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ORST 
OCH 
STORST 
,Åre (ÖP) Det här ä:r en unik bi,d. FÖr törsta
 

gången träffas dom: Slalomkungen Ingemar
 
Stenmark, 22 år, Tärnaby och slalompionjä
ren Olle Rimfors, 83 år, Åre. " "
 

aBe Rimfors är mannen som ~"tte studerat Ingemar i TV (han missar 
igång det hela på 30-talet, när han aldrig" ett åk) kommit fram till att 
kom hem från Österrike fylld" av iver Ingemar skulle bli ännu bättre om 
att lära svenskarna att åka utför. han kunde lyfta på klacken. 

l går kväll fick denne "slalommis Ol'le anser att In"gemar åker på ett
 
sionär" äntligen en stund ensam med spec iell t sätt:
 
Ingemar, den som har gjort utförsåk - Han tillämpar vår nordiska
 
ningen till var mans angelägenhet i längdåkningsteknik alpint" säger

detta -land.
 Olle Rimfors; och fortsätter: Men
 

Och vad Olle helst ville prata om
 dom alpina biridningllrna hindrar ho
,ar åkteknik.l ett helsidesreportage nom från att utnyttja tekniken till ful

nyligen j en kvällstidning Iwnde man lo.
 
läSa, "lyft på hälen Ingemar, då blir
 
du' oslagbar". Det var ODe Rimfors
 FORTS. PA SISTA SIDAN G) 
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sort\ sade detta. Han hade efter att ha Olle - den törste ~ o.ch Ingemar - den störste. Foto: Lennart Linden,. 



," If' ,fP'~TS; 'F~,AN" SID. ,E;TT 
t~ j

il ~~ta:p~~i~Q~ n.;t~r lä~ge om i g~r oc 
'kyä)L Ingemar Iyssn'ade artigt och bl 
'uppiii~fks,aml 'på y'ad .deiuie pionjär A 
hade alt' saga.' . ' 

• Men tt?ts ,OlleS ö\(ertyg~nde' res~ n 
nemarigtordeinte Ingemar .frångå ,si·' , p 
'n~.l\~va.ra:!1pe bind,ningar till f9~mån .a 
till, några sO,m, ti,llåte~ a~: lyfta gå 's 
klacken.. , " •I ' • 

, , ~; ~t g~'r nog' aldrig, 'sade Inge- ~ 
mar.' , " .' ,I 


