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Måndag den 2m.ars 1936
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TRRYSPORTRREI Trovselur och IrDvsporIUlensilierol.·B.Eugtq~~ ~ljelssOn,
II

Slalomtävlingen:

L
Fi n· nsti Ien_
g- er
ilt~ finnar~
SI
e·,an
.. b t
o

Svenges as even I· slalom.
a
Il

Det yai' mer lin roligt
se
na ute i spåret. De till synes späda och
veka ynglingarna åkte m<'d sammanhiten energi och en kraft som imponerade.Nu fingo jämtarna ti!!fälle att
se den s. k. nya finnstilen. som' först

OlycksfaDförsäkring.
D. Bopstadins. Tel. _1109.
der den islöpning på 1 mil, som anordnades å Storsjöisen. :Men KaskenkorYa, den gudabenådade finske skidåkaren visade då ocksåcn växellöpning som både var vacker, mjuk och

Prisutdelningen

Fältskj«tningen:

E.Edwall och
I

A. Söderin
ÖV e rlägsna.

lanserades inför utländsk pctbIik i Sol- effektiv. Med viixellöpning menar man
lefteå. Finnarna som tävlade här 1920 ju den naturligaste stilen, den som
om \Villebrandska pokalen stakåkte varje nybörjare tillämpar i dess mest
liksom våra l>ojkar göra lm fast med primära form, då han hörjar prome- Fältskjutningen fick ett
djupt, nära nog nigsittandp kroppslä- n'era på skidorna, aUts~ växelvisa
alltigenom lyckat
Hedjersson tvåa före Reidar Hoff. ge och med korta, snabba bentag mel- stavtag och benglid. Det är denna priTvå juniorer hade näst
lan de ~jungande stavtagen. Vid de m1i!'a stil finnarna utve("klat i allra
förlopp.
bästa tiden.
nordiska spelen 1913 fick man se den- högsta potens. Promenadåkaren går
na stil i sin mest utpräglade form un- som alla kunna konstatera med sty.... a
De i östersl1'ndsspelen ingående fältknän o. stötvis, o. ctan att vila på gliMakalöst spännande uppgörelse
skjutningarn.a å Frösö läger ,fingo ett
inför 1,000 åskådare som
~,a vovven i sparetfick göra om åket. den, tager han sig fram. Ju mer träe alltigenom lyckat :genomförande. ArTiden :blev vnte bättre ä'!l' 50,u. Uddar nad han blir och jr; mer VBna ban får rangemangengingof.Orträiffli,gt iltås
glömde kylan.
Hof:!, 'uen fruktade nornnannen, fick desto bättre förstår han att knäleden oc>h sokjutvädret vrur )'Pperl1gt så när
'Publiken att j'llblagenOlll ett kraftigt
s>OJU på atl dimma i:blarnd på. .förm::,dda,ooh
schnmgf.l1Ut frk med snålt uU::llgna skall vara mjuk och gungande och atl gen försvårade sikten. Tennametern
En makalöst spännande tävling, hela den svenska eliten i aktion, c-n 'P'l~b svän.gar. 'rnlei1l var 'flock 8 tiondelar glidet m1ste utnyttjas om det skall bH vis2.'de -'8 grader 000 f.öret var utlik på 1,1l00 betabnde, förträ'ffHga ar- övcr Bertil Perssons. Den andre norT- fart i spåret. Han känner också att märkt.
rangemang, en.av -de svåraste ,banor munnen, Asjhörnsen, nådue endast 54,8 han får fram höfterna i en slags mjuk,
PRISLISTA.
som nagonsi,n lagts, glänsande före och då det -vör ode1ta.g~1'Il'J.e i c3:i;'dra omdetta lär IÖl'da:gen.'> ~lalomtäYling pa gången erforara'!1es en tid s-om inte;\;- rytmisk rörelse, som gör det till en
TävHng B.:
\·ers.i,red 7 sek. över den bästa var fröjd att svepa fram i ett gott spär
Frösön, tagen, i ett nötskal.
194,6 p.
Sven Eriksson, Selånger, segrade ·ö- han aUtså redan ur leken.
när föret är bra. Har _han tankarna 1. Eri!k Ed"r,aIl,Berge
..erlägset ,f'ust illan i sitt f'örsta åk sinSå kom Selånger. Han "'Täkte på för med sig märker han då också att sta- 2. R. Ce.derberg, östersund 188
3. T. Andersson, ~~. 4,
'173
ikade sIg dryogt 3 sek. p[t fall Yid svö.· Lum 0011 det har av i syJn'ulande fart.
. ,,~
.
100
raste porten men innan han i sHt Det maste bH Jid, tämkte pu:blike'l1. varna ~~ll Jr) procent utnyttjas enda.st 4. Elias J.onsson, Kyrkås
156,4
a:old'l"a !ålk noterat dagens ik'0rtastc tid M-en _ack, han föU! . Kvickt som tan-' som stod och balans och endast tIll 5. F. Ahlbom, Loc,lme
6. Knut Er:ksson; I. 5
153,6
oc;h därigenom säkrat segern, hade ken var han do-ck uppe ig;C'll, l'untla-de 25 proc. som framdrivningsmedel.
151,4
ty-å andra sä'km ~lerrar, Harald Hed- flaggan '~{:h så lbar det iväg, igen unDen nya finnstilen är en sådan 7. Harry Karlss,on, Lookne
149,2
jerss'On, Djurgården, 'odIl Re-idar HaH, der [iublJ;ke~ .,st~rlllande b:faH. 46,4 växellöpniner men finnarna ha bysert 8. O. N.OIss-on, Laxviken
9. S. Grufman, östersumd
148,6
Trondheim, satt 'Publikens nerver på - trots ]mhJoormngen. l\o1imga J.Iade.
" .'
.
.
'"
H7,8
de vålds.ammaste 'Proy i ja:ktelu om ,hoppats !på Gösta SyambäOk, men han Vidare på den l d-et de Vid glIdens ut- 10. A. Gullan.der, Gerilå
146,8
se:kundticndelarna. Dessa båda lågo tl'kte -överraskande tamt od1 nådde tagande göra en snabb och kraftig 11. W. Jörgenss{)lIl, Järpesk.
144,6
'!l'ämst, innan Selånger gjort sista å- hara 48,4.
knä- och vriststräckning och en fram- 12. G. Lundstam, Loclrne
143,6
!kel, på samma Ud, 91 sek. sammanEfter}dass I var det damkla~sens skjutnin" av höfteniör uttagande av 13. Olle Olsson, UllSJjön
141,8
lagt.
VisserJi,gen slmlle Hedjerss,on tur. Har startade endast tre fliekoc
.,
" ... .
,.
.,.
.' 14. F. Westman, KJälame
rplaceras före 'IlOrTma,nnen 'På sin :bätt- i en <llIIlgå<ng. Fallen iblevo många och storsia mOJlIga langd på gudet. SkI- 15. A. Hemmingsso-n, Kyrkäs 134
133,4
re tid ii 'll.ndra åket men publiken ville tiderna därefter men banan tv{:,ktes dorna hållas i spår och någon klapp- 16. H. Piå.IsS'o'n, Kyrkås
133
ha Sver1ges seger >ännu mera markant, vara dem för svår,
•
ring av bakändarna -förekommer ej. 17. Axel OIssoill, Klövsjö
131,8
000 den 8aJken skötteoc'kså Selängel',
I klass. I~ gJonde H. Hansson som Vid s. k. stakåkning sker framitgli- 18. S. 'Gisslen, östersund
19. A, Lill'diblom, StTömsund 13f.l
om med ikä!ll!d -ackuratess. Seln hände sagt sensatIon genom alt iIlöl 45,8, da"
•.
.Jublet som det på bada skidorna och genom de
det eH ;par sw.el' till. Två säkra !her- gens. dittills båsta Ud.
Stocklblolms~'Magasinets
thedernpris
rar .i j,untor'klassen, H. Hansson, Are, detta väckte överröstades emellertbd styva bindningarna och de kortabak~ erövrades av A. 4:50 sM. genom T. Anoch UH Smith, östersund, ~kte så fort av den bifalls&torm S'Gm Smith fram- ändarna på skidorna blir det klapp- dersson och 'V. Andersson med 31}1
aU de slogo hålde HedJerss-on ooh Hof! kallade g~no.m att .pressa ned rekor- ring. Bakändarna trumma i' sParet så poäng, Looklne· skrg: uppnådde samm'il.
i tid. I övrigt var åksäkerheten i den- det ytterhgarc 4 t ; · o o d e I a r . . .
.
•
Detta ~ick tYldl1gen sen.ioriöparnas snon ryker. Denna klapprmg maste poäng, me.d v1d särskiljning .gkk ~~.
na iklass påfallanue med många }"P'perära för när, och i:andra orng;ången, givetvis i någon mån vara farthäm- 4:s s'kf. före.
liga tider.
iB~n~n miälte 600 m. 0<.'31 diade 35 por- 'å,är ett tiotal startade i vardera klasmande. Vid löpstilen finsk eller
Tävling A.:
tar, många la,gda med utstuderat raffi· sen, tog Hedjersson revans<:h ;fjöl' sin svensk reduceras denna k:appl"ing till
Klass IV:
nemang. Särsikilt första hälftens :pas- ,klass gooom ett ,flolt ,och hfu·t lopp på
. .
.
...'.
sruger Tålladc :besyär. Frånvaron av 44 ihlan~{t. Reid:ar H'Off svarade med ett mlmmum. GlIdet sker gnetas ock_ 1. A. ISöderin, östersu'll!d
28 träff.
så vid löpning endast Ilå en skida. 2, F. A:hThom, Loclme,
-:c; tyrsnö ök3!dc ytterligare möjlig.heter- att -åka rpå 44,2, ,da.gens ur 1el;.nlsk syn.
23;)
na -aU svänga fet Höjdskillnaden mel- punkt bästa Iopu.
23:>
PUibH:kcn satte i- Glidytan som l'öparna använder är a.T. Andersson, Al, 4,'
lan startoc:h mälplatserna 'var 175 m. ,gång .med addiUon. <>Oh. sa. ibefanns det alltså endast hälften så stor som den 4. :s. Gullandel', Gerilå
22:>
:Kapten Rimfors hörjade tdUlllJSell med ~tt \l10ITIlla:nlIle;ns bd pa t~ootdelen var stakåkaren använder då han driver 5. iS. Gisslen, österS'1l'nd,
21:>
ett >{,öräk.. Sedan 2.ntecknade vi en del hka med H>edJerssons. 1\>len nu st:Oii
6. W. Skoglund, d:o
20»
;>Kommersig fram på två skidor, men å andra 7. Sv-en Gru'fman, d~o,
anhlldre ,goda tider med T. S...oäTdfe1ts Selflln:ger iklar aU starta.
19»
48,6 som J,::ortaste. :Men <'iå k-OOl CJolYlll- }a;g bara ned med livet i behåll den sidan är tyngden på glidytan mera 8. J. Gisslen, :RagUJnda
19»
;piamanllClll Bertil Persson.' ""re. med bär ,gå!ngen s~ ska ni .m se på ~id~, ~~t- fördelad då glidet går på två skidor. 9. Alg. Sko,gl'lEld, östersund 19 :>
46 blankt. Han åkte dwk 'PåfallB.nde rade han JlllIl:au ha.n ,gav .~lg lya~. Faktum torde dock vara att det är för. 10. KnlJl:t Eriksson, I. 5
19:>
lförsikHgt. Hedjersson Såg fräckare 0clI det h l e v ett lopp. DJarvt, s m I - .
._
11. R. Cederherg, östersund 18
:>
ut men ha.de se!kllnde sämre tid, och digt och ii susande ,fart tog han por. delaktigare att låta glIdet lopa ut på 12. W. Andersson, A. 4,
18»
Vel'al1'der, Storlien, hade ingen ihi'älp tarna ooh flög över ibrQ1l! ner mot en skida. Om man -studerar en stak- 13. Sven Vi·kstr.öm, Oviken
17 »
av att ihan ta-dk ..are den ohHgat'Oris- målet. ~3 se~under! Seger och då- åkare kan man se att han oftast låter 14. E. tPettersSlOn, österrond 17 :>
15 .D. E. Bo-rgh, Ragunda
16)0
na,nde h~fallsrop.
l'd t f" t •.•
kid..
utom var hans första hopp påfallanI j'u'lli<)'I'lklassen ry-okte HalfrSson till g l e D~S ga p'J. en s
il men ome~ 1:6. G. SaJlldiberg, Lit
16,.
sig segern genom sitt hättre andraåk delbart Iore staktagen och de tvåben- 17. W. Nohlman, östersund
de tamt.
:1>
15 »
S. Hyllengrell, öSK, H. Andersson, än Smith. Den senares jämnhet ,är på- tagen, som de flesta stak!:.kare taga, Hl. L. Hjelm, A. 4
14 :lo
Stöde, T. Hagberg, Enskede, voro falla'll~~e:.. 4?,4 och' 45, viJ.ket vittnar går ned på bägge skidorna och farten Hl. J. Agerberg, östersund
20. S. Akess'ou, A. 4,
14:>
om
'mltr.aIllll1lg.
•
.
d
e'
D
åkt
å
kOd
jämngoda med svaga första åk och
Till slut bör noteras aU tåvli!ngen re L1C ~.as. _ en,~.om . P' S"} .01' 21. L. Sva'llberg, östersund 14 "»
orolig skidföring och hopplängderna råckte mer iän två timmar vilket är med tvara, styva hratlen yet hur svart 22. iA. Norberg, F. 4
14»
något för mycket.
Spänningen kom det är att få glid på skidorna och hur 23. P. O. Gärdin, östersund 14 »
fällde mest utslaget.
man då längtar efter skidor med mjuk 24. N. A. Salander, R~@Ul1d'a 14 >
Prislistan !följer !här neda'll. (HoW· ,do'ck ;folket att glömma !kylan. _
14 ,.
S-m.
följsam hrättning. Man har ju också 25. W.' Söderin, östersu'lld
längderna inom paren.tes):
Resultat:
fÖrklarat att det största motståndet
Klass I herrar.
Klass LIr:
1. Sven Eriksson, Selängers SE. (52,5,
SK
46,4
för skidans glid är fixerat till brät- 1. ErI. :Persson. öste~uTlJd 19
55 m.) 228,8 poäng.
1. Sven Eriksson, Selångers
tets uppgång från spåret och det före- 2. E. ErikssOlDi, Ra@unda
2. Ole Aaslök, Norge (·19,54) 219,6 p.
- 43,5, 89,4 sek.
19
3. E. Olsson, östersunds SK (49,5,
2. H. Hedjerson, Djurgårdens IF 47 faller troligt. Men då måste ju två ~. E. Börjedal, A.4
18
53) 219,5 p.
- 44, 91,0 sek.
,
18
brätt€ll göra mera motstHnd än ett. 4. Axel PerSSlOn, Lillsj;(ioU
4. Bjnrne Schjerfve, Norge (48,5,
3. Reidar HoH, Norge 46,8 - 44,2,
Vid stakåkning är kr:>ppstyngden 5. Alvar Vi-':estman, Ktälarne 17
51,5) 219,4 p.
91,0.
6. N. Nilsson, österwnd
17
5. H. Hedjerson, Djurgårdens IF 4. B. Persson, Åre SIk 46 -46, 92,0. också placerad längre fram än vid 7. Er. Eliasson, Mlörsil
Hi
(50,5, 53) 218,4 p.
5. G. Svanbäck, Storliens SK 48,4 växellöpning o. detta talar ju till väx- 8. F. Westman, I('äla:r:ne
1'5
6. .Tohan Schiefloe, Norge (50, 53,5)
46,2, 94,6.
15
e1l5pnfngens fördel. Nu frågar man 9. J.Eri.ks:soll', ,österS!U!lld
216,7 p.
6. F. Pettersson, I. 5:s IF 49,0 - 46,8
10. Harry Karlssun, UJckne 15'
sig:
Vilken
stil
är
mest
krävande
den
7. S. 'Vadman, östersunds SK (50,52)
95,S.
11. Ville PerssOilll, LiIlsjön
15
215,2 p.
7. T. Svärdfeldt, östersunds SK 48,6 svenska stakstHen eller den finska 12.
Bror Edlilllg, Lit
14
8. Nils Hjelmström, Särna SK (50,5,
- 47,2, 95,8.
växelvisa löpningen? Vid stakstilen 13. H. Berg, Ov.ill\en
14
51,5) 215,0 p.
8, H. Hansson, Åre SIk 51,0 - 47,6,
H
få ju jämte benen armar och rygg 14. Per Ber:tils&on, Lillsjön
9. H. Lundgren, Domsjö IF (48,5, 52)
98,6.
210,7 p.
u!f.öra ett synnerligen krävande arbe"
9. E. Hansson, Storliens SK -51,0
KI'assIr:
10. N. Landin, östersunds SK (47,52) 4,5 - 47,2, 102,2.
te och hela kroppen får vara med i 1. G. öSJterholm, österSiUlld 17 »
210,2 p.
10. E. Pålsson, IF Castor 50,8 -51,8, arbetet. Vid finn lÖpning är. det huvud. 2. C.G. :&.rstr-öm, d:o,
. 14 ;>
11. E. Lindström, FrisIm Viljor (46,5
102,6.
3.
H.
Pålsson,
Kyrkås
. 14 :>
sakligen
benen
,som
få
arbeta.
Ge48) 204,2 p. 12: Arne Karlsson, Djur11. K. G. Welander, Storliens SK
13:>
gårdens IF (46, 49) 203,8 p. 13. S. 50,6 + 4,5 - 48,8, 103,4. 12. L. Lars- nom den starka, gungande knä och 4. iL, Lind.gren, österswn:d
12 »
Hyllengren, östersllnds SK (46, 48) son, Åre SIk 53,0 - 51,2, 104,2. 13. K. vriststrä;:kningen blir givt'tvis knäna -5. lng. Eriksson, Kyrkås
6. H. Persson, östersUJllU
12 ,
202,4 p. 14. H. Andersson, Stöde IF A. Andersson, östersunds SK 48,2 12 ;)
202,3 p. 15. T. Hagherg, IFK, Enske- 53,4 +4,5, 106,1. 14. K. I. Jonsson, och vristerna starkt frestade. För ett 7. Ro JaruI.f, d:o
de 202,2 p. 16. G. Axe)s-5on, Stöde IF IF Castor 53,0 + 1,50 - 51, 108,0.
lopp pi kort distans torde finnstilen 8. O. N. Olss'On, La."tv.ikro 11 '>
9. T. Nordström, 'l1ullingsås 11
»
199,9 p. 17. G. Norrby, östersund SK
det bästa resu'ltatet, men för att 10.
Klass II herrar.
El'. Svedberg, östersund 11 »
198,6 p. 18. A. Nordlund, östersunds
klara
ett
5-milslopp
kräves
nog
en
11. R. Svensson, LocJm.e
10»
SK 198,1 p. 19. O. Lindqvist, IFK, 1. H. Hansson, Åre SIk 45,8 - 44,6,
enorm träning av sträckmusklerna åt 12. Ant. Anderss:nn, Stackris
Sundsvall, 192,6 p. 20. H. Engström,
90,4.
1I1åläng
10
östersunds SK 188,0 p.
2. U. Smith, östersunds SK 45,4 -. knän och vrister. Den sV03nska stak45, 90,4.
stilen fördelar arbetsuppgiften på fle- 13. V. JörgeTl\Sson, Jiirpeskans 10
Till ett annat är måste tävlingsled- 3. U. Staverfeldt, östersunds SK 46,8
Klass I:
ra av kroppens muskler än finnningen nog tillsätta en speciell trafik- 46,4, 93,2.
1.A. Sandberg,
18 >
stilen
gör,
armar
och
rygg
få
hjälpa'
komitte, som tager hand om trafiken. 4. S. Liljedahl, östersunds SK 47,8 2. Bertil Andersson, iLillsjön 14 >
till
med
framdrivningen,
som
henen
46,8, 94,6.
Det var många anmärkningar som
12 »
5. S. Isberg, Åre SIk 47,4 - 47,8, 95,2. huvudsakligen få utföra åt _finnarna. 3. P. 1. Nilss.q.n, () :0,
kan göras mot den delen av arrange~ 6. A. RohIen, Ä.reSlk 48,6'- 47,8, 96,4.
Finnarna orka ej heller hela tiden
manget, men problemet kan lösas bra
7. G. Engman, östersunds SK 49,4- mala på i sin stil, de måste variera
47;8, 97,2.
till ett annat år om fackkunnigt folk
8. T. Isberg, Åre SIk 49,0 - 48,6, 97,6. o. byta om med dubbelstakning, o. det
får taga hand om lösningen av det9. N. Jonsson, Åre SIk 49,4 - 49,6, fick man också se östersundsspelens
samma.
-ff-.
99,0.
två finnar göra. Men benåkningen
10. Em. Larsson, 1re SIk 48,2 + 4,5
var nach o, och f.ör den stilen voro
54,6 +. :4,5, 111,8.
finnarna
tränade
och utrustade.
Klass In damer.
Åskådarna sågo .....ä l också' att finnarna
1. Karin Smith, östersunds SK 74,8. an.ände enbart IiUfingertjocka sta.var.
2. Greta Hedenmaxk, östersund 75,4, De äro också huvudsakligen avsedda
S7
3. Kerstin Wichll1a.n, östersund 77,0 för: halans och icke för att stå ut med
+ 4,5 - 81,5.
en framätliggande påfrestande stakSnabbaste åk: 'kl. t. . S. Eriksson,
stil.
Sv43t Selångers SK 43,0 sek.; kl. II: H. HansEH c. '
son. Are SIk 44;6.
u

is..

+

ge
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lVasaloppef.

förrättades .id 7-tiden framför råd·
huset, som h."yen nu up.plystes a.V st.rå!kastare och marschaller. Tusentals
personer hade packat sig nere på planen I;l1edan pristagarna" samlades på
första terrassen. De dignande pnsborden voro placerade på andra terrassen. Sedan en marsch spelats framträdde länets hövding och höll avslntningstalet. I sitt tal erinrade han
bl. a. om våra skidåkares insats vid
olympiska spelen ocbi den glädjestämning, som då grep hela nationen. Han
tackade alla' fräIlllilande skidåkare,
s.om mött upp tiU östersundsspelen
och uttryckte sin glädje över att, spelen' genomfQrts på ett så utmärkt sätt
och för detta frambar han siU tack
till arrangörerna. Landshöydingen förrättade .därpå under publikens bifall
prisutdelningen. Till slut meddelade
general Holmquist att. priskommitten
med konstnärens :Marklunds medgivande beslutat utdela skulpturen
»AIpbackssegraren» som ett honnörspris åt· Selånger-Eriksson för hans insatser vid dessa spel och som ett tack
för hans insatser under många år för
jämtländsk skididrott.
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Avslutningsfest på Grand Hotell.

På söndagskvällen var fest anordnad å Grand Hotell för kommitterade,
funktionärer och tävlande, varvid
general Holmquist talade för östersundsspelen, de utländska deltagarna
och - de· svenska olympiarepresentanterna. överstelöjtnant C. Liwijn frambar de olikakommitteernastack till
organisationskommittens ordgörande,
general Holmquist. De norska gästernas tack frambars av hr Udbye och
de finskas' ay hr Silvennoinen. Efter
supen vidtog ett samkväm, varun'der
det talades skididrott till frampå småtimmarna.

H.4GGBLAD,
otursförföljd som vanligt.

ldrottsgudstiänst
hölls på söndagsmorgonen i stadens
kyrka av pastors-a.d1'un:kten StigAhIstedt, som på ö.-P:s begäran !bår giver
ett sammandrag av sin pr.edi'kan:
»Y;ad ihjälper det .en människa, iQll1
ibon vinner >hela världen, men förlorar
sin själ1'» Miatt. 16: 28.
Mellan de båda polel'na: YDa,förl<Jra, röra sig tankarna. i textopdet,
Att vin'lla v.fur'1Uen -. >är den naturliga
tamen förossmännis!kor, Vh-ilja leva
,för att ..luna ära IOclI 'fraillJgång. I 'lElg.
domens vår SJPänna'''i krafterna till
det yttersta, ]ingenting synes oss s.vårt,
Vägen till. de stora .framgångarna gå
över ÖYervullllla motgån.gar och hin~
der, Vinna - ~örlm"a lär idrottsmannens motto.
Han vill vinna de stora
framgåtngarnalför såg själv, sBl lag eller sitt land. Den ungdomliga entUiSiasmen skJir inga ihinder {oör att vinna
seger.· Men !han saJknar kans:ke myoket
av det, varpå tankarna ledas i {<örsta
'hand, när vi tala om att vinnavärlden. Att viltJ..na V'ärlden har ii. våra öron
en klang av Järnhård materialism. Det
blir liktydigt med att samla guld odh
pl"as,sJ.ande sedlar, att hänge s-ig åt
njutlJ1~ngar ICOO nöjen.
Den sanna idmtts:a'llJdan sätter målet högre. Den
avvisar mycket, som hör dC!I1l1a Yärl~
den till. En viss återb!ållsamhet 000
f.örsakelse il:i!ör med till dtm 1drottsliga
trämn,gen. Det måste vaxa så. Det
verklIga intress,et tar gärna f,örsakelserna ,för det högre målet. För att
villlJla seger mås·te den starka, smidiga
kroppen vinnas. Styrka och. smi'di.;,ohet
-äro efterstl"ävade egens:kaper ih-os ii.uI'ottens utövare, VaDf-ör! För kroppens egen sk'Ull? F'ör \hälsa och81tmdhet? Ja, naturligtvis. Vi äJl'l() idrotten mycken tack skyldI,ga :f'ör vad· den
gjort <för ."årt f'ork, Men irlrotten blir
ens1dig och genom sin ensld1ghet skadH.g,om den vill is-olera sig .fl'ån ikJultU!I'str-ömningariUa. ldrottsrörelsen måste
gå in som ett led i KuUursträvanden
f,ör att inverka !befruktaiIlde påhela
k!ulturliyet, men frven {oör att sj'äl:v :bli
be.f.rukta,dav detsamma. !Men vi måste
se kultudlyet sådant det är. Vi måste
se iheliheten. Då se vi ookså andelivet
bland folket. s'om det f.öreträdes av
vår kyrka. Vi höra förkunnelse1Il, att
!k-ulluren är d!öl1lll1 till undergång, om
den mte Tår liv fmn kyrkan.
Om idottsrörelsen ,går in som ett led i :kul"
iJursammaruhanget måste 9cksåden
hefi'U'ktas .a:v k~ylr'kans liv. Vi v.ilj.a vi,nna en SUilld :kropp f.ör att gagna det
4. V. 'sandiberg, Lit
5. Folke Eriksson, KY/fk,'ås
6. Arne EriJksson, d:o,
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1) P. :M;a.gner, Berge
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2. E. M.iagnus;goo,' Ber,ge
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3. J. A. Malmsten, östersund 7
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Tavlmg ~-\..: A. Erikssons Guldsmedsaffärs vandrJll1gspr.is: Ragunda skf.
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Del 13:e Vasaloppet Jnedförde
såtillvida' att
den allmänt segertippade· Arthur
Häggblad,Umeå, fiCk se sig slagen au en ny dalmas, Sven Hansson, Lima, som på sista kilometerna gick ifrånolympiamannen
och vann en. bejublad seger•.
en Överraskning

56 deltagare startade kl. 7 på morgonen i Salen, där det var 9 gr. kallt
och snöyra. Föret var trögt. ochlöparna hehövde hela 1 tim. 53 min.
till första kontrollen
, i Mångsbodarna,
där Elof Stellin, Kopparberg
E. Kus6n,Orsa, ledde fältet.
, Näst<l, l;on'rollEr.iksb~rg~"pas<'iera
des kl. 10,46 av Edvin Jansson,Sälen, tätt följ d av Häggblad och Li.
ma-Hansson.'
" .

I Oxberg
bestod tätgruppen fortfarande av
Hansson, Jansson och Håggblad. vilka här hade ett gott försprång framför närmaste man, som var OUoRenman, Vindeln, John Wikström, Luleå,
var 8 min efter Här bröto fyra av
de mera kända löparna loppet,nämligen fd. dalmasen Bernhard .Eriks-so.n, Djursholm, Volger Andersson,'
NJurunda, Herbert Södergren, Söder.
hamn och Hilding Olsson-Loos, Malung.

Vid målet i Mora
väntade c:a 10,000 personer, alltså.
en avsevärt mindreåskådarskara än
hela. lfJen läro vi ensidiga söka vi
vinna vårt mål utan häns~ Ull !kristen tro. vu. vinna vädden, men vi kUll~'a därigenom förlora vår sj.äl,
V~r
tid har lärt oss alltmer, ihllli'n'åra
k["opp oah själ höra samman, '. Deh
kristna tron har uip'ptäckt. entheten
mellan ide båda, Kropp·oOO SJjäl åter~
ver,k,a .'På .var.alJldra, Är kroppen su'll!d
vänta vi finna en SIllJld sj'äl.Vivänta
men nnna i<nte allUd, 1vLen i läll.l:,,«den.
måste ,det stå !klart: vadga.gn ha vi av
den starka krO];llpell. om själen är svag .
'Ooh vanvårdad.
Kr:oppsk!ulturoo ffir
inte hli själyänd'llIDål. D~ll IDliåste f-ör~
enas med en ~jälskullJUr. Vad ,ga.gntha
vi av våra c~grar, <Jom inte .själen.fåT
leva 000 ansa vår segergllä,rjoje? V:istå
till slut 'Vid' den 'l;J'Un:kt. då :fiör@i'llgelsen griper 1'll i livet. Viibli för ,gamla
för idrottsIl.g träning, Det år till intet
gagn, att vi en gång varit 'lmgaocl1
friska. när ål'dams krämpor höria.
MeJ} det kan då v.ara{<ör sent atl börja
ta vård QlI1 sJälen.
Tillslut är 'det
dock i.nte segerlyekan IlJoohkrOippe:ns
frislldlet, som .ger väl'de åt livet. Den
harmoni, som Yi "iljase i musklernas
samspel, måste motsvaras.. av den inre
,~armm~ioo, den -in~e skönheten,. ~en
JO.re frIden. Den ,glvesoss,om VI VlnIla vårsj.äl mfu låter den få si'll vård
av honom S'0Ill är själens herre Jesus
KristlJls,. Åt ,hQlllJom v.ilja vi viga vårt
liv, At honom vilja Yi giva vår kro.m>
stark ooh sund, att vara ett. tempel at
hon'OOl1, där han kan ta SilIl iboning för
vår .själs' skull.
.
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