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Den populära

TÄVlINGS
MOSSAN

Ski åkare!

Till Jämtlandsspelen

ha ytterligare följande priser
skänkts:

Jämtlands Gille, Norrköpings
Tricotfabrik. »Röda Sigillet», Stock.
holm.

Kungl. Jämtlands Fältjägarregemen
tes paradmarsch varefter scouterna
med sina facklor avtågade.---------------

Sveriges slalomelit åker på LJI. Jonssons

slalomskidor av Kaplen Rimfors modell

5-milslopp vanns av Karl
Lindberg på L.R. Jonssons skidor

5~~~I~~ä~t~:~~ ~!.uon~:~:~,e:~a~~'3)
1921 Jonas Jonsson, ÖSK. 1,32,35
1922 Georg Johnsson, öSK. 1,29,23
1923 A. Pålsson, Hallen, 1,29,27
1924 Lor. Fjällberg, ÖSK. 1,2'1,48
1925 K. Lindberg, VJS. 1,38,49
1926 K. Lindberg 1,09,4'1
1927 G. Dahlqvist, Håsjö 1,26,00
1928 S. Strömberg, Frösön 1,19,00
1929 J. Öberg, Trångsviken 1,37,55
1930 M. Jonasson, Hotagen 1,33,01
1931 Per Sundberg, Rissna 1,16,16
1932 A. Nordlund, Handöl, 1,04,10
1933 L. Lindberg, Trångsvik. 1,16,57
1934 L. Lindberg, Trångsvik. 1,16,05
1935 K. Svelander, KIövsjö, 1,21,03
1936 K. Svelander, Klövsjö och

B. Glantz, Hammerdal 1,03,50
1937 A. Härdin, Lillhärdal. 1,08,43
1938 A. Sahlin, Håsjö, 1,12,44

(6 mil t. o. m. 1928).
1911 Haldo Hansson, IFK., 5,01,.\}
1912 Alb. Larsson, IFK., 6,38,24
1913 Haldo Hansson, 6,55,50
1914 Halgo Hansson 7,01,30
1915 G. Wahlgren, L 23 5,37,20
1916 J. Sundqvist, r. 23 4,36,05
1917 Petrus Eriksson. öSK. 4;33,42
1918 E. Lindberg, ÖSK. 5,24,32
1919 Petrus Eriksson 5,22,12
1920 Torkel PerSson, öSK 5,30,19
1921 Petrus Eriksson, 5,24,45
1922 Petrus Eriksson 4,51,03
1923 Torkel Persson 4,29,00
1924 Petrus Eriksson 5,13,00
1925 J. Fjällberg, VJS 5,17,31
1926 J. Fjällberg, Mörsil 4,35,33
1927 J. Fjällberg, Mörsil. 5,10,09
1928 Lor. Persson, ÖSK. 5,24,24
1929 Olle Nilsson, ÖSK. 3,54,05
1930 K. Lindberg, Trångsvik. 3,15,44
1931 Nils Svärd, Frösö IF. 4,27,05
1932 J.Fredriksson, ÖSK. 4,23,33
1933 Nils Svärd, Frösö IF. 3,52,25
1934 K. Lindberg, Trångsvik. 3,54,59
1935 K. Lindberg, Trångsvik. "4,00,03
1936 N. Svärd, Frösön 3,53,04
1937 N. Svärd, Frösön 3,32,40
1938 K. Lindberg, Ö.S.K. 3,46,30

Spelens invigning.
En mer än tusenhövdad publik ha

de på lördagskvällen vandrat upp
till Rådhusplanen där den högtidliga
invigningen av årets DM-tävlingar på
skidor - Jämtlandsspelen - skulle
äga rum. Luften var mild, en full
ständig vindstilla rådde och ett flam
mande norrsken sprakade på himla
pällen, när fältjägarnas musikkår
från rådhustrappan lät höra en
smattrande fanfar, som förkunnade
spelens öppnande. Det var en ståtlig
upptakt den tusenhövdade människo
massan fick bevittna, där den stod
skådande upp mot det fasadbelysta
rådhuset, på vars terrass ett 30-tal
KFUM-scouter paraderade med brin
nande facklor.

Festligheten började med en
marsch spelad av I. 5:s musikkår un
der ledning av musikdirektör G. Sun
dell, varpå Östersundskören med kan
tor A. Hernth som dirigent sjöng
Stenhammars Norrland. Så följde
öppningstalet av generalmajor r.
Holmquist, vilken uttryckte sin gläd
je över att få hälsa spelens deltagare
välkomna i en skidans högborg, det
jämtländska vinterlandskapet. Men,
sade tal., det gäller att komma väl
förberedd till dessa hårda tävlingar
och vi må besinna att utan uppoff
rande arbete, självtukt och brinnan
de intresse når man ej de stora re
sultat~n på idrottsbanan. Skidans
elitmän skola genom sitt föredöme
på sitt sätt göra propaganda för
skidsporten. Ej ha vi så många av
vårt lands främsta skidstjärnor inom
Jämtland och Härjedalen, men vi ha
ett folk som älskar att vistas ute i
naturen med skidan pe fot, som för
står det betydelsefulla av ett härdan
de friluftsliv, och detta är innerst det
viktigaste av allt. Generalen uttala
de slutligen den förhoppningtn att de
kommande dagarna skulle bjuda på
hårda strider mellan frimodigt käm
pande skidlöpare och förklarade
Jämtlandsspelen 1938 öppnade.

Musikkåren och manskören utför
de därefter gemensamt Jämtlands
sången, varpå den korta men anslåen
de högtidligheten avslutades JIled

Det bästa är gott
nog! Ah L. JI.
Jonssons skidor!
Karl Lindberg
Elias Nilsson

Jämtlandsspelens

L. A. JO N S S O N S S K I D F 11 Il R I K S A.-B.
ÖSTERSUND. TEL. KONTORET 245. F.RBR.-F\NK.

Sid. ,If

4,07,10
4,07,12
4,11,32
4,11,52
4,29,10

11,54,36
11,55,31
12,35,37
12,41,12
13,33,22

5. J. Frisk, Frösö IF. 4,54,00
6. J. Eriksson, Offerdals IF. 5,00,37

Lag:

1. Frösö IF.
·2. Ö. S. K. .

3. Stuguns S.K.
4. Hammerdals I.F.
l). Offerdals I.F,

Juniorloppet blev som man befarat
ganska matt. Det var inte den vanliga
fräsen på pojkarna och man förvåna
de sig över hur illa en hel del åkte.
Flera av" dem tycktes alldeles sakna
balans i det svåra väglaget. Bäst åkte
no~ Härdin och hade inte Sahlin haft
den extra stimulans som låg i att han
hade lillhärdalingen två minuter före
sig i spåret, vet man inte hur det gått.
Nu fick emellertid den elegante hå
sjöpojken revansch för 10-sekunder
nederlaget i Sveg i fjol. Offerdal be
lade tredje och femte plats, men sak~

nade tredje man. I annat fall hade
det inte varit tal om vart lagpriset
gått. Nu vann A. 4, som alltid haft
det bra ställt i fråga om. juniorer,
ganska överraskande före Norra Lit.

RESULTAT:
1. A. Sahlin,Håsjö SK. 1.12,44
2. A. Härdin, Lillhärdals IF. 1,13,10
3. O. Andersson, Offerd. IF. 1,14,34
4. H. Linde, Bispgårdens IF. 1,15,20
5. E. Nilsson, Offerdals IF., 1,15,32
6. H. Hemminsson, N:a Lit 1,16,11
7. O. Jönsson,. Lillhärd IF. 1,17,15
8. L. Adolf-sson, Brunflo IF. 1,17,51
9. J. Brande, A. 4:s IF. 1,17,59

10. J.M. Andersson, Ströms. 1,18,53
11. S. Jakobsson, r. 5:s IF. 1,19,12
12. !'Y Ivarsson, Frösö IF. 1,19,48
13. l!.l~ S. Hjelm Mårdsjöns IF. 1,19,50
14. N. Stafren, Aspås IF. 1,19,54
15. G. Karlsson, Stuguns SK.' 1,20,Q.7
16. G. Olsson, Trångsvik. IF. 1,20,19
17. P. Georgsson, Yxskaftkäl 1,21,05
18. N. Jakobsson, Hälj.Kvitsle 1,21,22
19. J. Olsson, Ragunda IF. 1,22,38
20. R. Verne A. 4:s IF. 1,2245
21. V. Magnusson, N:a Lit 1,22,53
22. N. Agerberg, Frösö IF. 1,24,04
23. N. Karlsson, Kälarne IK. 1,24,06
24. G. Axelsson, Strömsund .1,24,35
25. G. Edholm, Rissna IK. 1,24,58

Lag:

1. A. 4:s I.F.
2. Norra Lits IF.
3. Frösö LF.
4. I.F.K., Strömsund,
5. l. 5:s I.F.

Ett och annat.

Juniortävlingen gick ungefär
efter de uppgjorda ritningarna.
Arne Sahlin svarade för att
namnet Håsjö var i var mans
mun trots att »Kometen» själv
inte var med denna dag. Men
Sahlin fick utkämpa en hård
strid med den lille satte härje
dalingen Härdin, som tydligen
är ett energiknippe av första
ordningen. Tävlingens över
raskning var lappojken O. An
derSson från Offerdal, som in
gen hört talas om tidigare.
Liksom Lörentz Fjällberg på
sin tid slog han igenom i sin
första stortävling.

Arne Sahlin, Håsjö, slog
Härdin, LillhiLrdal.

A. 4 tog lagpriset.

-
Tron på ytterhogdalingarna Evert

Svensson och Algot Jonsson visade
sig inte alldeles oberättigad. Det är
sega, uthålliga löpare, som ha Vasa
loppet som säsongens slutmål. I år
få de ett par kamrater med sigpå
9-milatrippen, Hedberg och P.O. Sten,
den senare visserligen oldboy, men
oldboys äro inte de sämsta i ett så
långt lopp som skidränningen mellan
Sälen och Mora. Publiken hade 'tyd
ligen icke glömt de stronga härjeda
lingarna i fjolårets Vasalopp - att
de hörde till publikfavoriterna var in
te att misstaga sig på.

*Erik Andersson, Stugun, borde
kunna bli en god 5-milare - åtmin
stone efter jämtländsk måttstock 
om han ginge in för uppgiften. Det
samma gäller också Andreas Nilsson,
Offerdal, som nu gjorde sitt första
~-milslopp. Hall var inte det minsta
tagen efter loppet., *

Löparna måste tänka på att an
mäla för tävlingsledningen när de
bryta loppet. I annat fall förorsakas
vederbörande extra besvär och onö
digt bekymmer.

*Somvanligt äro en del persedlar
tillvaratagna. De återfås på täv
lingssekretariatet. .

öSTERSUNDS.POSTEN

gjort det definitiva rycket och var i
ett huj nära 5 minuter före, pigge
Sven Westman. Lennart hade börjat
tröttna, men så mycket piggare voro
tydligen Torsten Falk från Hackås
och Panther från Alsen, som riktigt
stormade fram. 'Starke Manfred J 0

nasson från Hotagen däremot hade
plötsligt slocknat och åkte tillbaka
från 6:e tilL 13:e plats.

.Vid denna kontroll, den sista och 6
km. från målet, var ställningen:

K. Lindberg, 3,18,00
S. Westman, 3,22,45
E. Nils'lon, 3,24,32
V. Panther, 3,28,55
T. Falk, 3,30,55
S. Kjelsson, 3,32,45
L. Lindberg, 3,32,55
E. Svensson, 3,34,00
G. Olson, -- 3,36,10
E. Andersson, 3,36,32
N. Höglund, 3,37,00
M. Jonasson, 3,37,03
A. Nilsson, 3,38,40
H. Svedberg, 3,40,09

SAKEN VAR KLAR: Kalle Lind-
berg Var det ingenting att göra åt.

Han stod i särklass. Men vem skulle
ta lagpriset?" Frösön var jämnast,
men Kalle Lindbergs stora försprång
vägde tungt i vågskålen. öSK sak
nade en tredje man - skulle det
verkligen bli gamle Petrus - 46 år
fyllda - förunnat att vara med och
ta hem lagmästerskapet åt »Klub
ben» ? Det var frågor som surrade
medan ett ljumt vårregn började sila
ner. Lennart gick i mål och den sti
liga pojken möttes av hjärtligt me
nade hurrarop. Elias Nilsson kom,
men det var Kalle man väntade på,
Jämtlands populäraste Kalle. Han
kom i sin stronga stil, bejublad, hyl
lad. N ä s t a n lika populär var
Petrus, lika sönderriven i ansiktet
som alltid, men nöjdare än vanligt.
Skall man tala om prestation denna
dag, så hade Petrus utfört den. '

Sedan var det bara lagstriden.
Man visste att Frösön hade hela 7 mi
nuter tillgodo, på Ö.S.K. vid kontrol
len i Kånkbacken efter 24 km., men
man visste också att öSK. ledde vid
samma kontroll på andra varvet,
men så knappt som med 25 sek. Men
»noch ist Polen nicht vedoren» ,tänk
te Stenström. Än har inte Kjelsson
kommit. . . Han lät vänta på sig
klövsjöpojken, men när han kom ha
de dock Frösön _ vunnit lagmäster~
skapet, och tie båda stridstupparna,
ö.S.K. och Frösön hade tagit var sitt
mästerskap. Att ingen av dem hade
någon större anledning rosa markna
den i juniortävlingen hör inte hit.
(Frösön var dock bättre!) Det är en
annan historia, som Kipling säger.

-sch.

KALLE LINDBERG, öSK.,
i särklass på 5 mil.

RESULTAT:

Klass!:
1. K. Lindberg, Ö.S.K., 3,46,30
2. S. Westman, Frösö I.F. 3,53,24
3. E. Nilsson, Ö.S.K.3,53,52
4..N. Svärd, Frösö I.F. 3,56,39
5. V. Panther, Alsens LF. 3,59,32
6. S. Kjellsson, Frösö I.F. 4,04,33
7. N. Höglund, Vemdal. LF. 4,09,00
8. M. Jonasson, Hotag. I.F. 4,17,09

KlasslL
1. T. Fclk, Hackås IF. 3,59,48
2. L. Lindberg, Hammerdal, 4,04,05
3. E. Svensson Ytt.-hog. !K. 4,04,55
4. E. Andersson, Stuguns SK 4,07,11
5. G.. Olsson, Stuguns SK. 4,09,03
6. A. Nilsson, Offerdals IF. 4,09,36
7. H. Svedberg, Alsens IF. 4,12,55
8. A. Nässen, Stuguns SK. 4,19,23
9. J. Öberg, Trångsvikens IF. 4,19,50

10. O. P~ttersson, Rissna SK. 4,20,09
11. E. Glantz, Hammerd. IF. 4,20,44
12. G. Hjortling. Sundsjö IF. 4,21,02
13. E. Olsson, Offerdals IF. 4,23 09
14. V. Svärd, F'rösö IF. 4,32:33
15. H. Jonasson, Hotag. SK. 4,46,28
16. N. Nilsson, Ö.S.K. 4,46,30

Särklass.

1. P. Eriksson, Ö.S.K., 4,15,09
2. H. Baudin, Hammerd. IF. 4,16,23
3. P. O. Sten, Ytterhogd. IF. 4,47,57
4. P. Jönsson, Brunflo IF. 4,53,07

ANNARS VAR: DET INTE så värst
mycket som piggade upp publiken.

Våra femmilare, med undantag för
Lindberg, äro inte av svensk elitklass
precis. Det förefaller som om själv
förtroendet skulle saknas och täv
lingsgnistan är det nog också si och
så med. Få se om inte distriktsför
bundet blir tvunget att föranstalta
om någon extra 5-milstävling under
säsongen. • . Brunflo t. ex. borde
kunna ta sig en funderare på saken.
Ett lopp på 4 il. 5 mil före DM vore
nog inte så dumt.
De bästa varvtiderna noterades för :

K. Lindberg , 2,22,23
S. Westman, 2,23,06
E. Nilsson, 2,25,23
N. Svärd, 2,25,38
L. Lindberg, 2,29,16
M. JonassQn, 2,29,26
V. Panther, 2,29,59
T. Falk, 2,30,54
S. Kjelsson, 2,30,58
E. Svensson, 2,31,47
N. Höglund, 2,32,48
E. Andersson, 2,33,39
J. Öberg, 2,34,08
G. Olsson, 2,34,15
E. Glantz, 2,35,04

JAKTEN GICK VIDARE. • • Bara
2 mil kvar ..• ' Och snart borde det

komma rapporter från Kånkbacken.
Och det kom! 'Kalle Lindberg hade

Sven Westman tvåa i mait tävling.
Frösön ,slog 'ÖSK i lagtävlingen.
Torsten Falk,. Hackås, vann kl. II.

- Kalle Lindberg' "jubilerar i årI Kontrolltiderna efter 25 km., voro:
-- och gör det med besked. Den K. Lindberg, 1,54,30
tystlåtne trångsvikaren - »Sve- S. Westman, 1,55,12
riges mest svårintervjuade i- E. Nilsson, 1,56,10
drottsman»:""':" mledde sin 15:e N. Svärd, 1,57,10

- li • M. Jonasson, 1,58,41 '
säsong, som tav ngsakare med S. Kjelsson, 1,58,52
att i uppvisningsstil vinna sitt L. Lindberg, 1,59,50
16 :de, distriktsmästerskap • Och V. Panther, 2,00,20
på 15 km. tog den nya »Håsjöko~ E. Svensson, 2,01,15

, A T.Falk, 2,02,12
meten» rne Sahlin hem spelet E. Glantz, 2,02,20
i~ri ovanligt matt junioruppgö- J. Öberg, 2,02,33

.relse. H. Svedberg, 2,02,45
Det var smått om överrask- N. Höglund, 2,03,10

, . .. G. Olsson, 2,04,25
, , mngar första DM-dagen; Den

största bestods av publiken, som ÄN SA LÄNGE var det hela ganska
infu:rini.t sig till ett antal av 1,500 intressant, inte minst därför att
Men så var det ju också säsong- lagstriden mellan Ö.S.K. och Frösön

artade sig till att bli något alldeles
premiär för Östersund. Annars extra. Publikleden på kaserngården
var dagen ganska matt 5-milen hade tätnat och som alltid gingo dis
hör just inte tillde»stora» täv- kussionens vågor höga om löparnes
lingarna i distriktet. och lagen~ chanser. Lennart Lindb~rg

var den forste som avverkade 3-mils-

n . . lslingan. Han gjorde sitt livs första
,~~ B~EV IN~. ," det gUlst;~?e femmilslopp och man var givetvis ny

.' . fore loparna dromde om pa 101'- fiken på om han skulle gå banan ut
dagsnatten. '-l;ermome~ern .~t~g oc~ och nå en hygglig placering. Den go
steg o~h frampa..dagen •var tovadret l de Lenanrt, som väl är det finaste
fl!l1. gang. S!t varst svara borde al~t- löparänine vi fått upp i distriktet på
sa mte valll:?llgsbek~'IDren ha vant. senaste år (jämte »Håsjö»), har haft
':.al~t stod val praktIskt t~get mella:r; idel motgångar i vinter och man hop
tC?khster och s~arsmornmg och pa pades innerligt att han skulle lyckas.
ba;gge tog man !ng ~r~m. In~~ de~to Hans tid vid varvningen var inte så
mmdrevar det atskllhgt nervost fore dålig och det borde åtminstone kun
star!en och det .var de. som komm~ ef- na bli en hygglig placering i klass II.
ter l starten bade 1vaoch tre mmu- Ordningsföljden mellan Kalle Lir~
tergenom att de maste valla om. berg, Westman, Elias och Svärd var

oförändrad efter 3 mil. Kalle Lind
KL. 9 ÄR ANNARS en idealiflk berg åkte på e,tt par gamla löpski

starttid, inte minst ur publiksyn- dor av bok från Jonssons, som man
punkt, vilket de täta åskådarleden hämtat ned från vinden, och det var
vittnadeom.~J11essenmedatt låta· tydligen susen en dag som denna.
löparna starta en och en med en mi- Att Kalle skull ta hem årets första
nuts mellanrum när antalet är så DM~teckenåt ÖSK. var det ingen som
stort förstå vi oss däremot icke rik- tvivlade på. Svärd var ju ur räkning
ngt på. Nu blevo de som hade höga en och Sven Westman vågade man
startnummer onödigt mycket handi- 'nog inte tro på riktigt trots att han
kapade. Direkt fel var det ju att lå- .brukar vara stark mot slutet. För
ta de efteranmälda starta först. Man- Elias Nilsson började föret på att bli
fallet bland löparna var inte så stort i tyngsta laget.
som man hade anledning befara och
rekordet från Sveg i fjol stod sig
gott. Tio skolkande av 57 anmälda
är ju inte så farligt.

LÖJTNANT LUNDHOLM: kan skid-
terrängen kring staden på sina

fem fingrar och de knixar som undgå
honpin äro inte många. Nu hade han
fått tillstånd en 5-milsbana, som
fyllde alla rimliga anspråk, och ju
niorbanan tycktes också vinna all
:månt bifall~ Ingen av dem var väl di
rekt svårutan sådär lagom kuperad."
att alla kategorier löpare kunna kän
na sig nöjda. De värsta passagerna
funnos .å Halåsberget och i' utförslö
pan där sattes" det minst 45 rovor._
Och det räcker när det är 47 delta
gare. Telefonkontroller hade man
vid Halåsen, 16% km., Kånkbacken
25 km. och Kånkbacken 44 km.

DET VAR SOM. S..~"(~T en given för~
. del att starta l bODan. Spåret var
då ännu relativt hårt och föret lätt.

;Lennart Lindberg, som i egenskap av
; ~efteranmäld gått ut först, hade det
'alltså ganska trivsamt trots att han

a solo hela loppet. Rapporter
Halåsen bjödo inte på några

sensationer. Att Svärd, som hade
skarsmo'rning under laggarna, hade
bästa tiden var inte mer än väntat
och' 'att Elias Nilsson höll sig väl

, framnievar också i sin ordning..
Rapporten "löd. annars:

N. Svärd, Frösön,
K. Lindberg, Ö.S.K.
E. Nilsson, ÖSK.,
S. Westman, Fi'ösön,
S. Kjellsson, Frösön, 1,12,15
M. Jonasson, Hotagen, 1,12,55
E. Svensson, Ytterhogdal, 1,14,15
E. Glantz, Hammerdal. 1,14,50
H. Svedberg, Alsen, 1,14,50
V. Panther, Alsen; , ,." 1,15,45
N.Höglund, Vemdalen, 1,15,45
A.~Jonsson, Ytterhogdal. 1,16,10 ,
T. Falk, Hackås, " 1,16,30
J. öberg, Trångsviken, 1,16;30

. E. Andersson, Stugun, '1,17,30,"

.~~r~l<frONTEN••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••
En lappojke.
juniorloppets
överraskning.



ö S TE R S U ND S-P O STE N Måndag den 24 jan. 1938

Se~radepå såväl lätta som medel·
svåra banan.

SOLVALLA.
Söndagens SolvalIa-tävIing räkna

de en publik på 10,000 personer. To
talisatoromsättningen överskred be
tydligt premiärdagens, och uppgick
till 183,131 kr., därav på vinnare kr.
141,726, och på plats 51,405. Banan
var också i bättre skick än förra sön
dagen, och tiderna blevo över lag- rätt
goda även om inga rekord kunde no
teras.

Resultat:
Lopp r, 16 startande: 1) Tossan,

1,34,8; 2) Lady Halle; 3) Belsine.
Odds: 18:97. Plats: 33-15-131.
Lopp II, 10 startande: 1) Stava,

G. Sahlin, Kilafors, 1,52,9; 2) Ottar,
And. Eriksson, Duvbo ;3) Björke
Balder II, A. Lindblom, Sundsvall.

Odds: 3:87. Plats: 12-11-20.
Lopp II (andra avdelningen), 12

startande: 1) Cinderella, A. Henriks
son, Mattmar, 1,51,9; 2) Diana Bu
Jung, 3) Alte.

Odds: 2:27. Plats: 15-31-36.
Lopp m, 76 startande: 1) Eden

berg, 1,29,6; 2) Erda Dewey; 3) Hol
Iyrood J:r.

Odds: 5 :89. Plats: 20-16-24.
Lopp IV, 9 startande: ,l) Frisco,

R. Lundkvist, Björna, 1,44,2; 2) 0
merbjörn, fru H. Olsson, Bergsåker ;
3) Hårfager.

Odds: 3 :86. Plats: 15-35-15.
Lopp V, 7 startande: 1) Guy Mont

mery P, 1,25; 2) Lucky Chestnut; 3)
Josedale Senator.

Odds: 6:52. Plats: 12-11-14.
Lopp VI, 7 startande: 1) Holm

Dido I, Holms säteri, Björkå bruk,
1,45,9; 2) Polka B; 3) Ceres.

Odds: 1 :29. Plats: 10-11-11.
Lopp VII, 13 startande: 1) S:t

Marcus, 1,30,1; 2) Rosenella; 3) Red
King.

Odds: 1 :68. Plats: 16-18-60.--
Simning.

Travsport.

Ragnhild Hveger

satte på söndagen nytt världsrekord
på 300 m. i fritt simsätt med tiden
3,46,9 min. Det gamla rekordet, som
sattes av Ragnhild Hveger för en
vecka sedan, var på 3,48,8.

__��D_

FÖRENINGSMEDDELANDEN-
Jämtlandsspelens backkommitte

sammanträder i morgon afton kl. 7
å Wedemarks, Kyrkgatan.

l. F. Castor. Handbollsträning å
l. 5 i kväll kl. 8. Samtliga A-lagsspe
late måste infinna sig för träning till
DM, som börjar nästa vecka.

Frö,sö l. F. Föreningens samtliga
brottare sammanträda hos Stenström,
Köpmangatan 36, i morgon tisdag kl. '
J, e. m. .

Övningshoppning var under lörda·
gen och söndagen anordnad på A. 4.
Banan, omkring .600 m. med 10 hin
der och fällor nästan vid varje, var
alltför svår för att kallas lättare, sär
skilt för de, yngre hästarna. Första
hindret, häck med en för hästarna
osynlig bom bakom, placerat efter en
kurva var långt ifrån något trevligt
inhoppningshinder samt snövallen
med bom och bom bakom var ett ty
piskt kullridningshinder. Ändamålet
med ö\'llingshoppningar är väl att ut
bilda ryttare och hästar och efter
hand stegra fordringarna, så att
missförstånd mellan häst och ryttare
undvikes.

Intresset för hästsporten är 'syn
nerligen stort. Ej mindre än 58 eki
page startade. Goda prestationer
och trevliga ritter visade såväl hästar
som ryttare prov på. ,I officersklas
sen må särskilt nämnas Berge, Bratt,
Eriksson och Crona. l underoffi
cersklassen : Hedlund, Björkstrand
och Sjöström. I furirklassen : Abra
hamsson, ,Johansson, Johnsson/1 och
Johnsson/8.

Resultat:

Officerare, medelsvår :
1) kapten BergesCrassus 8 fel, tid

1,18,4,
2) fänrik Bratts Hispano 8 fel, 1,24,2,
3) fänrik Cronas Harakiri 12 fel,

1,26,2.
Officerare, lättare:

1) kapten Berges Hunter O fel, 1,21,
2) fänrik Erikssons Blanche 3 fel,

1,41,4,
3) fänr. Bratts Fortuna 4 fel, 1,19,
4) general Holmquists Catelan 4 fel,

1,14,6,
5) fänrik Perssons Ingemar 8 fel,

1,25,6.
Underofficerare:

1) serg. Hedlunds Isoide Ofel, 1,23,8,
2) serg. Hedlunds Iduna 4 fel, 1,27,
3) serg. Hobrings Fiihrer 8 fel, 1,15.

:Furirer:
1) furir Johnssons Ajax O fel, 1,25,6,
2) furir Abrahamssons Hipp O fel,

1,27,2,
3) furir Abrahamssons Hektor O fel,

1,31,
4) furir KarIbergs J;:lrabant 4 fel,

1,21,4,
5) konstapel Nilssons Jankowitz 4

fel, 1,27,8,
6) furir Lindholms Hera 4: fel, 1,33,4.

»Objektiv».

Kapl. Berge vann
A.4:s prishoppningu

--
Sikås r. F.

Brottning.

Årsmöten.

,Engelska cupen.

Aston Villa-BlackpooI4-0.
Barnsley-Manchester U. 2-2.
Bradford-Stoke Citv 1...:-1.
Brentford-Portsmouth 2-1.
Charlton-Leeds 2-1.
Chesterfield-Burnley 3-2.
Everton-Sunderland 0-1.
Huddersfield-Notts COl1nty 1-0. '
Luton-Swindon 3-1.
Manchester City-Bury 3-1.
New Brighton-Tottenharn 0-0.
Nottingham-l\iiddlesbrough 1-3.
Preston-Leicester 2-0.
Sheffield United-Liverpool 1-1.
Wolverhampton-Arsenal 1-2.
York City-West Brornwich 3-2.

Division l.
Birmingham-Chelseal-.-1.
Bolton-Derby 0-2.

Alla rätt .••
stryktips:

1 x 1 1 2 1 x 2 1 2 1 x

,su.fertips:
4-0, 2-1, 2':'-'-1, 0"-1, 2--0,1-2.

'Pooltips:
1 xl 1 2 1 x 21 2 1 x 1 11
x 1 x 2 x 1 lx x 1x 11'x2

skydda

~

; l1alseH

WIe" då,

-

också

Skridsko.

,Boxning.

31 januari-5 februari.

Danska vinterspelen
i Storlien.

Ni

den allt starkare blåsten, som spolie
rade möjligheterna till stilrena hopp.

De bästa resultaten blevo:

1) Elof Olsson 18,563 poäng.
2) Sixten Wadman 18,213 p.
3) Evert Gustafsson, 17,550 p.
4) Ake Norillund 16,250 p.
5) Oskar Eriksson 16,175 p.
6) Gunnar Norrby 16,150p.
7) Nils Landin 16,150 p.

Europamästerskapet i hastig-hets-
åkning

på skridskor erövrades av Mathisen,
Norge, med 199.273 poäng, 2) Ha
raIdsen, Norge, 199.380, 3) Ballang
rud, Norge, 199.500 poäng.

Norska landslaget uttaget.
(T. T.) Oslo 24.
Norsk Boxeforbunds uttagnings

kommitte har på söndagen uttagit
det lag som skaII möta Sverige den
3p ja? Laget fi.ck följande sa:rp.man- höll på lördag årsmöte, varvid till sty
satt~g: Flugvikt Ivan.9Isen., ban- relse valdes: A. Mårtensson, ordf., C.
tamvikt B... Japsen, f]aderVlkt S. :M. Karlsson, v. ordf., P. Pålsson, sekr.,
Sten;sland, latt~kt K... Barsten,. mel-j,J. Jönsson, kassör, Arne Pålsson, H.
lanvikt Henry Tiller, .Jatt tU1}gvikt.A. Jönsson, suppl. 1\'. Pålsson, material
Andersenoch . tungVIkt ErllI~!5 NIeJ- förv. Revisorer: P. O. Persson, E.
sen. I .weltervikt h.ad~ faststallts en Blomkvist. De olika sektionerna fingo
uttagnmgsmatch pa tISdagen mellan följande sammansättning: Fotboll: le-
S. Pettersen och R. Haugen. dare P. Pålsson, Qvriga, J. Holmkvist,

_ E. Eriksson, H. Jönsson. AIlm.,idrott:
K. Persson, H. Norman, J. E. Jönsson.
Skidor: A. Pålsson, J. E. Jönsson, P.
Henriksson, Spårkommitte: N. Päls
son, B. Persson, R. Jonsson, H. Nor-
man, P. Andersson. Nöjeskommitte: H.
Jönsson, K. Karlsson.--

Swin?; utklassade Alby i klubb
matchen.

E. !I. i konståkning
Det var fullt hus i Alby vid klubb-

fördamer vanns av Cecilia Colledge, matchen meIIan Swing, östersund,
England, med platssiffra 7, poäng och Alby G. o. B. K., som jämtarna
397.47. Tvåa blev Megan Taylor, hemförde med 5e-'-1. I tungvikt kom
England, platssiffra 7 och poängen aldrig någon match till stånd på
389.21. grund av att Alby här saknade repre-

- Europamästare för herrar blev 'sentant. Matcherna voro livfulla och
Felix Kaspar, Österrike, platssiffra speciellt uppgörelsen mellan Karlsson
6, poäng 376.99, 2) Sharpe, England, och Hjort blev en publikmatch av
9 och 374.59. rang.

Matchresultat:
Bantam: G. Ståhlberg,A."--M. Jo

hansson, S., nacksving 3,15.
Fjäder: A. Olsson, S.-A. Lager

ström, A., nacksving 14,40.
Lättvikt: K. Karlsson, s.-K.

Hjort, A., sugning 10,10.
Welter: K. Lorentzon: S.-N. Tho

ren, A., nacksving 5,10.
Mellanvikt: H., Engström, 8.-E.

I Hä~~kvist, A:, 3:-0.
l Latt tungvikt. l. Edlund, 8.-A.

Vennergren, A., nacksving 8 min.

De första danska vinterspelen ågtl
rum i Storlien den 31 jan.-5 febr.
och äro öppna endast för danska skid
åkare. Dansk Skilöberförening och
skidklubbarna i Aalborg, Aarhus,
Odense och ..RaIiders svara för evene
manget i samarbete med Skidfrämjan
det. Och Svenska SkidförbundetS' täv
lingsregler skola följas. Programmet
upptar 10 km. längdlöpn~ng för' her
rar, slalom för herrar och damer, in
delade i klasser efter åldrar och skick~ i
lighetsgrader., Dessutom blir det åk
ning för milmärket och slalommärket.
För att undvika överanstI'ängning fö
reskriver inbjudan gratis läkarunder-

'sökning för deltagarna i längdloppet
- »med Henblik paa Hjerte og Lun
ger».

*
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är 'kall Otit rå ,Otit vädref

otit förkY'HiHq fasf 'uffen

Lars Theodor Jonsson, Ström
sund, som var amnäld på 5 mil
vid DM. i östersund, ställde l
stället upp i en 3-milstävling i
Ramsele där han dock fick se sig
slagen av den utmärkte Backe
löparen Tage Lundqvist med hela
6% minut. Resultat:

Elof Olsson vann knappt i .4Jpbacken.
, '

ÖSK. hade i går anordnat serietäv
ling i backlöpning. Föret i Alpbac
ken var bra och flera goda hopp gjor
des. Elof Olsson hoppade i första om
gången 51 m. i grann stil och Sixten
W!3-dma,n, pre,ste;-ade dagens längsta l
stående hopp pa 52 meter. I andra
omgången hade i synnerhet de sena
re startande, svårigheter på grund av

Vid tävlingar i Hallstabacken

på söndagen segrade Sven Eriksson,
Friska Viljor, Örnsköldsvik, med 73,6
poäng {61,5 ocIi 65 m.); 2) E. Lind
ström,. Friska Viljor, 72,4 poäng: 3)
G. Berggren, d :0, 71,2.

HaIIvikens l. F.

hade på söndagen anordnat tränings
tävling. Resultat:

'Juniorer, 10 km.: 1) Jonas Persson,
1,00,00; 2) Sixten Erikssön, 1,02,30;
) ( Gunnar Jönsson, 1,06,32; 4) Bertil
Helslm, 1,10,51; 5) Olle Lundgren,
1,11,ii.

1) Tage Lundqvist, Backe, 1,54:,23;
2) ,Lars Th. Jonsson, Strömsund,
2,01,00; 3) Ville Andersson, Backe,
2,01,23.

1049t

Lars Theodor har i alla tider varit
en originell kurre, men att hans ori
ginalitet skulle sträcka sig så långt
så att han ställer upp i en tävling
u t o m clistriktet samma dag han är
anmäld på DM inom sitt eget distrikt
trodde vi inte. Det är givet att di
striktsförbundet inte kan låta bli att
påtala saken. Till saken hör att Lars
Th. inte hade rätt att ställa upp i
Ramsele, då tävlingen där icke var
nationell. Men det är ju en sak som
Lasse inte rår för ..•

92,8

95,5

5,09,3
5,42,0
5,46,2

1,54,4
1,54,5
1,55,3
1,55,8
1,56,2
1,56,7

49,05
Lars' Back

Halvarsson,

..

över:raskning-ar på sina håll.

HANS HANSSON, Are,

distriktets .bäste slalomåkare,
mästare för andra gången.

D.M. landet runt.

1,47,2

1,44,9

1,37,2

Are Slalomklubb lagsegrare.

l. 'F ~ K., bäste östersundare.

•

1. H. Hansson, Are
48,4+48,8).

2. B. Persson, Are,
(51,2+52,7).

3. G. Petterson, Storlien (1,46,5
(53,9+52,6).

4.V. Jonsson, Are
" (55,7+51,5).

5.H.Halvarsson, rFK. Öster.
sund, (55,0+53,» 1,48,3

'6. Em. Larson, Are, 1,49,2
7. E.Edlund, Storlien 1,51,6
8.S.Liljedahl, ÖSK., 1,53,1
9. ,E. Hansson, Are 1,53,7

Hasse Hansson, Äre, vann
lika överlägset som Lindberg.

•

, Åre Slalomklubb hade l ar fått
uppdraget att anordna distriktSInäs
~rskapstävlingarnaisl~lom och på
söndagen korades ocksa uppe i'Are
vårt distrikts mästare i slalom. Ar
rangörerna med hrr Nils Strand~

'berg och Hofstad i, spetsen ha
heder av sina arrangemang,
de voro väl genomtänkta och
utförda och fungerade bra till dess
vädrets makter behagade ingripa och
ställa till en smula oreda. I slutet av
tävlingen kom nämligen en regnstorm
svepande in över nejden och spoliera
de telefonledningen, men som den
samtidigt spolade bort publiken så
var det endast det hundratal entu
siaster, som trotsade snöregnet och
den starka vinden ,som märktemalö
ren. En glädjande talrik bublik kan
tade från början banan och speciell
uppmärksamhet väckte prins Carl
Johans närvaro. Prinsen, som nu å
ker skidor i Storlien hade rest ned
för att se våra jämtländska skidlöpa
re i aktion. Banan hade kapten Rim
fors med känd skicklighet, och omdö
de stakat ut och på den cirka sex
hundra meter långa banan med en
fallhöjd av 190 meter hade' han pla
cerat 28 portar, , somvoro knepiga
nog att klara. Rimfors gjorde själv
första provåket och visade att om
manbara körde med omdöme så kun
de, lilan utan stopp gå genom' alla
passagerna.

Arets slalommästerskapsfävlingar
1 Åre blev också ett verkligt eldprov
för våra ynglingar och flickor. Sla-
1,omba,Cken är ju lan,'d,ets,förnå,'mst,a 110. B.pers,'son, r.F.K.,
och kapten Rimfors hade sannerligen' 11. T. Ernow, ÖSK.,
tagit tillvara möjligheterna att pröva 12. N. Jonson, Are,
de tävlandes förmåga att våga sig på 13. O. Str1.im, Frosön,
hisnande fart liksom deras förmåga 14. T. Jonsson, Åre,
att kallt och snabbt lösa de knutar i 15. R. Persson, r. 5,
form, av knepigt uppställda portar, Lag'
han ställt-upp. Och agnarna sikta- "
des från vetet ganska tydligt. Man 1. Åre ~lalom.!dubh,
måste dock erkänna att flera goda ve- 2. ~torhens SK.
tekorn följde med sådorna. Någon 3. O.S.K.
rädsla för svindlande fart tycktes Damer:
ingen av ynglingarna ha, men t.o.m. 1. Brita Thomasson, Are
flera av de stora slalomkanonerna i (49,7+43,1)
vårt län visade, att de ej helt behärs- 2; Ingrid Andersson, Are,
kahdes~dnervfer. De förivradfe dSig (52,5+43,0).
oc gJor e ,auter som straf a es
med dyrbara sekundförluster. 'Sålun-

_~;'-qaspruckoGustaf Larsson och Six-
, ~<""]iten Isberg, Are och Sture Zetterblom,

Storlien, helt och bröto tävlingen
medan Ulf Staveifelt som ju räknas
som en av, Östersunds säkraste ge
nom ett par slarvfel spolierade sina
chanser att placera sig, högt på pris
listan. Men en seger i en slalomtäv
ling 'vinnes nu en gång för alla ge-
nom' en kombination av farthållning
om omdömesgill tagning av portarna.

Segraren Hans Hansson, Are, var
, suverän och djärvt, smi!ligt och kallt
beräknande flög han nedför-banan "
och' alla hinder löste han så lätt att
det för åskådaren föreföll som. om de
ej voro svåra. ,Man kan ju säga att
han hade fördel av»hemmaplan»,
men det hade ju alla årepojkarna och

'denna »hemmaplan» bidrog givetvis i
någon mån till att årepojkarna do
minerade så påtagligt i tävlingen,
men detta sakförhållande förtager in~

tet av glansen kring Hanssons mäs
terskap. Han är en värdig mästare i
vårt län och han blir en svår nöt att
knäcka vid mästerskapen"Sollefteå.

Are har för övrigt en uppsjö på
goda, djärva åkare och i sin förnäm
liga och välskötta backe kunna de ju
också fostra åkare som bli till heder
och glädja för vårt län.
,Storlienpojkarna kände man ej

riktigt igen. Djärvt och fränt åkte
de men de arbetade, förefölI det, på
tagligt knyckigt och med stora rörel
ser och vad signaturen kan förstå
måste detta häInna sig i sämre ba
lans och därmed minskad möjlighet
att blixtsnabbt och bergsäkert behär- Söndagens stora överraskning:
ska skidorna och kroppen. BERTIL STRIDSliiAN,

östersundsynglingarna åkte vac-
kertoch med god skidföring och mju- som slog självaste Kiruna-Larsson.
ka rörelser, men hos dem brast det i ViiSTERBOTTEN: Vålådalsträ-
lugn och kallt omdöme. De voro nog ningen ~orde susen.
också en smula imponerade av den 30 km.: '
väldiga backen och vågade ej fräsa 1. A. Häggiund, Skellefteå 2,48,43
på för fuHt i första omgången. Mest 2. G. Zakrisson, Sandvik, 2,51,35
lovande av stadspojkarna föreföll
Halvarsson vara. Han hade god tek- HÄLSINGLAND: Englund sIa-
nik. föreföll orädd och hade tankarne gen a.v Stenberg.
med sig. Liljedahl åker också S}'ll- 15 km.:
nerligen vackert, men han måste nog 1. 1\.1. Matsbo, Hudiksvall, 56,15
åkafränare för att placera sig på 2. Nils Englund, d :0, 58,53
topplatser. Med den teknik han äger 30 km. :
och den snabba uppfattning han tycks 1. L. Stenberg, BolInäs, 2,09,40
ha " borde han våga sig på en något 2. N. Englund, Hudiksvall, 2,09,45
djär,pare åkning. NORRBOTTEN: Stridsman vann

Prisutdelningen förrättades på över »Kiruna».
Grand Hotell av kapten Rimfors" som 30 km. :
före densamma gav pojkarna några 1. B. Stridsman, Övertorneå, 2,25,35

Prislistan fick följande utseende: 2. Erik L_rsson, Kiruna, 2,27,42
goda råd. 10 km. damer:

1. Sonja Olofsson, KoskulIs
kulle,

GÄSTRIKLAND:
snabbast.

15 km.:
1. L. Back, Hofors AlF. 1,20,09
2. E. Larsson, Sport, Hofors 1,2043

STOCKHOL~I: Atterday mästa·
re på för kort bana.

30 km.:
1. C. Atterday, Hellas, 1,43,27
2. S. Lundström, Hellas, 1,48,23
På grund av tövädret hade banan

förkortats med några kilometer,

.> J


