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Fullt hus och bra
brottning vid ögers
nationella.

. Lördagens dubbelmatch i King's
Cup fick en överraskande utgång- i
det att Sveriges par. Schröder-östberg-. besegrade det berömda franska
paret Brugnon-Boussus efter en
jämn och hård femsetsmatch. Siffrorna blevo 6-2, 3-6, 6-4, 3-6,
&-4. I uppvisningsmatchen vann
Rohlsson, Sverige, över Goldsmidt,
Frankrike, med 6-4, ~.
M.atchen slutspelades på sönda~en och resulterade i att trofen gick
till Frankrike efter 4 segrar mot 1.
I de sista sin~lematcherna vann Borotra över Schröder med 3 set mot 1
och Destremeau slog Östberg i tre
raka set.
Ny seJ?:er för Vines.
'(T. T.)
Stockholm 18.
Vines har, enlh;t meddelande frän
Newyork, 'VUnnit en ny seger över
Perry. Matchen, som gick i Detroit.
slöt med siffrorna 14-12, 6-2, 6-1
till Vines' fördel.

U N :D S· P O S. T E

Sommarens

Starke Rudolf
slog Nyman.

S:vensk seger
l doublen om
Kings Cup.
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Fullt· rustad 1. 5-frupp
rycker ut 3 timmar eHer
ordern. - Detachementet övades genom
att repetera spaning-o
arna vid fragedin i
Anarisfjällen jan. 1929.
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Tre norrmän till
Alpbacksdagen.

Det dra/" ihop sig till Hällsäsong. Jänlltlandsfjällen ha
'lmder den gångna julhelgen
redan frekventerats av åtskilliga hundratal turister 'men
de ha i huvudsak hållit sig
,inom hör- och synhåll· från
hotellbyggnaderna niira
nog. Men snart kommer långjänlarnas tid då man gör 0'1':
dentliga dagsetapper och da
döden också ligger på lur bakom ett svart ovädersmoln.
Hur vi rustat oss fÖ1' att rädda den'/, SQ1n råka illa ut i
fjällvärlden berättas i nedanstående intel''&'ju l1~ed kapten
Olle Rimfors, chef fÖ1' det
militära 1-äddnin.gsdetachemcntet i östersund.

Tävlingell om Alpbaekslmunan
går 31 jaJU.

KA.PTEN OLLE RIMFORS I FJÄLLMILJö. Ko'rtet togs vid en
jilm.expedition i Jänl-tla.ndsfjällen- häromåret. En av .dmgh1f,nda:.na
fick valpar och kapten Rimfors t'inverkar nylcomhngarnas sang
aven 1na1·garinlåda.

slag att h?tellg~~terna i,Jämtland under vmtersasongen sku!le
Alpbacken håller f. n. ,p~ att lord-l
debiteras ~5 ö~e extra pr r~k~mg
ningställas och torde bh äkklar om j
mot ett sarskIlt tryckt fnmarke
Rudolf Svensson.
några dagar. Det är också· på tiden, I.
och att de härigenom insamlade
ty redan den 31 jan. går tävlingen
medlen skulle användas till utRudolf Svensson, den. starke
om Alpbackskannan.
I
brandmannen, vann på söndagen
rustning av och ersättning åt
Deltagarlistan är ännu icke klar
på bättre arbete över SAIK:s
räddningspatrul1e>rna har ännu
men så mycket är säkert att tre
blonde tungviktare John Ny, icke kommit närmare sitt realinorrmän komma att deltaga. Det
serande än att det framställts och
man vid ögers brottningar i Bråcblir i år Nordtröndelag Skikrets som
'ke.
diskuterats och' även kritiserats.
står för representationen och - en:;:
ligt vad ö,·P. erfar har kretsen
D-et yar fullt hus, fina matcher och
Men låt oss ta upp spåret efter
de försYlll1na turisterna som
anmält Torstein Bjugall
Johan god stämning, kort sagt en ibrottnings- l
matine av det mera lyckade slaget. l En turist går bort sig i fjällen. kämpa mot storm och köld och
Schieflo och Kåre Wist,.
Patrullen
Schieflo är, om vi inte missminna Synd bara alt man inte också fick se Var han förståndig nog att före tilltagande trötthet.
oss, Steinkjrers bäste hoppare och var olympiske guldmedaljör i wel- avfärdeR meddela målet för när- har kanske varit u~e och letat en
innehar bl. a. backrekordet i Sved- ter, »Preyen» Svedberg, i aktion. Han maste etapp ha möjligheterna att hel dag i den trakt där ~uristerna
janbacken. Bjugan är frän Regra yar sjuk och fick nöja sig med alt tit- rädda honom från en ödslig död sist svntes till eller dit de kan tänoch rekordinnehavare 1 Byåsbacken. ta på.
i fjällstormarna ökats med åt- kas ha hunnit. Möjligen alarme~
lIfatchen mellan Nyman och Rudolf skiIliga procent. Om han startat rades patrullen för sent. Här
Svensson blev sannerligen icke av från en av Skidfrämjandets sta- gälla minuterna· liv eller död.
uppvisningskamktiir.
Bägge gingo tioner har han förmodligen an- Spaningarna måste nu utsträckas
Alla rätt...
för fullt och det blev också en ovan- tecknat etappmålet· och den be- till ett större område. Patrullens
ligt intressant match. Stockholmu- räknade ankomsttiden dit på de resurser äro fÖI~ små härför. Nu
Stryktips.
ren hade i stort sett övertaget och ar- block som finnas utlagda. Med- är dunden kommen för militär2 Bradford-Derby C
0-4 betade energiskt, men iiyen Nyman delande ingår att turisten inte detachementet i Östersund.
2 Cardiff-Grimsby
1-3 rrjorde en utl11lirkt match.
kommit fram. Och nu träder den
På Jämtlands fältjägarrege2 Chesterfeld-Arsenal
1-5
"Bäste
briickebrottare
yar
John
Köhl,
räddningsapparat
i
funktion
som
mente
ligger ständigt en fjäIlut1 Coventry-Charlton
~=g som blev tYåa i fjiiden'ikten.
har endast ett fel: att den icke rustning i beredskap för 16 man
x Luton-Blackpool
1 Norwich-Liverpool
3-0
Malcl!el'lla, .
kommit till mycket tidigare äh och sju hundar. Allt är ordnat i
2 Notts F.-Sheffield U.
2-4
för två år sedan. Många männi- förväg in i minsta detalj, från
1 Preston-Newcastle U.
2-0
(segraren nämnes först).
skoll'v' skulle då ha räddats.
t'll k f t
2 Southampton-Sunderland 2-3
Bantamvikt: H. Gissberg, SAIK-H.
draghundarnas .seldon l s o e.1 Stoke-Birmingham
4-1 Hallsten, öger, slängkryss, 8,32.
Den närmaste av de 11 civila tet för skidpjäxorna. Proviant
x West Ham-Bolton
0-(,
Fjädervikt:.T. Kähl, öger-::-F. ~6- räddningspatrullerna som äro för flera dygn är avv4gd och in1 Wolves-Middlesbrough
6-1 derherg,
Torpshammar, omvant hv- stationerade i Jämtlands och Här- lagd. Tre timmar efter utryckrr
.
r A;dersson.
ta llled nedpressad
5,39. G. J'edalens fJ'ällområde alarmeras. ningsordern skan detachementet
SAIK- hrygga.
F. Södel'berg,
l
3,48.
G.
Andersson,
Varje sådan patrull består av le- vara på väg till fjäl regionerna.
Torpshamillar.
Bandy~
SAII\:--J. Köhl, Oger, 3-0.
.
dare, ställföreträdare 00h 3 mall. F'örst få medlemmarna en till'Mellanvikt: O. Jonsson, SAlh.-A. Det är bygdens folk, vana fjälI- dighållningsorder som förpliktar
Norge vill ha landskamp i lrandy~
Pet'sson
Nackswing. 2.4G.
1'\. karlar, förtrogna med lokaIiteter- dem att vara i Östersund inom
Rmndi~, ög-er.
Torpshammar-S..
p',erssoll.
(T. T.)
Stockholm, 18.
(igel', nackswing, .'27 sek, h, ostman, na, .som utgöra manskapet. Det senast 24 timmar. Och när utNorska bandvförbundet har, cnligt äger-N. Brundlll, Torpshammar! finns 10 stationsarter : Medstugan 1·yckningsontenl. kommer kunna
ett oslomeddeh;ndc hänvänt sig till backhammer, 8.20. O. Jonsson, SA [1\. -Skalstugan, Storlien, Åre sta- de inställa sig i utrustningsrumdet svenska förbundet för utt höra -s. Perss,on, ögcr, livtag. 1,53. K. tionssamhälIe,· Västra Vålådalen, met, vare sig de befinna sig i
T h"
sig för om möjligheterna tiil lands- östl11all, äger-Ä. Persson, öger, J;ack,Bydalen-Hosjöbotten-Glen, 'smoking eller i pyjamas~ y ar
kamp i bandy. .. ~fatchelI osknlle, en~ hanllner G.24. O. Jonsson, SAlh.-:N.
ligt -det norsl\3. forslaget, ga den 2::; Brundin, Torpshal11mar, nackswing. Tossåsen, Ljungdalell (två patrul- finns allt vad de behöva ha på
28 sek. O. .lonsson, SAIK-K. öst- ler), Bruksvallarna och Fjällnäs. och med sig. Det är nämligen av
febr. i Stockholm.
man öaer, höftswing, 1,17.
En dylik patrull kan inte rycka vikt att klädseln och utrustningt'ungYikt:
Lindgren. 2,28.
SAIK-' d re Iänss t
t elI a"l' fullsta"nu'ig-t
S, Lila
t;issler,
Swing,.T. krysstag,
J. ut medmm
yreI
sentge.
_ enhetlig. InHandboll.
Persson, äger-S. Gissler, Swing. order men det är givet att det of- genting onödigt får tas med, men
backhammer. 4,48.
tast brådskar med deras utryck- ingenting behövligt får heller fatTung\'ild: Huclolf Svensson, Brand- ning och ordern måste nog mån- tas.
kårens L F.-Akerlllan, öger, släng· Q'ell ga·nQ' komma "edan patrullen
935 . d .
..
I östersundsserien
elas l· aftOll
två matcher mellan jc""SS 3,39. J. 1'\ v mim, SAIK- Aker- ~
~
_ I mars 1
gJor e VI en ovsp 1--F. 4:s r. F. och r. 5, B- man
.. , ,
,dubhelnelson,
)
A.
äger,
11,20. R1J- redan gett sig iväg. Till utrust- ningstur i fjä Il en, b erät LLar k'apl. F. K. B. Se annons!
clolf' SvenSSOll-J. Nyman, 3-0.
llingen för patrullerna har läns- ten Olle RiIiifors, detachementets
ALLSVENSKA SERIEN.
Pl·islisla:
styrelsen anslagit 50 kr. åt var chef, vid ett samtal med Ö.-P:s
Flottan Karlskrona-Flottan, Stock- ! Bantam: 1) H. Gissberg, SAl K. ; 2) och en, och under spaningsarbe- medarb. Vi gjorde först en för.
bolm' 12-6.
H. ~~oUst~n. öger~
, '. tet utgår dagtrakt~mente me~. 7 söksutryckning. Kl. 8 på morgolUajornas IK-IFli., Ihistianstac1,
fJadeY.:·lkt: ..1) G. ,~nderSS~~l. SAII~. kr. pr man. Regermgen har an- nen gick ordern och det var be19-11.
2) J. h.ohl, agel'; 3) J. Sodcrber". nu icke avgjort om särskild, år- stämt att vi skulle vara klara för
---I'
.. tt'
k Il t · t'll l
.
l Torpsl1al11mar.
~fellanvikt: 1) O. Jonsson, SAIK;
19 ersa 11ll1g S a
il ga
l
e- avfärd om fyra timmar men vi
: 2) K. östman, äger.
'
darna av patrullerna.
hann på tre fast· utrustningen då
Skridsko.
L~tt ,~ungrikt:. 1) !~ll~ Lindgren,
Till följd av den ännu brist- inte var så ordnad som nu. Med
SAn..
; -) J. Pelsson. o"el.
f"ll'
· t11mgen
·
k-an en s åd an en buss och t va• l as.tb'l
k" d .
"
'T rrvi!'t· 1) R Svensson Branda 19a utrus
l ar or e VI
rsk m .
. .·t
lUll","
•
,
. k e h a nagon
o
. M
En?;ues t ,an~en ~o . 'astarc .."
kåren'
2) J., Nyman,
SAIKj 3)
P. Ä- pat ru Il IC
s to r a k - VIa
.r a ttmar t'll
l O" ver h a Il en och
skndsliO.
kermdn, öger.
tionsradie, högst 2 mil. Den mås- därifrån med skidor till Bydalen
Vid tä;vling~rna ?m .!.'l"C?rgemäster= i
MELLANNORRLÄNDSKAN.
te ha möjlighet till överI~attning som var första etappstationen.
skapet pa skndsko l G]OYlk blevo re I
.
i turiststugor, fäbodar eller dy- Expeditionen byggde på fingerasultaten: . 1) E
tauo-e11 4? O.
*~i1:;T~i::a~~r
0-11.
likt, vilket naturligtvis inkräktar de förutsättningar men i själva
500 m~.:
. 1) Engnestangen
ngnes,..,,~,
.
.. ke lllS
. t"lld
. lsef'h
~~h d""
1.500
2,21,7.
ostersund-Brac
a.
pa. ..ror~
~.I. ?t en vml
a~.med verk et re k apI·tu1era d e VI. d em"' som
5000 m.: 1) Elviger 8,41,8. .
Poäll~stälJninJ?:.
ocksa pa mOJlIgheten att radda rådde vid den hemska fjälltl'age10,000 m.: 1) Ch. :I\.fathisell 11,18,9.
m. v. oa. f. s.-n p. den eller de vilsegångna. Ett för- din j Anaris- och Oviksfällen i
Torpshammar 7 7 O O 53-13 14
januari 1929 då stockholmsyngFöRENlNGSJIEDDELANDEN.
Östersund
5 3 O 2 25-21 6 ett smidjehälte. Efter fallet kunde lingarna Arne Freese och Len. Frösö
. IF. Sam tl'19a ..br~tt are .sam
Ange
76 32 O
' . ' Bräcke
1 34 23-43
26-32 56 H'all''"'crt!'~ ickc resa sig upp och det nart SJ'östrand omkommo tilllas i lokalen tisdag kV8:~l l van~I~. tId Alby
7 2 O 5 28-37 4 stort klart att en allvarlig olycksiJJän- sammans med fjällföraren Per
.
intr:äffat. En första läkarun- J h
J
dl
d
för tränmg
un der for-bundstrana. . ( V I'skall
6 1 1 4 23-32 3 ·delse
. .
dersökning gav vid handen • att -den o ansson. ag yar me em i en
rens lednmg,
ÅllJ?:ebrotiaren lIalJberj1; aU- skadade fått bägge henen förlamade. militärtrupp som utförde spavarliJ1;t skadad,
Han remitterades omedelbart· till ningsarbetet tillsammans med
(T. T.)
Sundsyall, 18.
Sundsvalls lasarett, varifrån l11edde· lapparna, och vi fick många bevis
Under broltning3lävlingm' i Ange las aU hela undre delen ay kroppen på hur nödvändigt det var att en
D Bopstadius. T~l. 1109. . .. darren ble" en av de t=1v1anc1e blivit förlamad.· Det är b.-dligt att
s o nfrån
" . Änge i en match
<
•
12831l pa
A. HaUbet'g
ef· HaHberg fått någon ryggkota skadad. planmässig räddningsorganisat.i011
ter 6 min. nedslagen i mattan genom Tillståndet hetecknas 'Som· all·varligt. gjordes upp. Bara en detalj: först
I
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Olycksfajjförsäkril1g~

J

en hel vecka efter pojkarnas och
appens avfärd från VaUbo fick
man reda på att de icke kommit
fram till etappmålet som var
Rosj öbottnarna.

*

schackk o n gre ss.
Världens största schacktävling i
Stockholm i sommar.
Förberedelserna för världs:
schackkongressen i Stockholm l
sommar äro nu i full gång, Ko~
gl·essen,. som anordnas .av Sverlges schackförbund på uppdrag av
internationella
schackforbundet,
kombineras med nationstävlingar
och' turnering om världsmästerskapet för damer. Tävl~n~arna'
ä.:ra rum under tiden 31 Juh-15
a~usti och förläggas till Royal.
Man beräknar att omkring 25· nationer med tillsammans 125 tävlande komma att delta, och då
dessutom talrika intresserade från
de flesta länder komma att medfölja, kan man vänta ett mycket
starkt utländskt publikinslag vid
denna största schacktävling i världen. Det är sjunde gången en dylik internationell kraftmätning
äger rum. Sverige har för varje
gång placerat sig allt bättre och
belade i Warszawa 1935 andra
plats, vilken insats är orsaken t~ll
att nästa kongress nu förlagts tIll
Stockholm.
Kongressen står under beskydd
av konungen. Vidare har bildats
en hederskommitte med excellenserna Hansson, Sandier och Venstatsråden Pehrssonnersten,
Bramstorp, Möller och Engberg
samt överståthållare Nothin och
stadsfullmäktigeordföral1den J 0han-Olov Johansson i spetsen.
övriga medlemmar av hederskommitten äro direktör Bertil Almgren, fabrikör A. O. Andersson,
riksbibliotekarie Isak GOllijll, direktör J. Sigfrid Edström, dr
Sven . Hedin, utrikesrådet Fritz
Henriksson, bankdirektör Ernst
Herslow, generalkonsul Holger
Holm, landshövding Malte J acobsson, direktö;r Albin Johansson, borgarrådet Oscar Larsson,
generallöjtnant Gösta Lilliehöök,

Detachementet var organiserat
i fyra patruller, var och en under
befäl aven officer vars pulka drages aven hund. I den fjärde P8;trullen finnes dessutom ytterhgare tre hundar. Varje patrull
består i sin tUI' av två lag om
vardera två man. Det är den min.sta enheten. Varje lag är utrustat så att det kan sköta sig fullt
självständigt, både ifråga om förplägnad och bivackering. Vi var
utrustade Ined en radiomottaga~
re som kL 12 varje dag tog emot
rapporter från östersunds radio- dylikt span!ngsarbete. Man bilstation. Meningen är att den rädd- dar en kedja på ända till 2 km.
ningscentral, ~m under länssty- längd som får sträcka ut sig på
relsens ledning skall dirigera spa- en bas' vinkelrät mot åkriktninningsarbetet efter vilsekomna tu- gen. Varje man får kompassriktri~ter, vid bestämda tider skall ningen och sen kan man kamma
lämna meddeland'?n i radio som igenom området flera timmar i
vi kan avlyssna ute i fjällvärlden. sträck, utan uppehåll. Lapparna
Spaningsdetachementet är endast kunna inte göra det så metodi.skt,
ett· organ . som skall samordnas de åka gärna hit och dit, deras
under de andra. Vi ha också med fjällduglighet annars i all ära.
oss en fälttelefon. Så fort vi kom
- Några andra erfarenheter?
i närheten av någon telefonlinje
- Det skulle i så fall vara att
kopplade 'd bara in oss på linjen utvecklingen ifråga om utrustninoch kunde på ,detta sätt få direkt gen gått så fort att många förförbindelse med räddningscentra-- bättringar kunna göras. Det gällen.
ler pulkmaterialet, radion och
Ett annat medel som vi begag- fälttelefonerna. Av de senare
nade oss av var flyg, vilket sked· finns det nu lättare typer än dem
de i samarbete med Fjärde flyg-I vi använde för två år sedan. F. ö.
kåren på Frösön. Härvid använ- har det nu tillkommit många nya
des stora röda signaldukar, som telefonlinj.er i JämtlamdsfjäIlen
hundarna r. ö. fingo ligga på om ·dlket underlättar möjligheterna
nätterna. Enligt en överenskom~ att med fälttelefon 'uppnå konmen teckentabell kunde vi ge fly- takt
med räddningscentralen.
garna order om att hämta mera Samtidigt minskas också riskerna
bränsle i form av bensindunkar, för turisterna att gå vilse då de
i förväg iordningställd proviant- kan följa telefonlinjerna.
förstärknihg m. m. Tre dukar i
Då jag var nere i Alperna här.
rad utlagda på det vita snötäcket omåret lade jag märke till en sak
betydde att vi önskade informa- som gladde mig en hel del. Det
tioner från centralen. Önskade V1 var att de sjukvårdskälkar man
mera ingående besked fick flyga- all'länder där nere voro av samren order om att gå ned på när- ma typ som dem jag arbetat för
maste fjällsjö. Allting fungerade att få in här i Sverige, alltså av
förträffligt.
pulkmodell. Det kan också för. Då man skall leta efter turiste:.' tjäna nämnas att det på vissa
i fjällen gäller det först att söka platser i alpvärlden, angivna på
upp platsen för de sista spåren kartan, finns stolpar uppsatta
efter de saknade. Där får man med ett litet tak. Här hänger en
göra en sannolikhetskalkyl, d. v. pulka ute året om till tjänst för
s.. me? l.~dnin?, ~v ter::ängen och dem som råkat ut för någon olycVId tIllfallet lfraga radande vä- ka, ett benbrott t. ex. J ag vet inderleksförhållanden beräkna vil- te om detta är nåo'at för oss att
ken väg de måste ha tagit. I 75 ta efter. Huvudsaken hos oss är
~IQ av fallen kan man gissa rätt. att de civila patrullerna utrustas
Betr.äffande Sjöstrand och Free- ordentligt.
se VIsste man att de sökt en jakt- Sen blir det väl O'anska svårt
h;ydda vid An~sjör:.s. norra ända att omkomma i Jämtlandsfjällen ?
v~lken ~m:llertIdo rIVItS. Vid till- - Amid går det ju att ordna
fallet .. lf~aga radde ell så hård en sådan sak 0111 man nödvändigt
n?rdvasthg st?rm att det inte vill det. Det avgörande för räddgIck att taga S.lg fram ens .i sid- ningen är emellertid att meddel:~,
mY~ket mmdre mot vmden. lande om försvinnandet kommer
1
\1 • ber~kna~e att de omkomna så fort som möjligt. Vidare har
maste at~rfll1nas efter en linje det en viss betvdel~e hur turis?ragen fran ~nas~öns. nordspets terna ifråga. år~ klädda. Hittills
l .:akt SYdOS~llg o l'lkt?-mg. Detta har· det varit dåligt ställt med
st.amde .. Dcksa pa prICken. Alla förutseendet i det fallet. Huvudg~ngel.· ar det dock mte så lätt att saken är ju fortfarande att klägora kalkylerna. _
derna är l~.tta, och framförallt
D
..:jo: •
chika. Men elegansen brukar inte
et ~.ar VIsat SIg .v.ara till ko- fjällstormen ta någon häu5yn
lossalfordel att ha mIlItär med vid till~ slutar kapten Rimfors.

t' ....

