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ÖGON
CACAO
bra för mej 

bra för dej!

Adress:

Namn:

MAZETTI, MALMÖ.
Var god sänd mig gratis Er nya bok
"Barnkalas" med recept och barnlekar.

dare och hans är nog i icke ringa
grad förtjänsten av pojka!Uas fram
gånaar i vinter. EgentlIgen skulle
de dock behöva köras något hårdare
från säsongens början.

Gösta Zakrisson »gjorde»
som sagt loppet

tillsammans med Dahlqvist. Den lille
envisa sandvikaren gjorde ett överty
gande lopp och att han till sist måste
kapitulera inför »kometens» hårda
slutsnurt är ingenting att säga om.
På konditionen var det annars icke
något fel, men sista halvmilen tyckte
den framgångsrike västerbottningen
var väl så krävande så här i vårvär-

.,

-~A_1
~ Vem ~;:n'S inte Mazetti Ögon
cacao redan från barndomen? Den bar
alltid vatit barnens förtjusning, så "at
det ,för farfar, så är det för Putte. Och
farfar har återvänt till sin gamla kärlek,
Ögon cacao gör honom gott, han oroar
inte sina nerver och sin sömn, Ögon
cacao är dryg, 25 stora, goda koppar
av den finaste choklad på ett hektopaket.

var näst bäste jämte och kom
på fjärde plats.

Bror Glantz

Håsjö-Dahlqvist forcerar en uppförsbacke i sin karaktäristiska stil.

- Näst DahIqvist och Glantz
skola de båda stup.uborna A. Nässen
och Gösta Olsson ha tack för en trev
lig dag. Stugun håller tydligen sti
len från nropagandan och de ha ännu
en gång visat att de TJa vårföre kunna
vara farliga för vem som helst av de
andra jämtarna. Olsson har ju redan
tidigare lämnat prov på att han är
ett lov:::.nde ämne, varför Nässens go
da löpning överraskar mera. Lasse
Forsber~. stuouordiöranden, är utan
tvivel en av våra kunnigaste' skidle-

Det blev en glänsande säsong
final inte bara för Östersunds
spelen utan också fö~ d~n s. k.
Håsjökometen, som pa sondags
morgonen gav sin tack- och av
skeds ( ?)föreställning i Jämtlan~.
Strängt taget är det väl bara Ki
runa-Larsson och Lima-I!ansson
bland de svenska elitåkarna som
Dahlqvist inte o!kat med.i ~n
ter. Gösta Zaknsson, »I!asJos»
lille knubbige Chamonixkumpan,
hjälpte i det längsta till att hål
la späD.!lingen uJilpe på höjdP.unk:
ten i vmterns SISta stortavlmg l
distriktet, ja, kanske i hela lan
det, men på sista halvmilen visa
de sig jämten offi?jlig SO?! val}
ligt och spurtade ifrån sm sva
raste konkurrent hela 2Y2 minut.

Det blev en rafflande uppgörelse
trots att flera av de utpekade favori
terna i' större eller mindre grad sve
ko. Den största besvikelsen beredde
väl annars Kalle Lindberg publiken
genom att utebli. Trångsvikaren har
ju dragits med ~n :;;vårarta~influens~
alltsedan DM-tävhngarna l februari
och det var nog inte riktigt klokt av
honom att ställa upp i propagandan
inn:an han var fulltständigt återställd.
I annat faU hade publiken högst san
noligt fått vara med' om en jämt
ländsk dubbelseger och det skulle na
turligtvis ha smakat efter de ganska'
sparsamma framgångarna för jäm
tarna i vinter.

Håsjö-Dahlqvistär en
populär figur

var han än ställer upp och börjar
snart kunna tävla med Häggblad som
publikmagnet. Populärast är han na
turligtvis när han tar hem segern på
»hemmaplam). Fullt så våldsamma
glädjeyttringar som när han i fjol
vann Östersundsspelens rafflande 3
milslopp över farliga finnar och lika
farliga svenskar blev det väl icke den
här gången, men det som var räckte
gott och väl. Dagen blev förresten
inte heller i övrigt så oäven ur jämt
landssYll:punkt. Speciellt gladde det
oss att I!ammerdals stadigt framåt
gående junior Bror Glantz giorde ett
så rasande fint lopp. Han låg ännu
efter 15 km. som tredje man med.
samma tid som KHafors-Lasse, men
kunde inte hålla farten riktigt i mål
utan fick se sig slagen av den spurt
starke hälsingen med en knapp minut.

Slog Gösta Zakrisson med 2
på sista halvmilen.

T'Vå'lnilsloppef:

"Håsjö" .stod rycken
spännande säsongfinal.
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PrEser fran kr.

Lagpris:
1) .Are Slalomklubb 26 7,0
2) Östersunds Skidlöparklubb 272,1
3) Frösö Idrottsförening 274,0

Damer:
1) Inga Söderbaum, Djurgårdens IF.

(89,3+56,2) 145,5
2) Brita Thomasson, Are Slalom-

klubb, . . (74,4+91,3) 166,0
3) Stina Kindberg, Ö. S. K

(120,0 + 80,3) 200,3

83,9

84,0

JÄMTLANDS MASKINAFFÄR
öSTERSUND Tel. 1500, 1533

/å.o~ ~~~~~~&~O(1W&~I%O~~~
Auktoriserad återförsäljare:

Bensinen kostar pengar - Välj

Förutom budget-ekonomien erbjuder Er 1937
års Plymouth bland mycket annat okrossbar
helstålkaross - Chryslers Original hy~rau1iska
bromsar med kalibrerad dubbelverkan - moltyst
gång - motståndsfri airflowstil- "flyt~de

kraft" - 6-sitsig rymlighet och säkerhetsm
teriör. - Varför inte själv göra en provkör
ning? Ring oss idag! En vagn står redo för Er.

Läga reservdelspriser. 4.800:-

PLYMOUTH 4Z:1

Tel, 1500, 1533

Resultat:
Herrar:

l) H. Hedjersson, Djurgården
(42,8+41,1)

2} Sven Eriksson, Selånger,
(42,1+41,9)

l»Vi. två so.m skötte starten voro. spe.~
ciellt noggranna med att sköta star
ten absolut korrekt, och då Hedjers
son och Eriksson startade voro vi, då
vi visste att det gällde tiondelarne av
sekunder mellan dem synnerligen'kin:
kiga. Men. det skall erkännas att VI
tyckte att Selånger var senare i star
ten än de andra. Han. stod mera upp
rätt och slängde sig ej fram med sam
ma blixtstnabbhet som Hedjersson.
Att' vi dragit honom bakåt bestrider
jag absolut och jag kräver att bli
trodd på mitt ord, säger herr Wes
terberg.

Studerande Ulf Smith gjorde en
synerligen hedrande insats och åkte
som alltid smidigt och vackert. Som
han i vår skall taga studenten har
han: väl ej nu haft den träning, som
behövts för att nu kunna göra sig
själv rättvisa.

Resultatlistan här nedan är så pass
utförlig och så bra att man av den
kan se hur deltagarneskötte sig un
der de olika åken. Man kan av den
se att andra åket kördes av nästan
alla fortare än det första. Det be
rodde givetvis dels på be!t~~sk!1pen
med banan, men dels ocksadarpa att
övre delen. av banan kom i skugga,
varigenom föret blev en aning bättre.

Arepojkarne toga lagpriset välför.
tjänt. Att Ö.S.K-arna och frösöpoj
karna skulle' konkurrera gå kniv
skarpt var mycket roligt och lovar
hårda strider om platser Qch poänger
här i länet nästa år.

Vår förste sIalommästare,
Harald Hedjersson.

Vid Svenska mästerskapen i
Härnösand år 1910 korades till
vår förste mästare på 30 km. A
dolf Hedjersson, Djurgården,
och 27 år senare vann hans
24-årige pojke Harald det för-

. sta mästerskapet i slalom... ~
'nan pappan lade upp. med 'Skid
.åkningen hann' han dessutom
med att erövra en del svenska
mästerskap i budkavle, varpå
sonen trots sin ungdom kunnat
föröka den Hedjerssonska pla
kettsamlingen med ytterligare
fyra exemplar, samtliga erövra
de i .kombinerad löpning åren
1932,1934, 1935 och 1936. Sitt
första och femte mästerskap
har alltså unged Hedjer vunnit
har alltså unge Hedjer vunnit

Två deltagare, två mästerskap.
Såsom framgår av resultatJ.i:3tan

segrade djurgårdagen Hasse HedJ;::rs
son i herrklassen och samma for!:
nings kvinnliga representant Inga ~o
derbaum i damklassen. Den anrIka
Djurgårdens T. F. har. alltså all ~ed
ning hissa flaggorna l topp.. Tv~ ~~l
tagare hade föreningen med l !!iv
lingen och två mästerskoap. tog fore
ningen, bättre kan det eJ ga.

Damklassen räknade fyra de~~a~are
och sanning att säga blev d~!1 tävling
en ej värdig ett svenskt masterskap.
Damerna voro för svaga och endast
ett åk, och det var mästarinnans and-
ra åk, var bra. .. o

Segraren Hedjersson.var en v~rdig
mästare. Ha..Tl åkte fränt o~h sakert
och med gott dmdÖme. SpeCIellt hans
andra åk var det en glädj~oatt se.• :qet
var en fullträff och han loste svang
heterna med näst~n fräck .elegans och
framåtanda. Selange:t;:-Eriksson hade
två jämna åk. Han åkte efte;- Hed
·ersson och då han efter HedJersson
iunträff i andra åket förs!od att b;~n
måste taga alla chanser l~t h~ for
leda sig till att gå med for h9g f~rt
ned genom ravinen och kom forh~l?~
U enom porten i motlutet OC ~~
l5x?a.d~ ett par tiondelar ~en0Ill; for
lOn båge ned över ravmen Igen.
Sa Ifnger-ErikSSOn påsto~ efteråt att
h~n också blivit sinkad l starte~ oc~
skyllde detta på att startern J~ l
det ögonblick han skulle starta :Ag
honom bakåt. l bestämmelsern!1 s . r
det nämligen: Tävlande skall, Vid ti~-

. r hand startas genom bero
tagnIDdg o(rfasthållande i) kläder eller
ran e av • tt d st. .. Sta....-te'"n har alltsa a en a
il~~[i'i de sta~tande ~ch släPPta ~em

.d kommandoordet ga. Har s arLern
Vldracit Selånaer bakåt har han hand:

'" o" . det har startern eJ
latofelakti~ m6!?'älv bestämt hävdar.
enhgt vad .~ :ta att Eriksson ens
;flig ~~tåe~å:ot sådanb~ säger han.

Den ende som bjöd dem på verkligt
hård konkurrens var Hans Hansson
från Are•. Han var bara några futti
ga tiondelar från segern, .m~n. den
förlorade hanjust genom brIst pa ru
tin och' erfarenhet. Han gick ej in i
den branta vertikalen i ravinen. med
samma goda omdöme. som Selanger
och Hedjersson. Han ·bromsade ·upp
farten en aning för mycket och så
försvann ett· mästerskap söderut.
Han har dock alla förutsätningar att
nästa år taga upp det till Are.

Krävande bana.
Kanten Rimfors hade lagt upp dn

bana som efter för handen ,:.aran e
tändigheter var mycket kravan~e.

oms omfattade 27 portar. Den .!J0r:
J?~ med en öppen korrido.r, •darpa
Ja o' p rt en harnal, en
följde en o oppen o rtfkal i 40 graders

~:l:~~,r~:o;~:ft~otlut,t~r~~td'heo~
korridor me~ gupp, e~ ~ä~på mål.
risontal, en oppen por , o vid ra-

Banans svår::ste pUJnk~ ~~ skedde
vinen i dess mItt. .. ?Sl. tilliäl-

+"'allrinaen och dar fICk ~an h
U\-6 l:>. karne hade teknik oc om
le se om a o ts bbt beo-agna
-'i_ f""rstodo att bIn na . b k
w;; o Den som skall bh svens
denaa~. l lom måste icke endast

r:s~es~fd;eknik'kdjä~h:~a~bhu~~=
lans, .han ?!1as!e oc :~h träning i att
fs.ttnin.gsf?rm",ga ootta ett beslut i
ögonb.lickltg~~n ~~a icke sla!ommäs
handJh.1g. .0 a och även VId dennata:re pa en sason", pp
tävling utkristalliserades en ogruhaft

under flera ar
b~d de!lld sho~a och utomlands
tillfälle ba e e va form av
~a oc:h st~d~fån~~~~ao~HedjerSS~n
skidåkning. i;kS tilPlfo;; 110 n att lära SIgha j haf.l- 1'1 a a. '"' fOo,u
fi u "bao de uppe i våra egna Ja

nesserna h d visade nu
Oeh i A.lplän~erna oc viehoppats så
att våra l)9Jkar'haS~cketogjort än
mycket av annu tO och kalla nerver.dä det gäller ru m

3) H. Hansson, Are Slalomkl.
(42,6+41,6) 84,2

4) Ulf Cappelen-Smith, ö.S.K.
(45,2+43,4) 88,5

5) Rune Persson, Frösö I.F.,
(45,1+44,1) 89,1

6) E Hansson, Are Slalomkl.
• (46,3+43,8) 90,1

7) Ake Jonsson, Frösö IF.,
(47,0+44,5)

8) Th. Svärdfelt, Ö. S. K.,
(45,7+45,9)

9) N. Wallner, Selångers SK,
(46,2+45,7)

10) N. Westman,ö. S. K.
, (46,9+45,1) 92,0

. o 11) A. Rohlen, Åre Slalomkl.,
rre tiondelar skiljde de fte första. ~- Are SI.' !{. lagmäsfare. 12) G. Pettersson, ~t~~~i~:~~. 92,7

. . . (47,7 +45,0) 92,7Tävlin.gen en ob.esiridlig succe. - Damklassen svag. 13) Gunnar Engman, ö. S. K,
. (47,1+46,3) 93,4

14) Olle Ström, FrösöI.F.,
(47,1+46,3) 93,4

15) Bertil Person, IFK. ö-slind,
. '. .' (47,4+46,3) 93,7

16) V. Jonsson, Are Slalomkl.,
(48,8+45,1) 93,9

17) T. Isberg, Are Slalomklubb
(48,0+47,1) 95,1

18) K A. Andersson, Ö. S. K,
(50,3+45,0) 95,3

19)Th.Jonason, Are Slalomkl.,
(48,0+47,5) 95,5

20) Ulf Staverfelt, Ö. S. K,
(51,3+44,2~ 95,5

21) E. Larsson, Are Slalomkl.
(46,8+49,0) 95,8

22) G. Perason, Are Slalomkl.
(48,7+47,9) . 96,6

23) N. Jonsson, Are SlalomkI.,
(50,9 +46,7) 97,6

24) S. Andersson, Sollefteå,
(49,5+48,3) 97,8

25)H. Rudberg, Sthlm. Stud.
(49,7 +48,9) 98,6

26) Curt Ernow, Ö. S. K
(49,0+49,8) 98,8

27) Svante Liljedahl, Ö. S. K
(49,0+51,7) 100,7

28) K. Hultman, Sollefteå GIF.
, (49,9+51,1) 101,0

29) H. Karlsson, IFK., Ö-sund
(50,5+57,3) 107,8

30) Claes Livijn, Ö. S. K,
(49,9+56,4

,+ 4,5) 110,8
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,Det har varit en underbar l
idrottsdag jag fått. vara med om
idag med briljant genomförda
tävlingar, i .en strålande vacker
natur. Som en honnör för vad
~om just· pel denna ort gjorts for
slalomåkningelJ. i Sverige gav
Svenska Skidförbundet östersund
uppdraget att ordnade första
Svenska mästerskapen och från
~et uppdraget har organisations
kommitten skiljt sig med verklig
lleder. Slalomtävlingen blev en
verklig upplevelse, välorganiserad
i detalj och med ytterst spännan
(le slutstrid och den blev för mig
en minnesvärd upplevelse, sade
Svenska Skidförbundets' ordfö
rande fabrikör lSixtus Jansson. i
,sitt tal vid festen å Hotell Std.n.
'dard efter prisutdelningen. Och
som fabrikör Jansson. brukarsä
ga precis som han tänker, så ha
de" som slitit för denna tävling
all i anledning att vara stolta över
resultatet av sina ansträngnin
gar.~

Det var i senaste laget som S. M.
tävlingen gick. av s?peln. . Dag:r;une
jan går hårt atsnbn .. och, fortsatter
det vackra vädret så kan man kanske
nästa söndag plocka blåsippor, där
nu slalomåkarne . fräste fram. Att
tävlingen överhuvud taget .gick att
genomföra utan1'"!!-in~randeko~tn!l
nader för orgamsationskommltten
får man giva fältjägarne hedern av.
Kapten Rimfors som tävlingsledare
har haft en utomordentlig hjoälp av
både officerare' och underofficerare
på regementet och av entrupp yng
lingar s?m un.der f!~ra dagar ur sko
gens mörka dJUp slapat fram hundra
tals kubikmeter snö och täckt alla
farligheter. Det var den tion~esla
10mtävlingen l. 5:s l. F. vant med
om att anordna. Föo~eningen ano;:d
nade förövrigt den forst.a .slalo~t~v

'.' lingen i Sverige redan tidl.~t pa vm-
S tern 1934 i den s. k. Ladangen och

··.··]l ..med den har före~~en nu an?rdn;at
' ..... inalles 10 slalomtavlmgar. Rutm .fm

nes alltså, det kunde !..Lan sann~rligeI!
märka. Fabrikör Janssons berom I?:la
vara de duktiga fältjägarna en val-
förtjänt blomma. ..

. Redan en timme för~ täylingen. bor
'ade en ström av ~anmskor rmgla
;ig ut till backen Vld Gustaf~?e.;g.
Arrangörerna hade rest flaggsta!1",er
från vilka de blågula duka~n~ vaJade.
De ha byggt en 60 m.. lang trappa
från ängen upp till platån och o~!l ut
märkt· funktionärs- och pressla~tare
från vilkan man såg hela banan l de
tal' Omkring 2,500 betalande och
m~ga hundra .som smitit in stodo
kl 1 samlade efter banans nOFra

... s naoor den första starten gI<;k.
gran , l" 'tn t S gDet var kapten Rimfors, OJ an l-

Bergman och fänrik Pettersson
g~ Krif'"Sskolan, som invigde bananVI f 00 .kmed smidiga 01'20 •

,cHlr81~ H!~ien~on ~Iev' ~V!fil!~förUI
~lalommäUln~n!r lår~ ltri~ me~'

~V!n (ri~!~OB O[~ Han~ HaB110B Åre.


