dentligt I vapnen när de möttes, Casmir
bjöd nog på elegantare. stil än de bAda
ungrarna. men förföljdes aven oförtjänt
otur och ficJt därför slutligen efter om
fäktning nöja sig med tredje plaben
Segrare blev nämligen Kabos, med lands
mannen RajCllll7\yi- pi andra plabl - stort
jubel l det ungeraka läRTWt! ADa ~ ha
de dock l' poän« vardera, varför om
fäktningen avgjorde placerilU(e1l p8 prlsKarl libtan. Bedömnln«en av tävlln~en sköt.
tes med sedvanlig rutin och abeolut
oväld aven jury med major Bertil Uggla
110m presiden t.
oensation
Försöken toga sln~ början vid l-tiden
~ Is- på eftermiddagen och l{ingo på tre poufer,
. wmat, ur vilka följande 9 &edan glnge fram I
ln~e'l finalen: J. Kabos, Un,~ern, A. Lelders ,
I at: ab- I dorff, Danmark, H. Granfelt, Sverge, E.
,:~hngs- . Casmir, Tyskland, E. Winterthun, Norge,
forvän,ar A. P"reese, SverJ{e, A. Raj~yi, Ungern,
JUl .. ront Gelwitz,
Tyskland, och prins Gustaf
:.,corvå- Adolf, Sverge. Prinsen och' Freese äro
IQta satt värda en särskild eloge för att de I detta
g~n. förnämliga sällskap slaga sig fram Ull
~.or dyrt, finalen. Freese har nu varit finalist
,~gt med samtliga' tre tävllni(!ldagarna, och mera
Borg- kan man ännu ej begiira av honom, efter
lUTller:
operationen i benet. Prins Gustaf Adolf,
och sitt som inte har så mycken tid över för sin
ii.r abso- träninl(, var bättre I slag under fö~
~lga lan- ken, men kandit ionen var ej riktigt till
....
räekllg för, final kampen, där han end~t
forsaka I fick en ~er. Det var i alla fall pamPlqt
kanske gjort av prinsen att ställa upp och hålla
em~ller- ut i den hårda konkurrensen.
,
~lt,:ga: Finalen dominerades tidi~ a~ ~.asmir,
&Tie
men Kabes följde honom tätt l hälarna,
rm al - varför spänningen stegrades till nära
ma pre- bristnln«sgränsen, när de tvl möttes tUl
de. Om, den avgörande aasauten. Kabos större
~. Vår snabbhet och smidighet blevo avgörande,
älpe. till men Casmlr förlorade med all beder.
'ill detta, Och att han sedan förlorade även mot
re blevo' Rajcsanyl fAr väl marast tiUskrlvas en
a att de förklarlig tävlingströtthet.
t. Kan

I

I Slot\$

Hem fr6n Arlberg.
Den sveIUka skldtekniken,
sade kapten Rimfors när jag träf
fade honom efter hans hemkomst
från Arlberg nära lnnsb~
nog legat närmast den. eng~
Schweiziska skolan, men miste s!i
kert revideras i riktning mo~ ArI
bergakolan.
Engelsmännen 'ha en' gånJ" Jirt
schweizarna utförs}öpnlni. ha tagit
saken rent SPOrtsmässigt och lekt
på höjderna för lekena egen skull,
blivit en sorts skidakrobater. De
kalla sig fOr resten hundraprocen
tiga amatörer men är man
amatör när man ingenting annat
gör än löper skidor i fjällen. bara
för att man råkar vara rik och
inte behöver göra riågot annat?

'nar

Sakral' och fortast. .
Arlbergskolan tar saken fUn
kis. ~n vill.lära in den stil och
teknik som på säkrast möjliga lIll.tt
och kortast, möjliga tid under alla
snö- och luftförhåll8.nden tar mig
ned utför höjderna. För arIber
garen är alltså inte tekniken själv
ändamål som hos den engelsk
schweiziska sko~

Nya

linJer.

nu

Rimfo~ medger
att den tek
nik som han själv oCh Dyhlen gltt
1 spetsen för är mogen att "revide
TaS och'göras ändamtlaenligare och
enklare I överensatlmme1se med
den arlbergska stämtekniken. En
del kOMtiIika rörelser.PCh hopp tA
gallras ut och det ,väsenUip, det
funktionella, behållas. Han, koni

mer också att fÖresli Skidfritmjan
de att instruktionerna göru om
och att kurserna sprida de nya lä

roma.

I

Dldsflrald.
De båda

5Vena~

Rumors

~

BergMan ha ·ju lyclcita,pJacera 'If,
relatiVt hYallifl er.' *tpiDa' U1fo~~ ,

OLLE WIKEN,
Österllund, 5 :a- i EM.
Att de, tvA äro av yppersta klass framiit
dirav att de l SollefteAape\en aiolO' de tvA
Olymplasegrarna, Alf Andersen Wl28) och
Birger Ruud (1932), vidare olympiska 1iI
~er. och bronsmedaljörerna fr!n Lake Pla.
cid, HallJ Beck och Kaare wahlberg, fjol
Are\$ Europamästare, lonabrocksegraren
Marcel Reymond, finska mästaren Valonen,
Norska storfavorten Reldar Andt!1'lel'1 m. fl.
Att komma trea och femma bland världenS
yppersta hoppare säger en hel del

J

