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~ IJ\..I\.U'JJJJ&. ",n,A.U .10 UHJruaUd, l bJ\.l. t:'lJUd I lVt1na narmaste Planel'! ~o. att för
! ~;;.; :i storseriehn, oc mitt i aJit arbetet siik~ glira AIK till sv nsklll mästare i 

for tbandY- oc ish keyIagen !råste ha~ i~~<jckey. ~ärmed skull .jag) ska~fa mig 
a"et> tänka på I fotbol slaget: ~ I ,s aly ell litet rekord, ?amhgen att ha,

et Bilst att· be o sitt hus god ti~, f ftivara J.agledal'e .för ettl ~ve1ka mäster
,.Ie;'r han i enl inter 'u med D gen4 Ny~ SJi.ar~lng I tre lagidrotten fotboll, ~ndy 
! r",'r, och däIlfor jl/g härlPed !nöjet o~h Isho~key. Det .vore Iju l"te I\i Illa. 

r<J,porte~a ett par Vlig•a nyf~rvä~ till .',~ör bandysäsongens f~ät~ning, är jag
:\I~. Det bliJ' två tOI'1!Pelarellfrå~ Ny- gll~ska optimistisk ur AIK-synpunkt. 
n<iS; amns IF, spm be I.. t. sig f?~ AIK ~illS!11a.r laget lika h,ra so mo~ Luleå, tr~r 

IV«I! n, nämligen N dkvlSt Q9~ B6hhn, 
ce~er respektive y' terinne~I~i Nynäs~I ke~ an. De hade' minsta! ndelen!i 
N:t, .. hamTIS fina fo i fjol, oC, redan i
hö~ as bestämde de' s'g ~ör att ibli 1\IK~ 
'ar. ))et acceptera e glVetvl~ ~cksamt. 

, ~ ha vi bandyce em Börj iFor~mari, 
SO ' ispelar fotboll Ljusne. :~n ,skall 
vi iVllra ännu bätt i ~otboll ~n l !ban
dy : !Som det; rör I om u.nll"tomar på 
ro im l!0-22 år', n man ,h ppas på 
de så småni[ngom Rekryte nge? får 
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Jagl mte VI behova v ra ilngsllga for
n~Jot lag. Däremot vi I jag dOfk inte 
påJå att vi äro favoriter vårlgrupp. Ut-
g~~gen beror så mycket iPå: Is CX;h väder
lekl s~m~ på hur pass s !årrla är~ u~p
la~lIa' for 9agen. Kond t1on~':I blir mte 
av,~ör4nde, av den vara !uj vi r8anska 
m~~et ändå. .Vi ha bar~ trF bor
ta'. ateher, mot Köping, Sl~.'ttsbron och 
Es lIstuna, resten går h mm~, d~ribland 
sv: aS,te matchen mot KlUjlstads-Göla, 
va ö~ vi ha det ganska ,bra ,förspänt. 
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s\renska slalomåka 
n i S:~ Moritz I fabrua 

, ~lfjtnl!nt Bergma 
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*4 P Ung a 70 kronor. 
H~vup.la IS fullföljde sitt u ika 

ava'fcm ng {rån JM:s lätta,av el
ningl till '24 stycken 70-kron rs
,poän~ (r kord) och bl. a. {yra ä
stare av åtta möjliga. Den' fe te 
hänide f r resten på gärdsgar en; 
när Pald rs välboxande Dahlman 

,i me~anv kt med klar marginal ita
git hem {·,.sta ronden fick Huv~d
stas A:,: Johansson tydli~en ior
der v b iljanta sekonden Hjal~ar 

Tan ed tt "lägga in en gaspol~ti" 

till o h ö er/:å i amerikanska sko
lan. Ha utjämnade klart ?ch 
dom lute var en ren smaksaK. 

tllUIlWl tU~ UH lUl I!Cl Il 

,rycka in I stridens he 
herrn från Norrköping 
la 'Bur~n -som han 
kalllrat och lriiningskul 
herrans år och sAlunda 
minst "ilie möta .6 hux 
nämligen Inte varit jä 
färligt länge alt det slör 
sod är ganska typisk lö 
manget. Man går mot, 
sa, som skänker kamI 
oeh vet inte ena minutel 
ka ut (ör den nästa. f 

de't också massor av 
flammor på läktarna 
och skolans i tenni5ära 
hela är la'ktlskt ett st: 
iiventyr äi"' 'u någonti. 
tjusat ungdomen. 

15 matcher gingo på 
·derna i. Te~nisstadion, 
det inte fÖ,r' ett över I 
många håll br88t det å 
rent speltekniskt, utan 
gåpåaranda, 'medan det 
visades upp, saker som 
kunnande ~.h segervil, 
'lama impOnera 'al1tjlim' 
staclsfo1ket, ~en' det är 
ropa h~j förrän man är 
nu kan ingen vara läke 
gjorde ovannämnda Risl 
tion 'genom att slå ut I 
nades till favoriterna, 
.blir nog inte .lätt 'att ti 
ningen. Ake Mangl\rd 
tabelt över Sigtuna-Ber 
te riktillt hllnn fl klar 
skulle klara biffen m 
man, och även Heyman 
go relativ! lindrigt arh< 
sar. Låftmlln pre~ade: 
klarade sig' ur skärseld. 

.kamraten Ramstedt glel 
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