l~et.
l. ~., 1.34.;4. 3...) "\ ll~,~. Svard, . Frosa
Sv!ård reser på tisdagen till Vål ådaI; F., 1.34: 7, ~3) Gosta ErIksson, len, där han kommer Uitt stanna till
~~egs I ... h ,.. 1.3a.05, 34) f'etrus Nord: m.itten av nästa v,eck,u.
fl all, KlovsJo I. F., 1.3;).4:.). 35) Svante
*
l)ersson, Lillhärdals J. F., 1.37.44, 36)
Lindberg :hör inte till de mera HittGunnar Edström, Bergs r. F., 1.37.46,
37) Elof SJöström, Lillhärdals J. F., interv1uade men så mycket slapp d(~ck
1.38.27, 38) Olof Småland, Långå r. F., ur honom att !han gladde sig åt aU få
1.38.48, 39) Per Höglund, Vemdalens konllna till Sollefteå. Drsprun!4ligen
1. F., 1.38.58, 40) Edvin Johansson, had,e ban endaSIt tän.kt löpa 3 mil i
Syegs 1. K., 1.39.12, 41) Georg Nils- lGHalrne, men thar nu :bestämt sig Sör
son, Långå J. F., 1.39.39, 42) Anders aU åka även 5 ~ll1il.
Dahlin, Svcgs 1. K., 1.40.19, 43) NUs
Jonasson, Klövsjö l. F., 1.42.37.
Erik Högströ:~ Ber.g, hacl·e otur
som vanligt. I en utförsbacke blev
Juniorer:
hun hindrad aven löpare som låg i
1. Lennart Lindberg, Trångsvikens I. s<p[wlet med påföljd att bägge stavarF., 1.21.41,
na 'br·ätos s·om tändsticikor.
2. Sture Zetterblom, ö. S. K., 1.32.25,
3. Sven Ollesson, Svegs 1. K., 1.32.26,
Ax.els'son förlovade några sekunder
4) Olle Miller, Klövsjö I. F., 1.32.45,
5) .Tohn Sivertsson, Klövsjö l. F., genom att han ifJappade en stav mot
1.37.09, 6) J. Olofsson, Åsarnas 1. F., slutet. 1.39.39, 7) Fritz Roos, Linsäl1s T. F.,
1.40.29, 8) Tor östman, Vemdalens r.
Kalle Ed, Alsen, slog rekordet i
F" 1.42.33, 9) H. Söderström, Rätans skidlbrolt. Den ena sk1dan bröts av:

r.

Kring tävlingen.

I

*

*
*

H'errar:
Klass I: 1) V. Carlsson, ö. S. K.,
1.00.0. 2) G. Svunhäck, Läroverket,
1.01.7, 3) A. Nilsson, J. 5:s L F., 1.02.6,
4)
A. Gärdin, Castor, 1.04.5, 5) J .
'Vestin,!. 5:5 J. F., 1.05.1, G) G. Hisslers, Lärover·.ket, 1.07.7, 7) V. 'Vesterherg, L 5:5 L F .. 1.08.4, 8) Tb. Haase, L 5:s 1, F., 1.08.5, 9) S. \Vikberg,
J. 5:s I. F., 1.10.9, 10) C. A. Persson,
Castor, 1.11.8, 11) A. Johansson, S. G.

D., 1.12.0.
Klass II: 1) G. Kjellman, Lärover-

ket, 1.00.8, 2) A. Sjllnesson, Ö. S. IL,
1.02.2, 3) G. Langeell, Läroverket,
1.04.4, 4) U. Smith, ö. S. K., 1.05.1,
5) H. Larsson, ö. S. K., 1.Otto, 6) K.
A. Andersson, Läroverket, 1.08.2, 7)
Ch. Haase, L 5:s l. F., 1.10.0, 8) S. 'Videll, Läroverket, 1.10.9, 9) T. Lindblom, d:o, 1.12.0, 10) B. Hanse, 1. 5:s
J. F., 1.14.8.
D am er:
Klass I: 1) Lana Nilsson, I. F. K.,
1.19.9, 2) Gunhild Anundgård Ö. K
G. K., 1.28.0.
,.
Klass II: 1) Karin Smith Flickskolan, 1.25.1.
'
Kortaste tid å e11 åkning: 1) A.
Nilsson, J. 5:s J. F., 29.6, 2) V. "Carlsson, ö. S. K., 29.7, 3) V. Carlsson d'o
30.3, 4) G. Kjellman, Hiroverket' 30'4'
5) G. Kjellman, <1:0, 20.4.
. ,
fram, • den andra ibak. Den som 1nte
gav SIg '\~ar ·e111el1el~tid Ed.
.
,r.
~.,

Pnissrumlingen var ten lUV de pampi,ga~te man set.t. Det var så gott om
p'l'lser . att pl'ls!agarna i täten fingo
anda tIll tre llrIscr var.
.. Pris,utdelningen fick 'ett hö,gtidli dt
fl~rl'o~[J. Efter ett u:ppmärkslllmm~t
halslllng,~.tal lav aJast,or Nolrdlund höll
f~l1rskonarare Z. Eklund ett int.rcsullt
foredl:a1g ,om »Bla·nd hönd.er och torpar:~ l det gamla KH.>'vsjö.» Dessutom
uHo~'des sång av Klövsjö sångkör <l.
muslk av alerrar Eklund -och H. HalVia'rsson.
När Kane Lindberg odh Axelsson
finglo sina priser /höll tatket V:'l att
lyfta ."ig.

*

.~ffe~. 3 kilOme~ers åkning to.gs vid
BJornbaClken !följande tider ~ör de

lllll:lshY~l, val'\' 1(1 Ihl.

:t: ta~'l:,H~t's. fOl~

aJlll1 a. f:ang~n om .A: (~. (ll1St.lr~SOllS
\"aIHIl'!~lgspl'lS, s(~m l f jul hl'n.lfur(i~s
av l' ake.. ~.. L 1'. llH'Il nu" ~l("k l l
Loclme. } oret vm: yttCl'~t dahg~ .mcIl
r~gn, ,oel~ ,tl~t npIHlall-da ~01{:{:n~1~ ~ahm:
tl:~ lllllHh e ~~~da., \ HI nt-n lm,,1 ~~, tipp
I~~lk 1';1,0 n~: Jormag.:l fra~~ lh(~s.l(), H,a1::111 hl :sto~sson: Slll~: ,\~1Il;0 ~01:1 h,~l:
\ IlIe ll;l d . tit) 1J;Jl111~( I_h. •• ,II {Il ll,~
ll~rb('ga\'nlllg, Ila ~kJ(lor. ~~tall att 11:
1~lgare ~Ia ,akt lan~l'e s~l'acl:a o~'; 1.)
~dl1.. slog h,m 1111 111 Il( l dl ~o »l:)uldak:~~·e~~. trut: a~ot. h,l~on, Y~ll' I1t;:'a. I~:;,~
~tl '1Il.,~1. ILm.l1 \ ,II d ,ltt h l 1h, o
l\.°ll;l.l!Hlol1·t
f· J r"I' l
t ''''llle. I'JS IS an ll~ { ,Il JaIH C 11 se, ( .
Senior pr :W lon.: 1) H[tkan Kristenssoll, Bodsjij 2AO.3::1, :!) Nils Per,;,;son, Locknc 1. F. (A. (i. (instafssnns
v:tndrilH{Spris) 2.50.5\1, ;{) .lohn Ericsson F[tl~('I's I. F. (fjoHirets ])(lkalsrrtral'~')' 2.:l:i.-1:L 4) ojov Stolt, lIackPis
I. F., 3.0i).t)1. !i) Lennart Larsson, Få~
k{'l's J. F. :U 1.0,i, U) Enfr. ] Yl'I:'ll , Lock' I }.' 'I ').4 1(1
I1C
•
., ,/._1 • •
.Juniorer 18-:'w :11' (1;) l.;m.): 1)
Viktor Fiilt, Loclme J. F ..• 1.IV.Ol, 2)
John Nilsson, Lot'kne J. F., 1.1U.02,
3) Gösta }I('rsson, Locknp I. F., 1.20.0!1,
4) Karl Nilsson, <1:0, l.:m.oa, fl) And.
Pprsson, Hackels I. F., 1.:1:UU, ti) Arne
mickman. Bodsjö, 1.:3~t21.
Juniorer 1()-18 iiI': .1) HaJ'!'v Lundo, 1 I oC'I- le I I~ 113 l" ~») B 'or
"tl' on,
..,
• \.l, • ., " • •>,...
l
Lundström, d :0, 1.1!1.O2, :i) Torkel
J
B l · o. I r 1 1)0 O·~ 4) (' 'o t
onsson, oC'SJO . ' ..' ..... "
tOS a
Ångström, Loekne J. F., 1.20.03, 5)
Hnnc Fagerherg, Bodsjö, 1.28.lYJ, 6)
:MallrHz lVI'{'u, I~oclmc, 1.30.20.
\T
j ' <t
•
t f 00
t
l
i
.al:( l:ll1 o S j H'ISe
or
remannn ag,
JunlOlel, vanns av Locknc r. F. genom Harrv Lundström, Viktor Fält,
JOlll1 N·lss·
3 "'118
'
. . l .. on P,l , .•) . •
Ffte'
F 'IiI r~"
fIl ··lk
ket
l" l, ,1\ ~l:"U l~oa:.:,1 ~l en ~~lye
f~ k sdmlals, f(~oll ,lttllf.es pllsudelnmg n~ed ett anforandc av folks koll.
1wa11 Englund.
.

\

,n

ö. S. K:9 kl ubh mäster..
Ska pstäyIi ngar
.
på söndagen för damer, yngre och
lil.drc juniorer samt serieti\vlingar för
old'boys och klass III seniorer, bade
samlat clt stort antal deltagctre. ~iir~
skilt inom gruppen yngre jUllir:;rcr,
dii,r 17 dC'lltagare stiillde upp.
Resultat:
Juniorer, 18-20 år, 15 km.:' 1) Uno
Lind. (ldu:bhmåstare) 1,01,32; 2) Thu·
re Pålsson 1,01,33; 3) Sigurd \Vall
1,02,12; 4) Sune Svensson 1,12.32.
Juniorer, 16-18 år, 7,5 km.: 'l) Ag.
. ne ~undstedt, (klnhbmiistare) 2~,17;
2) Bruno Carlsson Za,23; 3) Karl-Erik
Ni'lSSO,ll 2!'.;I55; 4) Ha,raJd Engström
30,13; 5) Gunnar He.nrmc'sson 30,43;
6) RoH Larsson 31,22; 7) Nils ('m'ls~
SiQJI 31,31; 8) Hjalmar EliassClIl 31 35'
9) Erik NilsslOll 31,44.
' ,
Damer, 10 km.: 1) Signe Blomtjren
(klubbmästar,e) 51,15; 2) Ebba Nori
horg 54,35; 3) Ester Nyström 1.01,10;
Oldlboys, 10 km.: 1) Jahan BäClk...
man 48,30.
Selliore1r kl. III, 15 kl1l1.: 1) ~-a.ld.
Carlsson ,02,50; 2) Ernst Fries 1,11,39
3) F. östertherg 1,13,19; 4 G. Lund

1,14,00.

Gustaf FredJriksson öve~..
lägsen i tungföre!.
. Åredaler;s l . .F. tävlade på söndngen
l mede~s,var t.e1'rnng vid Fräåt.iärnstu.
ga,n. Tungt före rådde. H('sulta-t~
Seniorer 20 l{Ul.: 1) Glls,ta:V Fredriksson 1,50,35; 2) Daniel Danielsson
1,56; 3) Jacob DanielssoIl 1,56,43: 4)
\~H's Nilsson 2,00,04; 5) Allan Flink
\2,~~,42; 6). Axel Johansson 2,07,00.
; Aldr.e Juni,orer 10 km.: 1) OL!cnr
\Blome 53,012'; 2) Sven Ber,uhardsson
158,36; 3) Gustruv Larss,oIl 1,0'3..w.
Yngre juniorer, 10 !km.· 1) Jahn
'Viisterbcrg 54,50; 2) Ax.el Brrling
\1,00,10.
Damer 10 lnn.: 1) Valborg Knis
,·1,22,5{j; 2) Brita Ni'lsson 1,23,2i j; 3)
'Maj Åkesson 1,25,28.

Bispgårdens juniorer sIo...
go ragundalöparlla..

Bispgårdens. Id1'ottsföre,niJJ!!, Ilade
:På !S.öndagcl1 anordnat klllb';miisfer..
skap i 15 km. sVilr terrttng. Samtidigt
hade iiyel1 en del andra t~i\"lingar ar...
bättre: Svärd 21, !5, Axelsson 21.55,.,
Karl Lindberg 22,00, LE"J1nd~'t L iIl~~
:be1r,g 22,05, Donald Johanson .22.1JJ,
S. Stl'iö'll1b enrl" 22,40, A~;:<'1 Ehasson
23,05, O. \Vä;dell 23,10, J. Fredl".i1{s~
Son 23,40, Karl Persson 21,00•

-sch.

