
Ö ST E R S UND S·P OST E ]I

22 p.
20
20
18
18
17
17

Tävling B (med tidsberäkning) :
1) Jonas Jonsson, östersund, 182 p.
2) W. Åkesson, A. 4:8 skf. 169
3) E. Eliasson, Mörsil, 164
4) A. Sandberg, A. 4:s skf. 152
5) F. Ahlbom, Lockne, 149
6) O. N. Olson, Laxviken, 144
7) G. Resberg, L 5:s skf., 144
8) H. Pålsson, Kyrkås, 144
9) K. Genberg, Järpen, 140

10) G. Lundstam, Lockne, 139
11) S. Forsberg, östersund, 132
12) Elias Jonsson, d :a, 132

Tävling A (utan tidsberäkning):
Mästarklass:

1) Dan. Ohlsson, A. 4:s skf,
2) A. Söderin, östersund,
3) V. Skoglund, d:o,
4) H. Hobring, A.4:s skf. ,
5) '1'. Andersson, d:o,
6) E. Pettersson, ö~tersund,
7) O. Lindberg, d:o

Klass IV B. och ID:

1) L. Svanberg, östersund, 17 p.
2) J. Agerberg, d. y., 15
3) O. Zeinetz, I. 5:s. skf. 13
4) G. Göransson, Jårpen, 13
5) G. Rosberg, I. 5:s skf. 13
6) V. Åkesson, A. 4:s skf., 12
7) L. Hjelm, d:o, 12
8) J Agerberg, d.ä., östers. 12
9) iB. Halvarsson, Järpesk., 12

10) P. Falk, A. 4:s skf., 12
11) Er.H. Danielsson, Ragunda, 12
12) J. Eriksson, östersund, 12
13) R. Cederberg, d :0, i~
14) W. Nohlman, d:o,
15) Erl. Persson, d :0, 12
16) A. Persson, Lillsjön, 12
17) O.B. Olson, östersund, 11
18) T. LL'ldgren, Ragunda, 11
19) F. Westman, Kälarne, 11
20) A. Andersson, d:o, 11
21) Er. Lundholm, l. 5:s skf. 11
22) Er. Hellgren, östersund, 11
23) M. E. Brolin, Sveg, 11
24) Bror Edling, Lit, 11
25) P. Bertilsson, Lillsjön, 11
26) J. Jonsson, östersund, 11
27) Hans Karlsson, Sveg, 11
28) G. Lundstam, Lockne, 11
29) J. Gisslen, Ragunda, 11
30) Er. Dahl, östersund, 11

.Sid. '7

III:

Fältskjutningens ~
I

prislista ~

Intressant och vacker tävIin~.
Stor publikanslutning'. Goda arran

. ~emanl:;.

o

Klass II och I:
1) E. Svedberg, östersund, 14 p.
2) E. Frisk, d:o, 13
3) A. Sandberg, A. 4:s skf. 12
4) V. Sandberg, Lit, 12
5) L. Lindgren, östersund, 12·
6) R. Magnusson, d:o, 12
7) L.O. Danielsson, d:o, 11
8) P.M. Larsson, Lillsjön, 11
9) G. Nolandel', Östersund, 10

Pris till bästa I klass skytt: .Arne E-
riksson, Kyrkas, 7 p. .

Norma Projektilfabriks vandnngs
pris: A. 4:s skf., lag II (Dan
Ohlsson och H. Hobring) 31 p.

A. Erikssons Guldsmedsaffärs vand
rinO"spris: A. 4:s Skytteförening
(P."'Falk, L. Hjelm, l. Bergkvist)
34 p.

Hansson Are
sia lomsegrare

I vårt lördagsnummer hunno vi
med att a.."l?;e tiderna från slalom
tävlingens första åk och slutresul
tatet av damernas tävling. Men in
nan vi gå in på fortsatt referat av
själva tävlingen måste vi nämna nå
got om anordningarna och om bac
ken. Det var ju första gången bac
ken användes och man var nyfiken
på vad åkarne skulle tycka om den.
Såväl de svenska som norrmännen
voro belåtna med den o. den norske
ledaren herr lJdby ansåg den vara
strålande. Han trodde dock att den
skulle tjäna på att en startbrygga
byggdes upp så att utgångsfarten
kunde bli större. När backen till ett
annat år blir jänmad så erbjuder
den möjlighet till en oändlig massa
variationer för flaggportsutsätt
ning. Tävlingsarrangemangen nu vo
ro väl genomtänkta och tävlingarna
genomfördes på ett utmärkt sätt.
Start och tidtagning efter lampor
var en genialisk ide och fungerade
klickfritt, Själva utmärkningen av
banan hade Rimfors svarat för och
det förtjänar han beröm för, ty den
var efter snöförhållandena alldeles
utmärkt. sade general Holmquist,
som förstår sig på den saken. Några
av löparne klagade på att banan ha
de störtloppskaraktär. Det visar att
de icke kunna skilja på vad som me
nas med störtlopp och slalom. Över
huvudtaget vore det för övrigt bätt
re för sporten om löparne, som än
så länge äro rätt så g-röna, ville visa
sin skicklighet i backen i stället för
att söka skaffa sig skicklighetsnim
bus genom att klanka på ledningens
banIäggning. Att söka bortförklara
en dålig placering genom att kritise
ra banläggningen visar dåligt sport.
mannaship.

Prislistan gav för övrigt ett gans
ka gott utslag för skickIighetsgra..
den.

Det är svårt att göra ett värdeom
döme om prestationerna, när man
ej själv utövat sporten eller haft
tillfälle att se den utövas många
gånger, men det är väl med slalom
som med all annan idrott att den stil
som ·ger de största skönhetsintryc
ken den är också den effektivaste.
Skulle man gå, efter den bedöm-

Avsl uJn ingen.
östersundsspelens avslutning, vid

rådhuset på söndagskvällen försig
gick i skenet av strålkastare och
marschaller. En talrik publik hade
infunnit sig till högtidligheten, som
inleddes med musik av· Fältjägarnas
musikkår. Prisutdelningen förrättas
des av general A.Lyström, varpå
general Ivar Holmquist, organisa
tionskommittens ordförande och spe
lens överledare, i ett anförande fram
bar spelens tack till de tävlande, 1;ill
funktionärerna och stadens myndIg
heter m. fl.

På söndagskvällen vorö öster
sundsspelens gäster jämte kommit
terade samlade till samkväm å Grand
Hotell. Generalmajor I. Holmquist
tackade spelen~ deltagare, spe~~elIt
de utländska gasterna, och framforde
sitt tack till närvarande representan
ter för staden för det intresse som
från detta håll visats spelen och vi
dare avtackades spelens kommittera
de och pressen. Till sist utbringades
ett leve för östersundsspelen. Över
stelöjtnant C. E. Livijn framförde
kommitterades tack till general
Holmquist föd hans uppskattade le
darskap. De norska ledarna hrr Ud
bye och övergård framförde norr
männens tack och uttalade förhopp
ning om fortsatt givande idrotts-
utbyte. .

Vid festen framförde drätselkam
marens ordförande, hr P. Åslund.
stadens lyckönskningar till tävlingar
nas genomförande och han poängte
rade också sin åsilrt att sådana spel
ntom det att de äro en reklam fCr
staden utåt också bli till gagn för
stadens näringsliv. Hr Å. prisade
också skidsporten såsom den idrott
som passar alla åldersgrupper. Pros
ten A. RönnIund tackade för det
samarbete, som här på vår ort etab
lerets mellan östersur:.dsspelen och
kyrkan och hoppades på. fortsatt gott
samarbete.

Pass.upp för Boden!
I Norrbottens-Kuriren läsa vi:
:.lS37 års BodenIopp är alltså det

femte. Och det största hittills; det som
ger förhoppningar om att loppet verk
ligen skall bli någonting likvärdigt
Norges traditionsmättade Holmenkol
rend eller Finlands Salpausselkän
Hiihdot. Än är väl vägen lång dit,
men den är anträdd och man har
kommit över de stråk, där sidospåren
kunnat förirra.

Visserligen har Boden åtskillig kon
kurrens. östersund arbetar med näb
bar och klor för att åstadkomma nå
got, Sollefteå med Hallstabacken drar
åt sitt håll. Vare sig den ena eller den
andra av de nämnda platserna lycks
emellertid kunna draga utlandet. Än
nu är Boden utan kvalificerade norr
män, men finnarna synas dess pigga
re på Boden. Finsk Skidlöpning är av
sådan betydelse, att· när finska sIdd
förbundet skickar sådana trupper Som
de senaste två åren och i år till Bo
denloppet, så bör Svenska Skidförbull
det med ens ha situationen klar för
sig - det enda· raka är att stötta un
der och det med all kraft. Ty en in
ternationell tävling av rang är Sveri
gevärt pr år. Eftersom östersund ic
ke går, Sollefteå icke går, medan Bo
den ser ut att gå, så är det bara att
slå till och slå till fort.) e

östersund måste handla men handla
rasktl

Prislista:
1) Per Tolgensbakk, Norge, 18,183

p. (43 och 44 m.) ,
2) Nils Hjelmström~ Särna SK,

18,017 (44 och 43 m.) .
3) N. Landin, östersunds SK, 17,908

(39 och 44 m.)
4) G. Lind, östersund SK, 17,568

(43 och 42,5 m.)
5) G. Norrby, östersunds SK,

17,550 (42 och 42 m.)
---~--

5) G. Staffansson, Funäsd. 2,19,16
6) L. Siljeström, d:o 2,23,51
7) S. Westman Hackås IF. 2,23,59
8) M. Strypet, Norge, 2,25,59
9) H. Wiklund, Sals.-Ullång. 2,26,32

10) L. Kristiansson, Kalls IF. 2,26,87
11) E. Glantz, Hammerdal, 2,26,54
12) Leidulf Ellingson, Norge 2,27,05
13) V. Nordenberg, Alsen, 2,28,02
14) H. Svedberg, Alsen, 2,28,09
15) N. Eriksson, Offerdal, 2,28,16
16) M. Jonasson, Hotagen, 2,28,17
17) Eilif Olsen, Norge, 2,28,48
18) V. Panther, Alsens IF. 2,29,38
19) N. Berglund, Frösö IF. 2,30,03
20) O. Hellström, Trångsvik. 2,30,11
21) J. öberg, d:o, 2,31,06
22) A. Nilsson, Offerdal, 2,32,01
23) S. Strömberg, Frösö IF. 2,32,10
24) K. WesterIund, ÖSK., . 2,32,43
25) G. Hjortling, Sundsjö, . 2,33,34
26) 'Ert Johansson, Offerdal, 2,34,21
27) H. Rönngren, Kälarne, 2,36,01
28) N. Fors, Alsens IF. 2,37,00
29) H. Baudin, Hammerdal, 2,38,35
30) J. Zakrisson, Hammerdal 2,39,12
31) O. Halvarsson, Hotagen, 2,39,23
32) T. Pålsson, öSK. 2,39,45
33) E. Wåhlen, Rätan, 2,40,47
34) G. Elgstrand, Sundsjö, 2,40,59
35) M. Eriksson, Dvärsätt, 2,42,20
36) J. Eriksson, Fåker, .. 2,43,18
37) P. Olsson, Laudön, 2,43,51
38), ;r• .Jonasson, Offerdal, 2,53,2Q

östersundsspelens backtävling . i 6) R. Nyström, Friska Viljor, 17,492
Alpbacken hade lockat ut en publik (43 och 43 m.). 108
på ett par tusen personer. Det var 7) I. Lindberg, Stöde IF, 17,
med nÖJ'e man konstaterade d..en. goda 40 och 40 m.) 5

b kt lin 8) Ola Johnsgård, Norge, 17,0 Oorganisationen av ac av gen.
Redan tillfartsvägarnas ordnande (38 och 43 m.)
var en god upptakt och den komn:itte 9) Oskar Eriksson, östersunds SK,
som ordnat för bil- och gångtrafiken 16,833 (38,5 och 42,5 m.)
förtjänar en välförtjänt elo~e och 10) K. E. Nordin, Frisk Viljor 17,715
vägstyrelsen skall ha ta.:~k for up~- (41 och 41,5 m.)
plöjningen av de breda vagarn~ ~a 1- 11) E. Gustafsson, östersunds SK,
sen. Organisationen av hela tavhng- 16,475. '1'
en var för övrigt väl1?'enomtä~.kt,?ch 12)· G. Skogsberg, Friska VI Jor,
genomfördes ocks~ pa ett b~romva1}: 16,475. 'l'
sätt. Startförsenmgen kan Icke skri- 13) G. Bergström, Friska VI JOr'
vas på organisatörernas konto. Den 16,350.
berodde därpå att den norske doma- 14) G. Axelsson, NorgE;! 16,275.
ren blev försenad några minute~ av 15) Gösta Dahlberg, Jarla IF,
en radiointervju, som togs upp pa..en 16,242. . fl
skiva från Stockholm och sedan san-16) Åke Nordlund, östersunds SK,
des ut på eftermiddagen därifrån. Om J.5,717.
organisationen alltså var bra, så blev· 17) Sture Zetterblom, östersunds
ej själva tävlingen så vacker s9m SK, 15,267.
man väntat. Dels blev det lokala m- 18) E. Almquist, Storliens SK,
slaget på grund av ett par startför: 15,217.
bud för Wadman och Elof Olsson pa 19) Eilif Olsen, Norge, 14,608.
grund av olycksfall ej så starkt som 20) Edm. Jansson, östersunds SK,
man hoppats, dels hade snöfall gjort 13,867.
föret kärvt, dels förstörde en känn- 21) Gösta Ramberg, Järla IF, 13,800.
bar motvind stil och hopplängd för 22) A. Olsson, Fyrås BK, 13,675.
åkarne Motvinden förstärkte luft- 23) F. Saltin, Frösö IF, 13,175.
motståirdet och reste upp pojkarne 24) H. övergård, Norge, 12,733.
samtidigt som den förs~årade skid: 25) S. Kallström, östersunds SK,
föringen. Men..det var mge~Jel J;la 9,983.
pojkarnes humor och de bJodo bIl Ungdomsklassen :
vad de förmådde. Den norska trup-
pen var mycket ojämn och endast 1) Einar Jonsson, Frösö IF, 52,5 p.
segraren Tolgensbakk föreföll vara (29 och 29 m.)
av hög klass; han hoppade djärv och 2) S. Hallin, öSK, 32 (25,5 och
elegant med vackert sväv och mjukt 25,5 m.) .
nedslag. De övriga hoppade ej vac- 3) E. Granell, Frösö IF, 29,5 (24,5
kert, men nu skall man komma ihåg och 23,5 m.)
att de voro alldelen obekanta med 4) Erilr Jonsson, Frösö IF, 29.
backen som de ej kunnat :pröva. Av 5) S. Lövenmark, ÖSK, 28,5.
de svenska främmande åkarne var 6) Y. Landin, öSK, 27,7•
Hjelmström den bäste. Hans första 7) A. Blixt, öSK, 27,5.
hopp var mycket bra, det präglades 8) V. Olsson, öSK, 27,5.
av kraftig satsning, god höjd, lugn 9) L. Nilsson, öSK, 27.
och vacker luftfärd med ren skidfö- 10) K. E. Hallberg, öSK, 26.
ring och sedan följde ett fjädrande 11) E. Areskoug, ÖSK, 25,5.
mjukt nedslag. På prislist~n !rom se-
dan glädjande nog och ber~ttlgat tre
östersundspojkar. Landin gladde
med två mycket goda hopp. Hal!
fick kroppen väl. på, flöt fram bra l
luften och gjorde säkra nedslag.
Svag satsning i första åket, en smula
sax på skidorna i det andra för.de ~o
nom bort från segerchansen. Lmd
överraskade på ett glädjande sätt.
Så bra som han hoppade igår har
han aldrig föll hoppat och tränar han
nu bara nedslag och får dem fjädran
de o·ch mjuka s~ .blirhan en farI!g
konkurrent, ty dJårv har han alltid
varit. Norrby gjorde bra åk. Han
börjar få igen sin gamla djärvhet
och har god stil i luften, hans svag
het är fortfarande hans tvära ned
slag • I första åket i går gjorde han
dock ett förvånansvärt gott nedslag,
men det andra kom han med ett jäm
fota nedslag som var tvärheten
själv. övriga östersundspojkar hop
pade fult med dålig kroppsb;~I!ningl
uputupp på skidorna eller tvarLom l
etf par hiskliga fall och Norrby som
verkar som backchef och instruktör
får ta dem i öronen och nöta in stil
hos dem. Bra vore om Olle Wiken
som är en utmärkt instruktör ville
offra någon ledig timme på att korri
gera bort pojkaru~l:! ava:;1:er. ?ojk~r
na från Friska Viljor, ornskoldsvik,
från Stöde och Järla lyckades ej bra
denna gång. Dag~!1s längsta stae~.de
hopp gjordes av Gosta Ramberg, Jar-
la, som hade 45 m. ••

Tävlingarne inleddes med ak av
ungdomsklassen och av vad den pres
terade kan man ha rätt att hysa gott
hopp om backsporten~ fr!!-IIltid på
vår ort. Segraren var overlagsen nu,
men flera av de andra komma nog
att snart nog bjuda honom hård kon-
kurrens. .

Prislistan följer härnedan :

Tolgensbakk vann med Hjelmström på andra
plats. - Goda arrangemang, stor publik.

Segern i Alpbacken
gick till Norge.

2,15,26
2,17,04
2,17,58
~,19,09

Kalle Lindberg
och

Lennart Lindberg.

jan och någon trängsel blev det san
nerligen inte. vid lottornas matbord.
Svärd verkade pigg och såg ut att
ha hyggligt glid. Lennart Lindberg
hade på de sista 8 km: fått litet. mera
bråttom och var Vid varvnmgen,
d.v.s. efter 2 mil, endast 14 sek. efter
Svärd, Några större omkastningar
hade annars icke inträffat. Staffans
son kom, livligtpå~~jad,. me~Cl~t
största intresset .knots. gIVetVIS tm
Kalle Lindberg. Tiden knäpptes och
det visade sig snart, sedan även
Frans Nyberg passerat, . att L. fort
farande ledde loppet, om än knappt.
Nyberg såg beslutsam ut värre och
man . började nästan frukta det
värsta.

Varvtider:
1) K. Lindberg 1,28,39
2) F. Nyberg, ·1,29,02
3) N. Svärd, . 1,29,20
4) Lennart Lindberg, 1,29,34
5) G. Staffansson, 1,30,03
6) S. Westman, 1,32,48
7) M. Strypet, 1,32,54
8) L. Siljeström, 1,33,36
9) E. Glantz, 1,34,03

10) E. Olsen, 1,34,06
11) Nils Eriksson, 1,34,11
12) L. Kristiansson, 1,34,30
13) H. Svedberg, 1,34,54
14) Alg. JO~SSO!1, 1,35,13
15) H. Wiklund, 1,35,18
16) L. Ellingson, 1,35,28
17) N. Nordenberg, 1,35,41
18) O. Hellström, 1,36,06
19) V. Panther, 1,36,14
20) J. öberg, 1,36,44
21) Manfred Jonasson, 1,36,52
22) N. Berglund, 1,37,01

·23) H. Rönngren, 1,37,19
24) S. Strömberg, 1,37,28
25) K. WesterIund, 1,37,49
26) G. Hjortling, 1,38,18
27) A. Lundstedt, 1,38,52
28) Er!. Johansson, 1,39,41

Lennart Lindbergs granna
slutspurt. . . •

Den verkliga dusten skulle all~sa
komma att utkämjas på sista I-nuIs
slinO'an som var identisk med freda
ge~ stafettbana. Någon kontroll
fanns det inte här men kunskapare
kommo då och då och talade om hur
löparne lågo. En av dessa berättade,
som i början nämnts, att Nyberg
gått i fatt Kalle Lindberg och det är
givet att en sådan godbit inte kunde
undanhållas den otåligt väntande
publiken. Som väl var voro rappor
terna från "östra .grind'~ lugnande
förpubiikens uppnvna.. nerve:1". pet.
dröjde näm1ige~ mera. an. de 2 mmu
ter, som skilde l starttid, mn~ ~rans
Nyberg rapporterades. Dessfonnnan
hade Lennart Lindbergs ankomst
signalerats och det på en tid, som.var
smått sensationell. Kundeverkllg,en
Lennart ha presterat en så grandios
slutspurt? Att ta in 2 ~. 19 sek.
på en mil visade att konditionen var
den bästa. Sannerligen ~ick ic~e Ny
berg vara glad om han Idag bargade
tredjeplatsen ! Så blev det också:
Lenuart L. var 54 sek.. före, ~edan
Kalle i sin tur vann med sa bred
marginal som nära 2 minuter. Den
jämtländska dubbelsegern var klar.

Lottornas servering "ar mycket
uppskattad både av publik och t(v
lande. Publiken hade särskid 3?led
ning till belåtenhet, da Gyllennam
mars bjöd på havremust.

-sch.
R E S U LTA T:

1) K. Lindberg, Trångsv.,
2) L. Lindberg, Trångsv.,
3) F. ~yberg, Sals.-UIlång.

.M Nils Svärd, Fl'ösö IF.

alle vann den oerhört jämna
h intressanfa tävlingen före

roderna - Frans Nyberg god
e:cc. - N orrmännen slagna.

Lindbergarnas kurva går
uppåt.

Lindbergarnas utvecklingskurva
·har i år gått i rätt riktning. Det
började ju relativt dåligt i Funäsda-

· len, men det har tagit sig vecka efter
vecka och om en eller annan vecka
bör toppen av allt att döma vara
nådd. Med Svärd tycks förhållandet
inte vara riktigt detsamma. Han har
kvar sin gamla nyckfullhet, den gode
fröaöiten, och man vet inte ~k;tigt
·'Var man har honom. Det bOI'Jade
'annars lovande för honom igår, men
på andra slingan tappade han totalt
äklusten och det är inte något bra
tecken. Staffansson går från klarhet
till klarhet. Funäsdalingen har nu
•Övertagit Sven Westmans .rol~ soJ!!
"den eviga fyran" bland distnki;seli

n. Igår visad~ härjed~lingenVIlket
rudlande tävlingshumor han har,

ch vi skulle ta mycket ~el op. ~an
te just i den ~perlI~.a o-vlks

ngen har sin hIttills basta chans
11·fin placering. Tillsamman::; m~d
il'eström som med hänsyn blI SItt
.~ st~rtnummer gjorde en .god

ö nmg, kommer han nu ~~t li~.ga
gra dagar i Sundsjö och trana fore

:vresan till SM-staden.

~ns ~yberg motsvarade
sitt rykte.

Frans Nyberg var precis den
o
yp

liga löpare vi väntat oss ~tt fa se.
·.Att han blir en av de sto~a overrask
nin a vid SM. tro VI oss ~a en
s~ anledning förmoda, da ter-
f':-gen i ö-vik inte skiljer sig mycke~
åri. den terräng han har hemma pa

et s. k. Ullångersfj§iIlet. Nord-
. l"'nningen Visade utomor-

de:~ko~dition och strängt ~al?E;t
är det förvånansvärt a~t d;~t d~f~nItI
va genombrottet k0II1lU!:t f?rst l ar.
.ä god löpare är han namligen.

, . Medelmåttiga norrmän.
ka längdåkarna ha sedan

De. nors 1913 haft svårt att
ordisk~ s.p~.len d Nu hörde ju

da SIg l osters:n ' ..stel' till den
dagens nors a ga det är nog

bsoluta tOPPJ.rlasse~ mli~t svårt att
att norrmannen a ka banorna.

örlika. sig med dt; ~Y;U: här i Sveri-
e terrängbanor VI laD~. tligt från
e skilja sig ganska.vasen d" ba-
em som föreko~d~J:~!:tära~öra
or av ber$- oc Här i Sveri-

den dag,liga men~~.festligare till
bruka VI bar~ YlviI'a vara riktigt

len -d.v.s. da~. t J kosta på• t °ragaser- .ga mo. va Så artiga som VI
en dy!il;t lyx. 'd tävlingen om

ro mot fmnarna VI • östersund
illebrandsk~lo~ai~~kli~vis aldrig

O torde v:& ~ännen stredo tap-
,~e:t;,a. enotill råga på allt - re
· 19ar;. ~ och influensa - hade

tiv o~ann:gl k ts ordentligt mel!
. ocks.a ~f yc Ätt lägga klister l

urnmgen . • det är nysnö är 0
en dag da "Mix'en" var bort

lattigt. Sedan att åka på rena
n var det som o klister har väl

..
gpappet:~t OChldrp'ga vunnit ett lopp
löpare a?,ilu a l

torr nysno.
•.. Den Siljeström-westmanska
· .. sekundstriden fortsatt.e•.

kl 'O'en en smula·Föret ja, det var ver l.? ch drivit
~kIigt; Det hade snoat ft ar de
Wltti.'gt under natten ocht .e ··viigt ut-.. .. täckte de l o
~eter n~no dO morgonpigge ban-
e' kta sparet, a c

östersundsspelens 3-milslopp, chefen löjtnant Lundholm med ett
vars anmälnfugslista uppriktigt 25-tal mannar kl. halv 6 på morgo-

.~ sagt . inte imponerade riktigt, nen gav sig ut på banan för att spå
räddades tack vare bröderna ra. Då det fortsatte att snöa och blå-

·Lindbergs, Nisse Svärds och sa är det givet att de först startan
Gustaf Staffanssons dråpliga de vorohandikapade, viIketsanner
strid sinsemellan och mot den ligen en så god löpare och slitvarg
mest fruktade konkurrenten, som Lars Siljeström fick erfara. En
Västernorrlands distriktsmästa- god benträning för övik fick i alla
re på distansen, Frans Nyberg, fall härjedalingen. Siljeström fort
Salsåker-Ullånger, vilken in i det satte sin redan riksbekanta duell med

.. sista stred som ett lejon mot den Sven Westman. De båda löparna ha
samlade jämtländska (och härje- nu åkt 11 mil ihop 0ch tidsskillnaden
dalska) eliten). är - 9 sekunder till härjedalingens

Den rätta stämningen bland publi- favör. Det är synd att de båda strids-
· h d A · tt inf' . f···· tupparna· inte få mötas i övik _

ten a e sv a mna SIg orran Hackås har ma."rkligt nog icke anmält· varvningen, där fem man hade
taktiskt taget lika ~oda chanser till sitt trumfess där.

er. Spänningen nadde sin kulmen, A. 4 gick väl i land med
den i övrigt jämmerliga högtala- uppgiften.
meddelade att den två minuter Det var en välarrangerad tävling.

r "hela Jämtlands Kalle" star- A. 4:s IF, som hade ansvaret för det
de Nyberg låg och gnagde på hela, har väl icke samma erfarenhet

· gsvikarens skidbakar. Huruvida ännu som L 5:s IF, som anordnat den
. pgiften ifråga var riktig ha vi icke ena stortävlingen efter den andra,
yckatS utröna - meddelandet satte men ett faktum är att artilleristerna

i alla fall en viss spets på ~et hela. gingo i land med uppgiften på ett ut
Den kalla rapporten från "östra märkt sätt. Och fråga är väl om ic
grind" .strax före mål. g.av dock vid ke A. 4:s kaserngård _ vad det nu

·handen att Kalle Lmdberg ledde kan bero på - ger en mera intim ka
.·klårt före sin ursinnigt spurtande Iraktär åt tävlingar av detta slag. Vi

roder Lennart medan Nyberg yar skulle faktiskt vilja föreslå. öster
~lagen. I be~aktande av det l:=tga sundsspelens ledning att de bada re
startnumret g':jorde den yngre ~d- gementsföreningarna tjn'Vis f~pe

· berg E;n prestation, so~ man .!ak!iSkt uppdraget att arrangera spelen..par-·
idke tilltrott denne typISka lattfores- med skulle vi få en dubbel och Janm
åkare. Det blev alltså ~ter en ve~k- god uppsättning med tävlingsvant
Hg Lindbergdag och det ar mE;d span- folk och sådant behövs.
ning vi avvakta brödraduons msatser .....,

· i ö-vik. Bara det inte där blir alltför .. StJarnor ohoJ. .•
svåra utförslöpor. • • . ostersundsspelen ha l ar kom-

mit att placeras på en ur flera syn
punkter mindre lycklig dag. Konkur
rensen om löparna var övermäktig
från andra, mera högröstade arran
görers sida. Utterns paroll: "Kom
till Bodenlo'ppet" mås~~ få e~ mgt
svarighet i östersund. Kom tIll Os
tersundsspelen" skall· låta som en.
fanfar inte bara tilL Sv~nges.. utan.
ocksatill Norges och Finland~ stor
rännare; Att sända en studiekom
mission till Hellas och Flaten skulle
säkert vara väl använda pengar.
Norrland får leverera stjärnorna till
ritrikestävlingarna medan Stockholm
skördar de pekuniära frukterna •••
. OkynnesskoIkandet.

En sak som vi pekade på redan
under Svegsspelen måste åter påta
las. Det gäller ~kynnessko~ande.t.
I går var det, sannmgen att saga,. SJU
resor värre än i Sveg. .Ha verklIgen
klubbledningarna -::- ingen nä~d
men heller ingen glomd - den mm~
ta ansvarskänsla· m~t ..ar~anl?o
rer länge? Skall det bli nodvancli~

att tillgripa kraftåtgärder för att ra
da bot på missförhållandet innan p~
bliken tappar sugen på allvar. I gar
låg gott och väl en tredjedel av de
anmälda hemma på sofflocket, eller
kanske de till och med föredrogo att
titta på.

Fyra man inom en halv mi
nut efter 12 km.!

Det var ungefär 5 grader kallt vid
starten, som endast locka~ ~å~a
hundra av de me~t. morgo~tidiga a
skådarne. Så smanmgom v:axte ..doc~
siffran till c:a 1,500, som mte ar sa
dåligt . med hänsyn till att d«:! var
smått om publikdragande stJarnor
den här gången. . o

De första rapporterna fFan loppet
kommo från kontrollen V:ld 12 km.,
där inte mer än 36 sek. ~kilde mellan
de fyra främsta, Kalle Lmdberg, Ny
berg Svärd och Staffansson. .Len
nart'L. däremot var hela 1,47 mm ef
ter sin ledande broder oc~ det v~r
t dligt att Lennart med hansyn till
f~ret tänkte hushålla med krafterI?:a
från början. Silje:strö~ i fältets tät
hade haft det slItigt varre .. och.v~
hela 4 min. efter. Av norrm8.!IDe!llag
Strypet bäst placerad, pa sJ~de

lats. Några sensatione~ h8;?e hog
falaren sålunda icke att formal8;1 men

kundskillnaden mellan de framsta
~;dde på att det skulle b!i ett s~er
ligen jämnt lopp. och sadant pIgg.ar
'u alltid upp publiken..
J De bästa tiderna Vid 12km.-kon-
trollen vora: 51 00

·1) K. Lindberg, ,
2) Nyberg, 51,05
3) Svärd, 51,25
4) Staffansson, 51,36
5) Lennart Lindberg, 52,47
6) Westman, 53,30
7) Strypet, 53,35
8) E. Glantz, 53,56 .
9) N• Eriksson, 54,03

541210) Siljeström, ' 54,24
11) L. Kristiansson, 54,26
12) E. Olsen, 5440
13) H. Wikl.·und, ,

54,5514) A. Jonsson, 5455
15) W. Panther, ,

Lennart Lindberg ökar
takten.

S·l· ström låg vid varvningen först
. I.J~t men Nisse Svärd, som gått
~:~~mnr 18, var inte så långt bor?
Han hade bl. a. gått om den 4 mm.
f""re startande Svedberg. DeJ~!U'
s~m vanligt gott om skolkande l bol'-

·1Da.Q --f~rS f RO N--rE N········· ~.~w.................................•.....
IftnBfR~AftnA~omin!ra~! .l-milen.
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Travdagen isiffroF

Södelt'u tvåa i riksfältskjutningen.
Riksf.. :tskjutningen på skidor ägde

rum i Sala på söndagen. 585 skyttar
voro anmälda. Banan var 12 km. Bland:
resultaten i tävling B med skyttesolll
huvudmoment märktes rldass8:2),
A. Söderin, .östersund, 344,66 poäng,----

km.-tid 2,10,9; 7) Fale II, km.-tid
2,14,0.

Odds: 1,83. Plats 13, 20, 21.

SNABBLOPPET.
8 startande.

1) :M:ona, äg. O.M; Stenmark, Få
kel', kör. äg., 1,950. m., tid 3,44,1,
km.-tid 1,54,3; 2) Latjo, km.-tid
1,50,2; 3)· Gyller, km.~tid 1,50,8; 4)
Niklas, km.-tid 1,53,5;·5) StriIriheda,
km.-tid 1,55,1.

Odds: 4,34. Plats 17, 19, 25•

VARJ\.,ffiLODSLOPPET.
!} startande.

1) Monaco, äg. Lars Svensson,
Valla, kör. K. 'Svensson, 2,020 m;,
tid 3,17,6, km.-tid 1,37,8;2) Svan
red, kmAid 1,38,0, 3) Nisse Bond,
kmAid 1,38,5; 4) Bring Me. Luck,
kmAid 1,41,5; ·5) 01'180 N., km.-tid
1,42,0; 6) Komet,km.-tid 1,41,3.

Odds: 6,50. Plats 15, 31, 12.

Rekordda~ å Solvalla•.
Solvalla kunde på söndagen note

ra rekord för året beträffanue pu
bliktillströmning och totalisatorom";
sättning.

LOPP I, 1,800 meter.: 1) Sola.
Bland, 1,39,2, nytt rek.; 2) Sporting
Bill; 3) Zippan.

Odds 11:02. Plats 28, 41 och 15.
LOPP II, 2,000 meter: 1) Brom.

ma-Jäntan, S. Kililgren, Ängby.
km.-tid 1,54,3; 2) Ciceron, 3) Rojja.

Odds 1:62. Plats 12, 18 och 15.
LOPP TIr, 1,900 meter: l):M;ary

Louise, 1,35,7, nytt rek., 2) Eden-
berg, 3) Princess B. . .. ..

Odds 2 :18. Plats ·13, 27 QCh 33.
LOPP IV, 2,000 meter: 1) Frisco,

R. Lundkvist, Björna, km.~tidl,49,:1.
2) Saturnus, StOCkholm, 3)· Benny.
4) Flykt, E. Pettersson, Bergsäker.
7) Elsass, J. Olofsson. Raftsjöhöj·
åen.

Odds 6:40. Plats 34, 102 och 15..
LOPP V A, 1,800 meter: 1) Red

Fox, 1,30,6; 2)Ira; 3) Nasr-Ed·Din.
Odds 3:71. Plats 15, 230ch 53.
LOPP V B, .1,800 meter : The .Se

nator Indiana .1,28,5, 2) San Patrik,
3) S:t Marcus.

Odds 1 :55. Plats 10, 11 och 14.
LOPP VI, 2,600 meter: 1) Glän:si~

G. Sandbom, Karlstad,km.-tid J.,49.
2) UllaPatrlci, 3) Miranda, J. Olofs~
son, Raftsjöhöjden, & O. ErikSson,
Gåxjö, 4) Hovidslasse, 6) Bardson.

Odds 1:63. Plats 1~, 630ch31.
LOPP VII, 2,000 meter: 1) Nea

1,32, 2) Eraste, 3) Ram.on Dillon.
Odds 4:52. Plats 16, 26 och13. .
På totalisatorn omsattes 217,242.

kr.• därav på vinnare 145,282 och på
plats 71,960.

l~ _

]
1 Totoomsättnin~:21,334.· krono.r...., var...

av 10,519 på vinnare och 10,815
l på plats. . .'
\ Antal anmälnin~ar: 106 varav 97

kallblod och nordsvenskar samt
fl varmblod.

Antal'startande: 88 varav 79 kall
blod och nordsvenskar samt 9
varmblod. .

Antal diskningar: 2 varav 2 kall-
blod och nordsvenskar.

Hö!YSta odds: Jolanta 7,72.
Lägsta odds: Dacksy 1,83.
Ilögsta plats: Vandy 73 kronor· för

le.
Snabbaste varmblod: Monaco 1,37,8.
Snabbaste nordsvensk: Latjo 1,50,2.
Nya rekQrcl: Dacksy 2,08,9.
Nv bästa tid: Freja II 2,12,4.
Segrande körsvenner: K Erikssön,

J. Olofsson (2), V. Olofsson, E.
Pettersson, A.. Sjölund, O. Mo
Stenmark,K Svensson. .

Sammandra?;.
1) Essna, 2) Trånnu, 3) Ola, 4)

Hella, 5) Vandy, . 6) Liva Lill, 7)
Agva, 8) Veronik, 9) Rona, 10).
Bräcken, 11) Vivan;

UNGHÄSTLOPP B. ..
9 startande.

1) As Gimla, äg. Olof Andersson.
Askott, kör;. WilIe Olofsson, 1,520
m .• tid 3,13, kmAid 2,07,0; 2) Kläm
men,km.~tid2,07,3 ;3) Lända, km.-t.
2,08,7; 4) Höjdsoten, km.-tid 2,08,8;
5) Orkla, kmAid 2,12,2; 6) Aga
Li11, km.-tid 2,17,4.

Odds :2,91. Plats 13, 13, 15.

RESULTAT.
UNGHÄSTLOPP A. Avd; I.

14 startande.
1) Essna, äg. Karl Eriksson, Näl·

den, kör. ägaren, 1,200 m., 1,43,2,
km.-tid 2,16,0; 2) Ola, km.~L~

2,18,8; 3) Vandy, km..-tid 2,24,3; 4)
Veroilik, km.-tid 2,28,6; 5) Rona,
lrnI.-tid 2,29,7; 6) Jossigutten kmA.
2,33,5; 7) Turkås kmAid 1,36,8.

Odds: 6.56. Plats 18, 17, 73.

Avd, II.
12 startande.

..~) Trånny, äg. E. Eriksson, Gåx
SJO, kör. J. Olofsson, 1,220 m., tid
2,48,2, km.-tid 2,17,9; 2) Hella,
km.-tid 2,17,1; 3) Liva Lill, kmAid
2,31; ·4) Agva, km.-tid. 2,29,2; 5)
Bräcken, km.-tid 2,35; 6) Vivan,
2,32,7; 7) Kaxy, 2,33,6'

Odds: 2,98. Plats 12,12, 25.

Lanthästloppet
var ingen större fröjd för i;igat.
Dacksv vann efter det att FreJa II
haft lectnmgen under första varvet.

MELLANSNABBA LOPPET.
13 startande.

1) Rappsy II, äg. C. J. Olsson,
Stugun, kör. Erik Pettersson; 2,000
m., tid 3,54, km.-tid 1,57 ;2) Mun-
ken, km.-tid 1,56,4; 3) Lola m till
km.-tid 1,57,7; 4) Kryger, km.-tid
1,59,6; 5) Järker, km.-tin 2,00,2 ;6)
Albino Tindra, m-tid 2,00,5; 7Y
Fager Hast, km.-tid 1,58,2.

Odds: 2,18. Plats 14, 20, 18.

NOLLOPPET.
15 startande.

1) ,)olanta, äg. Nils Olofsson,
Bräcke, kör. Algot Sjölund, 2;000
m., tid 4,05,3, km.-tid 2,02,7; 2)
l?rand m,. km.-tid 2,03,3; 3) Kally,
km.-tid 2,06,3; 4) Maja II, km.-tid
2,09,1; 5) Tycko, km.-tid 2.06,6;6)
Kancy, km.-tid 2,07,1; 7) Morkulla,
km.-tid 2,08,7.

Diskvalificerade: Dovmats Filippa
och Bigler., , .

Otids: 7,72. Plats 28, 26, 19.

Karlstads-Göta bandymästare•.

Finalen· om .svenska mästerskapet i
bandy spelades i Stockholm på sön
dagen mellan Göta, Karlstad och Skut
skär. Göta vann med 3-2 (1-1) och

LANTHÄSTLOPPET. blev sålunda svensk mästare.· .'
14 startande. _ .

..~);. packs~! äl7:' J .. Olofsson, Raf.t- FÖRENINGSMEDDELANDEN
s]ohoJden, kor. agaren, 1,94.0 m., tid . ..... '. ... .. "
4,10, . km.-tid 2,08,9; 2) Freja II, J Frösö l. F•.. Dc som ännu ej har an
km.-tid2,12,4; 3) J..eimo, km.-tid I mält sitt t~eltagande till ungdomstäv'
2,10,8; 4) Sandy, kmAid 2,12,5; 5) IUngarna den 7 mars, torde göra detta
Davina, km.-tid 2,14,9; 5) Inga Lill . ti1lStenström före kl. ~2 i morgOD.

tider

·Köp våra SE~AR

A.-B. Englund &Kjelssoll(
. ÖSTERSUND .

Treåringar att lägga på minnet:
Essna, lrånnu och Hella.

l

Ås Himla.

Erik Pettersson

visade i MJellansnabba loppet ännu
en gång, att han är mannen att köra
Rappsy på rätta sättet. De tunga
hästarna Munkim och Kryger till
troddes på den ,tunga banan avgjor
da .segerchanser, men Rappsy stack
snart ifrån det övriga fältet. på ett
så ögonfägnanqe o. vägvinnande sätt
att det aldrig var tal om var segern
skulle hamna. Möjligen skulle Mun
ken ha kunnat göra stugustoet äran
stridig om han icke pressats så hårt
i första kurvan och när fått .en ga
lopp som varade tills han låg nere
i kön. Munkens upphämtning under
återstoden av loppet och avance
mang till andra plats var· emellertid
en glänsande prestation. Abrun,
Kryger och Järker lågo bra till ef
ter ett varv men halkadeb:"kåt un
der andra varvet.

som ännu icke ,lämnat den stOrnll
g-aste ungdomen bel1:om sig, segrade
i 4-åringarnaslopp genom två sam
verkande faktorer,. dels en egen
mycket . vägvinnande startl'?:alopp
samt· dels inslag av favoriten Kläm
men i upplonnet., Orkla, som ett bra
tag höll tredjeplatsen, ramlade efter
hand tillbaka och fick ge plats för
Lända och Höidsoten.

Treårin~arnas 1IPP~örelSe

blev kanske· mest ·lidande av den
tunga banan, ty krafternavilIeun
der rådande· förhållanden icke räC"
ka till. I första heatet vaimEssna
en icke oväntad klar "eger med.an i
det ah andra· favoriten Hella,. tillhö
rig förra årets derbyvinnare Hal
varsson i Fåker,:fick se sig slagen
av Trånnu, körd av Jöns Olofsson.
Alla tre äro namn.. som säkerligen
också komma att låta tala om sig i
fortsättnin~en.

Dåliga
på tung bana.

Dovmats Filipll&,

.allmänt segertippad och högt spelad,
gick mycket riktigt först i mål i
Nolloppet, men var då diskad för
orent trav. Jolanta, som emellanåt
svarar för en sensation, blev nu i
stället sel'Tare efter att under andra
varvet ha passerat Rally, Maja II,
som presterade ett mycket gott lopp
och belade fjärdeplatsen samt Tyc-

. Abrahamsson, Trångsviken. Revisorer: S.
Wickberg och S. Jakobsson, östersund, med
Gunnar Woiger oth Bertil örnberg som
supp!. Som ombud till Svenska Fotbollför
bundets ;irsmöte valdes EinarPaulsson med
Magnus Bern som ersättare.

Årsmötet beslöt att spelordningför saväl
höst- .som vårsäsong skall uppgöras samti
digt. För ordnande av fngor· beträffande
domare i seriematcher beslöts att samarbete
skall ske med· domareklubben.

TiJl .förbundets allt sedan starten 1928
verksamme sekreterare John Jonsson, som nu
lämnat Fotbollförbundetsstyrelse på' grund
av bristande tid, framförde ordföranden E.
Paulsson förbundets tack och överHilnnade
till honom FO,tbollförbund~ts förtjäl1sttec~en.

-

-.-
Ombyte på sekre~rarposten.

.,
Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund höll

pil. lördagen årsmöte under ordförandeskap
av Einar Paulsson, Stavre. Vid mötet yoro
~tta föreningar representera.de. Styrelsen har
efter företagJia val följande smunansättning:
ordf. Einar Paulsson, Stavre, vice ordf. Laur.
Eriksson, Bräckc, sekr. och kassör Magnus
Bern, astersund, Odd Westman, östersund,
W. Eriksson; Bräcke, G. Simonsson, Ström
sund och L. Lindgren, Krokom. Suppleanter:
S. Sahlin ochG. Orrje, östersund,. samt W.

Fotbollförbundet
har haft årsmöte.

Fem klasser med endast 2 deltagare!
ö?;eroch SWing delade titlarna .

< broderligt.Fjolårssegrarna Sveg förvisades
. till fjärde plats.

17 km.
9) Nikunen, Finland, 13) Forsell,

Finland, 15) Erik Larsson, Sverige,
16) ~iartin Matsbo, Sverige, 35)
Niemi, Finland, 38) Lähde, Finland,
52) Karppinen, Finland, 53) Vinjar
engen, 68) Oskar Fredrlksen, 76)
Tryggve Brodahl, 81) Vestad, 84)
Sigurd Riien, 88) OSkar Gjöslien, 97)
Willy Bogner, 101) Herbert Seh1
berg, Sverige, 111) Busterud, 121)
Ryen, 122) Lauronen, Finland, 127)
Nordström, Sverige, 141) Hoffsbak
ken, 161) Kurikkala, Finland, 169)
Bjarne Iversen, 173) Nils Englund,
Sverige, 175) Lauri, Sverige, 184)
Lars Bergendahl, 185) Pitkänel1,
Finland, 206) Jalkanen, Finland,
212) Donald Johansson, Sverige,
213) Nurmela, Finland, 225) Kaar
by, 231) Sverre Brodahl, 240) S~ter

myrmoen, 245) Arne Tuft, 246)
Hatten.

Ytterhogdal - [SVagt brottnings-
van~ stc:rfeften D.- M. i Bräcke.

i A l vro s.

Oskar Fredriksen, 101) Arne Tuft,
I ]05) Nurmela, 109) Jalkanen, Fin

land, 113) Martin Lauri, Sverige,
121) Hoffsbakken och 125) Niemi,
Finland.

50 km.

Lottat i
»Kollen«.

Erik Larsson ficli staTtnummer 15.

Arets Holmenkollentävlin~ar ta
sin början på onsdag ~e~ 5-milet;,
varpå följer 17 km. pa lordag OClt
backe på söndag. .' . ..,

Lottningen har :;lVIt folJande re-
löultat:

5) Earpninen, Finland, 9) Ryen,
13) Rönningen, 23) Icke m!lIlnglvell
finne 27) Nordström, Sven)?;e, 35)
S V~stad 36) Lars Bergendahl, 38)
T~ggve Brodahl, 41) B~sterud, 4;6)
Sretermyrmoen, 49) Kur~kka!a, Fm
land 55) Nils Englund, ~veng;e, 58)
Don~ld Johansson, Sverige, 70) For·
se11, Finland, 75) Kaare Hatten, 98)

Helge Wikström.

Bodentävlingarna inleddes på lör
dagen med 17 km. som gav följande
resultat:

1) Nurmela, Finland, 1,14,25; 2)
Pitkänen, Finland, 1,15,15; 3) Koho
nen, Finland, 1,17,08; 4) Riivari, Fin
land, 1,17,24; 5) Abel Olofsson, V~tt
järv, 1,17,31; 6) Seth. Olofsson, Vltt-
järv, 1,17,55. .
Det femte Bodenioppet, 43 km. glCk

på söndagen och res!;Ilterade i en li1~a

oväutud som överlagsen seger for
Helge Wikström, Luleå.

1) H. Wikström, Luleå SK, 3,37,47
2) Lappalainen, Finland, 3,44,27; 3)
Riivari. Finland, 3,46.42; 4) G. Jons
son, Rusum, 3,46,51; '5) A. Karlsson,
Bodens BA., 3,47,07; 6) Kohonen,
Finland, iS,49,32.

Hjalmar Ber~ström vann
,id Flaten.

Hellas 3-milstävling vid Flaten
o-ick på söndagen. Dahlqvist, Håsjö,
;tartade icke. Resultat:

1) Hj. Bergström, Sandvik, 2,24,17
2) A. Häggblad, Umeå, 2,25,27
3) Cl. Atterday, Hellas, 2,27,48

Sveg, måndag (Ö.-P.) Bräcke, söndag (Ö.-P.)
Älvrosstafetten gick i går för 4:e Sällan har väl svagare D.-M.-täv-

gången. De tre gångerna förut har lingar gått av stapeln än söndagens 1 ...
Svegs IK. avgått med seger och er- i Bräcke. I inte mindre än fem klas~ raV~emlaren:
övrade i fjol för alltid det dåvarande ser kunde finalen gå direkt, efter- -
vandringspriset. I år var ett nytt som klasserna ifråga endast omfat
vandringspris uppsatt och man hade tade vardera två tävlande. Nu ställ-·
tydligen på allvar gått in för att de helt chanslösa brottare upp, för
bryta Svegs segerrad. Det lyckades att det över huvud taget Skulle kun
också, och Sveg åkte ner till 4:e na bli match. Så offrade sig t. ex. i
plats. tungvigt Set Persson i en match mot
'" 13 lag ställde upp, därav inte den kolossalt mycket tyngre. klubb

mindre än 6 lag från den livaktiga kamraten Akerman. för att denne
Älvrosklubben. Ett av deras lag höll skulle få sitt mästarterken. Fråga
dock på att sprängas redan före star- är väl, om det inte är riktigare att
ten, enär den anmälde John Ham- . d lik f Il . k Il k t
marström uteblev. Men klubbens l y a a lC e a s ora »mås are»

Jämför t. ex. vad en skidåkare får
aktive man, folkskolläraren Arvid uträtta för att bli mästare!
Jonasson, ryckte genast in, trots att Det var verkligen synd om den
han tidigare på dagen spårat banan. idogt arbetande klubb, som stod som
IÄlvros IK. har man tydligen myc-
ket systematiskt gått in för tävling- arrangör, att den skulle så svikas av
en. Deras sex lag placerade sig pre- brottarna. Förmodligen hade influ
cis i den ordning som deras individu- ensan skuld i det magra deltagandet,

PRISLISTAN. ella nummer angav, och det sjätte ~a- men det var nog också andra orsa-
get lämnade ändå två andra efter Sig. kel'. Var voro f. ex. brottarna från

1) H. Hansson, Are S.K., 71.2 Vädret var allt annat än idealiskt Frösön? Det var väl aldrig skidtäv-
2) U. Staverfelt, Ö. S. K. 74,2 Ett ymnigt snöfall, som fortsatt~ lingarna i östersund, som förorsaka-
3) Leif Altern, Norge, Z4,6 . hela dagen, gjorde banan tungkörd de uteblivandet? öger hade nog ock-
4) Reidar Hoff, Norge, 177,24 I och löparna klagade dessutom över så räknat med livligare deltagande .. ko.. Valona <Tick till en bo"rJ'an skap-Alm . t St li SK 7 ( f" N b . l d . 1937 års travtävlingar åOste;;- ,..,.5) E. qUlS, or ens . -7'6 underfrrsning. Temperaturen höll ran Silla egna. J: og orcte e mngen Il''''''. meIl toO". eftern'and alldeles slut.6) S I b A S K 'I J • kl bb h ··tt tt f' tt sunns travbana startade und. väder- ~~ ,..,. s erg, re . ., , sig strax under noll. Banan, som illom en u a ra a omra, a
7) N. W'estman,..Ö. S. K., 77,8 mätte 1 mil, betecknades som rela- pojkar, på vilkas brottarutbHdning leksförhållanden, som närmast voro
8) G. Engman, o. S. ~., 77,9 tivt svår. Den var lagd i en åtta, och den nedlagt all omsorg, inte sveke, att beteckna som s. k. busväder. Fe-
9) T. Welander, Storh~ns SK., 78,2 redan efter fyra km. passerade löpar- då klubben behövde dem. bruarivinden ven och snön yrde, men

10) G. Pettersson, Storhens SK, 78,2 na b}lll strax bredvid målet. Den Tävlingarnas bästa brottare var icke förty kunde publiken igår upp-
11) Th. Nakstad, Norge 78,7 talrika publiken hade därför stora nog denna gång Alvar Olsson. men skattas till nära nog 1,500 personer,
12) S. Liljedahl, Ö,.. S.: K., 78,8 möjligheter att följa tävlingens för- John Köhl kom sannerligen inte vilka obekymrade om den förebåda-
13) ~. Jon.ssonz. Fraso IF., 78,U. lopp. . långt efter. Olsson har alltid gjort de influensan härdade ut tills sista
14) U. SmIt~~ O.S. K, 79,6 Vid första växlingen låg LillhärdaI bra ifrån sig i Bräcke. men denna loppet var överstökat. Arrangörer- Snabbloppet
15) R. Bystrom, IF. Castor!. 79,9 bäst. Sedan kom överraskande Sveg, gång visade han prov på bättre tek- na skola också ha en liten ros för var med 8 startande dagens ma,.,aras-
16) H. Halvarsson, IFK., Ost. 80,~ knappt en minut efter. Tiderna vid nik än någonsin förr. Att Engström att de rörde på spelet riktigt bra, in- te fält men blev en mycket jämn och
17) B. Persson, Are S.~.,. 81,n första växlingen voro: . . och John Persson äro goda brottare, ga onödiga longörer uppstodo och spännande uppg-örelse. Mona lå~ i
18) B. Persson, IFK., osters., 82,0 1) B. Halvarsson Lillhärdal 46,44 II är ju känt, men nu fin~v d.e inte vi- strax efter halv-5 var dagens åtton- teten efter första varvet och nar-
19) R. P~rsson, Frös? IF., 82,7 2) S. Ollesson, S';'eg, , 47,31 sa, vad de äro goda för i brist på de och sista lopp fullbordat. För to- mast följde Strimheda, som såg ut
20) E. Palsson, Storhens SK., 82,8 3) P. O. Persson, Härjulf, 48,16 jämbördigt motstånd. Man satt och talisatorspelet svarade publikeumed att kunna hota ledningen. Hon föll
21) Em. Larsson, Are S.K., 82,8 4) A. Varg, Ytterhogdal, 48,1
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längtade efter. en match mellan de det resultatet. att siffran för förra emellertid flera gånger och kom ur
5) O. Svensson, Älvros, 48, bägge granna karlarna, som nu inte årets första dag rätt avsevärt över-

l
jeken. Mona se~rade, do.ck hotad'på

HI W·kt .. ~) J. Engberg, Ä!yros, . 49,58 behövde stort mer än sammanlagt 3 träffades.. upploppet av Latjo, och Gyller gickege . I Srom I) ,o. Turess,?n, Alvros, .50,54 'minuter för att bli mästare. Den nyuppförda och synnerUgenin på tredje plats före Niklas.
. Pa ..andra mIlen hade Ytterhogdal Matcherna (segrarna nämnas inbjudande restauran~en debuterade

d I
sm baste man!. Evert Syensso~, och först): med en stor dag. Den kan ta 250 9 varmblod

vann Bo .en oppet h:'ln ryckte har fram .. tllllednmgen, Bantamlikt: H. Johansson, Swing Fäster och som det i går aldrig var ställde upp till start i sista loppet,
. , . • vllken)aget sedan beho11. Redan ef- -I. Zetterberg, öger, nedpressad mindre än 350 personer inne i loka- där Nisse Bond ledde under andra

ter 4,n km. pa~ser:;tde !Ian. J~nas brygga, 2,27. lerna förstås det utan vidare hU-varvet fätt följd av Monaco och
Jonasson, som har lag. bast l sPl!:rket. Fjäder"u..-t: A. Olsson, S..ing"-. rudant det gick till därinne. . BrinO" Me Luck, som emellertid föll
penne sackade eft~r nagot, men a te C Larsson öger enarmskast 13 45' Banan var tung· mycket tung, vil- ...

överraskande seger. Lappalainen I mål knappt 2 mm. efter Svensson. S· And ' S' . P K h " k nI . , . tt d t tillbaka i slutspurten. Upploppsstri-
'1 min. efter. Älvros, som på första milen låg fem- . . ersson, . wmg-. o l,. upp- ket ommer l synes l a e en- den var mycket spännande. Strax fö

ma, kom här in på tredje plats, 17 ru11rupg, .. 4,18, A. Olsson,_ .Swmg- dast var ett par lanthästkampar re mål sköt Monaco fram i teten och
sek. efter Svep", genom Sven Jonas- P. Kohl oge~, armsug, 2,30, S ... An- som förmådde bättra på sina kilome- ögonblicket därefter· gick även
son, vilken gjorde en mycket upp- d~rsso~,. Swmg-.~. I:arsson'L Og-er, tertider. Loppen voro i stort sett Svanred förbi Nisse Bond. Fansy
märksammad löpning. Lillhärdal och dISk.yali~ICeradesJoroJust broLtnIng. jämna och vackra med avgöranden Frisco kom ur leken redan vid star-
Härjulf orkade ej hålla den hårda Lättvi~t: J. Kohl, ö~e~-E. J;>ns- först i upploppens se1!.are del. ten genom en galopp.
farten, utan kommo efter. son, Swmg,. arbetsse,..,.eI, 2-1! K.

Ställningen var vid andra växling- Karlsson, Swmg-A~ WIksten, .ö~er,
en följande (använd tid): . ~erpressad brygga, 10,.21; J.KolI!,
1) E, Svensson, Ytterhogdal, 43,45 Oger, K. Karlsson, SWIng, arn1- ,?cn
2) J. Jonasson, Sveg, 46,21 huvudgrepp, 2,20; E. JO:lsson, Swmg
3) S.Jonasson, Älvros, 45,36 -K Ka;rlsson, d:~, w. o.;.. E. !.ons-
4) J. Jönsson, Lillhärdal, 47,39 son, .SWIng-A. WIksten, Oger, over-
5) M. Johansson, Härjulf, 48,13 rullmng, Q,57. ..
6) J. Myrsten, Älvros, 46,20 Welteryikt: .~. LC?rentzson, S~Ing
7) A. Jonasson, Älvros, 47,37 -H .Brannstrom, öger, nackSVIng,
8) S. Persson, 47,10 2,17;

Vid målet ökade spänningen allt- Mellanvih-t: H .. Engström, Swing
mer. Algot Jonasson, Ytterhogdal, -A. Persson, Öger, backhammar,
ansågs visserligen oslagbar med det 1,52.
försprång han hade, men hur skulle Lätt tungvikt: J. Persson, öger"":'
det sedan gå? Sveg eller Älvros? E. Olsson, Swing, livtag, 1,24.
Svaret kom snart. En och en halv Tungvikt: P. Akerman, öger-S.
minut efter Algot Jonsson, vilken Persson, d:o, nedpressad brygga.
åkte i mål oberörd, avhurrad och his- Prislista: Bantamvikt: 1) H, Jo
sad, kom Oskar Persson som en vind- hansson, Swing, distriktsmästare;
il utför berget. De goda älvrosborna 2) J. Zetterberg, öger.
kunde inte stå stilla av idel förtjus- Fjädervikt: 1) A. Olsson, Swing,
ning: Arvfienden Sveg va~ slag~n distriktsmästare, 2) S. Andersson,
och l grund besegrad. Det VIsade SIg d' o 3) P Köhl Öger· .
t.o.m. at~ ~iIll!ärdal~. Arvid Busk, 'Lättvikt: 1) J. 'Köh1, Öger, di
spurta~ tIllra~kligt for a~t med en striktsmästare, 2) E. Jonsson,
~alv mInut sIa Sv~g, l:!0m for~assaodes Swing, 3) K .Karlsson, d :0.
tIll 4:e plats. StallnIngen VId malet Weltervikt: K. Lorentzson, Swing;
blev: distriktsmästare, 2} H. Brnnnström,
1) A. Jonsson, Ytterhogdal, 45,33 öger.
2) O. Persson, Älvros, 45,04 Lätt tungvikt: J. Persson, öger,
3) A. Busk, LiIlhärdal, 45,35 distriktsmästare, 2) E. Olsson,
4) G. Eriksson, Sveg, 46,35 Swing. ., .
5) M. Jönsson, Härjulf, 46,23 Tungvikt: 1) P. Akerman, Oger,
6) Per Persson, Älvros, 48,21 distriktsmästare, 2) S. Persson, d:o.
7) P. Persson, Älvros, 48,22 God och kunnig mattdomare var

Gustav Johansson, Bräcke.
Slutresultatet blev: *

1) Ytterhogdals IK. I, 2,17,34 Arrangemangen voro som vanligt
2) Älvros IK., I, 2.19,13 goda. Tacksamt noteras nyheten
3) Lillhärdals IF. 2,19,58 med urtavla, utvisande matchtiden.
4) Svegs IK. 2,20,27· ...
5) IF. Härjulf, 2,22,52 S. K. Öger planerar till söndagen
6) Älvros IK., II, 2,25,55 propagandabrottningar i Höglunda.
7) Älvros IK., III, 2,25,57 Meningen är att därstädes bilda en
8) Älvros IK., IV, 2,29,16 brcittningssektion under klubben el-
9) Ytterhogdals IK, II, 2,33,11 ler också en fristående klubb med

i~~ ~~1~iit:~~terna, lU:gi lbr::ni~::S:I:17:: Jämtland-
13) Vänsjö IF., 2,43,52 Härjedalens brottningssektion har...:..:---=--.:------..;..,--:..- Svenska Brottningsförbundet beslu

tat anslå 500 kronor som hjälp åt
den vid tävlingar i Ange dödligt ska
dade brottaren Hallbergs fader.

Sid. S

ningsprincipen samtidigt som man
låter klockan tala sitt tydliga språk
så. föreföll det som om östersunds
pojkarne och storlienbarna hade den

. bästa stilen. De åkte smidigt och e
legant med sluten benställning och
arbetade med små rörelser i svän
garne. God balans och gott omdöme
präglade deras passering av flagg
portarna. Norrmännen åkte bred
spåri?;t och flängigt och deras
häriningar och nedkörning av flagg
portarne var påfallande.. Förste pris
tagaren Hans Hansson från Are
hade en vacker stil och han- åkte bå
de djärvt och snridigt och klarade
portarne galant.

Att östersundarne klarade sig så
bra är förvånansvärt ty de ha haft
så små tillfällen till träning. Nu när
backen blir klar komma de nog att
bjuda pojkarne från Storlien och
Are strid på kniven.

Flickorna gladde också med käck
och vacker åkning och det var en
fröjd att se dem smita nedför bac
ken· och ringla sig mellan flaggorna.

Nästa söndag blir det slalomtäv
ling igen. Nu är snötil1gångell bättre
och nu blir det lättare att lägga ut
en svårare och mer teknikkrävande
bana. Att det då blir stor publik har
man rätt att vänta, ty onekligen är
slalom en publikidrott. Vi återgiva
härnedan prislistan i herrarnes täv
ling. Prislistan i damernas tävling
återfanns i lördagsnumret.


