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LSkidstlldier·· i ,AlpernaJ

. MBt: avgr,unden ,med snälltågsfart.,

Rimfors . berättar~
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!LUZZI FÖEGER, en hO A;lberg.skolans och Österrikes förnämsta
; . slalom. och' utförsl'öpnre, efter en stäm.~~,stiania åt höger.
~
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De > svenska slaJom!oparna-' kapten
Rimfors 001 löjtnant ·BergmaD ha' nu
installerat sig i S:t Aptpnmn Årlberg
i';Alperna och börjat ttäJi.ing\m.för de

1

'

•

utförslöpare måste vara högt uppdriven.
aär i S:t Anton har' också en särskild. stil,
under . Hånnes . Schneid~s inflytande ut-'
"
vecklats. Denna teknik är ~gonting alldeles
speciellt och torde hittills knap: ; -stundande ISF-tävlingama ·i slalom
past
kunna läIa' någon' annanstans än
och utförSlöpnlngrdär.,de sannallkt bli
här. ehuru den, mest utmärkande rörelsen
deltagare. Itapten Ritnfors berättar
pärmq,st är att' hänföra' ,till vad vi kalla
här .nedan sina första intry.ck, av' stäm-Kristiania.
"aJtrobatskidllingen" ,i 8:t, Anton'Därnäst 'lägger,man märke till' hur jämnt
,
' J
lägre.t:
och fint det tjocka snölagret täcker marken,
Ännu ru; vi ej känt en, vindPust, och solen
Efter den långa resan., vilken gått öyer' lyser' nu lika skarp Som' Vid påsk i Jämt-.
,
Miinchen och fjolårets ISF-stad innsbruck, l a n d . ,
'~o; nu Bergman, och jag sedan två dagar : För att komma upp på' 'höjderna använinstallerade . här ,i AIlberg. ,',' I denna ur der man sig om möjligt av bussar, vilka
skidlöpningssynpunkt så enasiående terräng föra ~ !rår! S:t Anton'på 1.300 m.: höjd
h~ vi sedan fått tillfälle att inhämta många ti:ll exempelvis S:t Chtistoph' på 1'.800 m.•
goda lärdomar.' 'Vad s~m utom den stor- ~arifrån man fortsätter på' skidor upp till
slagna bergsnatur,en.' \ först slår oss äro exem~lvis Galzig på 2.300 m. Härvid anl
b r a n t e r n.
Icke så' att Vi i Syer- vändas åtta "Felle" under skidorna. Berg.
ge SKulle sakna lika brant terräng. I Det m.qn och jag ha inga sådana, men vi ha
l ha vi riog på sina' ställen, men endast i hittills med lämplig vallning och· svensk
form av 'smA knallar. Här finnas exem- gåteknik
uppför
klarat
stigningarna
pelvis kilometerlånga ,lutningar på 3().......40 bättre' än' 'de· övriga" vilket för övrigt
Någon
grader, vilka på en medelsvensk omedelbart gjort oss smått ryktbarii här.
I skulle åstadkomma svindel vid blotta tao-. siätlöpningsteknik existerar ej enligt vå.
ken att fara utför på skidor. Till och med ra svenska begrepp, ehuru man dock tar
vi, s~m 'Gock äro tämligen vana enligt sven- sig fram relativt. bra. Bristen på större
skä begrepp. känna en' viss tveksamhet när plana markytor .gör att man ~ häller har
vår lärare, Luggi Foeger, i täten för siri' något större behov av snabb slätmatksför15-mannagrupp, där vi även ingå. som en flyttn~g.
Den . stora slalomspecialistert
den naturligaste sak' i världen sätter i väg R~df Matt. som skall träna oss nästa vi!i;ka,
och, försvinner i djupet. nen hårda 'fat -, ~kall emellertid' delta i ISF-tävlingarna i
ten fresw"oethört på benstomrlten. 'led- S;!Iefteå 4 bl. a. på 18 km: fot att ~udera
glIngarna Och muSkulaturen.: .Ty' h.~ gäl- vår längdlöpningsteknik. Ehuru' man ,väl
"leJ at'tfålä,'S():-:90" lfi-l1,:8' flitt'. inte" blott kan vänta afC-ArI,oergskolan därefter 'så,riågra: sekunder. "titan' 5-t-10·i11in. i-stl1äck kerligen··kommer att 'vetenskapligt amiiy.'
med, skarpa riktningSändringar . med' hän- sera vår slätlöpni~gs. 'och' tmiinglöpningssyn till terräng- och snöförhållanden in- teknik. torde dock det faktum kvarstå alf
iagda i rätt tid. .' Skulle'mati misslyckas vår svenska terräl".gteknik kan tillgodogöra
.betyder- en' kullerbytta i regel' en fartsatt sig en hel del från' Arlbergskolan. även
färd som ett kolli ett gott stycke eller om denna mest sysslar med extrem slalom~
'också stor risk att ,komma i någon aV-I och uiförslöpning.
I
O.. HimfoTs. '
grund. Givet är att tekniken för sådana
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