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FARA TILL FJÄLLS nu när
det börjar bli grönt här hemma du är inte klok! Hur många gånger~har inte vi riksgränsentusiaster fått höra' den repliken, då vi
packat ryggsäcken för !ttt göra 24timmarsresan dit upp och på åttatio dar få. mer brunska, vitaminer
och spänst äl]. vad en hel sommarsemestermånad kan skänka.
- Jag bryr mej inte om det där
tjatet längre, sa också 'götebol'gsredaren Gunnar Larsson i Svenska
Ostasiatiska kompaniet, när marg.red. korsade 58·åringens eleganta
slalomspåI' reäan första dagen vi
var 'där uppe~-på Riksgränsfjällets,
{;ga spänstar~a knäcker väl ~ pro'-'
toPP. Vänliga väninnor insinuerar
'blemet, när de slu,tar nu på söntill min fru att man i min ålder
dag. Om de inte slöat till av all
inte åker skidor här utan bar:.
omvårdnad som föreståndarinnan
dansar och spelar kort, meTh hOl
fröken Kerstin Ekestttbbe slösat paj
skrattar och vet bättre.
dem i kapp med sina -rara små- j
Och på -kvällen fick långedraga,
värdinnor Gisela Thornberg och "
ren sin belöning efter 20 års riks"
G11gge Sättervall. Med den senare.
gränslöst arbete ..:- sportchefp,ll
,
- - försjönk marg.-red. gärna i samtal
på Skidf,rämjandets "Lapplandia", J'UJ~liit klappade lika friskt som dm ornitologiska problem så länge
majeren och slalompionjären Olle det klappades för henne, när hon vi nu vägade för hennes norrköRirnfors överlämnade toppmärket, på kvällarna 'sjöng kupletter av pingslekkamra~,
kvarningenjör
som
man
får eget och andras fabrikat. Men un- Malcolm Törnqvist. Med de rugbybara när man derhållningen sköttes inte bara av 6ch anara metoder han lärt Sig/
klarat sju av de henne den l-åkostätande och vid blldeVppsalas och Kansas unihögsta topparna frisksportande riksgrän,sbon och versitet kände vi jU att det var
över 1 300 meter fotografen Sven H örnell visade bättre om en kvarnsten o. s. v. oss
iförd reglements- sina underbara färgfotos av fjäll- D SÅ I STÄLLET tog vi på
enlig -utrustning flora och midnattssol, endast då skidorna igen och stakade oss
och under veder- och då. avbruten av högtalarens emot platsen för Riksgränsens fina
börlig kontroll.
rop. efter strumpimportörenKurt linbana, som man nu börjat bygga
• så Strauss, som hade sitt varje kväll 6ch som sklj. 'vara klar att-Jföra oss
Redaren blev
.
glad att han spel- återkommande ·telefonsamtal med 60'0 meter snett uppåt nästa år.
Toppnotenngen. te en extra trudi- brodern borta i Tokio om impor- Fundamentet är redan gjutet för,'
ltitt för oss på kvälle~ på Si'(t fina tenavooTelrt-jil;pmrsk" ~·omull.sYä:v.ändst~tionliln,.~ch ~ den djUpa.. s.nön
munspel med halvtoner och allt. Eller skrattsalvorna, nJl.T optIkern såg VI pli nar mo man slapade
Hans trogna färdkamrat, Bro - och ingenjören Gunnar Aspltmd 1.\pp a,rbetswiren en meter i taget.
strömkoncernen~. ..stoc~holmschef och tandläkaren Charl'ie Lohrnan- Det ska bl~ skönt ~ästa gång ~an
Bl,rger Waern, forsokte mte se av- der eller Cal-I·Enk Mq,rkvall och kommer dit att dll1gla upp l en
undi>juk ut, medan de andra i ROlf Degerrnark bollade med sina korg .mot gamla meteorologstatiojärngänget, norske Waerrisvågern ekensrepliker. .
nen och seaan bara susa ned, in·
Ragna?' Naess-AridTessen och dir. D DET VAR DE glada gOSSJl,rna narr benen hunnit bli som-:halv·
Leif Jansson i Syenska Amerika- det, men i andra sällskapsrum satt kokta makaroner av anstr;ingninLinien, tog det mera lugnt efter- efter dagens glid och id de 22 gen.
,
.
deltagarna, i främjandets veokoMen till topJ;len av Voutasrijta,
som de redan klarat märket.
D MEN MUNSPEL OCll annat dOb'. långa distriktsledarkonferens ooh lapparnas heliga fjäll vill vi och
i
frugan allt kava oss uPJ;l de 1 622
bel blir inte långvarigt på Lapp- diskuter'llde
landia, man går. tidigt till sängs smågrupper alla
meterna för egen kraft även i fortför att vara uppe i ottan igen och de,17 frågor, som
sättningen.
öva teknik eller gå långtur. 55- den
energiske
Med sjutoppshälsning!
äriga spänstfenomenet Rimfors överleda:ren kap Chevalier.
hade inte mycken tid med oss den ten Gösta Froh1tt
här veckan för han hade vära kastat ut om hur
kommande olympiaäss i slalom att man ska få sven-~
I träna, men tyre.ska folket ännu
larenHias NeMchI'
mera ut i maroch schweizaren
kerna både vinter
G. Froh'm.
Bassi Schrnid var
och sommar. Ud·
inga dåliga er·
devallafrun,
gymnastikdirektör
ersättare, medan
Gu!-!an Schalander - en av' lanSvenska skidfördets tre utexaminerade skidläl'ar- I
bundets uppsi},ninnor - och göteborgsingenjören I'
da trupp fräste
Edvin Schining, ultunaprofessol'n
ned mellan de
Gnnnar Tors-tensson, kapten Jens,
röda ('ch blå pinat 1'mmpe och alla de andra verknarna med mästaren. Olle Dal11wn i täten.
Vilka. av pojkarna som ska bli
vål't hopp i Oslo vid vinterolympiaden nästa är törs vi inte sJ;lä
om,me~ 'Ake Noren frän Gälliv'lj,re
vann i alla 'fall, ,norrbottningarnas
första DM i storslalom, som gick
på söndagen ovanför hotellet.
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DET HANN inte en av de
många kv·innliga stamgästern<;t
(nästan lika många som de inanliga), konsulinnan Sascha Hansson, applåderlj., föl' hon reste dan
inn!Ln hem till 'Stockholm, men
femkamp,arfrun' Kajsa
Kavat· I

