
Zetterblom, öSK, andre prista~

gare. Åre lagmästare, Stina
Kindberg segrare i dam

kla..~en.

Svår och finurlig bana; tungt före
i snöyra och motYina•

Hans Hansson,
Åre, distrikts

mästare i slalom.

Hans Hansson från Åre, som vann
östersundsspelens slalomtävling, visa
de sig även på söndagen vara sina
jämtländska konkurrenter överlägsen
i den nya skidgrenen. Han .tog näm
ligen överlägset och säkert sitt första
distriktsmästerskap på söndagen ute
på Gustafsbergs slalombana. Sedan
förra söndagen Aar banan under kap
ten Rimfors' regi undergått en vä
sentlig förändring. Genom uthuggning
av skogen har banan breddats vid
svängen i platån. Sikten för åskådar
na har därigenom väsentligt förbätt
rats och kapten R. får för framtiden
större möjligheter att utnyttja terrän
gens mänga möjligheter. De c:a 2 dm.
snö, som fallit sedan förra söndagen
'1"01'0 ju mer än behövliga i den an
nars ojämna backen och nu hade kap
ten R. med utnyttjande av ravinen
lagt ut en både svår och kl"ävande
bana. Motvind och snöyra stoppade
dock upp farten för åkarna och nere
på ängen tillgrepos stavarna för att
öka upp hastigheten. Den tekniska
skickligheten, djärvheten och den
blixtsnabba beräkningen av hur por
tarna skulle klaras sautes hårt på
prov både i en vertikal .i överbacken
och i två kinkiga hårnålar på var si
da av ravinen. De, som förra sönda
gen klagade på att det ej fanns verti
kala och hårnålar fingonu sitt l:rst
mäte.

Hans Hansson, Åre. segrade som
Qvan nämnts och han gjorde det med
elegans och frapperande skicklighet.
Hans bästa tid var W,8 sek. Årepoj
karna .hedrade sig för övrigt alla. De
togo överlägset lagpriset och man
kunde se att de i sin n;ra slalombacke
vant sig vid både fart och svåra hin~

der.
Segrarinnan i damklassen, Stina

Kindberg, äl" ju åreflicka fast hon
tävlar för Ö. S. IL Hon har emeller-;
tid all sin träning från Frösöbackar':
na.

-Sture Zetterblom fick en välförtjänt
andraplacering. Ulf Smith. som förra
söndagen på grund av felvallning ej
kunde göra sig själv rättvisa visadei
dag en briljant teknik och gott om
döme. Staverfelt fick ej skidorna med
sig lika blixtsäkert som förra gången.
En som åker synnerligen ögonfägnan
de är S. Liljedahl.

Arrangemangen vore bra, men hög
talaren var synnerligen ineffektiv och
hördes ej långt, ty vinden blåste rätt
in i densamma. Tävlingarna drogo en
smula ut på hden,men så var det ock
så omkring 150 åk som skulle tidtagas
och protokollföras. Banan var cirka
450 meter.

1. H. Hånsson, Åre SI. Klubb 51,0
+50,8=101,8 sek.

2. S. Zetterblom, öSK. 53,9+51,7
105,6 sek.

3. G. Pettersson, StorliensSK 54,2
+52,6=106,8 sek.

4. U. Smith, öSK.
106,9 sek. . .

.5. T. Welander, Storliens SK. 55,5
+53,0=108,5 sek.

6. E. Hansson, Åre SI. Klubb 55,3+
55,0=110,3 sek.

7. G. Larsson, d:o 58,4+52,0
110,4 sek.

8. L. Jonsson, d:o,
110,9 sek.

9. V. Jonsson, d:o, 53,8+57,8
111,6 sek.

10. Ho Persson, Frösö IF 57,6+54,4
=112,0 sek.

11. U. Staverfelt, öSK. 55,2+57,5=-
112;7 sek. .

12. G. Pålsson, StorHens SK 57,0+
56,0=113,0 sek.

13. A. Roren, Åre SI. Klubb 57,5+
55,8=113,3 sek.

14. S. Liljedal, öSK. 57,6+55,8_
113,4 sek. .

15. T. Jonsson, ".\.re SI. ,KlUbb 58,4+
55,0=113,4 sek.

16. Em. Larsson, d:o 57,8+56,0=
113,8 sek.

17. N. Jonson. ,d:o 56,5+58,0=·
114,5 sek. .

18. K. r. Hansson, SlorIiens SK 58,0
+57,0=115,0 sek.

19. L. I,.arsson, Åre SI. Klubb 59,4+
57,8=117,2 sek.

20. H. Karlsson, IFK 59,7 +58,0=
117.7 sek.

21. G. Persson, "~e SI. Klubb 58,0+
61,1=119,1 sek.
Damer: .

1. Stina Kindberg,öSKG7,4+72,O
=139,4 sek.

2. Brita Tomasson. Åre SI. Klubh
80,3+99,1=179,4 sek;

Bästa tremanllalag tör herrar:
1. Are SlalomkJubh, 322,5 sek. (H.

Hansson, E. Hansson, G. Larson).
2. öSK, 325,2 sek. (S. Zetterblom.

U. Smith, U. Staverfeldt).
3. StorliensSK, 328,3 sek. <G.Pet

tersson,. T. Velander, G. Pålsson).
Snabbaste åk:

H errar~ H. Hansson, Åre
50,8 sek.

Damer; Stina Kindberg, öSK, 67,4 s.

SEL.4NGER-ERIKSSON.

G. Lind, öSK, vann inuigningstäu
Ungen töre E. GllstafssOll.

Englund liade oturen att bryta ena
skidan i en knix Wlgefär mitt i loppet
blev försinkad, innan han fick en re
servskida, men gick ändå in som
28:e man på 1,12,4. Nordström rå
kade ut för samma malör och förlo
rade så mycket tid, att han gav upp
och nöjde sig med att åka i mål.

Av de norska favoriterna hade ö
kenl oturen att tappa ena skidan, vil
ket försinkade honom åtskilligt och
kostade honom åtminstone en plats.

Bäste man bland de startande
tyskarna, Anton Eisgruber, blev
137:de man med tiden 1,19,56.

*Norrmännen kunna konsten att
ordna tävlingar och lägga upp fina
spår, och de kunna även sköta dem.
Under hela tävlingen hade man 40
man ute som åkte sina pass i spåret
och sågo till att allt var all right.
Snöfallet betydde alltså ingenting
och några vallningssvårigheter hade
man inte heller, ty de 8 minusgrader
na vid starten stego inte mer än ett
par streck under förmiddagens lopp.
Den enda man kan säga är att de,
som gingo ut bland de allra sista, ha
de det något sämre än konkurrenter
na, ty för dem blev spåret uppåkt
och söndertrasat i de värsta tvär
svängarna utför.

Hammerdals
'skidbacke

invigd i gär.

. Skidbacksåkandet inom distriU.et
fick på. söndagen ett värdefullt till
skott genom Hammerdals nya ' skid
backe i Ede. 51 deltagare deltogo i
invigningstävlingen..

Backen, som tillkommit på förenin
gens initiativ, har ritats av ingenjör
R. ~Iossberg, Skidförbundet, 'och hu
vudparten av arbetena ha utförts å
frivillighetens väg. Ceremonierna
började med att föreningens sekrete
rare, O. Lögdberg, lämnade en redo
görelse för skidbackens tillkomst,
varefter kapten J. PåhJman höll ett
anförande och förklarade backen in
vigd.

Resultaten:
Seniorer: 1) G. Lind, öSK, 64,5 p.;

2) E. gustafsson, d:o, 63,4 p.; 3) S.
KalIstrom, d:o, 61,4 p.; 4) O. Eriks
~on, d.:o, 60,7 p.; 5) A. Olsson, Fyr'
as, 60,2: p.; 6) A. Svensson, Hammer
dals IF, 60 poäng.

Juniorer A: 1) ~o\ke Nordlund öSK
59,5, p.~ 2) Einar Jonson Frö~ö IF'
57,7 p.; 3) S. Hallin, ÖSK,' 569 p.' 4)
O. Olsson, Rödöns SK, 55,6 p.; 5) N.
Agerberg, d:o 51,9 p.; 6) H. Persson
Fyrås.BK, 49,2 poäng. '

Jumorer B: 1) Arne Nilsson, öSK,
48,8 p.; 2) H. E. Hansson, Rödöns SK

.48,1.p.; 3) E. Graneli, Frösö IF. 46,5
p;.; ;) John L.arsson, Borgvattnets JK,
4<>,3 p.; 6) Emar Ottosson, Hammer
dals IF, 34 poäng.

J tävlingarna gjordes bedömninrrar
na efter den Dppna metoden. Pri~ut
delningen förrättades fran stupet.

bör välici

SelJnger-Eriksson .gjorde på sön
dagen ater en glänsande insats i Hol-

#!f1 menkollens backtädir.g, men Jter en
gång jick han i prislistan se en norr
iJUm före sig. ~Selånger~ besegrade
Birger Ruud, men Reidar Andersen
lyckades bärga segern tilt Norge.

Reidar Andersen, Norge, 235,70
Sven Eriksson, Sverige, 232 p.
Birger Ruud, Norge, 224,80 p.
R. Kujon, Norge, 222,50 p.
S. Solbrekken, Norge, 222,50 p.
Ole Aaslökk, Norge, 221,60 p.
B. Krauss, Tyskland, i20,80 p.
E. Vikörn, Norge, 220,70 p.
W. Pedersen" Norge, 220,60 p.

Skidlandskampen Norge--
Finland.

H olmenhollen:

Men Reidar Andersen
räddade segern åt
Norae. De två andra

J

svenskarna föllo.

"Selånger" slog Ruud.

Sverre Brodal vann kombinera
. de tävlingen.

I den kombinerade tävlingen segrade norr·
mannen Sverre Brodat på 445,59 poäng och
erövrade därmed kungapokalen. 2) O. Hoffs·
b~en, Norge, 430,55 p., 3) S. Röen, Nor
ge, 426,30 p., 4) P. \\7ahl, Norge, 419,8 p.,
5) T. Brodal, Norge, 419,40 p.

•
Tävlingarna hade. trots dlUigt väder

snöblandat rel;n - samlat en publik på
över 40,000 personer. Selånger-Eriksson vi
sade redan genom sitt första hopp, att han
skulle bjuda norrmännen hård strid om se
gern. 48,5 meter blev det i ögonfägnande
stil. Birger Ruud hoppade 45,5 m. i sin
vackra stil och Reidar Andersen 47. "Sel- förut har segern å 17 km. gått norr-

l o f f o männen ur händerna, nämligen när
ånger" låg al tsa e ter örsta omgangen syn- Kalle Heikinen hemförde segern, och

I nerligen väl till för slutsegern. I sitt andra nu var det alltså första gången som
hopp nådde svensken samma längd, även nu segern gick till Sverige. Den sven
i vacker stil, medan Ruud s--••mnade på 47. ska triumfen kan ;närmast jämföras
Reidar .!\ndersen friskade emellertid i med med Utterströms och Wikströms 17-

kilometerskörning i Lake Placid
ett grannt hopp på 48,5 m. Och när så do- 1932.
marna summerat ihop poängen befan.'1s det :::
än en gåne att Selån<7er endast var andre Sehlberg gjorde också en god de-
man 3 7 "~än'" efter 'Andersen. b!It i HolmenkolIen, 00ch o hans l?lac~-, ,!' " nng som 19 :de man pa sa skaplig tId

De tva andra· deltagande svenskarna, Isom 1,11,10 är åtskilligt över medel
Berggrenoch Lndström, gjorde goda hopp i måt~~n. Han hade ~~kom si15 såda
första om"'ånO'en men föllo bägge i andra na lopare som norrmannen BJarne I-
åket "" ~ versen, Gjöslien, Nordfjellmark, Ber-

. gendahl och Samuelshaug, samt fin-
Slutresultatet blev: nårna Silvennoinen och Karppinen,

vilka aUa voro utpekade som män
poäng. med segerchanser.•.•

.,.

M A R l N
MOTOR

12typ.r - e
' 2 1/.-80 hkr

L A. LARSSONS GJUTERI &
MEK. VERKSTAD, KRISTINEHAMN

ALBIN

använd

vid influensa, för.
kylning, huvUdvärk,
reumatismo. ischias.

ö S T E R S tJ' X]) S- p O S T E X

Vid Mälarens Motorbötförhunds örligen _återkommande ekonomitävlingar - de största i

sitt slag j Sverige - har Albin-moforn år efter år bevisat sin särstäffning såväl i fråga

Olll ekonomisk drift som kraft och tillförlitlighet. Vid förbundets jubileumstövlingar under

den gångna sommaren sattes ett glänsande, hil1i!1s ooppn,,!t, ekonomirekord med en

Albin-molor. typ !:-4-Racer le,a 43 hkr}. Båtens vild uppgick till 2,1 ton, bensinatgången

till 14 liter pr timme och farten till 16,3 knop. Kvalitelstalat, enligt Nordströms tävlings.

regel, utgör för denna ekonamiprestation - 117. Närmast följande medtävlare n"ddaett

kvalitefsh:.1 av 105. - De goda ekonomiegenskaperna äro genomgående utmärkande för

alla de moderna Albin'motorerna, då briinsleförbwkningllll pr hkrftim. iir ungefär densamma
vid s"väl den minsta som den största typen.

Den som vill ha en båtmotor, som bevislige9 garanterar,

GOD BRÄNSLEEKONOMI • KRAFT. TILLFORLlTLlGHET

I dessa tider

(Lilly Söderlund, Sigrid Nils
son-WLlrström, Kerstin Nilsson)

2) Koskullskulle I.F. 2,21,39
(Sonja Olofsson, Dagny Olofs- 1-
son, Tyra Larsson). 2.

3) Selångers S.K. 2,23,16 3.
(Margit Åsberg, Elna Svedin, 4.
Sigrid Henriksson). . 5.

6.
7.
8.
9.

'Alfred Dahlqvist
Itill Lahtis? l
I Enligt' en uppgift i Sundsualls Tid-I

nif1g _ skulle ":lltred Vahlquist reda1~ 'I
pa .wndagskuallen ha fatt order ate
på tisdagen resa till LS'1tis liksom

I
Holmfrid Olsson, Dala-Flada. Någon
ting annat beträffande representatio

l nen är ännu inte bekant.

! ;--------------.

44,18
44,35
45,15

46,46
46,50
47,48

2,18,41 . _-:-- ~----_....; _

SIGRID WIKSTRöM.

SM-progra:mD1et.

Tisdag kl. 10: Stafett 3+10
I km.
I T orsd:g kl. JO: 15 km. svår

den nyblivna mästarinnan, är 25 år och I svar terrang.
har tävlat i fyra år. Hon är gift och Freda!! kl. 14: Backhoppnin-
började ålea skidor jörst sedan hon gift -o

sig. Hennes man är nämligen gammal I gen i komb. tävlingen.
skidlöpare, Bertil Olofsson, och det är, Lörda!:!: kl. 10: (ändras event.
han som kan ta äran åt sig av att ha l <J

lärt henne dika skidor. l SM förra året " till kl. 8): 50 km.
blev hon andra pristagarinna, tvåa i
D,t[ i år efter en kvinnlig ktHin ,till Söndag kl. 13: Backtävlingen.
Kiruna-Larsson, som blev mästarinna i "'::====:-=~====~=='::=:'"DM, men inte ställde upp nu, da hon . - _
endast är 18 år.

SONJA OLOFSSON,

1) Sonja Olofsson, Koskulls-
kulle IF. 44,13 I

2) Lilly Söderlund, Trångs-
vikens I.F.

3) Sigrid Wikström, d:o,
4) Ebba Sedell, Vnlcans IF.
5) Sonja Fredriksson, Malm-

bergets Arb. LK.
6) Margit Åsberg, Selånger,
7) Elna Svedin, Selånger
8) Dagny Olofsson, Koskulls-

kulle I.F. 48,05
9) Stina Wassberg, Valbo

Allm. r.K. 48,12
10) Elna Rönn, Bollnäs GIF. 48,35
11:) Sigrid Henriksson, Selång. 48,38
12) Nanny Stenberg, Bollnäs 48,45
13) Anna Strandberg, Vårby 48,50
14) Nanny Sundvall, Luleå SK. 49,06
15)Tyra Larsson, Koskulls-

kulle I.F. 49,21
Kerstin Nilsson, Trångsvikens I.F.

blev nr 17 med 49,48•.

Lagpris:

1) Trångsvikens I.F.

Damernas 10 km. i ö.vik.

Sid. 8

S IG R ID besegrades men

Trångsviken vann lagpriset.
•

L,illy Söderlund tvåa
efter Sonja Olofsson

Koskullskulle.

•Från ö.-P:s utsände medarbetare.
ö-vik, söndag.

Kalle Lindbergs sekundseger
på 5 mil i fjol få vi jämtar i år
dyrt betala och det med ränta.
Lika nära som Dahlqvi.st var
mästerskapstecknet på 3 mil
var Lilly Söderlund, Trångsvi
kens överenergiska fynd, i dam
tävlingen. Sigrid '"likström, de
tre senaste årens övedägsna
mästarinna, förvisades till tredje
plats och gjorde härmed sin SOl"
tie från tävlingsbanan efter en
insats som inte står norrbottens
lärarinnan Elin Pikkuniemis
efter.

Sigrid Wikström har varit en pryd
nad för det kvinnliga skidlöparskrået
och en elegantare och smidigare åk
stil än hennes har väl sällan eller ald
rig presenterats i det på sina håll så
omstridda dammästerskapet. Medan
den ena efter den andra av damerna
brukar tuppa av omedelbart efter det
mållinjen passerats har Sigrid, hur
krävande tävlingen än varit, gått i
mål i bästa kondition och i en stil
som inte stått de bästa bland de man
liga kollegerna efter.

Då vi på lördagskvällen träffade l
den nu detroniserade mästarinnan
var hon rädd för att banan skulle bli
i tyngsta laget för henne. Särskilt
rädd var hon för de väl så kraftiga
motluten efter 3 och 8 km. Men dess
emellan fanns det ju förstås också en
del härliga utförslöpor. Som helhet
kan man nog säga, att banan var av
det svårare slaget för en damtävling.

För Sigrid Wikström var det trots
det personliga nederlaget en lycko
dag. Hon hade gått med i år mindre
för sin egen skull än för lagets. Och
för Trångsvikens I.F. blev det åter
en stor dag - trots att Kalle Lind
berg inte var med. Direktör och fru
Unander-Scharins pampiga vand
ringspris, som uppsattes vid SM. i U
meå 1931, hemfördes nämligen för
tredje och sista gången av trångs-

Holmfrid Olsson f;ck kramp i benen och
måst~ släppa av alldeles 4 km. från mål. .

:~

Dalarna rog ;l;enom Lima-Hansson sitt
fjärde mästerskap på 3 mil. Västerbotten har
7 Hälsingland 6 Norrbotten 5, Jämtland 4,
Värmland och Stockholm vardera 1.

-sch.

vikstöserna i hård konkurrens med
den starka damklubben Koskullskul
le, som var 3 minuter efter.

. I Lilly Söderlund har Sigrid Wik-/
ström fått en eft.erträderska som hO.n
inte behöver skämmas för. Hon har
krafter i övermått och det var ingen HöRT OCH SETT.
överraskning att hon skulle gå så bra
på en bana sådan som dagens. Offer- Sonja Olofsson gjorde även i fjol
dalsflickan - fröken Söderlund är en charmant löpning på S.M. Då
nämliaen från Offerdal - har sin blev hon tvåa efter Sigrid Wikström
st)TIl:~ just uppför och det är på och. vann klass 2.. l?istri~smästa?n
dessa avsnitt av banan hon gått bäst. II na 1 Nor~'botten l..fJol. fIck hon l år
Hon hade den mindre avundsvärda stryka pa foten for Kiruna-Larssons
uppgiften att söka hålla undan för Ikusin. HOll;. var förtju~t..i banan, ty

att mina framgängar till stor del bero på den blivande segrarinnan Sonja 0- motback~r arhen~es likor. -. Den
att jag är en mycket ivrig)ägare ?~h på det lofsson, som gick ut bara minuten ef- R:'!lnd<: garna ha fatt vara backIgare
viset har jag byggt upp mm kondItIOn. ter och det lyckades också över för-, for mm del, tyckte hon.

- Hansson har ju blivit erbjuden att resa väntan. Fem fattiga sekunder 'Yar .. .. * .
till Lahtis. allt som norrbottensfrugan förmad- . SIg~Id ~ks.trom var .helt naturligt

_ Jag har ju redan gjort en utlandsresa de ta in på jämtländskan - men det mte .!lka fort~ust ef.!erat. - Allde
i år, min första för resten om man undan- räckte till seger! l~s for ~yc!te~ uppfar, s~de hon, .och
t-"er resorna till Trysildistriktet i NorO'e Damernas start försiggick i skug- VI som a s3:.1ata... GlIdet v~ mte
"'''h . k d" l- M' kl bb ~"li gan av 3-milslonpet. Damerna för- heller det basta. 1.1:en strunt l det,oc Jag tyc er att et rac .er. m U.l odd' t t t- d f" dr-k när vi tog lagpriset

att ja~ skall åka Vasaloppet, och det ~ör Jag ma e m e ro s e ~rggr~a a: * . (T T) O l 1
no". Och sedan blir det väl Skinnarloppet. l terna attrahera publikens ll1tresse l • . . s o ." ':. . !samma grad som herrarna. Helt na- •Lilly S!!derlUJ?d .har ~u ~nnit två I skidlandskampen Norge-Finland, som

.., . hl'" turligt förresten, ty samtidigt med ga;~ger over Slgn~. Wikstr?m.. D~t , skall fortsättas i Lahtis med 50 km. löpning
- Nu ar jag.. l form, sade.Da. qVlst, ~ar I damerna startade en hel del av de fraste oJl.l henne y ~~r hon gIck l mal och speciell hopptävling, leder Norge e~.ter

han s:'epte forbl uppe pa Slatterber,,~t. mest kända 3-milarna, såsom Hjal- och publiken t;}ck.~ det var spu;ri: de tre nu aYyerkade grenarna med 34 poang
~~hI9.V1StS b~odoer .Gunnar hade placerat Sl.g mar Bergström och Arthur Hägg- ~om h~tte duga. Dar f~ns.ener~ 1 mot Finlands 22. Poängen fördelar sig så
~ar f~r a;t blsta sm broder. !:Ian hade tagIt blad. Strängt taget var det endast ?ve!.IDa!t och en anmarknll1gsvard lunda: Stafett Norge 7, Finland 5; 17 km.
tId pa I;lma-Hansson.. och. ~ar ~lfr.~d kom Sigrid Wikström som kostades på a~ormaga. En damernas Arthur Norge 11, Finland 11; komb.tä,ling Norge
farande 1 flygande flang akt~ klo~k~n. upp några livligare hejarop. Damerna Haggblad. 16, Finland 6.
19~n och. Gunnar ropa.de n:gontmg l. den voro som vanligt ivriga vid starten :::
stLlen: F~!ska, Alfred, LIma ar bara 4, se· och så där lagom nervösa som de all- Bland deltagarna befann sig också
kunder fore!.. . .. ... tid bruka vara. Alldeles särskilt östergötlands mästarinna, Astrid Kring lördagens svensktriumf.

- J~, nu kanner Jag mIg 1 form sa har nervösa voro tydligen lyckseleflickor- Herrburth från Norrköpings S.K. Det Den dubbelseger _ man får väl
skall koras, sa Alfre~; , na som kommo mellan 4 och 10 minu- är givet att hon kände sig en smula använda den benämningen trots att

-,- . ter för sent till starten. För dem var bortkommen i den ingalunda lätta Erik Larsson fick dela andraplatsen
Gustaf Jonsson, Umeå, Lill·Gustaf kallad, det en sanskyldig Tycka Brahe-dag. örnsköldsviksterrängen. Hennes pla- med finnen Pitkänen -- som sven

ett av de senaste hens bästa i Västerbotten, Inte nog med att klockorna på Lasa- cering tyder dock på att det finns skarna YUIlno å 17 km. i Holmenkol
startade icke därför att 'han ville spara sig rettsgatan 12 gingo åt skogen. Till takter i östgötaflickan • Det var no~ len på lördagen var den vackraste ut
till den för Umeå så viktiga uppgiften i sta- råga på olyckan hade också den utlo- inte sista gången hon var med pa landsframgången i Holmenkolrentäv-
fetten på tisdag och 15 0km. pa to~sdag. Det vade vallningshjälp~n torkat in o.ch _e_tt_S_.M_. -5__ch_.__lin-.:::g:-a_rn_as__hi_·s_t_o_rI_·a_._...E_n_d_a_s_t_e_n...::g:-å_n,;::g
kanske var bra, ty Umeas chan~er 1 stafetten att åka utan valla pa ett S.M. kan 1l1-
före~alla vara i det ~~rm:,ste h~.:: goda som Ite ens en Lyckseleflicka - hur duk
HudIksvalls, denna forenmgs stJarnbetonade tig hon annars är.
lag till trots. Umeås tredje man, Gösta An- - Det var rent förbaskat, sade de
dersson, lär vara lika snabb 'eller ännu snaJ;!- ras ledarinna och det kan man ju
baee än vad Gustaf Jonsson var under sm hålla med om. I

junioriid. Vallat så det dugde hade däremot
':. segrarinnan, fru Sonja Olofsson, som

Lars Olsson, Kilafors: Banan var inte så fått hjälp av självaste jokkmokkar-
svår som jag trodde, men föret var tungt. na. Det traditionella armbandsuret
Jag fick aldrig känning med Dahlqvist, som sk~ll se~a~an:; 5·~riga dot~.er ha. I
visst var i ett oerhört slag i dag. Kunde ald· Nästa gang O-VIk far S.M. ar hon I
rig köra för fullt för halsens skull. förmodligen med... Släkten Olofs-

,;. son är förresten en riktig skidlöpar-
Frans Nyberg: Dahlqvist är i alla tiders dito. En svägerska till segrarinnan I

form för närvarande och jag hade inte den var med ·i damlaget och mästarinnans I
minsta chans att följa honom då han på' de bror brukar också då och då lägga I
sista kilometerna spurtade förbi mig. sig till med en del vackra priser.

,~ Men något armbandsur har han inte
fått. Ännu ..•

Resultat:
Den en gång så stolta Bodens Bandyklubb

hade i dag sin hittills svartaste dag. Klub
bens bäste löpare återfinnes på, hör och
häp!1a, 94:de plats. Norrbotten i sin helhet
hade icke heller som förut sagts någon an
ledning att rosa marknaden. Joclcmock blev
bästa klubb, men sjättepiaceringen säger in
te mycket.

Sv~n Utterström: Dagens prestation utför
des av Häggblad. Det var en verklig bragd.
"Uttern» blir inom parentes sagt ledare för
truppen till Lathis. }:..

Skidförbundspamparna Hedjerson och
Swahn skeno helt naturligt av belåtenhet
över chamonixlöparnas granna dubbelseger.
Det blev ju en icke alldeles väntad fram
gång för förbundets uttagningsprinciper,

:or-


