
Åres slalomaristokrati framför den unika sk/dutställningen. Med i gänget också Toni Sailer, Österrike och Åre slalomklubbs
unga löfte Niklas Henning. Fr. v. Hasse Hansson, Olle Rimfors, Toni Sailer, Niklas Henning, Anders Hansson, Olle Rolen,
Hasse Strandberg, Carl-Axel Engman och Pocke Nilsson.

Varmluftspistol
orsakade brand

Åre (ÖP) En vannluftspistol
som hade glömtslåslagen orsa
kade en brand i re Skidsport.
butik på tisdagsmorgonen. Var
mluftspistolen, som används vid
behandling av plastbelag, över
hettades och delar av lokalen
antändes.

Innehavaren Yngve Larsson,
som själv är med i brandvärnet ,
släckte branden med hjälp aven
vattenslang.

Brinnande plast orsakade
kraftig röklukt i hela fastighe
ten. Are brandkår fick ett drygt
jobb med att tvätta av och smör
ja in det lager av skidor som inte
skadats av branden men riskera
de att rosta av vauenbegjutning
en. Lokalen helförstördes.

Åre (ÖP) Toni Sailer
är färdig med sin besikt
ning av Åre på uppdrag
av internationella skid
förbundet (FIS).

- Det finns många
ointressanta störtlopp
sbanor ute i världen.
Men här i Åre finns det
möjlighet att få till nå·
gonting verkligen bra,
blev hans slutliga omdö
me.

- Jsag är beredd att komma
hit till sommaren för att hjälpa
till med störtloppsbanan. Det är
viktigt att göra en teknisk och
intressant bana.

- Terrängen och nivåskillna
derna här gör det fullt möjligt.
Dessutom finns här erfaret folk
som kan det här med alpin skids
port.

- Visst kommer det att kosta
pengar men jag tror det är bra
för Are som framtidssatsning.

- Det enda som kan ställa till
problem här är det ostadiga väd
ret. Men jag hoppas att de andra
länderna röstar för Åre så att jag
kan få komma tillbaka hit, av
slutade han.
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gången börja träna parallell
svängar, vilket var nödvändigt
på ett hårdare underlag. Tidiga
re var man van vid Telemarks
svängar j lössnö.

Få skidåkare torde ha en så
dan erfarenhet av olika skidty
per som Otle Rimfors. Han har
åkt på allt. Var med i OS 1948
och -52. Så sent som till -68 var
Olle aktiv som skidlärare. Då
var han över 70 år. Och det hän
der än idag trots "höfter som
skramlar" att han tar sig ett för
siktigt åk i slalombacken. Hur
många 85-åringar gör om det?

- De här skidorna, minns
Olle och pekar på de äldsta sla
lomskidorna, hade jag i St An·
ton 1934. Där fick jag stålkanter
påskruvade för {örsta gången
och bindningen gjordes om för
låg fästpunkt.

- Då kunde jag för första

Låg fästpunkt
Olle Rimfors, 85, var förstås

och tittade på premiämisningen
av den unika utställningen.

De här skidorna åkte jag med i St Anton 1936 minns
Olle Rimfors. Då fick jag f/Jr första gången stålkanter på
skruvade och b/Jrjade använda låg fästpunkt.

lomklubbs lOO:e SM-tecken un
der junior-SM förra helgen.

Toni Sailer, Olle Rol!!n, Bengt
Erik Graltn, med flera. Och för
stås Ingemar Stenmark och
Torsten Jakobsson har bidragit
med sina avlagda skidor.

Man kan följa hela utveck·
lingen från tillyxade lappskidor
och 30-talets första slalomskidor
fram till dagens utrustning:. Ski
dor som. har varit med om att ta
heJ!l 100-tals SM-tecken.

Även ett antal pjäxor från he
la slalomepoken finns att beskå
da. Från Olle Rimfors gamla Iä
derpjäxor till Nicklas Hennings
modell-81 av plast. Niklas Hen
ning, 17 år tog fö~reslen Are sla-
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Namn som OUe Rimfors,
Hasse Hansson, Maj Nilsson,

Åre (ÖP) Under ett
tiotal år har Åres "fix
are" , Pocke Nilsson fun-·
derat på att göra en ut
ställning av skidor som
gamla och nya slalom·
mästare har åkt på.

Nu står den där, på
hotell Tott i Åre, laggar
från svunna och nutida
storheter.


