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SverWta i!hockeytörbundet har vid
torsdogen utaett Söder·
'lälj~ SK tör I'e'An tfn Polen. Söde-·
..tälje kOT1)1Tler oU representerns av föi·
oaminanträd~ pA

Janpe

IJedstrand. Hammarby - IC: _LOw
Södertälje.' P. Haggren: Södertälje. C.
Abrahamsson, Södertälje - O. MalIr,·
berg, Södertälje. H. Lövgren. Södortäl·
je. G. Karlsson. Södertälje, B. Thor.
berg. Södertälje. Y. Lil;eberg ~la, L.
HeUman, Hammarby. T. CarlssOO, Si>
dertälje.
Avresan äger rum från Stockholm den
"18 december med blt till Gdyni.. Den
första mat<:hen spelas troligen i Kato
wl... den 22-23. Den 2.'>----28 blir del
en Internationell turnering I Zak~pane
..mt 1-2' januari I Krynica, eventuellt
nA&on mera mat<:h i Knlkow.
Södertälje har tränat energiskt pil Ii.
stf"'<\ och kunde :;/J. sent &om i SÖIl<lags
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ETT PAR LAPPAR
I ALPERNA.
O. Rim/ors, S. Bereman: På fart i en alpbe~ är nämligen Inte· något
skidor i A /pcma.' C eoers. vanllgt faU; det llan räcka ett par, tre
hun~ ~.Ier och tlutar l\all Inte så 5liI~
7: 50.

tr~i5~~es

uppträder Calle Abr.
ha~ i laguppetälJnjngen. Hans ho(
Bit lägga upp och vila pi lasrarnB tyclu.
ej iibehöva tas så allvarIllIl

lan p4 sjukhuset.
\ s~:rgnt~:~kr~:
Sällan har jag hatt så mycket nöje av
'Pen Bom tet\ Sigge Befil1'\lln och Olle 1:..;,
-----------",
;erlhu.sel. Del en ldrolt.bok ,.om t sällakap med dc båda ~an lekfullt 0Qh lältert kasta slJ ut
~~rU:~~,~~ "enkla lopporno" Olle Rlmfors och Sigge för våra sv~a fjällbranter har svårt bä'sta damerna. Sigge av 3 och Olle av 3
i..ter på Cir· Bergrr.an i &eras "På olddor I Alperna". att sätta sig In I att dessa herrar vid stycken.
la.
Möjligen kan delta bera. på att jag har framkomaten till Alperna V1!lrltade och
FWU1tla $&Itll1Ulnlagt bara 5 'hemr i
kvorvarande lilet klockarkärlek. Ull utförslöpandet. kände alg rom mer eller mindre riybör Sverll" som kunde slå mNtarinJlorna här •
visa sig På konst på skidor ocll därför med läaldld . jue och första Uden till och med hade nere skulle mycket vara vunnet, utropa
~d:r ~~:~ begärlighet kastade mig över dennA för. sina Qvennän I frW'l.!Rl1än och italienare författama. Varen lugna. De herrarna
,ulffiärkelo~. ota oammanhängande akJldri"l .. av· den (enaelsrnän och tyskar atA den lIChwel komma nog. Och den degen de komma
, i kvÄll oc}> imponerande a1p11'l8 $kldlltnlngen, Inlfrin ~ och öoten~ \op~ten så nära bli de aäkert' 50 gånger S stycken.
en. nämlige~ t d
d (Olle Ri f
b
från St An
MOlal". ocq • u era.
m ors rev
.
 a~\ väl lIWst hcmmav<ll\all fiiller uta!aget
Vad som .faltsa hemma är väl snarar•
.0
Motolohari ton am Arlberg. tÖmt· vintern torde Da- I tiivlinpma).
wper. Man begriper oå väl törtallal1\ll
Att de både lapparna ledan he<lrad. när <leru första r.eflexion I Arlberg ror
,jkås lä truk", ge"" l'{yhcter. J~sare ha I flott rn\Nl.e),
\ Men ja.g tfOr alt boken kon ~ vilken all och ou med aU .....bbt visa kl..... sill c'lm att "de bacll:811;lll skulle vi gärna
: som hälat spertlntresoerad läsare Uka kunde kanalle lyda på att Svorge akulle vUia flytta hem Ull ~vllt1le.".
'myoket Den är trevlist och lätt skriv..... kunna tl en del att säga till om, om
rakt på W<: och flärdfri.
talrika Ini sportgrenen toge. upp mera på Jlvar här
•
.telserna till oentimonlala Inalurutaväv-i i sid,ana distrikt som ha liåll"a backar att . Boken lir 'lngen lärobok. Den förulslil.
nU>ilar ha författarna garlllke. hygallgt lye- kolTlJ'l\{l med.
ler ~.tt 'Ilum kan skfdteknlk~ ifUJlder
kala undvika. l Itället ha de btadkClll1il'
j..
dch kiblner ~rn>ert\l\, Men cUm kunnilt
·mU en..lck.e zinIA spinning boken la....' .
. i,··
~;·"L~~·:w.~r....~~ ~ Q)!4'
\~ ..ullfrln "olna förllla nervÖ6alnBat. Man f~ a~ att de störtlilpe,llde seljVeraratt.. otlil)'iteJmiken ar ~• .
• ~J.'l'Ol>l;.lmbYasa elever ho. den väcJda.; dan!ema·l·denna llvafarll118 idrott kunna ~: f<l\" ~.• ··<\J.'~_l :~.
berömda Hannes Sehoeide,r I Arlberg och u~ en så höS klass att deras ~t'elltatlo- ~ \ICh .~krlsliaalan, rNa· o~
lill sina tävlingslopp bland världe~ ner otts skulle räclra till tårnJlmlllla ple~ ·verar··vldarol " - amalapVlga tft'\Uldsläll·
trämsta skidkanoner. Skildringarna ajr eerin8nr på de manliga proiektUe~ .~. den'·~ linjen hin ~ ö.et
ns- och Ka.,daharloppen, Panenn-Der prisiiSlor. Men man kfl!1Ske kan be~ipa Ilmlllill'~ tlll lojopetWna, tack vara v~~
byt och vad de stora störU.iivlingarna!le saken vid tanken p4 att till utförwlöll~ kl't/llPCln ~.M \l'Ih,l<;~ lutning 9'01
ta vimla ~v ~r ..och fylla _ lMd Inte bara fordraa atyrka ocb. u.ft,ullln backe~ man liter '1\~Ö1'i'~ att ord"'1/Ji1
bounqran (lver den djarvllet eIIar, rilttare ocksl ett oå hl!gt utTec:k18t balanssinne fr~vlk.t. ~~=ea..,.. Framviklen . ar
lIllgl det dödJförakt som synes utmlMa .... nAcONln kan btadltommai av en arlberg~~ ... '~: ~lIan .kall h~ on
hela den alpIllIka &k.idellten.
mänriJska. Och aInne fl)r balana (kropp.- k~a 4'#: ~~:~.f<k.e Ii~. egna skidor.
De.t är sant a\t deeoa .lddkanon(>J' (ett lig belana) ~ 1u. d8A\~il alltid haft, llk- Att av rll<idhAga "'eller annorled.e• iåQ \
uttryak &om forlaltarna tugga om Anda som .:atarkt uwrligla.d .föij~ AUt- .I·~IIfi,.lb"~ boI1om !Il .lycgWe och
.
tJlI tdiMllng) eller skldpropektJllll". "lm de '10i, rW: ~n ~te \l.t.~·~ ~ ... ;~ l! . '
. '.. '. . .
•.
.
egentIlgen borde h e t8.. ottaAt .tA pi benen aå ..ti d. ~ade ~". ~ik M( .~
l de svlndlaod.. alupen, men ~ d. falla, i Ilet -'Pra i'IS-le~ ~ vi1QI\
Wu.4. ~1IIrt 1Ii" ~\ ~ det f~l'1lta na·

o.
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då falla de. med ~ed. dll.äIIeo <1et ~ atariaad. haffU'l\ldc1e a
~1U:1Jga.·tn~ cl.. ·.!~~~er{""'" utI~
bleka a1lv(lret. Ett tall ~. 4Il-OO lull. p1ataoma,fblco cM .~ ~Ir a,.· de .'~ell.hat- a~ llverYbma. detta alt rne4
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~ och eGS kr. Jl'."l\t div. II aödra 2.088
",.1.031 \,r. ..
.
. ,pps"o:l,ka,,' ostr~ grupp 54 och 27 kr.,
,;nI ,'astra ''''upp 12 och 6 kr.;
Osts~:rnsh,,) :!~4 ~ll'n 14, mellansvens1tan
"och i, nord'"'''''''' ,erien O och O, västl'1usbo, ,oJ:'" .;:'I\pp 3 och 1 .samt nor
~ !Tupp ~h .... ', ~3. ,)'dsv~nskan 74 och
',. sed;:' :Hl'~~'''' \Tn,k~n 357 och 178,
~~oslra _,"'\("', i ",1l 3 samt norrländska
~rien S oc.b t

Djurgården-Velia l klubbmatch
On!

siJndag.

l:PPSALA. torsdag:
Er ,---::."·lO.,h·h i brottning ~tkam
"-\ på ,ond,,~ t ~- ,,,:olm mellan DJurgåF"
im och \"rLi, J "'. \,; man starka Upp
,alatnmpen ;1:<\;":.... (.... fr;\~l~ ..:'t lättviktaren ~n
,"l Broa·.:lI1. i, :',\ ,',d fjolårets SM, och
~elt~T\'ik\(jr~n .;\;~~ Pctterssqn. som eröv
"de l'l\pokl,\rn ,.,." ,<Imma. tävling.

.os.

!

, __ A\bano CK' .\- o. B-lag. handboJa
_match mo\. 5pimga kl

. ~'ol

13.30.

"Iran,;",:"' :'_~.,.:1 dyka före Midor

ni ned mol dJIl~"'::

Man kan gott ~

•...-ripa 'hans ;;·ek..:, J,\ man hör vilka .fat
ter del kar. "il ir"p om nedför',fjällv!ii:"
gama. .\ar

:'chw~i;~urcn DavId Z~~gg~ v~.
hade han' en

flS-lal'1m,",,, ;(O,-lIopp

