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den 26 mars 1935

Jämtlands slalomåkare äro av god. klass
Fullständig succe för de internationella
tävlingarna iStorlien.
Statsrådet Leo delade ut priserna.
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Den som brottas dag ut och dag
in med en motsträvig skäggbotten
och hårt rakvatten hälsar ABECA
som en kärkommen hjälp. Den
nya svenska specialraktvaIen
ABECA utvecklar alltid ett rik~
ligt, uppmjuk~nde lödder, som i
hög grad underlättar rakningen.
Brunns- och vattenledningsvatten
är i regel hårt. ABECA visar lätt
sin överlägsenhet vid ett prov.

mm. senare reserven Erjl'
Hellas hade ramlat tillb;~
nm.:; l Kun3;;~;:mr:an.
~~r~.;:~\~~trofaH och må~te ha villat
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.'l~ andra kontrollen Eriksbercr
' ,1:~;~-ll1 .anze löpte in i mii.! pä !,.ag? ~;meå och L 19 J·äm~ides. 'Norr":.'
Re'lSUtl"",
jOlB 15 strax utanfi>, Bra"ct..
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00 ln.lngar~a hade hunnit upp fätla.
m;~ ~vaf{5s.ailon. inte mindre än 15 ~ct Sli"a;~ efter Gäshöle och sedan fölJ'mm. före tvåan, östersunds Skidliu', des d ii' I'l --6
rk'Ubb
:
" ..• ,.,-, ;),0 passerade de kon·
pa'1
•
tr?lIen. ::\asta l,ag var Bollnäs som
Starten gick kl. ~'z 1 natten mot sön. ~att upp siorar~t~ genom Båflth. Sedagen 1 ShnT('. Av 14 anmälda ställde (~an kommo Djurgården I och ö. S.
lu lag upp. HJ;'bo IF., Fa':'u IK. och h.. L, som inträffade 44 min. efter
Fala-Kamraterna samt Enskede-Kam- tetlagen. Ö. S. IL-tvåan - Lorentz
ra,lcrn~ ut..hkl'o. Termometern visade Pe\~son - . passerade 24 min. senare.
RAKTVÅLEN
ps. nollstrcl'ket vilket i förening med
\ Hl tredje kontrollen. Sösjön, led,
den n~'fa!Ina snön beredde löparne de l'meå" ~ch I. 19 fortfarande. 7 min.
stort hesviir
senare folJda av Bollniis. Lööf hade
. Fö~sta sh:iickan, som mälte Ii km. m~nska"t. a:'stånd~t och låg här 35
HUDCREME
SIck over He\'sundssjön till Gåsböle pä l ~TI1n. CI~e~ Ietlage~: Lorentz Persson
Representant:
Ammeri>n d2ir första meEankontrollen l]~de. h~lht un~cfar ~an:ma takt, och
EllcqviJt, Ho/mc & Ca, AB., Stockholm C
låg. Andra TIlelbnkontroJlen låg i pa sa ns ocksa dragIt m på ledarla..
Backe på andra s[dan ön Yid ett smalt gen.
" ..,
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l parti hos:
näs. Första yäxeln var i Grinmiis på . MeFan S?sJ~~ ?ch Drack~. var det
id ",. :..
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Idel ,anclsvagsH1i:mng och har kunde A.-B. Bröderna Hermansson, östersund
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ns o.il h '~ SJlJll ..som
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.
las"
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THt
t" : a o,~!" suru ma ..e _~ .~l.~ ~PP,tog också gjorde med besked.
reikor:trv,:.r, der: for""a l ua,bole,
De bästas sammanla"da tider voI'o
andra t Enksberg l närheten av Stav- vid växeln i Bräcke· '"
Te. dl'l1 tredje ,.id Sösjöns västra iinUmeå och l. 19 63755 tim. Boll.
hederspris, Skidfrämjandets sf]lverde. Växeln y~n' i Bråcke. Tredje dis- näs 6,44,20, Dju~gård~n l, 6,50,40,
medalj, Skic1lföribundets silverplatanhm som matte 30 km. hade mel'lan Stigfinnarna 6,52,58, Ö. S. IL l, 7,12,
kett, ;kapten ~'Hmers vallddngspris;
kontroI!t'!:' i Asansved på Ammerön 20, DjurS'::lrden II, 7,16, Hellas 7,16,56, 3) Dj.urgårdens, L F., I 11,13,23.
ocih v'i<1 östra änden av S:dsjön. Slut- Korsnäs 7,19,26, Ö. S. K. n, 7,40,40.
Flygolfificerares ihederspris, Skinmålet v:'Ir Briieke.
Anmärkningsvärd är Lore!1tz Persfr,ämjandets silvermedalj, Skid,försons upphämtning på denna sträcka.
!bundets bronsplaketter;
Hellas gör sensation p å 4 ) Bollnäs oG. & I. F. 11,1:6,32.
första distansen.
En rasande slutstl'id på
SkidJfrämJandets bl"{)nsmedalj, Skid'
sista distansen.
Iför oondets J:lrons.plakettllr;
.
LlanWr Slrfthles pensionat i Grim·
.
. ..
"5)Stiglfinnarna, Stocik!hdlirnl1,23J>5..
~kal:' dd röda skenet från målDet artade sig till en rasand'e strid 'SkiClJfl1ämu a n-dets !bronsmedalj.'
.
'lampan genom den kolmörka natten. mellan norrlandsklubbarna. Skulle 6) l. 19:s I. F.
11,26,17.
kastande ett 11'01:;1;,1 ljus över väntan· Norrbotten eller Västerbotten trium-~SkidfI'ämåandets'bronsmedalj.
de skidilipare och fnnktionärer med fe ra eller skulle Bollnäs' trumfess, 7) Korsnäs L F. 11,32,M.
tävlingsledaren nwjor Gärdin ~ speto' Lars Sten~.er~, ~egrare i år~~~ S~inSkidJfTlämjandets ibr,ollsmedalj.
sen. Vi 10;':0 oss genast en tItt pa narlopp, hamra m tetJagens f O! sprang 8) Djurg:årdens L F., n 11,36,45.
kartan ol'h·- :-;tllder;ide första distan- och föra se~ern. till Bol.lnäs? Så. fraSkidfrämjandets bronsmedalj.,
:,;:n. 1i km. och det över sjö llästan gade man SIg lIte.var~, den tldlg~ ,9) ö. S. K., II 11,41,17.
lIt'la \':igt'll - kL 3 måste Yi ha _[ö.r sta m~.rgontilJ?:man :ld. vaxe!platsen ! 10) Hellas 11,58,05. lng hill', ll'odlie Yi men hade da lck,~ Bracke. For den ~.nvIg;Ie ~"od det ~e·
räknat med det tlllllIa föret pa sjön. n,ast klart att a,:goranae for hela .~avD i s t a ns:p r i s:
~
. k'e l mgen s I~u Il,~. bl l den .. nva
I vilkl't fall "om helst
borde IC
,). landsvaeren
".
1:a dist.: 1) Sven Pettersson, Hellas,
stl·iil'kan "ål! a några sV'lrigheter ur mell.an Slds]o och ~ronvlken som IC2,48,30,tim.
Oril.'llteringssynpunkt. S,l!unda yän.. ke fmns ~wpta~en pa ka:lan moen ~om
2) N.AkerHnd, d:o
(.r.etaiks dd allmänt alt storrännarlagen, kom ut~a~'kt tlll pass bade fran J'o!?,.:
serv) samma tid.
l). S. K..
'[mea och Ballnås bl. a.. tronen l .-\.sansved och mellan Sld~J~
S) T. Wiklund, Djurgården
"kulle vara inne fiirst. Stor blev där- och ~lutmålet. DEt ~ar J dennal tV~.,
l, 2,56,50.
fijr iiV(·rras!;[]ingcn niir efter läng Umeas hslutmaf~' d d~m a~~1' seeg:rne 2:a dist.: 1) Lorentz Persson, öSK."
vJnl'lI1 HeJlas-jl~jkarlla Sven Petters- upp oc som o~.. e o~o~k d
l .
II, 3,08,30.
l ". ""ktrlind susade in förs,. Stenberg hade aremo IC e en yc·
2) E.
Bååith.
BolInä:s,
sou oc l ~". - ' . •
k
och därmed var han ur leken.
.
25 min. die: treslaget.
l E • k _ §,!~~ki1t som han åkte fel mellan
3,26,20.
Deras <lv/osare .Peter~ oc 1 • A er
a
h Sids.ö.
3) Henrik Persson, öSK.,
lind ,"oro ide :l1lnst for~luffad~ och ASfnf:=~s~~d lå<fo JUmeå och L 19 5
I, 3,27,05.
del dröjde modIga tre mlllut~r !~~~ min· före Bolln~sStigfinnarna och 3:e dist.: 1) Elias Nilsson, ö. S. K.,
dc kO:ll1110 i \'iig då, de .. ?edSslllll~.l~_ DJ'u~erärden I i sid tur lägo 9 resp. 11
l, 3,53,02.
nog gatt och. lagt .~,lg nal .e.ras .n.~llr_ min" efter Bollnäs. 16 min. ienare
2) Jonas Jonsson, d:o,
1":111:1" liipie Jll. ~asta lag 'liar pJ Ö elIe; 33 min. efter tetlagen passerade
4,00,37.
gardell, fiiljt av 1. 1.9. :Men 'lih'arS~rd : Petrus Eriksson och Elias Nilsson, ö,
3} E. Janze, Umeå, 4,1.2,25.
~. K:s Jonas Fl'ednksson oc
?;r S K I Det artade sier till en rasanlund (1. j_sergeanten) ~ ~ck~:F~e~~ d~ siut~trid. l Sidsjö h";,de Janze draSett och sagt.
iin sju lng h~de hunmt u~ '.
'ck' <fit ifrån storartat och låg här 1'1
riksson kom InspUl·t~nde, I1Sk·~f
~in. före Stigfinnarnas Viktor <;>ls~
1935 års hudkavle-SM utgör ingen
minst fiir :IH h"n pa sl~tet
o J. son 13 'min. efter denne kom DJur- revolution i mästerskapens historia.
aY is lll1Uer· s,~(!doma mast s appa 1- gården r. Eli~s Nilsson slutligen l.äg Tävlingen kan icke sägas skilj~ sig
fran sig BolInas. •
'
SÖ. 8 min. efter Djurgården eller 38 ml,~' från de föregående på något avgoranHan brriittar aLt de - 1"~seI'\ eln1'"'
efter Janze.
Försprånget var for de sätt, det skulle möjligen i så fall
dt'r!und var i s~llsl~a.p -:-l~k~ fe ." ~~; stort för att Ö. S. K. skulle ha någop. crälla om svårighetsgraden. Ty banan
(i,lsiJiiie och mast alll.a tilBaa kae nUgch segerschans. Såväl Stenber'~k s?m l. ~ar ur orienteringssynpunkt i allra
c
kilo'n'.'lt'l· och me ~n
.. - 'nert åt 19:s Wemming yoro 1!r ... ra mngen, lättaste laget. Det förklarade löparna
{,rim niis hade dc gatt for la "
den förre passerade SldsJo hela 45 :med en mun" och budkavlelöparnas
norr.
.
'er V ro Ö min. efter Janze ocJ:1 had,e .sålunda errand old man. Petrus Eriksson, som
,. Dl! som totalt akt bort ~l., .. o
h förlorat 40 min. på sm felakmng mel- deltagit i otaliga budkavl.e-S~, upp·
"''S. KAY,lanS mannar A. Llslro~ o~. _ lan Åsansved och Sidsjö. Xven Wem· erav för Ö.-P. att han aldrIg forut på
"
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"gal' mellan
])".
'l an~a~ a "u.rglärden I 2,56,50;
Janze stod icke att slå. Kl. 11,~ fanns et·
upP' av va
Hella:; _,48,;>0" DJ :"
Sti~finnarna "r han i mål, bejublad a-: e~ talrIk kontrollerna, som löparna givetvis
SO e'.. . 3 (\,4~40' DJ'ur- pallbll'k och strålande lycklIg overf~e- utnyttjade. Med detta är det~~oc~..ic.
!\orrh.rc.f...·. _'~)'002.'T~m'
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fter 01' ke sagt att deltagarna voro mlssnoJda
StockHOlm .J, ';'B il '''s
an e
- med arrangemangen, oaktat de spe~
a 31S' ö S. K. erern Han berättar a
gården Il 3,13,13~. ~ oo.' ö' S • IL Il ~tå kontrollen gömt sig bakom r~n ciella orienterarna, stockholmsklub.
I, 3,:m,55; Korsnas , , , . '
vedtrave och låtit Stenberg fara 01'- barna t: ex., borde haft orsak till
4.3:!,1O.
bi då han icke ville .spåraå! .denna
f"" tå tt d t
en gå, Upp i led- och fick därigenom hd ~~t so.~a upp missnöje. Man tycktes ?rs , a
~'
Storlag
,
] d ," eren medan han .Oyerlamnade· hela ännu befinner SIg p1'1 experl'
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åt Stenberg att fara 1 erranb e ' .
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U andra sträckan' känt resultat. Viktor Olsson hade. h~~, ge får prova SIg lraw.
'\la11 dl1~ade l~U/ . 'unkt var nå· haft sällskap med ett tag från Sld~Jo
~(j,ll "':,--are
ur oneny:,rlll.~sstynp
kulle
Alv.ar
KJ'ellström, ..Sti.afinnartna,
an fors a s
. bli. tm men denne hade blivit trött och gatt
~
go t s .. ;,:
iella orrentenngs- in i en stuga 'och vilat.
.
fann i likhet med de ovrlga banan
fijrdt:'l 101' dc sP;~nade då icke med
Nästa man löper in. Man tror 1!!- vara i lättaste laget, även om det l?å
jagen men man r~
ganska snart t
.
ö"on då .man ser att det ar sina håll fanns tillfälle att. nt.nyttJa
:itt det bÖl"j~denas
JJusna erats. En av- ~li=~n~ms;on., Han har löp~ som ~n orienterin"sförmågan.
TIdpunkten
(·rtpl' dd Gnrn
P~~~nda varit om h'älte ~ och dragit in ick~ :IJ.l~ndre an för tävlingen, vilke~. ju: diskuterats...
:;(jonl hirdt:'l .hi?-~c s~å att även den- ,J
~
å Janze från SIdsJo.
.
ansår< han däremot lamphg då det sa
~Iarldl gatt !ldl,",ar~k . mörker. Nu 23 ~:rg/placeringar framgå av prIS' här irs brukar vara s~~rföre, -yilket
na disi .. ns kUll.~~i~t Yn:Je l norrlandslö- listan.
ju eliminerar aUefterfolJanode ;topars
bh),· dd
~a [riumfcra.
SLUTRESULTAT:
följa konkurrenternas~par:: .»Men
parna som 1I1 p O la;. r< e förrän Umeå
skriv upp, att om den h~r tavhngen
n stockholms- 1) I F Kamraterna, Umeå, k 1{l,50';'~i 'gåtti . Stockholm och VI. hade haft
Det dröjde .!u\e t
och L l!) !~,,,mp~ån(To och snart hade
S'ye~skt mästers~ap~:ec:~n
l.
samma väder så skulle mmst 60 lag
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Vläxtåren i det Sll!örika odh bac1irika
v,äQ S![)el'ade en stQr mIl.··

,över HlO·talet teknM>iåkande skidlöpare oell ISkidIÖiperskor fr;ån svenska
oc1h norska idrottslföreningar, damer
()cJh herrar turist·er i Stolien, och ett
W-tal pigJga pojkar /f'1"ån såyäl Stor~lien SlOm utomlbys, ~l.ade hörsammat
den :på nyåret :bildade Slkidifnämjlmdets
SlalomkliuJbihs in!bijudan, till Sveriges
!första internationella utförs- och slalomt'åvling i Storlien under M. B.-he~;"
gen. Förutom det s~{andinavisika inslaget märktes jämväl deltagare [,l'ån
Tysikland oc1h Holland, varför beteckningen internationell har sitt fulll!a berätUgande.
Ett vJi1digt :r.örarbete hade nedlagts
av arrangörerna '0'00 allt hidrog till
.att glöra tävlingarna tiII en verJdiig
succes, vilket cekså tack vare J·erring
i någon man meddelades Ull lyssnare i
!hela Sverige.
Men så erfordras det
"ookså, att nå'got ·g>öres !tör att väcka
de seportintr.esserade (edh vilka äro
iCke det i,.åra dagars idrottsibetonade
land) för att
svenskar så smårringom skola !"unna Ulppta i~onklt1rrensen
med MelIanCUfo.p'as slalollrM.;:are..
En Iform1-i.g invasion .av turister tm
SterJien !bÖrja·de strax Iföre helgen.
Extraf'åg [l'å extrntftg .rusa.de in ·på
St'orEens järm"ä.gsstation oClh anta;ltet
sov'vagnar (rIUm på hoten eHer privat
ha ju lIänge varit fruUbelagda) ökades
ide],j,gen, för att stanna vid silt1fran 35.
IDet 'Påmind.e i hög grad om pi'ls,ktrilfi •
~en, ooh inalles torde ,.lH' cirka 1,200
a 1,300 tgiister hava logerat i Storlien
Iförutom de under dagarna tillresande
daogstQlrh;terna.
Det var en oerhörd
~)å!frestni-n.g för iiunktionärer
ocill hot eJledn iti.g, men allt t);cks ha gått väJ
i Ms.
Turistjdassen tävlade pi\. sön~
dagen.
Söndagen.s tä~Jjl1gar omfattade turisiklasserna : lfiöruto:m ilmv'l1dklassen,
iherrar över 34 år, damer pch j'lmio·rer.
Samtliga åkte en-dast slalom oeJ1l. banan
en gång. AN hortåt 40-ta1et herrar i
lhJu.Y'lldklassen uttagas de 15 hästa, och
iblevo resultaten enligt 'prislistan följ,ande:

Storl~en

Reida.r Hoff snabbast i störtloppet.

.

Sedan »tll!ristklus'serna» avverkats.
på sönda·gen, Ifortsattes tävlingarna
lia'rie ~!b.·da,g med de mera sla110m.
orienterade. Nu gJäIlde .det kom!bine~
rad tä:vlan i s'åväl ut;rörs1äpning eller
störtlDp[J,. som det ofta benämnes, Otl'h
slaloni.
Tå'vIingen var inde'llad i tre
klas'ser: hen'ar 16-34:å!r, över 34 år
odb. damer, vUlka !på förmi.dda,gen åkte
utförslÖlpningen.
Av ihuvudk1'assen
Ifill'do de 25 .!fis,ta av de tm ett 5{)~tal
startande, 'Vortsåtta w.,v1in~en med sla'I'om på e:ftermi[ldagen.
Ett flertal
lduIblbar hade s~inf ,representanter,
därinJIimd östersundskll[Jlbibarna öSK.,
SK. Drill CllJsior, Tronc1heimskM:J!bani,a
Freidi,g, Trond, Jarlen, Norge's· Teknisk_a H'Ögskplas Idrettslag, vidar;e Djrur~är.den,
Åre Slalom1dlU!blb, Storliens
Skidldlulblb samt naturligtvis arrangIören Skidifnämjandet. Första startande
(i 1'6-034 är), G. Arvedsson presterade
en god Mmin\g' 000 fick tiden 41,.t sek.
Sedan dr,aJde det en god stlUnd, tills
Reidar Hdlif pressade ned tiden till
38,9 s., viliket vi'Sade' sig vamdägens
aJ'ä,sta tid i U'tf,öT\i~lö[)ningen, U. Smitlh,
öster~unds Slalomldlll/blb, lfick 41 sek.
noterat, Altern, Freidig 39,7, , B. Petters's'On, Stor'lliens SiK., 41,9, Syanbäc~,
ö-sunds slaloDJJkI~llbib 4,1,7, S. Bergman,
39,7, ZeUer!bIOllll, äSiK., 39,6, dagens
nläst b'äista tid, G. Larsson, Åre Slalomkl~.llblb, hade 40,9. En tid av Gn:r 44,8
mecliförde utslagning ur fortsatt tävlan. Detta intr,1i/fifade f'Ör bl. a. C. G.
Welander, som ;föll och blev 2G:te
man, l oldJhoysklassen hade J'ohansen,
Freidig, ib'ästa tiden på 43,5.
Segrarinna i dam.klassen
Britta
Lindström Sk i dlfr älll'j an det, l[J:å 53,9'
f.öl~d av Kar:in iSmitQl, ö-sunds Slalomkliu!bib piå 5{l,7.
lJ\.nna-Lisa Persson,
Storliens SK, fiCik 'l min. 4,6 ·och hlev
trea. Sa'jlly Zetteriblom, som g1ått in I
. DjiUr,gård2'ns IF., åkte JVar:kerf 0011' hade fått en myCiket god tid, om hon inte
av ntägon anledning fallit strax före
m'ål ocih sl.;:admle sig; vnok~t sedan inResultat av slalomtävlingen.
verkade på den f,ort!Satta tävlingen på
"
elftermid<lagen, 'd1i:r skadan ~~örvärl'a-,
Junior er (uuder liv år):
1) ,G. Peitersssoll, Stadien,s SK. 57'8 des, varf-or'Jlondäl"'måste utgå.
' 2) E. Andersson
d:o·
61:;0
SIgge Bergman överlägsen' i
3) D. Andersson,
d:o
61,5
slalom.
'
4) E. Edlund,
d:o
61,7
Eftermiddagens sIaIQ!llltävHng, visade,
5) ,T. HenriksSoon, östersund
63,9 si,g vara synnerHgen kr'ävande OCill
6) S. Jclhansson, StorHens SIC 65,0 satte sto·ra pr·ov !På åkarens tekniska
7) A. Eng:lUl1d, ö-sunds SI.-klulbib 65,0 skicklighet 000 nerver. Slärskilt en av
Herrar över 34 år:
.fl agg1po rtJgrutpperna, en vertika~', var
·591 'J1örl'lädis!k, odh d·är intr·älfifade ocksIå de
1) S. Röden, ,Sildd1frfunJandet
1.1S:o. flesta fallen, eller missa-rna. Med hän2) H. Unander.:Sdharin, d:o
3) H. de Verdier, SäJfsn:äs IF. 1;31,5, sy;n till utf'örlöpningens resulta.t hyste
man nog som svensk vis'sa farlhågor
D a m e r:
iför att norrmännen skuHe vi·sa sig va1) G. Florman, S'kidJrämjandet 1,1'5,2 ra överHi.gsna, men de beihärskade tyd2) Bl'itta Rimf-ors, Ö. S1.-<kl'lllbtb 1,115,6 'llig,en icke f1ullif: slalomälkningens fines3) Gerd v. der Laucken, Sk....fr. 1,29,4 ser ocih !bäste norrman, HOIfif, stannade
4) iLillan Langeen, Ö. S1.-khllbib 1,30,0 .på 4:e plats i den komJbinerade täv5) M. Nystrand, Skidifr.äJmij.
1,50,8 lingen.
S'lJure Zetter!blO!\1l missade
.ett par portar som drog ner poängen,
Herrar, 1,6-34 år:
Sigge Bergman, Skidlfrämjjandet, fram1) N. WaFllner, Se1bge·rs SiK.
51,2 stod häll' som den borne mJä'star·en. I
2) C. Ernow, ö-sunds Sl.-k156;5 mj;rtJka oc!h eleganta siV'å'ngar klarades
3) L. Hagstr:ömer, SkidJfrämi.
59,3 den ena p.orten elfter den andra, och
4)ö. Söder,gtård, lJäroov., Ö-sund 59,4 hans tid, dlllgenlS bästa var över 5 s'ek.
5) T. wndeiber,g, S,kidlfrämi.
1,00,1 btiittre än' tvIåans, Svanibäc:k. Fallen
5) A. And·erss·on, K:FUM ö-sund l,OO,t voro diock ganska mjånga f;ör löparna,
7) A. Holmgren, iLärov., ö-sund 1,m,3 6 ringo tillägg \från 6-18 sek., ooh arv
8) N. G. Andel'son, SoUeJfteå
1,01,6 de 25 \kvarstående i hlJl;yJUdklass,en fdn
9) A. F1advad, östersund,
1;()2,{l s'törtlowet, iblevo 5 diskva1li1ficerade
1'0) 's. Carlss.on, T. 5, österSllN1d. 1,02,7 f·ör helt miss.ade portar. Beträffande
B'JIand pristagarn'a (rVilka aldrig förot t/älv'IJin'gJCn i övr;i.gt hänV'i1\as till prisstartat i någon slalomtävling) d'ram~ listan.
Måndagens tävlingar S'YJIlnarles av
stod N. Wallner, som sildcklig te!kniker
plå skidor.
M'en Ourt Ernow visade ganska gott )'läder, även om det blåJsite
ookSlå .g;oda aruag.
En storlie-epojike, en sinlUla" v.arj!ämte det den sista halvGlIDnar Peitersson, visad,e sig besitta timmen började snw, vilket försäm~
synnerMgen vaeker stil oCh är ett gott rade sikten fÖr de då startande. De
ämne. Han sllwtade ooks'å som trea i ås.åg(}s av ett l,OOO-tal personer under
hela tä:v1Iingen.
Deflesta storliepoj- god stämnIng.
ikarna lade sig juookså i teten bland
Slutresultatet av den komb. utförsoch sla.lomtävlingen blev
juniorerna, där hemmajp'lan och U!PiPH
e
r
r a r öv'er 34 år:
utanför Umeå. Har deltagit i många
orienteringstävlingar, både sommar 1) E. Hedtherg, K-Öjpm.fuolm. liF. 1,20,0
och vinter. Bengt Lundgren, jägmäs- 2) H. Paues, SJddifirämåandet 1,24,4
3) J. J-oIhansen, F.reidig, Norge 1,40,2
tare, 26 år, kommer från Stoc,kholm.
(tinägg 18 sek.)
Edvin Janze, 23 år, arbetar på sin
fars hemman i Störtsjö utanför Umeå. 4) R. SV1ensson, Åre Sl.-klulblb 1,411,8
iD am e r:
God tävlingsåkare. Vann i fjolårets
1) K. Smitth, ö-lSoods SI.-kLubib, 1,53,6
budkavle~S:M distanspriset på andr.l
2) B. Lin.dstr;öm, SkidJfrälDJj
2,04,3
sträckan. Vid SM i Lycksele i fjol
blev han tvåa i klass n på 3 mil och 3) Anna-Lisa Persnn, Sto1'l. SiK. 2,07,0
4) :M. Strömlberg, Saltsj!öIbaden 3,21,3
sexa r hela tävlingen.
Re r r a r 16----34 år:
1) S. Bel\:,aman, SU..idfriämj.
1,02,9
Med ~öndagens seger tog Umeå Sill
2) H. S'vaniblädk, ö-oon.ds SL·Jd. 1,08,2
andra inteckning i Kungakannan.
3) G•. Larsson, Åre 81.-'k1.
1,00,5
Tvåa har föreningen varit tre gånger.
1,14,S
I fjollåg laget f. ö. etta'efter två sträc- 4) B. p.ers,son, Åre. SI...kI.
1,116,2
kor , - bl, a. tack vare Janzes goda 5) S. ZeUerlblom, öSiK.,
löpning - , men slutmannen åkte bort 6) RBidar HOIfif, Tmn<l. T~·ondlh. 1,17;2
('tillälgg 6 sek.)
sig. I är vann laget som synes' intet
distanspris, bästa placeringen trea. 7) K. Ander&SiO'll, ö-sunds SI.:"kI. 1,118,1
men jämnheten ·blev avgörande.
'8) U. ~it'h, öSK.,
1,1:8,7
9) E. A. Asfbjörnsen, Norge
1,19,6
(HlJ,ä,gg 12 sek.)
östersunds S. K. spelade sparv
1,22,5
.tranedans i början av loppet men. 10) H. R!udiberg, SkLdJfrämj.
kom på slutet med:' fruktansvärd 11) H. SjllIllnesson, SkiclJfrämj. 1,23,0
force. På sista distansen tog klubben' 12) T. Na'kstad, Jarlen, Nor.ge 1,26,5
dubbelseger och hade fyra av sina 13) B. Petterss·on, Storliens SK. 1,28,0
män bland de fem bästa i det Olle. 14) S. LiljedaJhI, Ö-SIJlnds St-kl. 1,32,3
Wärdell och Petrus Erikssonblevo
(tilI.ägg 6 sCJk.) ,
fyra och femma.
lö) S. Ivarsson, öSlUnds S1.-k1. 1,33,5
»:
Slutresultatet i den kom!b.' utförs·
Några egentliga valIllingssvärighe. OClh slal{)m tävlingen blev
ter erbjöd icke föret, men nysnön
fl e 1"1' a r, ,öve·r 34 år:
stoppade upp farten avscvärt på sjö· 1) E. HedJberg, K.qpman~
,
arna.
EssoR.
iholmens IF,
. ' '99,66 poän8
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Vuxen person börjar
krypa.
Omöjligt att gå.;.... för ryggskott,~
Här är en värdefull vink för aUa,'
som nyss eller tidigare plågats av den
svära pina, som heter ryggskott. En
dam skriver:
)1 flera år har jag haft ont av rygg.
skott. Vid fuktigt väder, höst och vår,
har jag haft så ont att jag knappt
stått ut ens med att vända mig i sangen. För två år sedan fick jag båda
ischias och ryggskott på en gång, och
jag måstc faktiskt kr~'Pa 'på alla fyra: i
nära fjorlon dagar. Jag var så plägad,
at~ jag såg ut som 103 år istället för
lIDna verkliga 33. Då var det nå~
g,on som rådde mig: )Försök med
Krus~hen!) Det gjorde jag, och det
har Jag fortsatt med sedan dess med
r.esultat, att jag inte känt en antyda.n
till ryggskott på hela tiden.) - Fru
G. C.
'
, Hur k?mmer det sig att Kruschen
så effc~tl\:~ håller ryggskott borta'? Jo,
bara darfor att det går till roten av
d~t o,nda och förjagar själva orsaken,
namIIgen skadliga föroreningar i hlodet. De sex salterna i Kruschen hålla hlodet rent genom att framkalla
effektiv och korrekt funktion hos
alla utsöndringsorgan. _ En burk
Kruschen k~star kr. 2: 75, räcker till
c:a 135 portIoner, alltså endast c:a 2
öre per portion. Om' Ert apotek eller
,Er handlande icke föra Krllschen tillskriv då generalagenten Elis Pihikvist
& Co. A.-B., Stockholm•
3788t

Svärd val1n
sjuttonde
"Häbärsknösen".
Fri;';ön tog rubb och stubb i stugu·

tävlingen.

Nisse Svärd.
Den tradHions,fyUda och l'klassisb
vOl'dnaiI:LiNJärS'lmösen i SlJugiun på
månqagen hade sam'llat 'ett SO-hH star~
tande. Innevarande år är det 17:de
i ordningen, som l'OlPlPet .gIått ocJh ba·
nan ll.ar av skidHilpama amid fått be.
~'öm oclh heteCknats som ytterst trev~
Hg.
"
Viädr>ei var strålande med plusgrader. Banan var 15 km. lån.g odh åktes två ,giånger av seniorerna odIl, er!
gång av ol·dboys.
En m;}ncikenbel ås'kådare fnån näcr odh fjärran !hade in,fiunnit sig f.ör att littapå 10ippet.Nisse Svärd, som tvenne gång,er :f,örnt deltagit i Hiälbärsknosen höll 'intresset pA ,
tO'PlPllnkten odh de .!5örllloppningar
som stä:l1ldes på honom, lS.vekos ej hel~
.ler. År .1~32 startade han: men bröt
.då 'loppet. Han återkom året därpiå
2) PllJUes, SJrldJfrämjandet 92,65 '~
3) J. JiQll!ans.en, Freidig 8'9,91 1>
4) R. Sov:enss'on, År,e Sl'."kil 77,14 »
Damer:
1) K. Smit!h, ö. Sl.-!klulblb 97,i52
2) B. Lindstr,öm, SkAr. 95,30
3), A,-L. Person, St. St-kil. 84,80
4)M. StrömJber.g, Salts~·öIb. 62,92
H e r r a r, 1'6-34 ,flor:
1) S. Ber.gnnan, SJkidlfl'lämj.
9S,95 p,
2) oG. Larsson, MeSI...JdJulbh 9276 :I>
3) G. Svanlblälok, östers Sl.-IkI. 92:71 ~
4) Reidar HClflf, TI'[~nd, Noroge 90,72 »
5) S. Zettel'lblom, öSK.,
90,35 »
6) B.P,erss,on, Åre SlaL-kl. 87,79 lP
7) U. Smitlh, östers. st-ik:1.
8736:1>
8) lAslbdöms.en, N'l1HI, Norge 85'6'5 »
9) K. Andersson, öst. Sl.-ikl. 84;63 »
10) Å. 8ljunneSlson, Sk1dJfI1ämj. 94,18 l)
11) H. RiJlJdlberg, Skidfräm(j.
82.00 ~
1,2) B. Petterss.on, Stor!. SK. 82,18 ..
13) T. Nrukstad, Jarlen, No~<re 8116 ~
14) iS. LiluedaJhl, Ö~. SI...kI~ 78;15»
115) .F. Udlbye, Trond,N01'lge 77,84:1>
1'6) S. Ivarsson, öst. SI.-'kL
77,31:1>

Prishtdel~ngen' f.örl'lätlades av statsrådet Leo/som j, vill va'lJda ordalag och
med en. liten sb1i:n!k av humor Jbet-rälf~
fan de sm egen oförmåga jo skidtek'l1i~
ken bety.gade statens 'förtI'Joende flör
dem, som: verkade :för skidåkningens
a!.lt foi;'t:sa.tta ,utveckling. Så hiu:rrad-es
for SkIdi~rämjaudet; för pristagare m.
tf~. ÖC~S1~v~ .denstora dagen i Storlieniil~ anda.

