bO:nsdag den. 18 m.ars 1936
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ORTRRE! .TrilYSelof. och Irilvsporlntensilier O B.-B. Eng\~~! ~ IjelssoD,

Stafettefterskörd:

mer att avga med segern stär väl om
något skrivit i stjärnorna.

Banan tung som
~kattebördan,

J5 km.-Zoppet
går i morgon med över ZOO·talet deltagare. Starten sker f·örst !kl. 11 fm.
vid Måttsund några mil utanför Luleå.
De bättre löparne ha följande start,nummer:

lyckfe Alfred
DahlgvisI, Håsjö.
...
Vem vinner sprinterloppet?
Lulen, tisdag.

P ege.

7. L. Th. J,()1nsson, Strömsund
18. N. Englund, Boden.
29. A. Hägghlad, Umeå
43. M. Matsbo, Hedemora ,
46. D. Nordstr,öm, HU5um
47. ' A. Wi!kström, Skellefteå
49.. ' L. Back, Dala-Järna
ö5. E. Larsson, Kiruna
74. H. Sehlherg, Boden
76. L Lindgren, Lyoksele
94. A. Karlsson, SkelleHeå
95. G. Jonsson, Umeå
96. G. J onsg,on, HmUlU
121. K. Lindberg, Trångsviken
154. A. Hä~glund, SUiellefteå
161. J. Berger, Jok!klIl/cikk
152. H. Sved!berg, AJs,en
195. N. Svärd, Fr,ösön
202. Hj. Ber,gström, Sandvik

I. 5 bästa

MeddelanlJIe till

skidregementet
i Norrland?

Lastbilsspekulanfer1

Fältjägarnaha nu vunnit tre av
felI.l, ,uppsatta vand.
.
nngspns.

*

LS.M. i bildJ

, takt med dem..
att Dahl],len han "isade l alla fall
. t ··r DahlqYist. Han ryckte upp
qVlS
a
frän 8 till 6 plats och höll r!ess.u~;:
g
- und an fo··r Kiruna-Lasse, som l
Yar i ypperlig form.
.. d
,"
l ' " ckså var
Hellas Sim. och r. \. ~r o ,
hen
en eloge för sin prestatlon. KI,ub
,.äl allmänt vara ..tunstIagl>
ansågs
Atterday och
framför alla andra, men
_.
-dl' G
aven annan me
C'o voro ty l",en
,
II l"
,:
fra erande yar be as 0mng , :Me~tda t;knik i utförslöporna.
parnas g
t -dr gen varit deSöderterrängen har :Y l
ra:!- skola.
• <;t d dock onekSehlberg B. B. h. - o
.
för dagens prestation Hans lop.
lIgen
.
.. ad sådan som endast
ning -rar lnsplrer ,
..' .
1_'
k'dl""pa:'c kan utfara l Slen ver".1Jg s l o
.

dingen, och fru Wikström, se ungetä?'li~a belåtna ut.
JOKKMOKl{S SEGRANDE LAG I STAFETTEN.
Fr. ?J. Sig1wd Nilsson, John Berge?' och, Torsten Gv..stafsson.

Rktlebol.aget Knut WIklandel'
auktorisera~ Fordförsäljal'e -

Telefon Namnanrop "Wiklimder"

En återblick på 33 års tävlingar.

na hästa stunder. Han formligen flög
De norrländska t;uppförbandens
fram i spåret, fjäderlätt och elegant.
- Frim Ö.-P.s korrespcndenL _
officerskårer tävlade som bekant i
Stafett 3 ~(10 1,111. tenderar att hli Den pojken bör kunna bli en kortdismåndags i trakten av Bollnäs i orienS. :\f.-progrummets stora })3radnum- tansare av stora mått, när han skaftering på skidor, varvid L 5 s.egrade
i lagtävlingen före J. 21 och A. 4,
wer. Det är förresten ingenting att fat sig mera rutin och säkerhet.
som alltså kom på trcdje plats. Här-.
rundra ilå, ty denna gren h<.',r alla för_
med erövrade Fältjägarna det senast
utsättningar att tilltala publiken; det
uppsatta vandringspriset - en silverJag mötte händelsevis Dahlqvist på
irrart och f tik t ever de indiYidueHa
statyett föreställande en militär skidlöpningarna - intet långsamt mono- stan .- strax efter loppet och passade
löpare - för tredje och sista gången.
tont scgslitande Som på 3 och 5-milen. naturligtvis på att göra en liten interRedall
19°2 uppsattes det första
I stafetten ta nya friska krafter vid, Yju lTIed den humörfriske Håsjöpojvandringspriset för.. officerskårerna.
ken.
Banan?
Den
Yal'
tt::ng
som
när löp3rna börjat att tappa andan.
Det har under perioden 19°3-1933
Dagens stafett-EiYling blev också skattebördan! - Vad anser du om ~
varit uppställt till tävling allt som
Fem
Heligare
svenska
mästare
på
ett ur alla synpunkter förn~mligt skid- distanstid ? - - Har jag slagit Atter3 mil ställde lUpp i s·öndags, nämligen allt "22 gånger. Fem statyetter äro nu
day? Jo, det har du ganska efter- , John Lindgren, Lycksele (mästare
evenemang.
för alltid erövrade, tre av Jämtlands
:Ku tycl~tes allt ha samYerkat till att tryckligt till- ock med. - Jasså, ja då 1923), Gustaf Jonsson, Hnsum (1925), fältjägarregemente och två av Vässkapa den fest och glans, som Yi i vis- har jag åkt bra. - Men i söndags åkte John -Wikstl'öm, Luleå 1925), Ivan terbottens regemente.
sa ayseendensaknade i söndags. Solen du ännu hättre. - J a, mIm jag får nog Lindgren, Lycksele (19029) oeh Lars
Den första tävlingen hölls år 1903.
':Dh. Jonsson, Stl'ÖmSlund, Yilkeu så
strålade !rlm en klarblå himmel, snö- sluta med skidåkningen snart, annars sent &Om i fjoollade sig till medt!iteln. Sedan tävlades åren 1905 till och med
fälten lyste bUindande vita och luften börjar den att stiga mej åt huvudet. Den senU'I'e var häst i s,amlingen på 1917 med ett avbrott dock för 1915,
kändes Yån-interljum. Temperaturen Intervjun är slut. Den gode Håsjö_ 2,18,30 före Gustaf Jons,s·on, 2,22,[)8, sålunda' så gott som oavbrutet i 13
Ivan Lindgren 2/43,05, John Lindgren år. Huvudsakligen på grund av ekohöll sig dock ender 0, yarfördagsmej.. Dahlqvist, kometen Ilå skididrottens 2,24,42
och John 'Vikstrom, 2.29,21.
himmel,
ger
mig
ett
leende,
f;yUt
av
nomiska skäl omlades emellertid tävan uteblev till löparnas odelade glädäkta
jämtländskt
gemyt
och
spjuverlingsformen åren 1918 och 1919 till
je.
budkavlelöpning. Är 1920 återtogs
aktighet
och
försvinner.
~Skriv
för
Otto
HultOOrg,
Boden,
blir
förmodI dag ledde a1la v8gar ui: till öst~r
om mej i tidningenl>, ligen vinters'Pelen~ ~~ihgaste .?el'tag~ formen av s. k. »stor tävling», vilken
malm och seminrlriet. Spiret gick .,all del ingenting·
.
..
. .. 're. Ran sbartade l sondags pa 3 mIl,
över till motsatta stranden och direkt ar det SIsta han sager. lJahlqvlSt ar där han blev 14:e man -i klass 2, oclli dock skulle hållas' endast Vartannat
år. Under de senaste åren har det
uppför den backe, diir Luleå skidhac- förresten på god väg att bli publikfa. i fortsättningen är han:nilllJäld i
även visat sig svårt att hålla denna
varit
häruppe.
Han
konvh'serar
friskt'
samtliga
tävlingardet
är
möjligt
1ce stätt. Det "ar siikert ett yälberäknat
standard, varför tävlingen sedan 1930
med
folket
efter
banan
och
hinner
t.
att
han
;'i1ar
från
,f~mmilen,
men
i
drag av arr:mgi,;rerna att lfigga banan
.
.. . . .
stafett, 1;) !km., kOll1lnnerad och bac- endast ägt rum vart tredje år.
uppför denna ytterst lJranta stigning o. m. syarva Ihop rent av fornamhga ke ställer han upp. En dryg 'arbets, De två första tävlingarna vunnos
för aU därigenom Iata löparna skilja kvickheter. I dag t. ex. hade han rppe vecka.'
överlägset
av Västernorrlands rege'
på sig en smula, innan de nådde den på Prickberget ett litet samtal med
men~e, till stor del tack '\Tare dåvaArmngörerna yoro ett slag betänktäta småskogen strax bortom fjärden. några damer, som fulla av beundran
Dahl- ta på .att .f1:YiH a hela 15 km.-Ioppet rande underlöjtnanten, numera cheDärifrån gick banan ismåkuperad ropade: :ioHeja Dahlqvist. heja
,
från Måttsund till Antnäs - den se- fe!! för L 5 överste K. E. Beskow.
terräng cirka 2 km. bort till Prickher- qvisb, när hahpaSSerade. ~Dahlqvist, n'a-re platsen mes't bekant för sin ni- Han deltog' nämligen åren 19°3 och
get, vars starkt sluttande sidor löpar- nää;'mitfnäIlln ärAugUstVråk,~ rät- tiskiJ si:ätsrevi~;ar --..: ty det il:uide ho- 1905 i det segrande regementets snabh~n i' fÖrhifarten.
,1>at sig så yäl.aIga snÖlllasoor !kring baste patrull.
.
na hade att kliiltra uppför. Så kom en tade
Undra på att publiken blir f.örtjust; J.VEåttsund, att det var ,omöjlig,tatt
Efter dessa tävlingar var det Väsbrant ulförsllipa OC~l sedan började
i vanliga fall brukar man få höra nå- färdas dit per bil eller buss. Men då
uppförskliillrandct igen upp på Boberginge MåHsundsborna man 'UT huse, terbottens regem~l1te som i många år
get, hanans högsta pnnkt. Efter n~d gon mödosamt framviskad bön om sk.otta'de'OCh skyf,f1ll'de natt och dag, helt· dominerade tävlingen. Men sesockervatten'.·
och nu li,gger yägen trafikduglig igen. dan nuvarande generallöjtnanten, frifarten hiirifrån var terr8niSen relatlvt
Hägghlad hm·kar också ha sina Ett dylorkt exempel vittnar gott om herre C. V. Rappe år 1912 blivit chef
lätt; det var endast litet sn?lrskog,
årets rekol'o:vinter och norrboUnin- för Fältjägarna blev det annorlunda.
som pli sina ställen kunde b!i fn sm~la pratstunder med publiken. Fast, de gå gens slr1dintresse.
Han gick in med hela sin kraft för
mera i den vulgära stileE. med svorhesvärlig. Pli [lten-iigen var banan atatt rycka segern ur västerbottningardomar och kraftord. I söndags tyckte
skiliigt liiLtare, med endast ett p~.r
nas händer, och det .lyckades redan
rätt kraftiga sUgningar mot slutet. Lo- han, att Måttsnnd varen ociviliserad
år 1918. Mycket skulle kunna skrivas
by, som inte ens kunde bjuda på hoparna ansågo i allmänhet att banan
om hans förmåga att entusiasmera
nung!
,· l an dn.. Skidbrotvar trevlig oc h omyax
och få sina officerare med sig, men
tens antal ,'ar ej beller påfallande
det räcker att tala om att 1.5 vann
Vi avvakta nu med spänning torsstort, trots att dc flesta släppte på
tävlingen 1913, 1914 och 1916.
dagens 15-km.-Iopp i Mäitsund. Det
, Ären 1917 och 1918 kom emellerrätt friskt i utförslc;porna.
.'
Om Jokkmokks seger älerstar mte kommer förmodligen att bli en hetstid l. 2,0 åter såsom segrare tack vare
..
Lartpt
hade rätt
man
jakt ntan like. Fa)'oriterna äro i hujämten Georg Gärdin, numera chef
mycket uH saga.
.::>.._
"
Luleåspelens märke.
för 4. flygkåren. 1919 segrade 1. 19,
på rätt sträcka, o~h man m~sstankte vudsak bra: lottade, och y,em som komså smått redan dter första distansen,
att John Berger då redan grundlagt
segern. Sigurd l\ilsson och Torste~
Gustafsscn förvaltade sina pund ~a
ett "ärdigt sätt och behöy.de ~ldng
5e någon annan löpare i farIlg ~arhet.
~ ... gJ' orde en förbälhnd evls god
H"SJO
l ..
de
• t
Bröderna Sahlin ;:am:pa
lilsa s.
"l b t
tappert och wrkade ~nt~ ~l s . 01'"
. det förnämlIga sallskapet,
..omna
l
.
._
.
HJALMÅR BERGSTRöM·
och Dahlq;'ist - ja, DahlqVlst, ar JU
" . ka . Han hade . en
tar »revansch» tÖ?' Garmisc hs 5-mil och åker i 1nål som, segockså bara manlllS
'ff då han fICk
raTe på 30 km.. vid S~ M. i Luleå.
d
ta~mliO"en otacksam ppgl ..,
a en go
, " d<:> k' rVGgen: stor f rasarn
Sin un l .::>
'11 .. krgt
SIGRID WIKSTRöM, Trångsviken,
! bit
före siG ute i spåret, fl rac' l
långt för at; inte knlUa fä någon kon1nottager, Sttt pris, U?' lands hövding Gärdes hand. ' Landshöv-

Kring.

På förekommen anlednin,g- få vi meddela, att Ford V8
lastvagnar levereras med hjultpyck varierande
fr. o. m. 1500 kg. fill hö,g-sta tillåtna och med där..
Ull motsvarande lastkapacitet.

Skidnonser.

men sedan dess har icke nagot regemente kunnat rycka segern ur 1. 5:s !MM
händer, förrän syskonregementet A. 4
SKlDFRXl\IJANDBTS FöRTJX1'l"ST~
år 1933 med sin regementschef, överDIPLOM
ste C. G. Ohlsson i spetsen gick seg.har
tilldelats bagarmästare Chris..
rande över mållinjen.
tian Abrahamsson, Trångsviken, föl"
L 5:S snabbaste lag sedan I9I3 ha hans förtjänster om skididrotten.
FräJlnJandets förtjänstmedalj ~ sil·
varit:
O h
yer har tilldelats löjtnant Wahlberg,
l 9 l 3: ul jtn. Dyhlen, Forssgren
c 'vilken var ledare för miritärgruppen
Håkansson.
vid tävlingarna ii Garmisch-Parten'1914: ljtn. Dyhlen, Ottander och kirchen.
Forssgren.
19 16 : löjtn. Ottander, Liljeblad och TILL SKOLUNGDO:MENS
Nilsson( lappfogde Gardham). allmänna fjällfärd har Skidfrämjan1920: uljtn. Lindhammar, Andersson det beslutat utgiva en broschyr med
ämnen, slom :kunde intressera ung·
(Rimfors), fänr. Broman.
domen sås·cm slalomå:kning samt Hc1i1922: ljtn. Haase, Andersson och ~are skolunguomsumykter i Sverige.
Broman.
Skidfrämjandet har för avsikt att
1924: löjtn. Lundberg, E. Forssgren gratis utdela en sådan hl"!osc.by,r till
deltaga,rna i fjällfäl'den.
och Andersson.
1927: löjtn. E. Forssgren, Broman,
fänr. Rickert.
1930: l~itn. Rimfors och .Broman.
19'36: IOJtn. Lundholm, Lmdgren, C. \
F. Langeen, Stiernspetz.
.
....
. .
Löjtnant Rickert gjorde en märkVid skldtavlmg l Glmdalen
lig löpning 1927, då han kom först i s'ön~ags å 18 !km..~levo resu~~aten:
i mål. efter att ha passerat samtliga
Selllorer: 1) H. R-onngren, K~l'arne
8 d l .
SK. 1,06,20; 2) Axel Olsson Glmd;a·
2
e tagare. .
'"
..
lens IF. 1,08,29; 3) T. Hönn.gren, KäDet kanske ~I1I'.~lst" bor ~nma;kas larne SK. 1,09,15; 4) H. Andersson,
att stadgarna for tavlmgen aro sada- d:o 1,[)9,15; 5) Hagnar Eriksson, Gim·
na, att de söka framtvinga ett så d'alens IF. 1,H,39; 6) Elis Åsltröm,
stort deltagarantal som möjligt från d:o 1,12,11; 7) B. Wix;~berg, d:o
varje truppförband. Ett truppför- 1,1~,31; 8) O. RT[)nn~ren, .I\.ala-rne SIL
b d
d
f° l
bbl··
h
1,12,44; 9) S. Nordm, 'Gundalens IF.
Dan, m.e ett ~ta sna
op.~re ar 1,13,55; 10) V. Eriksson, d:o 1.14,22;
saledes mgen utSIkt att segra over ett 11) H. Forsen, Stavre IF. 1,15,10; 12)
annat, som representeras av ett rela- A. Olsson, Gimdalens IF. 1,16,14; 13).
rivt större antal delta"are vilka lö- E. Eriksson, d:o 1,16,4L
pabanan under max~it[d. Det är
Juniorer (9 dim): 1) G. Hägg, AlDl d '
d
bb
l
Il
backens IF. 31,5;); 2) G. Staaf, d~o
sa un a mte et sna aste aget a e- 3418' 3) S Adamsson Gimdalens IF.
na, som hemför segern, utan det är 37;12; 4) E. Ås;iroon, d:o 37,14; 5) E.
officerskåren i sin helhet.
SvenSSlo'n, d:o 38,13;6) K. Strand,
Stia\Te IF. 38,29; 7) O. Nordlin, Gimdalens IF. 45,13.
I måndagens tävling
startade I l 8 officerare. Starten ägde
rum vid Sörängs station i 10 graders
kyla. De tävlande startade i sju omgangal" med I 5 -minuters mellanrum.
Vid ankomsten till mål, som var begör på }ördag o,ch sönd!i1Jg en ny
läget vid järnvägsstationen i Bollnäs
visdt i östers<UIl!d. Ha<n !kommer.
hade temperaturen stigit till plus 5
därvid att ii ,J'iörs1la hand trfumnJa
grader. Av de tävlande inkommo 82
Henry Jonsson och Einar H}ortinom maximitid och bland dessa
Iing utcmruus, men står givetV'1$
märktes 13 deltagande regementsoffiocks,ä till tj,äns,t åt <övriga i'lltrescerare jämte generalmajoren I var
serade icJ.r.oilts!lll"ån.
Holmquist utom tävlan, samt regeI ma'j kommer Holmer att göra,
mentscheferna överste Anden, L 13,
en resa till Hammer,dal och
och ödberg, 1. 2 r.
Str ölllS'und f'ör 'il'telinstru3;"u1On.

--

Skidtävlingar

-

Gösse Holmer

~

Olympisk seger pa gröt och mjölk.
I Jordbrukarnas föreningsblad har
en herre, som tecknar sig Starkoddel"
ägnat såväl Viklund som hans tre ef·
terföljare en vacker dikt, varur vi
tillåta oss hämta följande rader:
Så låtom oss hurra för denna bravad
att femmilasegern vi togo,
att svenskarna kommo i .ad vid rad
och alla de övriga slogo.
De spisat sin gröt innan tupparna galt
i alpernas gårdar och backar
och sedan de mjölken och hÖnsäggen
svalt
de gnodde pli välskodda klackar.
För Viklund och Wikström ett ljudligt
hurra.
för Englund och Bergström desslikes
Det gjorde ni dUktigt, och tack ska;
ni ha!
Och ursäkta oss, att det skrikes.
Ja, leye de fyra! På mjölk och gröt
man konlIner rätt långt här i världen
Och därför ett leve för kossor och nöt
och havren på norrländska gärden.

Kommitten för ungdomens
skidtävlingar
riktar genom ö.-P. ett varmt tack till
f.unkHon:ihrer I(}ch rövriga, 50m med;.,
verkat tIll d,ct lyckHg;a gel1'om!f,öranoe-t
av årets täYlringa,r, ävensom till firmor och en.sikilda. 'Som liidragit till
den stora prissamloingen.

ETT GOTT-KAFF~!

. d WIENERBRÖD, delikata
~oAaK E L S E R får man hos

;Konditori GUll1?;ings Eftr.
"

_ Telefon 9iO -

. x2033tl

Sv43t

