
fRILUFTSLIV OCH MOT lON SI DROTT

Hannes Sc11Jlcider - Arlbeygsko"laJls berömde grundare.

onnonsörerl

Grnno
tidningens

Svenska fjällklubben
sammanträdde för någon tid sedan på
Skansens nyloft. Härvid höll professor
H. N. Pallin föredrag över ämnet:
"Från Norra ishavet till Kattegatt på
skidor längs den skandinaviska fjällked
jan" .

Vid mötet visades film från skidtäv
lingar i Schweiz, från flygfärder över
Jämtlandsfjällen m. m. Vidare förekom
demonstration av praktiska lltrustnincrs-
artiklar för längre fjällfärder. b

lom äger endast de 40 bästa i Abfarth
rätt att deltaga, vilket anses som en
mycket stor ära. Man kan ju alltid
hoppas.

S:t Anton alA i mars.
Sigge Bergman.

Svenska gångförbundets bildande.
.. Gångkommiuen i Stockho~m - redak

torerna E. Pal1in och T. TeO"ner samt
kandidat Eric Linde - ha b~lutat att
sammanträda för bildande av det pl~ne
rade Svenska gåno-förbundet skall hål
1':,5 söndagen den ~8 mars kl. 10 f. m.
pa Strömsborg.

.. Föreningar, som önska ansluta sig till
forbundet, inbjudas att låta sig represen
teras av ett eller två ombud.

•
220-228 cm. långa} 93 mm. breda vid
brättet och stål- eller mässingskantade.
Den vanligaste bindningen var Kanrla
hurbindningen, som visserligen sitter ut
mär~"t, men torde vara väl hård. Sta
,-arna, som här endast tjäna till att öka
lxtlanssäkerheten, voro korta (125-130
cm.) och mycket lätta. Vi svenskar åkte
på Sandströms skidor med stålkanter
och österrikiska bindningar med Bild
steinstramare. Var utrustning stod sig
utmärkt.

Såväl Abfarthen som slalomtävlingen
b-arlämnatle massor av intryck, till vil
ka jag senare skall återkonllna.

Längdlöpningen 18 km. blev en 50rg-
, li~ historia. Ay ett 40-ta1 anmälda star

t;de endast 6 i seniork1asscn: en schwei
zare} 4 j apaner och en s,·ensk. Segern
gick till Schweiz och före sn'l1sken Hed
berg, som belade tredj e plats. kom ock
sa en japan. Nippons söner åkte allde
les briljant, och jag beklagar, att ej
svenskarna fingo se dessa sympatiska
pojkar i Sollefteå. Japanerna åkte på
skidor .av körsbärsträ med Bergendahls
bindning. Att längdlöpningen d:ir nere
ej intresserade varken de tävlande eller
åskådare förstår man fuller väl, då ter
rängen här ej inbjuder till annat än rcn
utförsåkning (uppfart med bergbanan).
Detta är ju så oändligt mycket bckvii
mare och Abfarthen tusen gånger mer
r2.fflande än att ligga och "blååka" i ett
langlaufspår. - - - - - - - - -

och Slalom voro väl utsedda ur åskå- Vi ha vänt F.I.S. och S:t JHoritz-solcn
darsynpunkt,men lämnade däremot ur ryggen och äro åter i S:t Anton för att
tävlingsdito en del att önska. Abfarth- träna stil. Jag har övertalats att stanna
sträckan blev till följd av det glashårda för att starta i KandahartävIingen, som
föret inget prov på vederbörandes tek- går här den 17-18 mars. Kandahar
niska skicklighet. För många s. k. tävlingen är en årligen återkommande
Schussar, där turen och den råa styrkan kraftmätning mellan den engelska och
fingo spela alltför stor roll, förstörde den österrikiska skolan, och hålles om
intrycket för oss svenskar, och vår mc- växlande i S:t Anton och Murren (eng
ning delades till fullo av flera andra elsmännens hemvist i Schweiz). Till
nationers tävlande. Slalombanan var Kandahar ha redan alla de främsta åk.a
ganska typisk engelsk och för damerna re från de alpina länderna anmält sig,
bestämt för lätt. Någon fart gick ej och konkurrensen blir hårdare än vid
att åstadkomma, och de många s. k. själva F.I.S., där Österrike ej ställde
stämkorridorerna gjorde, att det ej blev upp. Tävlingssträckan är 4.8 km. med
n~gon flykt ~ver Slalomtävlingen. I\~en 19.?O m. höjdskillnad. Abfarthen går på
for engelsmannen med deras ryckIga 10l-dag och slalom på söndag. Till Sla-

åkstil låg banan väl till. (Mellan en
engelsk och en österrikisk slalom råder
stor skillnad. Man skulle kunna såga,
kort uttryckt) att en engelsk slalom är
"Skispielen", en österrikisk' "Skifah
ren").

Starten för Abfarthsträckan äO"de
o ö

rum ~.~ 2.7.00 m. Banan var ung. 5 km.
och hOJdskIUnaden 910 m. Fem kontroll
portar måste 'passeras. Slalombanan
mätte c:a 400 m. i längd och var skill
naden i höjd mellan start och mål c:a
ISO m.

Det var givetvis ytterst intressant,
.att studera cle olika "kanonernas" åk
stilar, o.ch för .?SS svenskar fanns myc
ket ~;ytt:gtatt lara. Schweizare och eng
:lsman l:uponerade förstås, men frågan
~r, om ej tyskarna gjorde det starkaste
l1!trycket. De ha som övertränare öster
nkare~ Seelos, F.I.S.-segrare 1933, och
det -marktes, :att de tyska herrarna och
damerna ~~ått ~n.der ett gott komman
d.? O' Den osternklska o åkstilen är ögon
f~nbnande och har nagot flytande öve
SIg som m .. r

~ ~n ej S~~ 1 den schweizisk-
~nbe1ska stIlen. (Osterrikaren Seelos
a,k-te slalombanan utom tävlan pO d O"

bb 'd a aöens
sna ~ste iI l) Man torde spå rätt, då
man t~ppar stora tyska framgångar vid
olympIaden I936.

Ett par rader om utrustninO"en. Så
gott som aUa åkte på norsk: skidor

II•
Resebrev från SIGGE BERGMAN

Slutet på Slalombanan i St. .L~foritz} väl avgränsad av låga snövallar. EIl
dam, har just passerat den svåra stämkorridoren. Svenska' flaggan vajar

vid målet.

Nippons söner
på skidor av körsbärsträ

dock genom mera civi1iser~de trakter
och tankarna återvände till verkligheten.

Till samlingsplatsen anlände pojkar
n~ på utsa~~ tid, en eller i, sällskap och
nar de traffades vid lägerelden var
snart det berömda "orienteringssnacket"
i full gång.

Talmannen samlade med ett litet an
f~ran~~ skogskarlarl1a kring lägerbrasan,
dar motets ceremonier genomgingos med
fart och precision. Bland annat dubba
des fyra träskluffare till medlemmar i
den förnämliga klubben.
., Då klo<:kan närmade sig fyraslaget,
antrades ater bussen för färden mot
hemmet. Resan utmed Lygnens södra
strand och över den omtalade Fjärås
bräcka är säkerligen en bland de vack
raste resor man kan göra. Fjärås bräc
k~, som ligger vid Lygnens västra ända,
b;~.dar en naturlig fördämning mellan
SJ on och det nedanför liggande slättlan
det. Utan denna rullstensås hade sä
kerligen Lygnen haft ett annat utseende
9å nivåskillnaden mellan havet och sjö~
ar IS. n:.eter. På "bräckans" rygg ser
n:~n 1 vaster havet och i öster tvåmila
sJon Lygnen. Tyvärr rullade bussen
alldeles f?r fort förbi dessa ståtliga na
t~lrscenener ned mot stora landsvägen
t111 Kungsbacka och Göteborg.
~tt ?agen hade lämnat en fullödig

behallnmg var allas åsikt och så billigt
sen ~ 20 mils färd med buss genom fag
ra nej der plus 2 mil till fots för endast
kr. 2:50

Sw.

D et är ~u .:visserligen tre ve,ckor se
dan Vl lamnade' S:t Montz, men

kvar står dock länge minnet av de un
derbara soldagarna där och de intres
santa F. -l. S.-tävlingarna. S:t Moritz
hade rustat sig till fest för att värdigt
kunna mottaga den invasion av främ
lingar, som i form av tävlande eller
åskådare' samlats från snart sagt hela
världen. Redan vid stationen möttes
man aven fanborg representerande
samtliga deltagande nationer, och var
helst man sedan gick fram på gator el
ler i restauranger, så lyste det officiella
F.I.S.-rriärket emot en eller fångades
blicken av flaggor, vimplar och guirlan
der. F.I.S.-märket - S:t Moritz-solen
-- var verkligen väl vali} ty varje dag
strålade denna härliga sol från en blå
himmel, satte spår efter sig i allas anle
ten likaväl som den stämde en och var
till fest. Bara denna värmande S:t
Moritz-sol var tillräckligt för att hos oss
nordbor ej i första taget utplåna minnet
ay F.l.S.-dagarna 1934.

De rena tävlingsarrangemangen voro
lyckade och lända organisationskommit
ten, där den i Sverige kände dr Walter
Amstutz hade att bära den tyngsta bör
dan, till heder. Kaptenen i varje' na
tionslag fick en nyckel till ett postfack
däri dagligen tryckta meddelanden fun~
nos att' hämta med noggranna instruk
tioner för' de tävlande. Dessa hade al
lehanda ekonomiska fördelar under up
pehållet i S:t Moritz,. bl. a. fria resor på
bergbanorna för att giva tillfälle till
största möjliga träning.

De båda tävlingsbanorna för Abfarth

otografering i
underlåta att

~Ö:M:S artikel i
verkligen en
r att komma
kanske aldrig

lktionalistisk
agen aven
,kulle Ni ha
~r fotografi-

den !
Sunde.

tar,

Björke-
)m går i
beslutat
ungefär
:;sen var
r första
1, förste
en lapp

Skulle
1 träffa
din si5
gav sig
stanna
51'svann

betona vikten
<: de stillastå
fotograferade
till den milda
l känna igen
)tiv äro långt
Ni stillastå
närbilder av
?;a eller mera
rna ha kom
aen det finns

skulle vara

,ygnens
i lands
därför
er om
~rräng

11'0 sä
ste jag
:g full
; varje
Djupa
~ge si
~n och
,n där
skägg
träd

ystna
fet av
g mig
~n så
Tingas
hälf
gick

I

t" frampå ma
nte ens stanna
tningen. Tack
vätskekompas
sta en blick på
Jntrollera rikt
;värd och någ
tid sedan till
len, bl. a. i så
endast såg en
Jr sig.

-

rade förra
lå ett trev
:t.
fIörsammat
[eden, var
7 startade.
l tanke på
'dagar och
me1, fanns
; med sol
n ställdes
;jö gamla
~rbi Hyss
mot Lyg
iällingsjö
t verkligt
Icte ned i

i bussen
t, att de
~omna in
:og emel
löst för-

molnen}




