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I. 5 v.ann Ebersteinska
fiuvudtävlingen.

På studieresa

U/på skidor i morgon

Spännande 8tride~ i »Skolungdctmens»
i morgon.,

l{apten Rimfors hemma från en 6
veckor lång 'visit i mellan
M

A.4: kom på tredje plats. Furir.. Bäckman

Många kä,nda skidlöparnrk;un bland
de anmälda.

A. 8, segrade individuellt:
, Huyudtävlingen om John Eter~!ejns
.a.rmepris för regementen ur Norra armefördelningen samt Övre N.)rrhlnds
och Bodens trupper har pa lörJagen
ägit rum i Halland. Tåvlingen blev en
vacker seger för Jämtlands fältjhgarregemente, som var nära 13 minuter
före tvåan, Norrhottens regemente.
Jämt:1andstri~lmfen fullstän'::ligad::'5 genom att A. 4: belade tredje plrtts.
Starten skedde redan kl. 7 i morse
nedanför Hedmans pells~onat. Vid
starten visade termometern 1 grad
kallt, men 'vid varvningen hade temperaturen stigit till +2 gr. Det var
alltså svårvallat före och HvF~Hlen
blev också ansträngande. Banan! s~~m
bjöd på en höjdskillnad av ända upp
till 1,000 m., mätte 1,6 mil 000 16ptes
två varv. Den gick först c:a 6 km.
norr om älven och därefter i en slinga på c:a 1 mil söder om dens~l111na,
Antalet deltågande låg var tb och
rr'sultaten blevo:
1
Jämtlands fältjägarreg. 11~11,3-8
2) Norrbottens reg.emente
11,24,10
3) Norrlands artillerireg.
12.01,24
4) Bodens aortillerkeg.
12,37,00
5) Nor-rlallds dragonreg.
12,43~50
6) Västef'lhottens regemente 12,,460541
7) Väst·ernorrlands reg.-te
1~:52,24
8) Hälsinge reg.emente
1"1,48,37

..

AntIigen en
seger för Arne
Rustadstuen.
Kalle Heikkinen fyra

l

Holmenkollens 18 km.
Saarinen startade ej.

Landet

ta

a.

Syensk brottarplacering i Bayern.

I den kombinerade klassen,

Vid brottningstävlingar i Hof (Bayern) på fredag utgick tysk.e europamästaren K. Hornfischer som .segrare
1 tungvikts·klassen. På andra resp.
tredje plats k~ll1o Klapuch~ Tjeckoslovakien, och Mangel', Tyskland:
Först på fjärde plats kom svensken
Nyman, trots att han i sin match mot
Hornfischer segrade på bättre arbete.

ej åkte samma bana, bleve resultaten:
1) Oddhjörn Hagen,. Norge
1,26,48
2} S. Brodahl, d:o
1.2P.,07
3) Ole Stenen, d:o
1,31,33
1.~l2,03
4) Sigurd Röen, d:o
5) Olav Lian! d:o
1.32,10
6) O. Hoffsbakken, d:o
1,3~,31
7) Johan Kristiansen, d:o
1,34,06
Nyman vann i N iirnberg.
8) Rolf I{aaTby, d:O
1,~·1,19
Valonen, Finland, kom pa 14'e plats.
(T. T.)
Niirnb~rg 3.
5) Lars Bergend:,!,hl, Norge
1,36,38
Vid
internationella
brottningstäv1,36.3'9
6) Oskar Gjöslien, d:o
lingar
i
Niirnberg
på
fred'agskYällen
1,36,52
De bästa resultaten i rena lf.ngd- 7) Sigurd Vestad, el:o
8) Eiuar GröttumshraaLen, d:o 1,3S,53 segrade Nyman, Suncl'svall, 1. tungvikt.
löpningen bievo:
-Europamästaren K. Hornfischer seg~
1,39,23
1,:H,07 I 9) o-s'kar Fredriksen, d:o
1) Arne Rustadstuen, Norge
1'ade på bättre arbete över svensken
1.35.221 10 ) Annal' Ryen, d:o
.
1,39,34
men fö.1"'lorade' på fall elfter 7% rmnut
2} Bjarne 1ve1'5en, d:o
1.. 35~46 11) Stöheim, d:o
1,40.34
mot tjecken Klapuch. I den avgl:ran..
3) Trygve Brodahl, d:o
1,3(;,03 12) Leupold, Tysldand
1.40,58
de matchen mellan Klapuch och Ny~
4) Karl Heikkinen, Finland
man segrade svensken på fall dtel"
12 min. Tjecken kom
andra plats
i prislistan medan Horfiifi:;cher blev
trea..
S0111

P. s.

på.

Svensk seger D. M. i
j
och

over

Skottland.

-

sista. omgången spelas
afton i Are.

där man fortfarande har

I l110,rgoll är den stora dagen för
j nItid ningsvintrar:
länets skidintre.sserade ungdom i:1l1e.
Då tävla över 400 förhoppning§fulla
Norrlands trängkårs och Nor,rbot- flickor och pojkar uppe på L 5 föl' sin
Skidifrämjandets jiimt1an~lSiförbu~lds
tCI1S artillerikårs lag utgingo på gl'ulld hembygd och för sina skolor om' :iran energiske sekreterare, kaiptel1 O- UII~l_
att vara den bäste, om statyetter, po- -fors, återkom på fredagsikvällen tIll
av skidJJrott.
'
kale.r, tavlor, skidor oCJll andra trofe- östersund eHer en 6 ve,ckor l:"mg ~;,tu
L 5:s segrande lag bestod av unner . er som intresserade ".:;<\kä111d,
(Heresa till mellan-El1rop~s skitlcenlöjtnant Lindgren, sergeant \Ye.ster~
Som vanligt äro de tävlande ir,de- tr,a och det år givet att han h21' en
lade i ,sex klasser efter ålder oeh i-ön. hel' del av intre;se att berått<t! då Ö.
berg och furir \Vikberg.
Flickorna tävla å 8 km. om de äro P. ber om cn~ intervju.
födda ·åren 1916-1'917, å 5 km. om de
Där nere fick man åtminstone -rara
De individuella resultaten LIero:
äro födda 19'1'8-1919 samt å 3 kUl om med om en vinter i den gamla goda
1) furir Bäckman, 'Bodens artWeriI:e- de äro födda 1920-1921. Den första stilen, sä,ger kapten B i'Inrors. Med
av dessa grupper räknar fyra' delta- ymniga snöfall och meterhöga drivor,
gemente 3,;35,12.
2) furir \Vikberg, Jämtlands fältjä- gare, av vilka Gunborg Palm'~lyist, ~om man numera endast tycl:s Hl se
Rissna, tillhör den jämtländska dam- i jultidningarna hemma i Sverige. När
garregemente 3,40,42.
3) sergeant V. \Vestef1berg, d:o 3,41,50 eliten. På 5 km. är 'deltagarantalet 14 det snöade därnere, snöade rlet med
4) furir Lindholm, Norrlands artllle- och på 3 Ikm. 46 från Storlfen j väster beslted. Snön fön lugnt OC'~l still~ och
till Hås'jö i öster. KulJsta s'k01a är ymnigt, inte som häruppe. diir en
.fi.regemente 3,42,51.
5) löjtnant \Nemming, Norrbottens S0111 vanligt väl företrädd, men 51 bar flinga då och' då kommer dansande
man också allvarliga funderingm" på 'med vinden. En .halv meter pr natt
regemente 3,43,18.
6) furir Andersson, Norrbottens ar- att ta hem Paul J Ollzes tavla fö,:, all- var ingenting ovanligt, tvärton1. Yädtid. Vi hitta flera kända' s'kldlöpar- ret v.ar hela tiden strålande. Endast
tilleriregemente, 3,44,41.
7) korpral Sandberg. ~~orrland5' dra- namn bland damlisto.rna., såsom Lund- sju mulna dagar förekommo under
stam, Brun;flo t Axelsson, Krokon!. Sa- hela tiden och då snöade det Sedan
gonregemente 3,4'6,46.
8) sergeant Engsner, Norrbottens re- lin och Ekman, Håsjö. Få se om dt'l det snöat färdigt, blev det ,mestadels
äro lika duktiga som sina brö:leri
klart och sol efteråt. Ur skidlöpnings_
gemente 3,47,39.
Pojkarna komma åtskilligt man~;lar.. I;Yl11)lmlkt har man det alltså bra my c9) und'erlöjtnant Lindgren...T:imtlands
kare. I grupp C, födda åren 1{120- k~et ~hättre förspänt nere på kontiuenfältjägarregemente 3,49,a6.
10) fänrik Dahlberg, Nonlands artil- 1921, äro icke mindre än 203 po,ikar ten iin hos oss, diir man numera Hlr
anmälda ooh då bör det ju hli konkur·· vara glad bara marken är vit.
leriregemente 3,51,07.
11) korpral Lampinen, Norrbottens rens som heter duga. Här tävlar mall
Arlberg skidlöparens
bl. a. om en statyett för 3-manr.alag,
Iregemente 3,f>i3,13.
eldorado.
S0111 tidigare var sin gång erövrats av
Det ur skidlöpningssynpl1nkt mest
Kl. 7 i rufton sker starten för- den Kullsta och 'Fors norra. Här finna vi
s. k. extratä'vlingen, en or~enterlngs småpojkar ända .från Lillhärctal och givande hesöket gjorde mun i Arlberg,
Sveg i söder till Hägg.enas i norr.
c:a 10 mil väster om Innsbruck i Öslöpning, vars bana är hemlig i 11 tiil l
Även de pojkar som äro föd,Ja åren terrike. Arlberg ligger i ett fjiillp3S~
starten.
1918-1919 ha mött talrikt upp, hel3 på 1,3,50 m:s höjd och uppe vicls.i51va
111 iSt. De tävla i grupp B., där ett av trädgränsen. Allclieles, inpå knutarna
a.,:,b. östersunds Åugbrygge!'i nyupp" har man fjäll s0111'nå en höjd av a 000
satt vandringspris för 3-mannalag m., var,för möjligheterna att bedriva
vinkaT. Heja Rödön, Bringåsen. Art> ,skidsport måste betecknas S0111 sagoooh Böle o. s. v.! Här hitta vi en deJ Ulka. I detta skidlöparens e',dora.:1o är
»kända» namn, såsom A-rne S'1h Hn, det Hannes Schneider !har sin vida
Kälarl1e S. K., Erik Giss16n, Ku:'lsta. berömd.a skidskola. Schlleid;e:r fh~ en
Sven aJhlkvist, Håsjö, Härdfilldthar- karl som stått på skidor från det han
na, Sundsjö, Lundström, LoC!kne o.s.v. var en liten pilt. Han har 'varH en
I )stora.» klassen, A., ha vi 59 del.. vaken och klok ia<kttagal' e, som verktaga:re ända från Albacken och I\ä- ligen kommit undel.,fund om a Il t ifrålarne·till Handöl och 'Ström.. 'FHL' fäs-- ga om skidor, JraIlwöraUt, h u r s'kjdvi oss bl.
'vid Bruno Karlsson o. löpning skall gå till. Han har med ett
Agne Lund'stedt, ö. S. K., Gunna:- An- ord sagt satt s·kidlÖ'pningel1 i system.
dersson ooh Ingvar Larsson. Sundsjö. Han har själv provat ut allting och
Holger Rönngren och Gerha·rd S:1hlin. med sin rika, mångskiftande Pl"'furenKälarne S. K., Gösta Ångström och 'het har han också förstått o~h 1, unHarry Lundström, Lockne. Staverielts nat anpassa undervisningen efter
eftr. vandringspokal för 2-m~nl1alag fÖl"hållalldena och praktiserat fram
de lämpligaste rörelserna. H.li.1neS
lär väl ater .gå till Kälarlle S. K.
Schneider har blivit vär'ldshft'0md.
Annars blir det nog en hel del öyer- inte min.st tack vare sin briljanta
raskningar, gissa vi.
skidlfillU t som även vi svenska." fått
njuta av. Hans slkidibok är också 'känd
-h.
over hela den skididkandc vlirld,en.

Brottning.
0 ...10 :L
(T. T.)
Holmenkollentävlingarna tog? pa
lördagen .sin början med 18-kIbmetersloppet. Himlen var mulen 0c:h o det
rädde en otrevlig dimma och Dlas~.e
en aning då täv~il1garna ~nleddes. ~~
ret var dålidt da det fallIt en del", at
nysnö och glidet var långt ifrån det
lJästa.
Starten f.örsiggick från ski.Jmuseet
vid Frognersaeterell i närvar~ av ~J'
oU. kronprhls. Olav. Av. de anm:1l~1a. 10parna i den kombll1~rade k.3.ssen
startade icke J. Grottumsbr~aten,
Busterud och Skar:pjordet, Norge,
Lalltschner
österriket ooh Le~ard,
England, o~h i den speciella .klasse!l
uteblevo Stöa, Norge och Veh Saarinen, Finland. F. ö. startade aEa utlänningar programenligt.

Europa.

från D. M.-striderna, då han på rl'(~'dag
middad' fick inbjudan till Ti'i<:;kartorps_
tävlingen i morgon och givetvis accepterade. Då \-Viken ~lltså ':,me r~~a,
ansåg sig klubbledmngen mte htH'a
Q
Zetterblom vann kombinerade hindra honom äyeil 0111 man r;~'lmat
Stur
.
med att han skulle stanna hemma.
längdtävlingen.
Trots 'Vikens uteblivande bör det bli
en intressant tävling! då de övriga
.
l k
l:>" - d -:'a r odeltagarne . ill'o synnerligen j5mna.
D. M .1 ~:Hlckle bOC ~ om 1~1;?:~ .,iS . l Bil.jettpriserna äro synnerligen humorgon l tA p aeJ en.._ n _0 . ,31 n~ mal a
deltaga över 20-ta}et. lopa~.e och .da l
l.
backen befinner SIg l utmarl~t SkIck
ZetterblolU vann med 6 minuter.
blir det säkerligen också, ~~da. hopplängder. Tyvärr får Olle 'Vrken avstä
Längdslöpningsmomentet på lördag
i kombinerad back- och längdåkmng,
vann över Stodlliholm med 11-7. Tilll 15 km. med start o~h mål vid kafeJ
finalen återstå Sundbyberg o~h Lin- Solhem lämnade följande resuttat:
köping. .
1,14,50
I en match 0111 Åremästerskapet 1) S·ture Zetterblom, öSK
1,20,5<5
vann Uhbens över Iiahm med 12-11. 2) Uno Lind, el:o ~
1.27,15
Ivar Nikolaussons tid i Störtloppet 3) Gunnar Norrby, d:o
4) '''ilh. Lindell" d:o
1,33,50
pil fredagen -"ar 13,37, ej 12,37. '

kombinerad.

I

L.ärjungar från hela
Europa.
;Vi - min kamrat, kapten Bergman
och jag - behövde närmar·e fvr~ v·eckor för att tillägna oss de schneiaerska visdomarna, berättar kapten Rim.
'fors vidare, och ändå anse vi ju oss
'Utan skryt kunna en hel del i dClll
här vägen redan forut. Detta 111' ju.
ett bevis så gott SOlU något för huri
omfattande Schneiders und.ervisning
är. Snart sagt alla världens nationer
gå i skola h/}s honom. För sina tjånstel' tar Schneider 30 schil'ling (c:a
20 kr.) för ett 5-dagars kupong~1ii{te.
F. n. yar det mest engelsm~n. [jansmän och italienare S0111 vistades i
Arlberg, men även holländare. danska.r och spanjor,er kunde upptåekas'
i den brokiga samlingen. Tidigare har
det varit mest tyskar som Schneider
lärt åka skidor, men då det f. n. råder
spärr mot dem lysa de helt llatnrligt
med sin frånvaro.
Som instruktörer använder sig
Schneider av bondpojkar från trakten, som 'han själv i åratal utbildat.
Då e'lcyskaran är så kosmopolitisk
som fallet är måste lärn·rna naturlIgtvis behärska en hel del spr:\k ocb det
fanns t: ex. en yngling, som 1wllde
undervisa på icke mindre än sex olika
tungomål.
.
Kursdeltagarna få inte ligga p~. latsidan utan gnuggas dagarna i nnda,
eller från 10 på morgonen till 5 pål
aftonen. På förmiddagarna inlirållta.s te;lmiken och på ef.termidd·a~arna
får man göra tilläm[}ningsturer, då
det gäller att' ta sig lled från någon
.fjällsluttning efter alla konstens reg·ler. Det var rent fenomenalt vilken
.förmåga »infödingarna» hade, tyckte
kapten Rimfors.

l\lärkesbanan å 1~~ mil.
(A. visar startplatsen för ungdomens mårkesbana i östersund, B. i Odens_
lund och C. å Horns!})erg).•
På skidor
lir parollen på. söndag; Den g~iller både gammal och ung och den g iller
he1'a länet.
Xntligen tycks den rätta yitn Y·intern ha' kommit me(1.snö och gott
glid. Det gäller att ·ta vara på tHWille.t: Ut på skidor både stad och Hin$
ut i friska nat~lren.
Hej tjoIaha
tir skidfr~imjandets härskri. Lllt det
bliYU s@udagens, då vi mötas i skidspåret i terräng·en eller då Yi ,mötas
till tävling.
.
Vad har då Skidfrämjandets .Tiimtlandsförrbund att bjuda stadsbol'l1::l på
und·er söndagen"
J o, onall hai' massor av goja uppslag för' den delen och skidRJanor på
lager.
'
Först bör omtalas att hela Htnets
ungdom' samlas tidigt på söndag morgon till tävlan uppe på L 5. över 400
pigga pojkar och fl<ickor från hel,a Hine.f tävla där å distanser från :~-10'
km. Var säker på att de skulle IJliva
glada åt ett besök. Kl., 10 går första
starten. Avgiftell till kas·erngården är
så låg och där' finnes så mycket att
titta på att ingen kommer att tu; gr a?
sig.
Sedan ha vi kurserna i skidtckllik
som pågåt,t under yrintern under kaptenarnas Riinfors och Bromans f.amt
löjtnant Langeens ledning och som
omlfattats med mycket intresse.
På söndag hlir' det en kurs. D~n är
Rysedd för nybörjare men tro!igen
konnner också en särsldld elitkurs aH
anordnas kans'ke redan ,från och med
nästa söndag. Samling till kursen .sker
i morgon kl. 12,30 300 J.ll. v. or.1 utsiktsto>rnet. Ledare kapten Ri111lfors.
Be,trät\fanc1e sJdd·banorna ha vi f. n.
4 ,sådana som äro märkta odh uppgångna.
1 % miIsballan (blå band) med start
och mål vid 1. 5 är en lämpl,ig märkesbana. Banal~ kan löpas såväl medsols som !ll1otsoIs men kanske häst
motsols, alltså i: högervarv och gill, då
från 1. 5:s norra sta/ket-lilla skjutbanan- Ängsvägen-,- Hinderbanannorr och öster p. 408-SkyUe:9aviljoll_
gen-Torråsen-,Södra delen av Kånkbacken-Kulan-över Rannåsb !leken
- Hinderbanan- Pionjär~JI·on-I. 5.
Start och mål alltså,vid C (se kartan).
Slutligen har. Yi våra 3 permanenta
2,5 km..;banor, vilken distans är avsedd f,ör iIlkolungdomen.s skidlöparmärke Ii brons. Samtliga dessa b~nor
äro mäl~k,ta med g r ö n a lappar.

/I

Dste.4(.sund..

...... -.,

Skolungdomens märkesbana i
östersund.
På skidor. Prov rför :erhållande är
Sikidlöparmiirken komma fr al1lcleles
aH anordnas även av förbundet.
Det qlär yar programmet för s(jnda~
gen och låt oss nu var och en hC'.itäm_
ma oss hur vi böra tillgodogöra oss
det.
-,
Några s.aker äro givna.
Rullgardinen skall Hipp 5el1a~t 'kl.
9.00 och den stadliga frukosten var"
förtärd senast 10.00. Ett par smörgå,sar ISltoppa ni i förbilfarten i fickan
eller ryggsäcken. s.pänner på oss livremmen med skidkniven ooh stor,par
ett par slddremmar eller 5,nören i res,erv jämte en bit para:fin även j" fickan för att ha till hands om så skulle
erfordras. Skidorna :som äro i god
ordning, spännes på och sedan bär
det i väg till »Skolungd'omens». lill
skidtekniken, tUI Kulan efter 15 1:m.
spåret eller p,å 2,5 ikm.-spåren.
Hej tjalaha!

Boxning.

A. östersundsbanan • Start .)('h mål
cirka 100 m.' väster Karlslunds gård,
löpes medsols (se skisseJ) .
B. Odt!inslund: Start och mål vid
Odenslunds folkskolor, löpes medsols.
C. Hornsberg: Start och mftl framför Horns<bergs iSKola. Banan löpes
motsols.
'
Beträliifan de fordringarna fEl' skidlöparmärkena hänvisas till årsboken

ikan välja den mC'st lämpliga v:'igen.
'Vi åkJte för långt och förl'Ol~ade på:
detta sätt sekunder. I utför5löpllillgen~
som närmast kan jämföras med '8törtloppet !från År.eskutan, kom Bergman
på, 32:a och jag på 3'8:e plats. S(~gra
ren ..å den 5-6 ~1l1. långa ban-an, Zogg,
a~v~nde 4l/.) mmut, medan hg sHHv
'behovde c:a 6. Höjdskillnaden v'ar 1
kn;. och föret isigt, va.rför 'det blev
sVln~lande far.t. Då man har fHmilj
att tanka på ~r ~e~ helt naturligt att
man tog det fO:r:slkhgare än de övriO'a
som i ~t1mänhet, äro högt f.örsäl1i:raed~
och ,s?m ofta Ib~ntit benen både eil och
t':å .gan~er. En .löpare S0111 är så van
ZoggS utförslöpning den VId hastIghet som backhopparen Sif.1v erkli&1a »räkövning'f'n».
rm~l1(1 Hund sto~ inte för den enol'l;a
.f~I t~n utan foll fyra gånger under
Vi föra så talet på F. 1. S.-tiivIin- ,tav1ll1gen.odh då han kom i mål ra _
gurna i slalom och utförslöpning, som .lade han ihop av trötthet. Zoga ~ö Ud1
'gingo i S:t Moritz och där hrr Berg- 'som e d
H
~~
r e
mun och JUmfors deltago.
..n ~.re. .an ak~r inte vaekert,
l förhållande till de insatser mel'lan- il1ll en ~r, ,frack av bara den och sätter
a lt pa ett .k.ort. Går det, så går del ..
·europeerna gjorde vid l. S. F.-tävlin- hana valspråk.
• ar
ga.rna i Sollefteå måste man· säga att ruSQl11 . tS~!Umal1lf~tinin-g vill.e kaliten
'Vi !klarade OStS relativt hyggligt. Man
. ~1ff~rs saga, att de, t tmhQi··~ en l' o..:J,
,får ta. i betraktande att så gott son"''lt Skld1:t
'L
.gl U
'
wpare, att kunna' hehär
~'k
alla deltagare därnere praktiskt taget t~kn.ik som em., ordra.s för ~Yl""'l:kaa' tla..evn•
cm
'..1
,få betraktas som professionella. / De l g
ha le!!at
i månader och tränat _nx.::/platIn ar .. o
mmst
.. '
~
:1
detta
for. :vårt Inte
ansee
d värdehflt
te
~
ar
's~n och känna.. ter.rän~en .på sina fem löp a;n ation,
- n e ,u. at som skidofll1grar. Det galler namhgen i dessa
Det o.äller' - ..
tävlingar. att inte. ibara behäl'S1{a de läi-a' bo~t d.et nu for 9S~ att 1~1'L'~öka
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Svensk·dausk!a boxningslandskampen
går i Köpenhamn 25 mars.
Svenska
Boxningsförbundet har
m~ddelat, att det nu ,definitivt bestamts att hoxningslandskampen mot
DanI?ark som skulle a.rrangeras av
SverJge och var avsedd aU'gå j S:ock"
holm skall' !f~rläggas till Köpenhamn.
Landskampen kommer att 'gå dpn 25

mars.

Gunnar A,nderss-on segrade ö,'er
Nekollly.
Vid professionella boxningar i Göteborg på fredags'kvällen gick huvudm.~tchen mella,n Gunnar Andersson,
Gotei?org och Nekolny, Prag. :Matchell
gck l 10 ronder och Gunnar Andersson ,:"ann på poäng med ganska bred

margll1~l.

Tennis.
Landskampen i tennis mellan Snorige
och Norge
~. 'Oslo fortsatte på freda::ren. varvid
ostberg: Sv·erige, segrade ~öyer B.iur"
stedt!. Norge, med 6-1, 6-1, 6-1 och
SOOI'oder,. Sverige, över Haanes, Norge, med 7-5, 6-3. 6-4. Sycridc leder .alltså med 4-0.

Föreningsmeddelanden.
I. F. K:8 fotbollsspelare. Träningspromenad söndag kl. 10 fm. Samling
Rådhl1splanen. Fredagen den 9 kl. 7
träning. L 5:s exercishus.
Frösö l. F. I morgon med start "id
sportstugan kl. 9 im. uttagningstii ,-!~ng ~till propagandan, alla klasser.
Ayen Juniorer och oldboys.
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