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Succeför Diurgård:enochsfenskslalomsport.
Selå'nger utan
mästartitel

Sixtus Jansson:
-------

Jag är inte rädd
för slaloml
-

i år!

lögar Six.lus Jannon.
De ho plah båda grenarna, och jog vet,
att slalom lor sino utövare fr6n hel~ an~
dro kretsar i ~amhäl\et än terrönglö~njn
gen,
Dagens lövlon var en fu!ltröff vad herr
klas.~en beträffar, medan damernas lopp
vor 5'o'ogl ; ~tort selt. Men (Iör småflic
korna nösta år och året därpa få 'o'ara
med, då blir den sven~ka damfronlen be-
tydligt bredare.
Jag gratulerar Jämtland till del stor
dåd landskapet och deH ledore på tre
år utlörf, dö man fott from slalom til! en
verklig ~tars90rt.

Men Hedjer fog sin
andra!
östc!'sll1ld, ,qi'jllr!rtg,

D]lll'gål'dCJi d0I111])t>l"arie Ö\'Crl'aSkUllrle

SWl'i;-l'B fÖJ'~t[l s!almlll"llilsterskflp, twm
gick j d!\g på en ViSllcl·)jgen U\ltiÖl· liten
(1~h l'e\!\ti,t Hitt: men dClck ncceptl1bcl
bl\l1a pö. Fl'iiSt'J). Alll'oundnumncl\ H~'d
jel'S0n t0g hem hl'n'Jdnsscll dtel' en kIlh',
skarp sll'in llwd Seh'll1g"c'l' l1Ch elcgnllt-e
}i.l'c~i'\\i!"'lI
Hall~ nall~Snl\, (til" b!()tt
tiondel:n' :>ii.ildl', medan ,den 6l.trku 8"~11l~
nRstfll1 Inga SÖi'\f'l'bahm, ock5tt frÅn
D.iul'gard'~lJ, trimnfNanc i damklass!)ll.

I"'n Il:lr (i1/lf'Jr \'111,1 haft n:l.fira m:inadn pl
~i\{

l" ~J

med o1'kl\ dfl klUlllj1D-st utför i bibchåll cJ1
lönas mc:d sn:llskt mästerskap, men man stil, och föl' det andra görn dc s\,Cllsk!l
åknmu
felet - cnligt vad stilexpel'tCI1
Un' trösta sig men, att konkurrenSEIl
llD.>.ta in' blir oel'hort mycket hfll'dnre. Sigge nerg-l1l<tll pflllcica(\l' ~ att, <le ej
En r~cl llngn jiimtlällds\:(11' som Cup utnyttja skidornas glid tilll':tckligt. D~
pelen·Smith fl'fm Ö!j.tel'sund' och Mai få lov att "IlJ.f-f.a" och b.r~msa in 11fu: och
?\ilsson frän Stol'lien l ~ll, fl., m. fl" l'yck1~ var med kantstiiJlda skinor, och det föl"
då in. Dc äro mCijligen biittl'e jin da· lorn ne glyetvis sekunder på,
Våra. h'C bästa lim ~I,"ellcrtid goda
g-ens segl'nrillll<J., men i är fingo de ej

j'~'a~fllln, di.i~a~~~n n~:"\lt>~,~t bl~~l~~lnne~gl :~
Ilfattel~'Skulle. man upp lillhuks igel~ Ul'

!ravinen till "gamla sidan", ett nytt tvät~
kast genom, en ]lort och, så. utför slutet
fl, ett hiet gupp bef:nn

1!~~,bRnan. dln~hl.

H:J.!~ld .HccjQ!·:Cll ~kic!-~d~

.lt ~~;l 18F-tbl'lJ<lHt, ~cl. j .. g ~hlln~ HU, aLL ~lUl~I(>Lel ~~t o~~~fl~~k mOt~r; ~tt lh~n n~~~t;~siao~d~
Spelen l Jnnsblllck 1933 for att se och Bom Allals ach de andla hep,lJla Bocler~ f;om en f~uc,
lar-a". Hnn vnr då a~lllU blott 19 ål lirAn lnte slagit var basta tllO med mer
och ftck mte starta l någon annan glP,ll an 2-3 s('kunder ~å denna bRoa.
En ops.nnande strid.
an slalom. Grabben såg då sin fOl sta
ta\}lln, var sJalv f 01 dåligi. utrustad (for
Jämtlandsamä~tru.e näota år?
- I dag galJcl' det, om Jamtland skall
smala skidor oeh för klena stavar), 01'
, . •
U. någon individuell 5kidmnstare i år,
knde blott halyp. banan, rutsl'hacle fÖl'Ri , Nu tn~r jag em~.llertid, att savä.l Hed ~~~enndetZ~~;~reen förväntansfullt, då tä\'

se~an

NI

}~~.~~~r~C~i~~gtltfaOr~~~s~~nå:å ~~~~\a;;

verkligt marig ko!\Wul'l'cns i de unga flic
korna på 15 år hä):uppifråll Jämtland ,
särskilt M!J.j NiJsspn, (1ch Hedjer hnr
kuapp.u;t tid att sp~cil\,lträna tiHräckli t
mycket.
Han .fiari~ ju kombinerad (1~h
backe att framförallt tänka på, och.sla·.
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i)ock åkte med för s..tol'a rörelser och den
En brå. SM bana
synnerUgen po]m\Kra. skolpojken "Kaja"
Andersson fran Skidlöparkiubben,
östel'sunds slalomban3. är 440 meter:
Men ,b't. kom!l1o Hcdjer, SE'långcl' och
lå.ng och har en fallhöjd P~ 100 meter. j' H:tnss(1n i tät följd, och då stod det med
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Rolilen, Are- ~]. K, 47",6, ~5.1, O::.,; 1~) UUtI,
lHU' Pettl'rB~l)n, Slorllen6 Sh: ~j.j, 43,U, fl:::"
Art' SI. K. ~6,; ~J l,SK 2ö2,.:.on

l'~I,,;un l n<irheltn a,· Alpbtlc1nt\, !(lHlJ. Ii....cn
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Sl~Tt~d~. Yalln)ns~n HIT nu ;;an~
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Spol'tcn i S'CCl"i[lf!,

be~c hade a/(t!om

UUm df!sa stont. HI'.

amm ei fltnni!s

i

l'al't
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~~f'el blC'.... ~n hard duell me-lla_,: DaM·

:I~st \;"~l' p~,ac~l~::\~:n'1J~~Jl~n~g~~:ll:;~:~5::~

ZI\~kri~5(>n fh .. ,t I ",p!tre't och lallJla~e dtl....i9
Egel!tligen
iir det fClZomomlt, un farlt'n, Dilhlfl' l_l rldl\de PR yt1rre, och uol~
skickligheten redan lm ä" så stor som ~it\ s\'R.<;llel j ulft>rkornlnl'ilma - frapp~l'al\'
den iir _ det äl' dock ellrl(\st tl'e å1· 11e
ur dar ,'i ~I(lrln en hahl','!il [rån mål - ,ann
[und.

.~·omma:

mycbt

Idan

Kring
öslenunrh

och

Jundc~

:d~

~ärmed

son: 30
man och var
I andra omR'å:ngen fingo de ,SO. bästa
I atarta, Tiderna, fötbät~rades, n,u. över..
lag, och spänningen ,val' stor, då, ~B.n
~:;:I kom till.,tettrion.
,.., '

I

, i kr~es1~;i

f~~~kt~IJ~ pA .ett:. kort, '~gr~~

:;;rdd~i~~~1~ ~~:i

t~korresPoI':i~~e:
Ed~~a~~~l:~ ~:~~

SJal~m·SlU.

s!ll.!ombl\llll
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ii\l,~~ II\' Skidfdm

Fullständig kurs med. ulf. illwtr,.
instruktiv, lätt!altlig, Kr, 1 :50 +
porto. Origin.- STEP-CLAPS (rne~
tallplilltor att anbring,u A van!'

Ji\mtlllud~J'örliUlld.

:;.redel Ull
charmanla luktlll·~Il' o~h Ull h'IlPp0rrl" upp
llll d~n11l' hur nJlln f)\tt II" sp!lrbJllken i
rhlersLJnd, som donCTnrl~ 500 kronOl' för än·
dnmMel.

F,(i.",,,,
som nu

{'On

K,J,,,kol.n

p' KUI~;'"

deraR, lopp, och sät'skilt Selånger impofUngulIde SOII! "föråklIre", hlide
lierade. mcd sin stabilli'
et;., ,. .'.'
glömt' bort IIU, !InmAIlI ~Ij i Ud. Han [01'
Goda åk gJordes se
'av unga.Svärd~ Ullp l ,,1I~·:r.ll J hop!' oU! all rA s!nrlfl, men
feH,
Selångel's ·klubb amrat,'~all.:qert del gIck ll1l~, Grnhb(·n iiI' fln· Aknrl: och
lilla Cnppelen·Smith samt pubHkfavo. ~Qmrntr 'II;H bli I!nou bittre. Ha.t! lI.r ortl~

~~~iij~ij~;ij~~;~·,~·,:·~'''·i,.,.·.i''0~.'·'i'j'.'·,·i/,i<: . ~"~. ~. ~c. ~: :, ~, :i·A'~"·~·<,·i·,·-~,:·~,~:l.b~r\~~C
..

hr'ThIR'~~n

h·il frim Se];IJl;:r'l' orh ~e" fd.:l Snl1nflet,
,nr \ldn fi.1nll1l;<l\rlC i!;~I;'.;:d,

~~:~"~l~;S~~~~ :i~a.is;~;I~~~'~~~~~kl I~~;~l~J~ f~n:i:f~~k ~1W.t~~~~~~rin~~~~': '~:~:;::~:;:~j~e. SQl\eflrå '!nen fr~n b~rJan
.

drlla;:~nu

d,llllrrna vaT

~:~e~~~ gb~~j~~~~'

hinna upp,

portarna kunde inte läggas om till an~,
dra om,dnken, utan man fi~ åka garli-:
ma bana,två,S'änger..
".
.
,II
,!)~g~nthgen var uppgiften mYC,knt en-.
.~c~ bU drygt' två- tredjedelar.
Såväf

<i.iul';l:'·'l"rhre,

'.'Jr

~,.

,\v

,'<"11 i

har 1"c\{

h(J:~;--~ h>!lf

j

dan dc," iärsca 'tävlil/ocn aJ'j'allgcl;adcs, hll~~~!JJ:;J~:c~~~l'~~~ll::~o;r~·e!,,.rl\' ~om I TrQnd~
1I'[el~ mQn 1,jll et andra sl'dan gänw hplnn il'lnnal1()nd\[J f 01· e!! PH ""fCXOT v
·med en 1!j1 liten. priminnc!se: g-Jr dlln ....alH'I. S''''ii.l 30 och 1; kID, som I;"mbl
ill~e s/etlom (tlU/ör 11<!Jckct till sialt,än(/(i' :~::d~:,Jt::~k 11~::~
~lr~·k
bIt'" ~n·
mnl
till en d fl ~ a I j blott i dell
Thiqrla I'oro: .
sto1·a svenska skid8portcrl,
Ut/tjrslo)).
11 AlfrNt nahlqd~t. llP-~jö SK. 1.211.33: .:!l
pen äro 3å 7·0/ipa, att dc ftinosla ung, r"i._ta Znkrl~SOl1_ Silnd,·ii;.g m, l.~;l,01: 3! Lars
och lapskan'Thoa domen alldeles speciellt, ~ch ritt vore Ohson, lUlilr"n IF, 'l,:!::!,2l; -'il p,,,,r Glanu,
masso!! vann, ledig~, första omg~.ngen på
sto,,·skada,
om slalom skulle ta bort in· ~~~~:r~:~J~I,~Ii:\"~.f l:~~l'~;~.,~:ll1.T;:.:,ll~. ~~:{~~;:'
7~:7. mte mmdre an 15 ~ek.:, fore ~Tlga
Sode~'b9um, men alla. tt'o folIo fl'lskt! t,res88t för ter-räugloppcn. Faran ji/lli8. öl Gösta OI~.'N'I, Slu,,:un. 1,:13,111; Sl El'ik
Men slalomtekniken ii·\' nödvändig iiir ~tll.\~lo"'Q. Or~lI lF, 1.:I3.~G; 91 Erik Gllln l.::,
och oet verkade P.!11'Odl på S.M. Men l
andr3. omgången korda. Inga fint och stod alla, Bom 'L1erkliyC1t vilja /1'u1n i turiin- Hllmnlfr,tiI!$ IF. 1.34022; lOl Erik Olsson. Of·
heIn vägcn tlum,t fick "nästan herrtid" Gett, och den har sin $törsta betydelse fndl11J IF. l.34,24,
S,"cn,
med ,.56.2, och hlla lap.skan blev I}u aå
li,ervoB, att hon ramlade fem gånger och Bom en träningsdetalj.

I !Jol, hade l1l~n .tv~ T~KaUe l:~ndb~:~
p~ ;) m~l och Sl~rld NilssonaVnkst~'om
Ip,l!'.1 .l,~ltl). men l år har lyckan ,~t.tte
folJt ,lal,ntarllB. ,.?e blev? slag:n~ over
hela hnJon, HåsJo:Da}.}qvlst dock blott
me~ 3 s.ek. på. 3·ml1en.
Nu skulle ~et :aUtså ske,
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Storlien, Åre o"h
oeh
lOTIak; :
~~,ss .har han stuckit mellan med slalom· digt samt även fräckt, är väl d~ som
k~,rmn~ då och då. ,l. påskas hade han fr~mst, står i åtanke I då det gäller att
nast ba5ta resultatet 1 Åre _ SelAngel' tippa en nY' mä8tal'e, men ekoJgra-bbarna
var bäst _ men åkte på &tra:f:ftillä
från östonund sa.mt ungdomama från
f'·.
. d
b
gg Are och Frescn äro inte mycket sämre
01 e~, ~ll!.S~
'Port och lev fyra,
och till n~ta. SM ha dc säkel'}igen hun~
Naturh~vlS kan varken ha~ eller nå-I nit lära sig åtSkilligt..
. I varje faU fick mnn ett mycket starkt
IlII,
intryck av Jii.mtJands höga och goda :fIck stryk med 35 ack,!
JU,
A
M
'atand,wd,
Grabbarna frA.l~ Sundsvall
Herrnl'na körde i allmänhet bra. Jämt·
.'
•
Järvso och Sollefteå. - som. ha filla ny~ land kom ..med goda pojkar från början,

K

~

[dn

H~rrl'lr, 11 }.lllrUlol H::'lj\'nsol~, l ll,r);.'iI·
i denna alJm värsta passage skulle två
partil!' pnSSCl'as, och dessa lågo så till, ~1'~1~1.6 ~~;ft~~~~".~II~~'<I~ll'II:!.~ ~·;x; i~.(~;I"l:~I, l~ll/:~~:~
jf'U. man ml\stc g-örn kraftiga tvär
~v~,ngal' i ~~br~ntcn" för att komm~ in

Aygönmctet föJI i de fyra jlQl'tarna
Y"l'a med, då de b!(1tt lh-o 15 är, och 16 Mg, och det Val' en fr01d att se, hur,
är. minimum.
Men l1iiStR år äro dr. djärvt oeh säkel't dc svejJte utför i vel'k. mitt Jla banan. tVD. föl'c ravinen, en i
ligt
-gral1n
stil.
Jag
mästc
ärligt
Och
rl~.nsamn:1L
och en direkt efter, Det ;,ar
gamla t:C'g.
villigt, erkäl\.~a, att jag i~~,o trodde dem ~~"l'E;~~~;~~', ~~~!1eet ,~~~ ~~~S~~~eVl:r~
om så stor snkel'het och dJarvhei och sä- öV<'.l'läg'sna fl'iic]rhct i de bådn första
Sveriges fönt~ .sJalpmåkare
dnn snabbhet i de ~våra passagel'fla, Ef· portarna. som Hed,ie!' i andra om gängen
b1e"'· "ålt lands fOlsta officiella mastare tel 5\'enska. fOlhållanden åkte de dat lkhllade hem scgelf'
Seiånger tveknde

R!k~gränsen;'

\" j, l

II'lnlr1II'lri"'J

i skralaste 'agllt fö~' ntt be

fC~) por~1 kniickte staven vid uppklät"!a
rmgen 1gen oeh måste gå ur. ~
Sedan deSS har Ha:.sc tränat slalom
gnnskfrmycket, Störtlopp också för den
.
delen., ~an ~a~ t.. ex. med l den. ]ång~·
.olymplska tranmgen hela våJ'erJ 1935 l

~Jii

aH J;.,rl\

h'Jlw;1 [J!i ""d 11";:

I!1f!:a iHv:illnnil1~ar kmlll<! l'iktas lllot
dc· t,·i\ 1ll~,st:n'lH1S ;-~irdighct,
Hec!,ier
slog en rflrl :<pt'eiflltl'ii.nade knnkul'l'('llter,
Ocl.l Ingn pl·(·"tcr:lde :;å bra lid S(1\11 GG,2
i sitt. <ll1nr.. '\\-;. .- dam~id i si"il'klnss -
östel"SUndal'lla ha den
efter ",tt ha lHl.l\"llli~s,it i första on1 gon uv våra b1is~a konl,U1TCl'll med de det val' häl' avgöl'andct fölL I en lang hete!'.
uWindska storhet.erll<l pa en verklig bnnl\ hilg:c med fJr.l'U portpal' k0\TI lnan susa n heder av SillU arrangemang.
g.mgell,
Slulre5u!t-aten voro:
Man får nog snga, 'ltt d"lIIUiYling-en av internationell ~tol·kk. Till att blirja i~'~JI~l~l d~l~ a\~~l'~l~f.~ ~~:j~l<t o~~· säk~rlh~~
nll1l:l1'S YfI!'

lag lillhör inte dem som era rädda

för att s.lolom skall trånga ut den ,svensko
t.errör.~löpningen,

~~onJä~~ kr~~t:W~:r~of~
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