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i toppen blev resllltutet. mav
Olsson fön - sin vana tro!!en är
man hågad att s'iga - till och
med i båda sina hopp.

Man hade knappast räknat med att
tävliilgarna skulle bH någon större
succe i publikavseende alldenstund
man nu för första gången experimen
terad'e med en större backtävling på
en lördag och dessutom har ju vädret
på sistone varit lUer än nyckfullt. Men
lyckan står som bekant den djärve
bi. Lördagen ingick med ovanligt

(Forts. å sid. S.).

Förbundsordf., överste Falk, gick före med
gott exempel och blev tvåa i sin klass.
Skyltarna hade bästa turen m~d vädret.

•

Som väntat var kommo vl'tra 1
norska gäster aU dominera Öster
sundsspelens backtävling men att
det skulle ske i så fiirkrossande
grad var mindre angenämt för de
'blågula. Visserligen hade man
väntat att AaslöA:, rekordinneha·
varen, väl även denna gång skulle
visa sin suveränitet, vilket ju
skedde, men att någon av de när
maste platserna efter hGnom skul
le beläggas av någon av de våra
hade nog litet envar i siU stilla
sinne hoppats och trott på. Men
därav blev intet. Fyra norrmän

-

Belade samtliga fyra första platserna i
internationella klassen..

Aaslök v~nnmen Eidem hade längsta
stående hoppet, 54,5 m.

Vära skyttar gynnades av ett man, östersunds skg. 23; lO} T. An~
utmärkt skjutväder i motsats till dersson, A. 4:s skf., 23 träff.
övriga tävlingar under öster- Högre klass: 1). G. Magnusson, Lill
sunds-spelen. En hel d'el vackra härdal, 26 träff; 2} Hans Karlsson,
resultat noterades på den allt an- Sveg, 25; 3) H. Vestman, Järpeskans,
nat än lätta skjutningcJ1 och gläd- 25; 4) Erik Hansson, Kyrkås, 25; 5}
jande nog nåddes många av des- Jonas Jonsson, öster~und, 25; 6) ErI.
sa fina resultat av skyttar från Persson d :0, 25; 7) Joh. Agerberg, d.
landsorten. ä., d:o, 24; 8) R. Berggren, F. 4:s skf.•

I mästarklassen, där ju större delen 24; 9) O. Danielsson, Ragunda, 23;
av de bättre östersunds-skyttarna häl- 10)" J. B. Halva·rsson, Järpeskans, 22;
ler till, uppnåddes många vackra re- 11) Karl Genberg, Järpen, 22; 12) S.
sultat, och segern hemfördes över- Robach, F. 4:s skf., 22; 13) A. Fors
lägset av Söderin, som ju alltid är sä- lund, östersund, 22; 14) H. Hallström,
ker, men denna gång var han suve- A. 4:s skf., 22; 15) Jonas Halvarsson,
rän. Dagens mest uppmärksammade Järpeskans, 22; 16) J. O. Nilsson, l.
skjutning stod dock förbundsstyrel- 5:s skf., 22; 17) Henry Andersson,
sens ordförande, skytten och översten Skyttmon, 22; 18) H. F. \Vahlgren, Ra~
Falk för, genom att placera sig när- gunda, 22; 19) Jonke Persson, d:o, 22;
mast efter Söderin. H. F. wahlgren'120) N. Pettersson, A. 4:s skf., 22; 21)
Ragunda, skall också ha ett särskilt O. H. Eriksso~, F. 4:s skf., 21; 22} E.
omnämndande som trots sina år fort- Svanberg, Stromsund, 21; 23) Garan
farande visa~ vad säker hand och Sandberg, Lit, 21; 24) Ville Persson,
säkert öera kunna utföra. G. Magnus- Lillsj'ön, 21;' 25) E. A. Jonsson, Lit,
son LillhärdaI med Hera av landsor· 21; 26) Karl Lund, Lillsjön, 21; 27)
ten~ skyttars ~ycket vackra resultat Axel And'ersson, Kälarne, 21; 28) A.
visar även att ute i bygderna finnes Norberg, F. 4:s skf., 21; 29) O. Jans
skyttar, som kunna upptaga kampen son, östersund, 20; 30) Fridolf West
med stadskyttarna, rr:ed den äran. man, Kälarne, 20; 31) Olle Jonsson,

östersunds skyttegille höll sig som Ragunda, 20; 32) r. Arnlind, Lockne,
vanligt framme, även om turen var 20; 33~ H. GärdvalJ, Ovik!m, 20; 34)
och hjälpte till denna gång. Nu var J. Yhren, A. 4:s skf., 20; 3:» K. Jonas
det Svegs skyttegille, som beklagligt son, Skyttmon, 20; 36) 26/2 Fält, A.
nog hade oturen i form av ett skott, 4:s skf., 20; 37) B. Berge, d :0, 20; 38)
som gick litet för tidigt, med ty åtföl- B. Hedenlund, d:o, 20 träff.
jande avdrag aven träff. Denna ma- Il klass: 1) A. Berg, östersund, 2!
lör var så mycket större som det kom träff' 2) Olof Mårtensson, LilIhärdaI
att kosta dem bådefö.ryalta~e W. 23;:h V. Sandberg, Lit, 23; 4) IL
Lindbergs v~ck~a va1?-dnngspns so.m Magnusson, östersund, 21; 5) G. Gran
Norma ProjektIlfabnks' hed'erspns. bom Lockne 21' 6) Sigurd Wall
Ett .~Art.öde. . ... _ KyrkAs, 21; 'h 4i Olsson, F. 4:8 skf.:

Sodenn VIsade sm owrlagsenhet 21' 8) N. H. Nilsson, Kyrkås 20' 9)
genom att även i mästerskapsskjut- P.'O. Åsbo Ås 19' 10) E. F;isk ' ös
ningen (omnämnd i lördagens tidn.) tersund, 19; ln P. Blomqvist,' d:o,
nå bästa .:esultalet ell,er på de l? skot- 1!); 12) S. Salomonsson, Järpeskans,
t~n 17 t~aff, samma fma prestatIon ut- 18; 13) O. Eriksson, LiIlsjön, 18; 14)
fordes aven av S. Grufman, som ge- G. Nilsson, Lit, 18 träff.
~om detta flyttade ~p från .. 20:de l klass: 1) E. OhIin, Lockne, 19
~~l. 4:de plats. Bra &IDrt. _ Narmast träff; 2) O. S. Jönsson, d:o. 18; 3) B.
foljd~ T. Ka~lsson~ed.16.traff. .. Hansson, d:o, 18; 4) E. Modin, ös-

PrI:mtdelmngen f~"l1ggICk på kval- tersund, 17; 5) 90 Herbertsson, F. 4:5
len v~d A. 4:s kanslIhus, som ::ackert skf., 14; 6) P. Nordenmark. Lickne,
lyste l skenet av marschaller: ove~ste 13; 7) J. A. Näslund, östersund, 13;
Falk utdel~deden v!!:ckra pr~ssamIIng- 8) V. Nylander, Lockne, 13; 9) Ivar
en samt holl ett anforande tIll dagens östlund Berere 13' 10) Nils Molin
k tt t k d f - er n '"'' ,s y tar, ~om ay ac ~ l's. or man"ra!1 SI,yttmon, 12; 11) A. Bäck, östersund,

uppslutnIng tIll skJutmngen och VI- 12 träff
dare vände sig översten till dagens _. ... . ...
triumfator Söderin, som även erhöll Masters~aps!avlmgen. ~fasters~ytt
de närvarandes särskilda hyllning. Anton SoderIn, .öster~unu, 45. tra!f;
översten erhöll även han en särskild 2) T. Karlsson, d .0, 41, 3) S. GIsslen,
fanfar för de 26 träffarna och den 2:a d :0, 41; 4) S. Grufman, d :0, 40; 5)
plats han tagit i mästarklassen. Er!. ~ers.son, d :o~ 40; 6) V. Andersson,

Den stämningsfulla prisutdelningen A. ~:s skf.,. 39, traf.f. .
förhöjdes i hög grad av musik, som ~orvaltale W. Lmd,?er~~ van.dnngs
utfördes av. Jämtlands F Jltjägarrege- pns o~~ ~orma Prille~tl!fa~nks he
mentes mUSIkkår. derspns. os~ersun~s skytt~&Ille med

Fordringarna för fältskyttemedalj 23,6 m~delpoang, narmast fo~)de Svegs
blevo: i gU!ld 27 träff, i silver 23 träff sl~yUegIne med .23,~.3 p., .Jarpeskans
och i brons 20 träff. skf. med 23,0, LIllhardal 22,6 och A.

4:s skf. med 22,0.
Norma Projektilfabriks vandrings

pris: Östersunds skyttegille, 53 träff,
närmast följde A. 4:s skf., lag II och I
med resp. 51 och 49 träfi.

A. Eriksson guldsnedsaffärs vand
ringspris: östersunas skyttegille, 68
träff, närmast följde F. 4's skf. med
66 tro och Lits skg. med 65 träff.

Resultat:
Mästarklass: 1) A. Söderin, öster

sunds skg. 28 träff; 2) P. Falk, A. 4:s
skf. 26; 3) H. Hobring, d:o, 26; 4) S.
Gisslen, östersunds . skg. 26; 5) T.
Karlsson, d:o 25; 6) V. Skoglund, d:o.
25; 7) W. Andersso Il, A. 4:s skf. 25;
8) O. G. Olsson, Sveg, 23; 9) S. Gruf-

Norrmännen visade
särklass i Alpbacl,en

91,0

92,0

83,0

89,4

151.2

151,4

Resultat:

Damer:
1. Greta Kindberg, Are,

(86,2 - 65,0)
2. Brita Thomasson, Are,

(74,0 - 77,4)
3. Kirsten Wah1seth, Norge, 166,8

- (75,2 - 91,6)
4. Karin )Smith, ö;S.K., 167.8
5. Stina Klldberg, ö.S.K. ' 171.8
6. Margareta Jakobsson, Sund-

sjö, 188,2
7. Diana Harke, Storlien, 301,2

'ö STE'R'S U NDS-PO S TE N

II

L. F. H:s Be"'UI Pe)'sson överraskade på
andra plats. - De'butOlnt gjof'de sensation

i tla'lnklassen. Slog tnästarlnnan.

3la,1tSMJH, oann 'Söderin vannmästar-
ÖLt än oantiqt klass'en och blev

i spekns S~n,....,.,.... ................." fåltskyttemästare.
• •

UNDS-SPELEN

Den sista tävlingen i årets
östersundsspel, slalomtävlin
gen,blev oaktat vädrets mak
ter voro mindre vänligt stäm
da, en lyckad tillställning. Krä.

.' vande men trevlig bana, flera
ypperligare prestationer samt
sist men icke minst en synner
ligen talrik publik. Som vän
tat 'avgick Hasse Hansson,
Are, med segern i herrldassen
och dokumenterade denna gång
mer än vanligt sin klass. Bland
damerna fick svenska mästa
rinnan finna sig i att bli slagen
aVen debutant på tävlingsba
nan, Greta Kindberg, Are, en
sensation så god som någon.
Här ha vi väl en blivande mäs
tarinna.

Resultat:
1) K.Lindberg, Ö.S. K. ' 2,33,38

'2) Karl Pallin, Kra~nforsL F. 2,38,28
•3) S. Westman, Frösö l, F. 2,42,56

TER. . ',-

den '7 mars 1938

Wiklund bröt skidan och' DahIqvist hlev
sexa. PaHin tvåa. Lisuöm
värmde i kylan.
e

3-mil i full'snöstorm
"vanns,överlägset, av
kraftk.u'flen .Lindb,erg.

e,

UNDER DE 12 KM. SOM FÖLJDE
från Nifsåsen via Kånkbacken och

Torråsen till kaserngården inträffade

östersundsspelens 3~nill blev
till följd av snöstormen ett av de
mest krävande skidlopp som ägt
rum i .Jämtland under de senaste
åren. Det blev ett verkligt kraft
prov och det förvånar därför ic
ke att segraren ' kom att heta
Karl Lindberg,den starkaste av
de, många starkaskidkarlar vi ä
ga i Norrland. Den stora över-
ras' var annars den stora
publ an, som närmade sig

"de ,1;500. ' •

EN DAG SOM ,DENNA förvånade
det icke att så många ,löpare be-

i hagade utebli. Av de 4 anmälda sak
nades sålunda icke mindre än 17 och
av de startande utgingo, 7 under lop- Det var med en viss tvekan man vå- Hasse Hansson, Åre,
pets gång. Bland dem som bröto d' •
tävlingen märktes Elis'Wiklund" viI- ga e ~igpa att fara l}t till s~~ombac-" Sveriges mest tekniska slalomåkare.
ken råkade ut för skidbrott sedan ken vId Gustavsberg l gar. Vadret var
han tillsammans med startkamraten, nämli~.en. min.st av allt inbjudande. kolossal ,sIddvana och gör för den
den unge Ö.S.K.-aren Allan Liström, , Den .:vastliga vmqen svepte fram med skull aldrig någon dålig sak. Båda
lett tävlingen vid första kontrollen. en nastan..or.kanlikn~nde fa1j; och yr- hennes åk präglades av ett beräknan-
Det är nu andra gången den sympa- de upp snl?,;a man natt °9h J~mt.kun- de lugn samt en iögonenfallande sä-

• . l' d,e taga s:", f~~. LyckligJ:Y1s ligger kerhet. På tredje plats kom norskan
tiske angermanlännmgan förfö Jes av s.aloIDpacken at Qst.«;r, varfor det var Walseth, men rätteligen skulle såväl
oturen här i östersund. Sist var det Kalle Lmdberg, betY.dhgt l!1gna::e haruppe:. • hon som äldre Kindberg ha diskats
visst skosulan. som lossnade och 0- pålitlig i alla väder. Nagon rIsk for att en tävlan l sia h '
mÖJ'liggi,orde vi,dare'åknilig och även .. •... . - för uraktlåten et att passera en av

J lom .skall be~ova ~a ~or en nnga portarna. Flaggvakten lät dock nåd
den här gången är det givet att han det en hel del. Den största sensatio- publi~ tyc~S mte forehgga f. n. evad gå före rätt. Rex.
måste ta sin Mats ur skolan. Vilket nen var som tidigare nämnts Wik- ,det galler Ostersund. Dryga 2,000 per
var synd. ty härigenom miste täv-, lunds skidbrott"men lika överraskaq- Boner hade infunnit sig när tävlingar
lingen åtskilliPi: av sitt intresse. de var att Liström, trots att han för, na vid lf22-tiden togo sin början och
Bland de löpare som icke startade var 10ratWiklunds värdefulla pace" höll nästan samtliga stodo kvar, envist be-
Lennart Lindberg. Förutom Wik- jämn fart med Dahlqvist och Lind- kämpande såväl hunger som trötthet, Herrar:

, lund utgingo .Jonas Ollander och Sil- berg., till dess. d~n. siste löparen hade. pas- 1. Hans Hansson, Are,
jeström, den Senare på grund av att Publiktillströmnrno-en ökade oav- serat mallinJen oaktat c:a 2lf2 timme (41,2 - 41,8)
bindningen. gick sönder. i Qrtltet 'peh då 'löpar~al;låsmåqingom ,fö~flötmellan först.a' och sista åket. 2. B. Persson; IFK. östersund
'P'A.KASERNG,,'ARDEN' ha,',d,e' den: började varva hade llli'9:rali stigit tilL :Det kan Il!an ~~lla~tresse. Det vore (45,0 - 44,4)

ineDlot halvtannat tusen. Den första d.ock faktIskt onsk'i:art med en ~all- 3. Em. Larsson, Are,
hårda stormen blåst bort· varje maD. fick se var Westman, som hållit rmg av delta.~a~a ti!l en;.annan gang, (45,0 _ 46,0)

korn av snö och man avundades undan bra för den 8 minuter senare ty hur det an ax: ~a trottar det att 4. Sixten Isberg, Are,
knappast löparne när de i motvinden 'startande Dahlqvist. Den senare såg se en rad L ?kvalifICera?e deltagare (48,2 _ 43,8) ,
stakade över den spegelblanka isen. tämligen modfälld ut och det märktes kO.J?lD1!l 1!Lfor back~n l någon sorts 5. H. Halvarsson, IFK., östers. 94,2

,'I skogen möttes de av nysnö, vilket tydligt på honom att han var ur hu- brostsnnsli~andestil. .. 6. Tor Jonsson, Are, 96,2
·lgIe·mveetvt.isDkeonmmmsP?cetraavdunedsvavllaPrindagSiorllOebn- mör. Det talades om att han slitit, Kbapten J?mfttords hadt~.liKc~~ts lag- 7. N. Westman, Ö. S. K., 97,0

hårt på bakhala skidor Kalle Lind- ga .~nan~.~::: en s a e oparens 8. Reidar Hoff, Norge, 97,4
hade Frösöns lilla energiknippe Sven •• '.. .' omdomesrormaga på ytterst skarpa 9 Erik Edl d St l' 98 O
Westman, 'som fick leda loppet från berg sag sa mycket ~e! tävlingssu- prov. Svårighetsgraden ökades dess-' un, or len, ,
start till mål utan att ens se skymten g~n ut ~ch det var tl.dhgt att han utom genom det hårda och isiga väg- 10. Erland Almquist, Storlien, 98,2

tr.lvdes l ,det.ta vargav.ader. K..a,lle.Pa.l- laget. Som de flesta ga·ngerna tidiga- 11. Anders Rohlen, Are, 102,7av någon löpare. Det är icke utan,att lin bad tt N S d tid 12 V J A 1034
han' gjorde en av dagens bästa pres- • e ga om :,se var l . re utgjorde ravmen stötestenen och . erner onsson, re, ,

, b l dj och da han endast Jag drygt en D1l- fler än en mötte sitt öde när den på 13. Ulf Staverfelt, ö.S.K., 105,0
tationer genom att e ägga tre e- nut efter.leili;nde !iindberg bespets~- övre kanten belägna porten skulle 14. Gustaf Larsson, Are, 105,6
platsen. dc: man ~Ig pa ~n mtr~!3sant s~ut~trid passeras. Icke förty var belåtenheten 15. G. Pettersson, Storlien, 106,8
VU? FöRSTA KONTROLLEN, D.G.- pa den SISt:: n;ilen; Na~a VI ~a ll;!± med banan allmän bland såväl gäs- 16. T. Svärdfelt, ö.S.K, 108,6

stugan i Nifsåsen, c:a 8 km., ledde Stuguns Nassen lag utmarkt till ar ter som hemmapojkar. 17. Nils Jonsson, Are, 109,4
som sagt paret Wiklund-Liström, allt sagt om detta skede av loppet. Som ovan nämnts lyckades Hasse 18. Kurt .K~, IF!. Castor. 110,2
vilka startat samtidigt. Det hade allt- Följande varvtider - alltså efter Hansson denna gång mer än vanligt 2190' A.B. W

J
, mstrom

Fr
, <?.~.KIF·' 111101'36

så icke ly«kats världsmästaren att 20 km. - noterades: hävda sin klass och distanserade sin 21' S onsKson
l

, os.,? S K." 112'0
skaka av sig den smått finskt löpande . er ') närmaste konkurrent med hela 6,4 I • une :;tr sson, O. ' .. ' ,
aspåspojken. Dahlqvist, som inte Lmdb . g 1,39,~2 sek. Han åkte häpnadsväckande ele-122. T. He~on, IFK.,. osters., 11,2,2
verkade vara riktigt upplagd vid star- D~gVISt 1,39,30 gant och snålt genom portarna samt 23. Curt Palsson, Storhen, 113,9

10 LIStro~ 1,39,40 lyckades i allt. Andraplatsen belades 24. Leif Altern, Norge, 114,4:
ten, låg som trea, sek. efter, var- K..,Pallin 1,40,42 kanske litet överraskande av IFK:s 25. Lennart Jons~on, Are, 114,8
på följde Kalle Lindberg, minuten ef- ST~.ar9- 1,43,32 Bertil Persson. P. har ständigt åkt 26. S. Liljedahl, o.s.~,.. 118,2
på följde som femma och sexa Svärd Naspsalen

j
• 1

1
,4434,3

4
;)4 bra, dock utan att glänsa, och först i 27. K. l. J..onsso~! ~so IF.. 120,0

,och lahtisfararen Kalle PaIlin. P. . _In , , går fick han den fullträff han så väl 28. O. Stram, Froso IF., 123,8
De bästa tiderna vid 8-km.-kontrollen E;Ik Andersson 1,4~,52 är värd saint samtidigt revansch på 29. Olof Gundt, IF. Castor, 127,6

i Ni/såsen voro: 'Westman 1,·1;),12 klubbkamraten Halvarsson, som på 30. Erkki Pentillä, Finland, 138,2
Elis Wiklund, Kramfors 46,05 Valkama 1,46,50 sista tiden övertrumfat Bertil. Nu
A. Liström, ö. S. K. 46,05 ETgs~h l i'~~'!ö fick H. nöja sig med en hedrande 5:e-
k., Dahlqvist, d:o 46,15 • ar sson .,a placering. För övrigt återfinner man
K~ Lindberg, d:o 47,20 Lang1åvold i'1~'ö~ som vanligt mest årepojkar i toppen.
N~ Svärd, Frösön 48,10 E. O sson , , l:a, 3:e, 4:e och 6 pris gingo till Are.
K. J;'allin,Kramfor.. 49,06 E. Fasteson 1,50,23 Norrmännen erhöllo blott blygsamma
P.Pallin; Krnmfors 49,45' SNöSTORMEN visade inga som helst place~[5ar i detta förnämliga säll-
T. Carlsson, ,Strömsund 50,05 tecken att bedarra, snarare tvärt- skap. Bast ay deJP. var.Hoff, som ha-
E. Andersson,Stugun 50,20 om, men publiken höll troget ut till ~e ett ypperl!gi; fors~.a ak på ~6,4 ~en
S. Westman, Frösön 50,40 sista man, trots att väntan blev lång. l andra, om$angen foll ?ch fl~k tIden
E. Olsson, Offerdal 50,55 Den sista slingan var sannerligen in- 51,0. I?et ra~kte dock ~~. en åttonde-
H. Egseth, Norge 51,05 te lättsam. Minuterna gingo, men placerm15' ;FInnen P~nttil~ var ytterst
E Glantz Hammerdal 51,05 d f " te l" lä·t·· t . . medelmattig. StorlienpoJkarna kom-

• , ' en ~rs opare!:1 ,.yan a pa SIg. mo en aning i skymundan denna gång
O. Langsävold, Norge 51,05 Med sa plyc!tet sto~re yarme blev han och endast lille Edlund samt skidlä-
A.Nässen, Stugun 51,45 mottagen da han ani:!igen ~om. l?et raren Almvist lyckades hålla. jämn

var Westman, och da; p~bliken for- takt med toppmännen.
s~?d att .hans lott :ran'!;. foga avunds- Damklassen blev i hög grad simsa- Spelens avslutning
vard, heJades det vilt pa honom. Men tionell Man trodde allmänt att stri- .. '... .. .
var höll D~lqvist hus? Han borde den skulle komma att stå mellan Bri- a~de rum.. pa sondags~vallen 'Yld
inte vara langt borta om han skUlle ta Thomasson, Are, samt' östersun- radhuset dar, trots ~en.bltan~e bla~
ha några segerchanser. Tiden gick, darna Smith och Kindberg. Den sist- t~n, en st.or skar~ :m,ann~k?r infunmt
men Inge!?: »Kome~~ syntes. till. S~ nämndas yngre syster, som nu gjordeISIg. !,~utdelnIngen forrattades av
mycket .sforre v~r ~:verraskmngenda sitt första officiella framträdande ak- lanc!shovding. M. M~ck af Rosen
Kalle Lindberg l stallef;. uppenbarade tade dock icke för rov att spisa av s.?hold, som l e~t an;Eorande ta;ckade
sig. Han hade dock gatt ut 4 min. samtli"'a konkurrenter sålunda avgö- for de vackra ~kic!strlder som ös~e:
efter »Håsjö». Värre ova~ioner än rande det hela till sin favör. Speciellt s!1llds~pelen bJud!t tr~?3 att d~ l ar
när ,han gick i mål ha VI knappast hennes andra åk var något till för- fatt ga under svara vaderleksforhål-
hört och man var nog ganska klar nämligt och får tösen bara litet rutin landen. '. ..
över att man här hade segraren. så torde vi i henne få en May Nilsson - Senare pa kvallen var en ban
DahlqviSt ,kom han också - inte nummer 2. Brita Thoma,sson har ju k~tt anordnad å restaurang Hov för
trött men resignerad. N~ta löpare ' gas~de . löpare !Jc~ fun~tionärer.
som drog publikens uppmarksam~et grgams~?onskonumttens VIce ordf.•
till sig var lilla smidige Kalle Pallin. 4} A. Listräm, ö. S. K. 2,44,03 oversteloJtnant R. Montgomery tac-
Hans tid var så god att den räckte 5) N. Svärd, Frösö I. F. 2,44,22 kade gäster och medhjälpare, varpå
till en andraplats. Liström hade näm- 6) A. Dahlqvist, Ö. S. K. 2,44,52 hr H. Ohlgren, Trondheim, uttalade
liS'en tagit slut en halvmil från mål. 7) Per Pallin, Kramfors I. F. 2;48,38 en förhoppning om fortsatt livligt
Fi:~ hade dock bidragit till att dagen 8) E. AnderssOl., Stuguns SK. 2,49,20 skidutbytet mellan Jämtland o. Trön-
blev så pass intressant som den i 9) A. Valkan:a, Finland 2,49,24 delagen.
själva verket blev. Och att den poj- 10) Halvard Egseth, Norge 2,50,58 Vidare talade rådman V. Permans-
ken kommer igen är lika säkert som l1)T. Carlsson, Strömsund 2,52,05 son och hr Leif Altern.
att klubbk2lIITaten Elias Nilsson vann 12) G. Hlortling, Sundsjö IF 2,52,47 östersundsspelens förtjänsttecken
Vasaloppet. 13)A. Nässen, Stunguns SK. 2,53,05 utqelades till följande:

14) E. Glantz, Hammerdals IF. 2,54,45 horgm. L Wikström, överstelöjt
14) E. Fastesson, Frösö r. F. 2,54,52 nant R. Montgomery, hr H. Ohlgren,
16) Ola Langsåvold,Norge 2,54,53 kapten Th. Haase, journalist John
17) E. Olsson Offerdals I. F. 2,55,35 Jonsson, !öjtn. E. Lundholm, köpman
18) E. Espemo, Sundsj5 L F. ,3,02,40 O. :lIallberg saint serg. H • .Johansson,

'19) M, Ellisson, Dvärsätts AlS 3,13,04 L 5•


