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MOTIONS'~

S. VV. B-n.

- enligt experters utsago st<
b ä s t a - tillämpa följanc
under tiden 1/9;:33-31/5åi.

Från kl. 7 f. m.-9 f. m.
" 9 f. m.-5 e. m.
" 5 e. m.-IO 11

" 10 e. m.-ll "
Lörda~ar o. söndagar alla tid~

Ljus extra Kr. 3: - per timm

Tränare Fru Sigrid Fick.

AUTOMOBILpALAT
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FRILUFTSLIV
OCH

FRILUFTSFOLK

Kursjubileum iStorlien.
Den 4 januari tog den stora allmänna

skidkursen i StorIieh sin börj an under
kapten Gunnar Dy'hlens överledarskap
och med ,över hundratalet anmälda del
tagare. Det blir elen tionde kursen i ord
ningen, varför. den i viss mån har ka
raktär av jubileum.

Till medhjälpare har kapten Dyhlen
en framstående stab av skididrottslärare,
såsom gymnastikdirektör fru A. Söcler
hiehn, kaptenerna Hemberg, Lind, Rim
fors, gymnastikdirektörerna Sal1c1in och
Tunqvist samt löjtnanterna Wemming
och Wetterhal1. Som kursens intendent
tjänstgör förste kassören Christian Nils
son.

Skidfrämjandets övriga kurser med
början omkring trettonclagen i Räms
hyttan, Hamnaryd och Borås ha även
samlat ett stort antal deltagare.

Orienteringens guldmärkesmän.
I den i förra numret införda förteck

,ningen över orienteral-e och oriente
rillgs1edare, som tilldelats Skogskarlar
nas guldmärke, hade en man råkat bort- re
falla -----: ett lejon! - Er,JMt Killarnder. ;1~
Skogska.rlarnas hövitsman är innehava- (M
re av 1919 års märke - det förstutde
lade - för sina utomordentliga för- di
tjänster om orienteringsidrotten. I des-
sa ingår bl. a. igångsättande år 1919 av
Stockholms Idrottsförbunds höstoriellte
ring - landets största orienteril11gseve
nemang (i år 700 deltagare l).

Billiga sportresor för Stockholms
friluftsfolk.

Staten.s järnvägar anordna alla sön
och helgdagar tillsvidare ett särskilt
sporttåg till Södertälje. Desutom kom
mer fr. o. m. den 1 jan. s. k. sport
bilj etter att försälj as till ett flertal sta
tioner.

FRILUFTSLIV' OCH

anspråk, så hinna VI nu ej tillräck
ligt sysselsätta oss med det viktiga
ste av allt, som är skidteknikens till
läntpniltg u'te i terrängen. J a, sedan
önskar jag också att vi kunde åstad
komma full enhetlighet mellan ledare
vis ~L vis en hel del av den moderna
skidteknikens begrepp och rörelseme-
kanik. J ag tror, att det skulle vara
lyckligt att få samla alla !raH1,stående
jJra!diserande skidinstruktörer till en
grundlig diskussion, där full enighet
och enhetlighet kunde bli resultatet.
Får jag fortsätta och önska, så vore
det lyckligt, om skidkursdeltagare i
allmänhet ville lägga ner mer arbete
på sin egen förträning föte den stun
dande skidlöpningen, d. v. s. bedriva
skidgymnastik hemma, mnan skidor
na spännas på fötterna, ty det är det,
som är finessen med det skidgymnas
tiska träningsarbetet. J ag har nu hål
lit på rätt länge i egenskap av skid
pedagog, och vad jag mest av allt
skulle vilja just nu, vore att i utlan
det få tillfälle att studera den cen
traleuropeiska skididrotten och -pe
dagogiken, från vilken vi svenskar ha
massor att lära. Vi få inte stelna
till i något skolmästeri utan ständigt
söka sträva framåt mot nya uppgif
ter, slutar den store skidtekni'k:ern.

Skolöverstyrelsens utbildningsvecka
för lärare och lärarinnor pågår just
nu. Det ar ett 60-tal elever under
gymnastikdirektör LINDADS överle
darskap. Under sig har han sådana
starka namn som Åkerlund, Ljung
vaid, Edde och Edlund, och man kan
vara förvissad om, vilket också tyd
ligt framgår vid en rundfråga bland
deltagarna, att utbildningen sker. på
ett förstklassigt sätt. Vid denna kurs
lägges särskilt stor vikt vid det peda
gogiska arbetet, ty det är ju mening
en, att var och en av eleverna sedan
i sin stad skall sprida sina kunska-
per vidare. '

Det bereder signaturen ett alldeles
speciellt nöje att åskåda överledaren
Lindaus mjukhet vid olika rörelsers
utförande. Harr är en god förebild
för en kunnig och gedigen skidlöpare.

Till "Högfjället" återkomma varje
jul en hel del skidfrämjare, SOlU i
många år tillbringat helgen uppe i
fjällen och vilka så fångats av fjäll
världens trollmakt, att de ej kunna
slita sig från allt det sköna.

- Jag tror jag började på 90- rörande angelägen att få dela med
talet, säger major STACKELL från sig av sin rika skidkunskap.
Djursholm. Och sedan har jag hål- Även Finland, England, Tyskland,
lit på nu i 40 år och kommer säkert ja t. o. m. Amerika har sänt nyårs
att fortsätta, ty med skidlöpning är firande skidåkare till Storlien. Tys
det något alldeles speciellt, som fång- karna träna med all den envishet och
ar en. J ag är gammal i gården här energi, som är dem karaktäristisk,
uppe nu, men man känner sig ung i och en eloge måste ~i också ge ame
alla fall, när man kastar sig utför rikanarna, som i går i det bistra väd-
fjällbranterna - - - 'ret så väl följde med på turen.

Signaturen kan intyga från dagens Det hårda föret jttst nu ställer sto-
tur till GluC'1<:en att Herr Majoren ra fordringar såväl [på löparen som
äger ungdomens spänst i kroppen på skidmaterialet. Störst är egentli
och norrlänningens naturlighet i sin gen risken för hand~ och axelskador,
skidlöpning. och det gäller att följa ledernas upp-

Gymnastikdir. THORVALD HOLM- maningar att öva falltekniken grund
BERG har varit i fjället 20 år. Han ligt. Hickoryskidorna trivas utmärkt,
ar en entusiast som få och ur hans och den löpare, som varit nog om
rika erfarenhet finnes mycket att tänksam att metallbeslå skidkanterna,
hämta för de unga deltagarna, och firar triumfer, speciellt utför. Här
gymnastikdirektör Holmberg är alltid undras, om man inte kommer skid-

idealet ganska nära med en hidwry
skida med metallkanter av lämplig
kvalite.

Ja, det är fröjdefullt för skidälska
rens ögon att skåda alla de hundra
tals skidfrämjare, som streta och gno
i backarna varje dag, och giva ej alla
dessa framåtsträvande ungdomar be
lägg för den satsen, att skidlöpning
en är "Idrotternas idrott", så vore
det väl märkvärdigt. Ty skidlöpning
en är Idrotternas idrott. Vilket skul
le bevisas.

Säsongens senaste nyheter.

frömjore
full fort iStorlien

400 nyårsfirare vid Högfiället

•I

MAURITZ WIDFORSS H.A.B.

H t 26 S TOCKHOLM Götgatan 18amnga an '

Skidon~

".H. ögfjällets" väggar nästan ska-
ka av alla de glädjeuttryck,

som från 400 skidlöpare ljuda da
garna igenom. Invasionen till Skid
främjandets högborg i Jämtland blir
för varje år allt större. Det är spe
ciellt tiden mellan jul och mitten på
januari månad, som föreningen an
slagit åt skidkursdeltagare av alla de
slagen. Här ligga 200 "piger och
drenger" från andra sidan Sundet, av
vilka de flesta nu för första gången
få stifta bekantskap med svenska
f jäll, svensk skidlöpning i allmänhet
och niodern skidteknik i synnerhet.
Ty de 200 ungdomarna, som stå un
der ledning av Danmarks skidpappa,
adjunkt VORBECK, Köpenhamn, äro
uppdelade i grupper med både sven
ska och danska skidkunniga ledare.
Ja, så långt har Skidfrämjandet i sitt
arbete för skidkulturens höjande
nått, att numera ett antal danska
vänner hunnit bli tillräckligt svenskt
skidutbildade för att kunna fungera
såsom ledare.

Kanske ligga ej drivorna meter
höga, kanske är marken ej så blän
dande vit, som de danska främjarna
hade väntat sig, kanske lyser ej so
len nu så värmande som alla lockan
de broschyrer tala om och kanske
slutligen snötäcket är en aning för
hårt för att göra det idealiskt för
nybörj are. Meil det gör ingenting
allt detta, ty· danskarna lllse ändå
fuller väl fjällets tjusning och sk~d

löpningens många behag, och alla lå
ta de .sitt dejliga humör skina hela
dagen' ige).lom. Säkert äro alla de
danska skidfrämjarna fångade av vår
kungliga idrott, vilken~ förmodan för
resten konfirmeras av adjunkt Vor
becks bestämda uttalande om allt gott
och· om allas vänliga tillmötesgående.

Skidhövdingen själv, överste
HOLMQUIST, ar pappa för samtliga
de kurser, som f. n. pågå här uppe,
och med outtröttligt intresse och en
vitalitet, som är beundransvärd, kas
tar han sig på· flinka skidfötter från
grupp till grupp· för att inspektera
och berömma. Ty det är ett faktum,
att den arbetsglädje, som här lägges
i dagen aven 'ochvar kursist, är

"värd all uppmuntran.
Den "mäktiga" repetitionskursen

under kapten OLLE RIMFORS' ledning
håller sig något allvarligare än de öv
riga, men de ha också ett drygt ar
betsprogram att gå igenom. Och ef
tersom var och en av repetitionskur
sens elever är ämnad att utöva le
darskap, så är det klart, att alla vil
ja insupa så mycket skidvisdom s~m

möjligt av landets utan tvekan for
nämste lärare.

- Det ar en intressant uppgift,
säger OLLE RIMFORS, att få ta hand
om en repetitionskurs och de 30 del
tagarna äro väl uttagna och kvalifice
rade för kursen. Jag tror, att clenna
Skidfrämjandets repetitionskurs h~r

en stor mission att fylla, och det ar
inte småsaker, som vi cliskutera på
kvällarna teoretiSKt och om dagarna
arbeta med praktiskt. Skulle jag få
uttrycka några önskemål, så vore det
att få kursen förlängd kanske en ",:.ec:
ka, ty trots att vi taga dagarna vall




