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VIntersportens
bilBbrylnre

.Men :varför ,rar icke Flandin,

!,aval eller. ~ågon av de tongivande
Iranska polrtikerna på Pafc des Prin
ces. ~enn~ dag? Flera fcranska tidnin
gar. Ila gjort, den frågan. Det hade
vant en ny.ttJg lektion för dessa her
rar, ~om.~pe'la n:~d nationernas ,öden.
V;;tr~or ar? ~ohtikerna i världen så
ll?dnedda !tIll ldrott1ens väldiga drabh
~l1n;gar, som samla fienrlenationer till
mtImare kc:ntakt och förstå,else?

Dot var l mångt och mycket en
stor ma1c?-, {Ich den. hetecknar abso
lu~ publikJ.'lekord· för Paris. Intren
t':lvl~r på att den .dragit 100,000 mä.n
mns'!'or, om Pans haf,t ett så stort
Stadion. :Man kommer dock . f" <, d .' . . 1 ors...
n.?n· att nunnas matchen för dess
~~~regna ?'ttre oms.tändigheter och
lUr puhlIkens enastående' prov på
jJulans och samling i en stund dä
h~.tspl'{)pagandun mot Tyskland' he
hFt,l"skar aIIa ,sinnen.

Gunnar DyhUn - föregångsman
nen å skidteknikens omrdde.
~unnar Dyhll:n - f. d. aktiv offi~

cer vid fältjägarna, numera kapten
på intendenturkårens övergångsstat
- har varit en mångfrestare på ski
dans område som få här i landet, en
»skidfrämjare> av stora mått, som ic·
ke utan skäl ansetts vara Sveriges
främste skidtekniker.

Dyhllins skidkurser, uppe iStorlien,
som börjare 1924, ha satt sina spår
i senare tiders inriktning till skid
löpningen här i landet - vilken bl.
a. tagit sig uttryck i slalomlöpning
och störtlopp - som mer och me.
går ut på teknisk utbildning; vare
sig det gäller trimning av vanliga tu·
ristäkare eller tävlingslöpare. De'1
»Dyhlenska skolan» har t. o. m. över
tygat gamla, garvade tävlingslöpare,
att fysisk styrka och fallenhet för
skidlöpning icke äro tillräckliga
egenskaper för en skidans toppman,
som vill göra sig gällande i våra da
gars internationella konkurrens. Men
det dröjde ända fram till 1927-28
innan våra storlöpare på allvar fingo
upp ögonen för värdet av att utan
tidsförlust kunna ~kIara a'v;) svån
passager i terrängen -;- framför allt
att behärska utförslöpningen, den
svåraste av terränglöpningens olika
former - och den man, som visad~

vägen var just Gunnar Dyhl{m. Han
»pinade» Hedlund, Utterström ,m. fl.
under tre veckors tid i Åre och Stor
lien före vinterolympiaden i S:t Mo·
ritz 1928. Man förstår med vilken
tillfredsställelse den svenska olym
piatruppens färdledare, kapten Dyh.
len, åsåg 50-km.-loppet och bevittna
de den svenska tredubbla segern, då
Dyhlens försok här hemma att lära
olympiastjärnorna modern skidtek
nik till en början möttes med en viss
misstro. .

Vad man som elev under Dyhll:n
framför allt imponerats av har varit
~kidkaptenens - jag höll på att 'sä·
ga medfödda - förmåga att >lägga
upp» 'en övning {)ch att på ett utom
ordentligt instruktivt ,sätt genomföra
en skidlektion - på fältet eller un
der en föreläsning samma pedagogis-
ka blicld .

Jag satt en gång på bio i ett litet
samhälle i Hälsingland, som just då
gästades av film- och propaganda
mannen Gunnar Dyhlen. Dennes sätt
att beledsaga en skidfilm med några
förtydligande ord - enkelt och
flärdfritt - var nägot typiskt för
Dyhlen. Det begeistrade auditoriet
fick icke höra någr-a fraser utan kärn·
friska ord om nyttan att kunna um
gås med skidor, så man trivs i vin.
terlandskapeL

Dylll{:n har med sina skidkurser
och sin propaganda för skidtekniken
velat få mera offensivanda :i den
svenska skidlöpningen och det är ic,
ke utan att hans strävanden i detta
avseende burit frukt. Samtidigt har
han bestämt poängterat, att skidtek
niken såsom sådan ej är något mål
utan endast ,ett medel - ett medel
för tävlingsJ!:1annen att i full ~speed;
kunna hedoma bl. a. vilken svänd
som skall utföras och hur den bö~
göras. AU, skidtekniken emellertid ic-

Och det 'Var )barbaI'!ema:l> från andra
sid,~n Rhen hel~ paris talade om på
kuaUen. Och deL lLalades många vack
ra ord. En stOl: &e~ för idrotten.
som folkföl'brödrare. ' ..

OL-STI

Det har jag re

dan gjort, jag

använder

AZV

Sångel\' ädla kä:nslor föder....

Det franska laget möttes av !ler
hörda 'Ovationer vid sin entre, och
fÖl: första gången i fr.ansk lands
kampshistoria händ'e d-et att puhlik>en
:sjöng med. när musikJen spelade
~Mar:seljäsem,. Det kom spontant.
iDen gamla :revoIutionssång~n steg
som ett tordön' mot rymden och måt
il:e ha hörts över hela Paris. Det var
ett stort och yackert ögonblick, <Jch
det lättade den nervösa stämningn.
När matchen !började. hade man glömt
både Hit1e5.- ,och Versailles,' och man
levde bara Ii fötbolI'ens spänningsfyll·
da värld.

Parisarna visade denna dag ett av
de vackraste exempel på sallt sport
manship, s,om gärna tänkas kan. De
uppförde siS inte bara mönstergillt,
de skänl.te av hjärtat sin hyllning åt
arvfienden, representerad av clVia
man på plaut'll, som spelade med
sammanbiten energi för att vinna,
som var det 1J:'.~:'l"[~ laget och som
fullständigt tog :::ubn och humöret
ur Frankrikes ul \'dda manskap. Tys
karna lämnade pJ:men under ovalio-.
ner, . fransmännen IUn.der yisQlingar!:

En stor
dag för

idrotten

Du borde för
säkra ditt hår,

du som har så

vackert hår.

Hela publiken f'ön in i bi.
fallsstormen när tyskarna
sprungo in på planen.

Redan en timme före matchens
början val' stadio:n fyllt till brist
ningsgränsen. Ungefär 50,000 perso
ner enligt uppgift. Därav' c;.a 5,000
tyskar, fördelade på tre s,ekitioner.
Stämnin~,en VaT nervöst laddad, inte
minst på den överbefolkade pressläk
tar,en, där världspJ:1essel1s ~epresen

tanter vädrade en sensationell erier
middag, berättar St. T. D:s korres
pondent. Nedanför läktarna stooo mo
bilga:r:dister med karbinerna på ax
eln, och inom siadionområdet lågo
starka av;delningar i beredskap. :Man
var beredd på det värsta denna dag,
när det förhatliga hakkorset vajade
från stawonmure:n.

Några minuter före 3 kommo tys
karna inspringande på planen ur en
undoerjordisk gång mellan mta polis·
led. Det blev tYlSt ett ögonblick, så
brä.to de Ityska hejarklackarna ut i
ovationsjube.l, uppblandat av franska
visslingar, Som dock möttes av hys
sjande, och så reste sig hela publi
ken och föll in å applådstormen. Då
hade tyskarna hunnit ställa upp sig
på ett Jed i linje mot hedersläktare:n
och med HiUerhälsningoch stram
giv:akt hörde de musiken spela
»DeulschIand iiber alles», som lands
männen på' läktarna togb upp med
starka stämmor ,medan fransmänner..
allvarliga och moltysta uppl'evde den
stämningsfulla akten.

Han:

Var fun'Ilos de ledande politikerna?

Siel. 1'1

Hon:'

Tysklands fotbollspel· tvang den fi
entliga stämningen att vika för

ovationer i Paris.

Aldrig har en inte['nationell fot
bollsmatch spelats under mer pres
sande politiska förhållanden än
il.andiskarupen mel13lll Fra:nkrikie 'och
Tys'kland på söndagen. På lördags,ef
termiddagen hade HitJ,er !rivit VeiJ."'Sa
illesfreden,s ~itälrbCistämme1Jser i
Srtyc:k,en och förklarat den allmänna
Yä'rnpIIkte:ns åiLeir1nfärande i Tysk
land. Nyheten nådd,e Paris samtidigt
med det tysk.a fotholIslag~t. KväIls
tidningarnafJcreko ut den i jätteru
briker {Jch den redan förut uppblåsta
tyskskräcken fick ny närrng. Hur
skulle en landskamp mot. Tyskland
kunna spelas under' dessa nervösa
förhållanden?

Ryktena korsade luften hela lör-
dagskvälllen och söndagsmo['gon,en.

, FllFlA-presidenten Rimet sades ha
haft långa överläggningar med utri
kesmini:ster Laval. Man hade 'över
vägt möjligMten att inställa matchen,
men var rädd för 'aI1varliga demon
stra,uoner. M'en ett inställande hade
medfiört ånternationeI1a ikomplikatio
ner, och man .beslöt låta matchen gå
programenligit.

,
•
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På kik"..ut 1 ·
......----med O Ke-

Den . sista svensk-finska drabbnin~

gen för året. äger på' lördag och
söndag rum i Rovaniemi, där de tra·
ditionella Ounasvaaraspelen hållas.
Sverige representeras därvid av Eng
lund,Utterström, Erik Larsson, Ber
'ger och Hultberg. Lottningen har ut.
fallit sålunda: 17 km.: 7) Englund,
8) Karppinen, 10) Tamila, 14) Hult
berg, 18) Utterström, 22) Pitkänen.
24) Larsson, 43) J. Heikkinen, 45)
Berger, 46) Remes. 50 km.: 1) Mat
lein, 2) Larsson, 4) Pitkänen, 6)
Tuppurainen, 8) J. Heikkinen, 10)
Tamila, 13) Autio, 15) Berger, 18)
K. Heikkinen, 20) Englund, 33) Ut·
terström, 34)· Toimela, 43) Karppi.
nen.

sätt än svensk experimenterar för att
vinna nya erfarenheter. som kunna
bidraga till att hävda finsk skid·
idrott i konkurrensen. Gång efter an·
nan har finnarna övenaskat oss på
det oangenämaste sätt och vunnit
framgångar, som varit svåra aU smäl
ta och tunga att inhämta. Vi ha i
Sverige alla skäl att se upp med vårt
östra grannland, och därför är det
säkerligen till nytta att i möjligaste
mån bedriva det samarbete med Fin
lands skididrott, som kan ge oss
möjligheter icke endast att pröva
krafterna med våra svåraste konkm-·
renter utan . också studera dem .och
samla erfarenheter, som gör det möj
ligt för oss att håUa dem stången.
Efter den lysande framgången i Lah·
tis 1935 är detta så mycket mera an
geläget.

Mellannorrlands seriefråga skall
som bekant dryftas ännu en

gång av Jämtland-Härjedalens, Äng
ermanlands, lVredelpads och Hälsing
lands fotbollförhunds representanter
vid ett nytt möte i Sundsvall. Detta
är nu bestämt att hållas den 31 mars.

Ett hundratal arbetslösa kontoristel"
och familjeförsörjare granska var

je söndag svenska folkets tipskupon
ger, som varje vecka uppgå. till det
aktningsvärda antalet av 200,000 å
300,000. Tipstjänsts handläggning av
det väldiga arbetsmaterialet är nume
ra så samvetsgrann att den utesluter
varje som helst fusk eller skoj. Efter·
som allmänheten ovillkorligen krävel"'
allra största snahbhet i tillkännagi
vandet . av vinstresultaten. måste
granskningen ske inom mycket kort
tid, varvid ett resultat på någon av
de hundratusentals kupongerna kan
förbises genom otydlig markering.
Vidare göra sig tippare ofta skyldiga
till en del slarvfel, men för att före
komma rättsförlust på grund av det
ta har bolaget infört en protesttid.
inom vilken vinnare, som icke finner
sitt namn på vinstlistan, kan anmäld
sig för rättelse.

De allra nyas~e tillskotten till det
redan förut stora antalet idrotts

föreningar i länet äro Bruksvallarnas
Skidklubb i Funäsdalen och Högar
nas Idrottsförening, Nederhögen, vil
ka båda beviljats inträde i Riksför
bundet. Däremot har 1. F. Spartaner
na i Havsnäs avförts sedan verksam
heten där nedlagts.

Inte mindre än nio klubbar, från
. .Borås' i söder till Kälarne i 'norr
uppträda i år som spekulanter på
S. M. i terräng, varför Idrottsförbun~

det har en hel del aU välja på. Av~

görandet sker om några dagar. mel
lan följande föreningar: r. F. K.'Bor
ås, Västerås r. K., Rembo I. K., I. F~
K. Falun. Ocke'lbo I. F., Kubikenborgs
I. F., Fränsta I. Ko, LF. Castor och
Kälarne I. F.

De kuponger bolaget erhåller från
sina mångaomhud landet runt

transporteras från posten till lokaler
na i låsta 'väskor,' varav huvudpost
kontoret förvarar.en ny'ckel och bo
lagets kassa en. Försändelserna bry·.
tas och uppsorteras i huvudkassan
under kontroll. Efter diverse kon
torstekniska manipulationer hamna
kupongdelarna nr 1 hos de av han~
delsdepartementet . förordnade kon
trollanterna, ,där de' under kontron
.nummersorteras och i:qläggas i kilS'
saskåp. Rupongdel nr' 2 förvaras ef~

ter särskiljandet från del 1 i kassa
,skåp, för att efter det matchresulta
ten erhållits granskas av särskild per
sonal. Sedankonrrollgranskningen
utförts överlämnas vinsttippade ku
ponger till kontrollanterna, vilka
jämföra dessa kuponger (del 2) med
de av dem förvarade (del 1). Vid
fall då tävlingsdeltagare noterat oli
ka resultat å resp. kupongdelar, äro
de å del 1 angivna gällande.

Vidstående fahriksmärke å

S EL 1\R':kt 'l'o'd'. .', garanterar utso . a er
och f ör ~ t kl a s s igt ,arbete.

-

öSTERSUND S-POSTEN

Över lOO-talet anmälningar.

Tio norrmän och ett par tyskar
deltaga.

..Vänskapsmatch i Uppsala påhem-.;
vägen från Stockho~m; ,

Castor mot
Flo~ian och

Studenterna.

Sverige hör bevaka fin
narnas arbete.

Det torde vara ett faktum,att finsk
skididrott på ett mera vetenskapligt

Castor S[lelar SO[ll bekant på söndag'
en s-emiJinahuatdh i S. iM.' Q' handboll
mot Flottan.s I. F. i Stooklholm. På
hemvägen ihar lillan inbjudits tm en
match i UrpiplSala, där Studentern3JS I.
F .• som lhäiromdaJgen Iblevo utsl!l\:,"11a ur
S. M. av FI'Ottan. sM, som värdar,

Årets landskamp i handboll

mellan· Sverige odh 'I1y/ikland Ilmmme;r.
at äga 'rum i Hannoyer den 30 maj,
:Kristi ihim:mel:slfards'dag.

Internafionell
slalom
i, SioIlien.

knappast. mera. Ett längre. samtal
med direktör Palmroos bekräftade
iakttagelsernas riktighet, och f. ö.
åkte Axel Wikström tack vare ett
par finska stavar hela 50-km.-loppet
i den mest typiska s. k. finska stil,
ytterligare efter loppet bekräftande
de kvällen förut uttalade förmodan
dena om hemligheten med »Nurme
lastilen».

En annan sak är sedan materialens
hållfasthet. Skola vi uppoffra våra
stadiga, hållfasta doningar och över
gå till de. svaga:e? Hålla doningar~.a
så är otVIvelaktIgt de senare att fo
redraga, men riskerna .för sk~d- och
stavbrott komma otVIvelaktigt att
ökas i hög grad.

Den fö['>sta internationella ullflÖJ.iS
och ,slalomtävliDlgen i Sverige anord
nas, &om Iförut nämnts, på s,öndag och
måndag i St,or!ien med SlciclifräImjandet
som arrangör. 'ITåvling'en rä,knar ,över
illlUndl'atalet deltaJgare, däribland Ho
n.orrmän oclh ett par tyskar, av vilka
de senare stiort siJg k@nda som skick~

liga alpinister, För Ö'Vri,gt starta
diistriktets iMista. Piä söndagä,r det
ny!böriwrnas bur att släwa slj,g utför
den n)'ia ISlalom!banan i GamI'a Stor~

lien, som A, K. i s,omras lät hug.ga
'UJpIp, medan de ~pr()f'essioneIla)o stört
1000S- odh slalomåkarne få mäta sina
kralfter i hUJVfI.1Jdtävlingen på Marie
heib.-dag.

För ~tulri'stikIassen» hlir det först
kvaliJfice,ring pä söndagJSmorgonen,
val1på IlliÖglst Hl deltagare i v,arje täv
I.ingsklass .:flå deltaga. i slJu:ttälVlingen
på middagen. HäI'lV'~d åkes banan en
dast ,en ~ng.

I jun<ior:klassen 'är,o sex . deltagare
anmälda, samtldga från Storliens S. Ko

.Antalet anmälda damer är,o 10 oro
bland· dem mfå:rkas B. Rimlfors och L.
Langeen,östf\!',sIl1lllds SlalomkluIb!b. Hu
mdklassen omfattar åldrarna 1,6-34
år ocIb. Ibär åtenfinnas deltagare från,
'bl. a. österSJUll1ds ,sLK., K. F. U. M.;
Lä!r,overket och I. 5.

Miåndag,ens internationella tävlin,g
bli:r en komlbinerad tlävling i utförs
lÖ1pning ocJh slal,om. De H1"lande äro
!här indelade i tre klasser, nämligen
herrar' 16---<34 år, iherrar över 34 åQ"
'samt dame:r. I den f,örstnämnda klas
sen tävla, som sagt, de verkliga -8tor
frnsqorna, Ibland villka vi 'bl. a:antedr
TIa Reidar iHOIf.f, 'Ilrond, G. Pierre,
N. T.H. I., ,Gunnar Sa:kshall1g" d:o,
F. Udibye, Trond, J. iHagen, d:o, Leir
Altern, Freidlig, T. Nakstad Jarlen, B.
Persson, E. Larss.on, G. Larsson o. H.
Hansson, Are, U. Smith, S. Liljedahl,
S. Ivarsson odh G. Svanhäck, öster
sund,S. Zetterlblom, Ö. S, K., T. ooh
C. ,G. "\v.elander, Storlien samt H,
Gat§:clh, Tyskland. Bland deltagarna i
oldlboys:klaslSen märkas M. Eriksen,
NOl'1ge, Roland Svensson, Äre odh O.
Rimtfors, SklJdfrämJandet. Damklas
s'en slluHigen räknar 4 deltagare. däri
bland K. Smith, östersund Delh SaIly
ZetterlDloom, StorMen.

rott.

tävlingar. Finska experter förklara.
~~, a~t ännu aldrig ett Lahtisspel
forflutlt, utan att nya stjärnor över.
r.askat med topplaceringar, oftast i
båda loppen.. Icke heller i år sakna
d~s de. Sålunda måste 20-åringe:c
Kmnunen, känd dock i Finland och
Myylynen, nästan fullständigt okänd,
b~tecknas såsom speciella överrask
mngar, och en läng rad män på 50
km. voro ~~kerIigen angenäma be
k!lntskaper for de efter nya män iv
n.gt spanande representanterna för
Fmlands Skidförbund. Man kan va·
ra säker på att sådana män som Ta
m~a, :Mark~anen, Huhtonen, Veijä.
lamen, Kyvonen och Rämä komma
att bli föremål för speciella omsor
ger .av det omsorgsfullt arbetande
förbundet.

Den gamla och den nya generationen:
T. v. den nya stjärnan Karppinen

t. h. Lappalainen. •

ERFARENH ETER från lath' I
F· k Isspe en) IOS' • •

a stilen» materialens f" t'" 2or jonst.
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Hemlighete~ ;ed
FINS skidid

.Det li<1ser i,vara och andra utlän
nmgars oga nagot visst mystiskt f' _
hundet med fi,nsk ~drott. Ingens~r
des har man ....lsat SI" a" era en sädr'." o o an
orm<!ga, ~t[ ~Io~ka fram världsst'är-

nor spm Just l Fmland. Det har ulån
~~ ga~ger, wrkat, som om finnarn,l
<löt ~()rm'lgan alt från den absolut
ohemarktheten l?,å. en enda gång~
m~d en enda tavlmg stiera fram l
framsta ledet - för att dä;' hålla si'"
~yar. J)etta gäller såväl den fri~
Idrotten som sllecialidrotterna.

Finnarna tävla företrädes
vis på korta distanser.

Här hemma äro vi vana vid täm
lige~ blygsamma fält på 50 km. Fem
tiotalet deltagare är storslaget. . Vid
årets Salpausselkälopp voro 241 an
mälda, av vilka betydligt över 200
startade! Men så är också denna täv·
ling för de flesta den enda för året
på distansen och då förstår man sa
ken bättre. Mot bakgrunden dära\'
man kanske också i viss mån måste
se vår f. n. otvivelaktigt starkare
ställning på 50 km, De flesta finnar·
na äro icke tränade för 50 km. De
åka sprinterdistanser, gärna 10, of
tare 17 eller 20 km., och de träna
därefter. Man får. emellertid otvivel
aktigt ställa sig undrande till de allt
för många 50-km.-Iopp, som en svensk
skidlöparetv'ingas genomföra per sä·
song, och de många misslyckandena
icke minst i år, då .en rad av våra
erkänt främsta specialister kollapsat
talar sitt tydliga, språk. Ett par 50
km.-Iopp stoppa' de för, men gärna
icke mera. Den svenska 30-km.-di
stansen är säkerligen en. utmärkt di..
stans för att rätt preparera våra män
för 50 km. Den förekommer icke så
ofta i Finland. I detta sammanhang
vågar signaturen som sin personliga
uppfattning i frågan om specialise
ringen - styrkt vid samtal med en
rad skidlöpare - påstå, att den icke
har den betydelse, man vill tillmäta
densamma. Tvärtom har erfarenheten
i mån"a fall visat, att en träning, ba·
serad "'på korta lopp många ..gånger
la~t den mest otrohga grund for kon.
dition tillräcklig för en löpare att

Svensk spekulation i stjär- "öra sig ypperligt på 50 km. Om den
nor - och finsk. ~aken skulle säkerligen också en

,. 'k ån"'~ Sven 'UUerström kunnuvittna. Det
Hiir hpmma },o~as :eoJ arn.~ ~ o" förefaller snarast, som skulle en trä-

"än,:;.:r redan l sm forsta. saso g . f" 50 km innebärande så vi!t"" ., . ". l "~nde _ l rader av nmg or·, '.. .
m.il UP,. :;~o "0"". " d i DM jag förstår, en räcka långa tranmgs-
hanlr, l:lmngar, kUlml~era1getsånär lopp innebära fara för löparen aU
Gell, cn. det p~ss~rf DS1g n o s och vara' utbränd långt innan säsongen

. " ']l' ·'ven l S". e pressa ...
el \'~.!:':ll"\'::l;·l·"li"a och lämnas kansk':l på allvar borJar.
ll't':J~ .(~l .... -.., '. t

id sitt iide n;,I' de Icke kunna mo - ..,
sva!"a f.jrYiinlningarna, by.~gda på en Den »~mska stil~ll» eJer.~å
'~'Hl"r dt 1)ar goda: p:estauoner:. Allf- e.~kluSlv som gjorts ",ål-
t t':l leor-lare ha nktH!t klart for SIg . lande.

t>, • , • ~ • tät .. .
:,! ~ just dessa pr.essande lo~p l ler Den finska stil, som upptacktes l

f:;ij'l m{lste l,cda tIll kollaps fO~~k:~nl:i Sollefteå 1934 i ~~lInban~ med den
SI'Ture. I m:tnga, fall tappa P arlag psykos, den överlagsna fms~a segern
sjd \-:1 lusie~ ::f,er en rad nele~s ti~ på' 18 km. åstadkom, to,rde lc~e vara
sed:m dc ~~l~tl.1anda av su~portmodna fullt så exklusiv, .som gjorts gälh~nde.
lliL:~l,e inlll!l:n s. I'edan nu ,araär kl'Ub- I själva vel'ket lIgger nog hemlIghe.
fÖl' J.:na)l:;ens:J:lO~er. Och st bli- .ten i materialen. Det~a kan låta uno
hen, disirik!i.'l ocn bn.det o la en derligt, men efter att l. 5 lo~p ha sett
vamlc slorsti~irna fattlga~e. ,. an- finnar i arbete ute l. t~rran.ge~ -

Finnarna b.~·gga upp s~?a m~n det särskilt gav Lahtis otalIga tIllf~en
!lorlunri!1. Forst oc~. fram~.~:rslä _ till studier tack vare d~n oerho~~a
'l1e""i s'jlhn att de uverlm . d P anslutningen -, så kommo samth",a
"~;' .":.: 'H' i fonilrcn. Rekryte~lil"1eJ1, närvarande svenska s. k. exper~er
~<... '.' 'Sn,,·;tre oftast går Yl~ JUlllodr- h löpare överens om att materla-
sfJln l. - 'ZO - .. teT" l huvu - oc nI finnstilen»
ti\'ddninprn~, ske~./r.,,()S denna väl. len har »sk~den) l.)) så lät:
. ,. w""'''' ",,,',jtlS.,.L .n,. t' Först och framst ha fmnarna

1,.1,~ """\":i"'~';nn ~y fmsk pano· 'a så bräckliga, att de san-
;;~::>:l l~:;::i'\\~-'~';.Hi li(I,OfH) llle~~Ie~mar ,i ta l~~v~~xJma att få svårt.~tt slå. ige
l.;;:::,.:", ,-".". Shddslliirslavl1ngar.nll no l h.' i landet. Vidare ara s~ldo!,
OLåt:,,,.~ ";' ·~t- ~ fI:~-m tusentals ynglm- nomsk:~na bindningarna var for SIg
'VaTJe ;H- .01..:\, •. IT.' " r man de na, ., .. d om beda"nas
R;lr i l;oni;IllTcnsrn . '1a,~ bO nsas och mycket lättar~ ~n e s deit~ ~am-
f!f',,~{t llPvl:irUe1'n;l" l~~f~"aen. Intet av sven:~fJ~~d;~E:{:~std;t som väck
,.·årdlis dl'. grYt'nl~·,~,.'t· ;~?\r pojken ycr~a,r l,'on l' S~llen'eå. De lätta
,. "V"'" ", , L Il. ". k ' Le eaaan sensan ..

Sit('.!" t' ,.Il,··' l ,::";'",1,,.· på ·01'. L ~ ID k'lllna manovreras
"., . "'1 "C, ,,, ••••• "., - "avarna so' ."I1f,n'j\;',; l <. ' " •• ,,;,' i-:m. - fil!" s,' , ..' muskelansträngnmg, gora

.... " .,1, h, .r ,,,,, - d' utan Store . "'t ' -eniH".·.IBb _ '"""'" - . o" .h kon l- k" k stansat mn.,
l ", ,.,. ," li,"IJl,',l or . l n snabba 'IC a bl' I t:"n IHli;ti,c., ,':;,~ 'l" :~, ;,t! fiiYla i dl- (e.... I 'frånskjutningsögon IC te
ln!Ucil aIlSt'~ UH.;' •. !I';"~In dessa har mOJhg. mmusklerna och armen
sb:ikhDvjiW::i:.·, t~L'J\ J:'ll',',l'pn äntli· slappas l,~rt och lediot och i vila. De
t l'· t 1"l" 1\'C' ...... , t pend]"r us t:> d uslian, !lan'S .~:. ;',::,', larschen emo I' _ ~. ka stavarna for ~.a m - .
St'n ..hanc';e)1 ad h"",:.I"'_'d 0'11 F~L .unga s\C~s ~It l-unna m2Dovreras. A D enelllll'H'#t'~ .iO_
tll..I)}Jt'l;' J.I. •...:n f;,.l.... ,;\.:~::~.l L:iti.Dt('·; emot, ke!kr~~t ;'~~a ~tay~r;a rakt.J.1e~fram·llMslmDII. Eii ial~i!iitiY m
~{fm l'.:'! ;~r 1.;:;,_,,1 .. l;I.'JtbSPelt?I;·l O~l1 ~L, Så är otänkbar1, a~lUlllstOl:'~ . . ii S 'I
Sa:p~ln",\'!;;n l • .J",,;; ,'",r" j~ill~!al' OCI~. f<:,,1' do~eb1ir fra"a om en lan.g,re bIt. . ". '

Lus" :'.J"~;""·;·;"'l.~Ien sa n}~r e'kil eter'" går det ailtIa, men
.1,''1:11' aV IH'I;! ~J.t, H J •• ' L ••• d dess!! I'Iagon omn r alltid sensatIOner :u
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~j-a toppmän dyka upp
htt och tätt i Finland.

.4.,,:cn inom skididrotten har den
na fInska egenhet att med ens kunna
S~~k~ fra~l~ v.ärl~snam~ gjort si,.::
skoIlJbar. l'\ara 1 tIden lI er"ande ex
empel härpa äro 1926 års"'tahtisse"
rare :M. Raivio, som vann icke ba;'a
30 km. utan ett par dagar därefter
50 km., i bflda segrande suveränt,
Han var fÖI'C dessa spel tämlieren
okiind t. o. m. i sitt eget land. vilket
hl. a. hevisas därav, att han icke ha
de pJ.~ts i Finlands femmannatrupp

.,om \\Illehrandska pokalen mot Sveri
Q~e, varom tävlades vid samma till
leme. Vem kände före Zakopane
l{'IlUuHila. SOm slog Saarinen och
svensken OHe Hansson? Vem hade
utom Finland en aning om Kalle
Hcikkincn, innan han flärdfritt vann
17 km. i Holmenkollen 1933? Vem
visste l'gl'nIEgen något om Sulo Nur
meIa. om Klnus Karppinen och Onni
I~em('s. inil:m de Jopplacerade sig ~

fjol vid lSF-tiivlingarna i Sollefteå?
'·Uel·... t f:l - utom Fln~and. Ja, t. o.
m. milnga hemma i Finland kände
ganska iild till dem. Ntemi, Leino
llell. Tcdmela och Koskelainen i Bo
llr'nlo]lnd 1'01'0 ju också, som bekant,
lIHTkt'( omdiskuterade namn - före
lolipl'l.

Föl' oss, som iiro vana att på ett
hell annat siilt 1igna värt intresse åt
vilra st iiirnor, framstår onekligen
ur'nna finska förmåga till masspro
duktion '1\' toppmän såso~ någo!
nliirldic!. En kort veckas VIstelse 1
firn n'Ilska skidsportens centrum,
Llhtis, kan giwtvis icke ge ett ~å
d:wt uHJ'.'le. :lit Illail har rätt att dar
av dra:.;~! mlgra absoluta slutsa!ser,
men nf!~~tJii liten inblick i hur fms}!:
~kjdit]n;:t arbetar har dock vant
Iuöjilg t.~a f"l.


