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Barnskidskolan 
en succe som fortsätter landet runt

Tidni~gen utkommer
februari, april, nu;, sep

tember, oktober, december

I

*
M",/klllslI'o'gijter :
l2 kr seniorer
6

kr familjemedlem
4 kr junior

MNllemsjörmaller:
årsbok, medlems
tidning rabatt vid vistelse

Si'nior:

pi Främjandets anlägg
ningar. rabatt pi publika
tioner, sällskapsresor,

lokala arrangemang.
Fa"milje'm('{llnn-:
men ej ir,bok

som o:val1

eller med·
lemstidning.

J1lllior:

som ovan, ej årsbok.

Särskild för'mån:

Överallt råder samma stora för
tjusning och entusiasm ~ver
barnskidskoian och dess uPP<iff
rande (men också' roade) lärar
kår. Bilden är hämtad fran
Hässleholm och ger uttryck för
alla lyckliga och glada barn lan. det runt som får leka och lära
sig åka skidor lite på skoj och
lite på allvar. I Uddevalla var
de't en hejdundrande avslutning
med 600 bar'n (mot beräknade
300). I Edsbyn har barnskid
skolan pågått troget sedan flera
år. Fru Inga Ivarsson har skött
arrangemangen och med hjälp aV
åtta ledare tagit hand om bar··
nen i nästan lika många områ
den. Inte mindre än 150 elever

Rätt till medlemskap i
Främjandets bokklubb.
Del lönar sig dt!

vara

mrt/If'lIl .. .
~;

Omslagsbilden har .J ng mar
Holmisen tagit. Det· ~r en
tydligen småfrusen häger
som avvaktar vårens
ankon1st.

*
Tryckt hos
. All Svenskt Dj"ptryck.
Stockholm 1958
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Tro~jänare
på ordförandeposten har Wil·
helm Hansson i Uddevalla varit.
Vid avdelningens årsmöte - tal
rikt besökt som vanligt av
gick Wilre från ordförandepos
ten efter 15 års tjänst. Och nu
hoppas han få mer tid över för
landskapsförbundet.
Den
nye
ordf. Dan Uvbäck (c. h ..), tac·
kar med några blommor.

Vet/andas stuga Kettilsås- invigd
Naturen var klädd i sin vackraste skrud när Vet
landa fick sin stuga Kettilsås invigd av Folke
Thörn, och tusentalet skidintresserade vetlanda
bor- passade p'å att första dagen prova på stugan
och den imponerande slalombacken. Den seJ?-are
invigdes f. ö. av Gösta Frohm med ett - enligt
samstämmig smålandspress elegant åk. Förre
landsfiskalen J. P. Noren o~h hans maka hade
skänkt marken till backen, staden och statens
fritidsnämnd hade gett stort bidrag till stugan.
Föreningar och enskilda har genom gåvor eller p:l
annat sätt gjort 'sitt till för att genomföra pro
jektet. Silvermedaljer överlämnades till Tore Ja
cobson, Paul Lindb()m och Josef Sellmo medan
'andra fick plaket~er. Ser inte stugan och t;r
rängen tilldragande ut! Vi gratulerar!

hade man i år vilket betyder att
Edsbyn är länets absolut största
och en av landets största barno
skidskolor. Lokalavdelningen har
med Edsbyns skidfabrik haft en
form av praktiskt och lyckat
samarbete. Vi önskar att vi kun
de skriva om alla uppskattade
initiativ i den här verksamheten,
men' då skulle nog tidningen bli
full bara av barnskidskolan.

Sveriges skidlärare
har fått friskt blod i sin nybil
dade sammanslutning. Det är
tre som k lara t ekluten uppe i
Storlien 3-9 januari: 15 -kapte
nerna Christer Haase och Mag
nus Påhlman och gymnastikdi
rektör Gunnar Magnil, Älvdalen.
Det är hårda krav som ställs på
en svensk skidlärare. Vi måste
jämföra med de alpina ländernas
överlägsna bran cäkningsstandard
och med våra grannländers far
ligt höga standard i backe· och
längdåkning. En svensk skid
lärare måste alltså hävda sig ge
nom sin hemmastaddhet i samt··
liga dessa grenar. Här gratuleras
de av Olle Rimfors, Calle
Briandt och David Sandström.

Linbana till skänks
fick Främjandet av Curt Ewert. Den gör );O,{
tjänst vid Sälcnstu);an uch är livligt frekventerad
sommar och vint~r. Naturligtvis är vi utomor
dentligt Llcksamma över denna generösa );åva som
gläder oss mycket.

~i'

Effektivt' driv
Så här trevligt såg det ut när riksdagsmännen åkte.
T. v. glider Hans Nyhage fram i terr'ängen och
t. h, kommer en hel rad, vitklädd som sig bör.
Det är ju alla som kämpa,: för kung och foster
land samt i detta fall även för Snöstjäl'llan.

båda kamrarna

Sällan har väl sådan positiv enighet nåtts
vid en votering i riksdagskretsar som
beträffande motionen i slutet av febni
ari. Då startade mer än fyrt;o folkvalda
som betydelsefulla ankare i landskampen
mellan Finland, Norge och Sverige 
kort sagt i årets snöstjärnekampanj. Ini
tiativet prisades i högstämda ordalag. En
och annan pressfotograf med sinne för
det, burlesk~ hade fattat posto vid riks
dagsmannabanans fallgrop - ett utförs
lut aven eller annan höjdmeter - men
det är nu en gång de skickliga politiker
na förunna t gåvan a tt undvika de gropar
andra gräver. Hellre faller de i sina egna.
Däremot kunde fotograferna i desto
större utsträckning fånga bilder av både
kvinnliga och manliga riksdagsmän på
glid. Samtliga var denna' gång så eniga
. att de till och med gled in under samma
partibeteckning (s), dvs. skidåkare. Var
och en tog sitt individuella tempo utan
tendens till kollektivanslutning. Däremot
visade deltagarna ett påtagligt stakande
vid ,framförandet av sig själva.
Skämt åsido bör det poängteras, an \,i
gläder oss över att det finns intresse och
förståelse i riksdagen för friluftsliv. Det
lovar gott för den kommande bedöm
ningen av den statliga idrotts- och fri
luftslivsutredningen. Hur den nu än ut- ,
faller, hoppas vi allvarligt att .den präg
las av känslan för idrottens och frilufts
livets värden, som genomsyrar dem som
nu i praktiken demonstrerat åtminstone
sin skid'glädje.
Idrott och friluftsliv måste i sinsemel
lan rimliga proportioner få dec helhjär
tade stöd, som så innerligt väl behövs för
att göra det svenska folket rikare på nå·
goncing vida överträffande allt vad vär
debeständighet och lagfäst pension heter,
nämligen en god hä·lsa. St"ten mår sjä"
gott därav.

Red,

