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nler än omkr. 600 m. lång med en och
höj dski11nad på omkr. 200 m., och så
dana 'backar ha vi gott om i vårt land.

Vi mäste göra allt ·för att driva upp
intresset för de1111a förnän1.liga form
av .utförsåkning, .'S0111 •passar lika bra
f ör .c\~l:lJ7l.J:i<~) "/~;~f;t7~t"\:~?~01:~9rcl-
rar inga."m' nomen"el1er kolos~

salq.. idrottshj ärtan och -lungor, men i
stället hög grad av tekniskt kunnande
i utförsåkningens konst.

Jag tror, att vi bland våra backhop
par,e skulle kunna få fram goda tek
niker för slalom, och bland alla tu
sen "tudståkare", som årligen ligga
uppe i f j ällen, skulle jag kunna ut
peka en hel del med goda förutsätt
ningar. Men svensk skidledning lnåste
taga hand om ämnena, ordna utbild
nings- och träningskur,ser under god
ledning och sålunda hjälpa alla deS$a,
som vilja komma framåt i sitt skid
kunnande, men som nu ej har någon
stans att vända sig för att få den rätta
undervisningen. löpt

Sedan jag k0111 hem från Arlberg [
har jag både i Storlien och Riksgrän- te
sen kört rätt mycket slalom och oftast
haft intresserade åskådare, vilkas ny- la i
fikenhet väckts inför de nya möjlig- ler
heter till "skidnjutninga.r", som en ljm
slalom innebär. Alla vilja de lära, det \
vet jag med bestämdhet. Här finnes tt:
oändligt mycket att göra, och Jag hop- sia~
pas av hela mitt hjärta, att det ej måt- höj
te dröja alltför länge, innan svenska kår
damer och herrar kunna bjuda de cen- son
traleuropeiska skidåkarna spetsen i en We
modei-n slalomtävling. Vi maste följa bell
med här i Sverige, om vårt namn som må:
skidlöparnation ej skall glömmas, ty :~d
våra längdlöpares tävlingsre.3ultat kun~
na ändå aldrig någonsin skänka den ~:g

rätta respekten där nere. bät
Ri~sgränsen i april. I'P.

Sigge Bergman.

1934 års slalo11zba11a vid K.andahartävlingen. Längd 800 m. Höjdsl~illnad

200 1n. - De tävlande gå jttst banan 1tPP från mål till start för att st'ltdera
densamma.
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D. et fi~ns inget prov, SQlU ger ett
bättre utslag på en skidlöpares

tekniska färdighet, än åkningen i en
modern slalQmbana. Knappast bjuder
heller någon annan form av utförslöp..
ning'·.på.. större. tillfredsställelse och
högre grad av åknjutning; för •utöV'a~
ren. Ord kunn.aejheskriva den. gläd
j e man känner efter aU ha passe1"at
portarna. felfritt och gj ort sin slalom
på god tid. Och även åskåda·ren rycks
med inför det vackra, som åkaren
skänker, då han lätt och elegant svä
var utför banan. Slalomåkningen är
en briljant publiksport, som är lätt att
förstå och bekväm att åskåda, då man
ju som regel har full översikt över
hela åksträckan.

Dock ställer en modern slalom'sto
ra fordringar på åkarens teknik, och
den· övning man måste underkasta sig,
innan man kan taga sig an uppgiften
attgenomåka en :slalom felfritt, måste
vara grundlig och ihärdig.

. En. svensk genomsnittslöpare, som
placerar. ut .några flaggor i en backe
och så småningom krånglar' sig ige
non1 flaggparen, bedriver träningen
f elaktigt. Man får .snällt vänta .lued .de
lockande. portarna tills man i öVll,ings
backen behärskar den svängtek'nik}
som fordras för en ·'riktig åkning.
Denna teknik har jag funnit e1egan~

tast och effektivast utvecklad i Arl
berg, och den färdighet och överlägsna
flotthet, Isonlåkarna där nere visa ien
slalom, är helt fenomenaL (Österrika
ren Seelos, som under F. r. S.-täv
lingarna i .S :tMoritz åkte slalomba
nan. utom tävlan på dagens bästa tid,
gjorde en prestation, som i fråga om
elegans var häpnadsväckande.)

Det råder inget tvivel om att vi i
Sverige .skulle kunna få fram slalom
åkare av fullt internationell klass. En
slalombana behöver nämlige:n ej vara




