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Svenska ))kanoner" i Riksgränsen. Fr. v.: Hasse Hedjerson, Gustaf Larson,
Bertil Perrsson och Selånger-Eriksson.
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i detta ords bästa bemärkelse finnes
--: den verkligt praktiska.

Vår 20..åriga erfa::
renhet samt scoutens jlCiJ'.",n# ~
fordran på rejäla don ~.~."
är vår garanti till Eder. brottning~

Just för fri/u

berg o~h Zetterblom äro kvar o~h_~e ej
ut att vilja ge sig iväg söderut 1 tarsta
taget. Och det är ju bara bra, ty slalom
och störtlopp fordrar träning och åter
träning, om man vill komma någon vart
i internationell konkurrens.

Att här uttala sig om pojkarnas utsik
ter nere i Alperna- är bara olämpligt. I
stället förtjänar, framhållas jämnheten
mellan deltagarna. Vid de inofficiella
träningstävlingar som hållits har än den
ene än den andre varit först. En gång,
för att ta ett exempel på jämnheten,
skilde endast 7,2 sekunder mellan bästa
och sämsta åket av 18 tävlingsåk, förde
lade på 6 deltagare.

Stämningen i truppen har varit den
allra bästa, sammanhållningen likaså.
Nu gå alla pojkarna och hoppas, att det
måtte bli ett nytt träningsläger till hös
ten. Och så. hoppas de förstås få till
fälle att taga en dust med de alpina "ka
nonerna".

F. ö. har terrängen i Riksgränsen vi
sat sig vara alldeles ypperlig, speciellt
för slalomträning. :lVlöjligheterna att
pricka ut idealiska banor äro praktiskt
taget obegränsade. Det enda lilla felet
är att ej Rik?gränsfj ället är litet läng
re. Det finns visserligen andra fj äll
längre bort, fast det tar tid att förflytta
sig dit. Därför har Riksgrä.nsfj ället bli
vit kursens "liv- och husfjäll". Tänk
bara, vad det går framåt. För c:a 5 år
sedan - berättade meteorologen \Vik
dahl _. ansågs Riksgränsfjället omöj
ligt att bestiga med skidor. vVikdahl
hörde till de få som' tog sig utför stå
ende. hela vägen. Hans bästa tid, 1,33
min., hölls för absolut omöjlig att un
derskrida. Nu dansar varje turist med
självaktning. både uppför och utför

Riksgränsfjället, mer och mindre ele
gant förstås. Del} av bröderna Wem
ming för ett par år sedan prickade vä
gen upp till toppen anses nu s'om en onö
dig och' alltför lätt omväg. Dessa da
gar gå alla brantaste vägen upp· till top
pen - den s. k. störtloppsrännan - och
det av Skidfrämjaridets nyinstiftade
störtloppsmärket har redan erövrats av ;
ett par hundra gäster. I'

Leve utförsåkningen! ~~!. _

S. B. ~_
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LITTERATUR I ~1::;
LEIF H. TVEDT, Orienterings

sport. I kommisjon hos J. G. Ta
nUID, Oslo. Pris O: 75.

.. Orienteringssportens genombrott i Norge
ar nu ett· faktum - efter de svenska ori
enterarna~ första besök i Norge den 4 sept.
19~2 har mtresset varit i ständigt stigande.
Lelf H. Tvedt - den även i Svericre väl
kände orienteraren och orienterings~daren
-:. har i dagarna utgivit en trevligoriente
r~ngsbroschyr, som ytterligare torde bidra
tIll sportens frammarsc.h på andra sidan
K9len. Den inn~håller allt vad en norsk
tra?kluffare b~hover veta: historik, orien
tenngens teon och praktik, orienterings-

JJSenhUlzger-FredrikssonJJ och JJGre'l'en av AntwerpenJJ i mål efter JJalla
tiders" störtloppstvekawnp i Riksgränsen.

l
PRIMADENTO 

prima tänder

na alldeles framför målet åkte ihop till
århundradets jätterova och efter att ha
plockat upp sig själva och åter hjälpt
varandra på fötter igen samt beslutat
sig för att, liksom Utterström och Hed
lund i Vasaloppet, åka' hand i hand över
mållinjen, ville jublet aldrig ta slut. Väl
i mål skedde omedelbart prisutdelningen.
Turiststationens föreståndarinna, fröken
Ericson, förärade de tävlande en jätte
stor medalj, som "Greven" och "Sen
hunger" chevalereskt beslöto sig för att
dela mitt itu, som ett tecken på att de
båda voro segrare. Tal och hurrarop
och folkets jubel avslutade den festliga
tillställningen, som faktiskt var en lika
god propaganda för störtloppsåkningen
som något annat. Bilden talar sitt tyd
liga språk om tävlingens ansträngnings
grad. Särskilt "Senhunger" verkar upp
rörd. Men så hade han ju också en
värdig konkurrent.

En väldig störtloppstvekaillp.
Turiststationens oerhört populäre lä

kare, dr Jack Adams-Ray, hade utma
nat Selånger-Eriksson till ett störtlopp.
Detta publikmnummer blev en stor succe.
De båda tävlande uppträdde anonymt
("Greven av Antwerpen contra Sen
hunger~Fredriksson", stod det i pro
grammet). -, GreY,en - kastade sig utför
iklädd 'vit'störtloppsdräkt och paraply
etc. och tätt efter' honom kom "Sen
hunger" i rasande fart. En vansinnig
batalj utkämpades mellan de två tävlan
de. Än var den ene före, än den andre.
Kullerbyttorna voro många och om
sorgsfullt gjorda. Hela tiden pratade en
härold genom megafon om de "de syd
ländska scener", som utspelades på täv
lingssträckan. Publiken var med på no
terna. Då äntligen de båda motståndar:

inger åker dock ännu för hafsigt.
Fru Grevillius (St. Anton-tränad under
den svenska sällskapsresan i januari)
belade överlägset första platsen i dam
klassen genom två mjuka och lugna åk
ningar. I äldre klassen för herrar trium
ferade Säfsnäs-Larsson - till publikens
stora jubel. Nybörjartävlingarna där
endast "snöplog-åkare" fingo deltaga,
blev mycket lustig. Två segrarinnor
kröntes i damklassen, som visade myc
ket goda prov på effektiv och elegant
snöplogsåkning.

Turisttävlingarna, som ägde rum på
lö~dag, gymiades tyvärr icke av det bäs
ta väder. Icke förty hade en stor skara
åskådare infunnit, som med hejarop
och applåder gåvo sin förtjusning till
känna för de uppträdande. Det var nå'n
som sa'; "Slalom, de ä' alla tiders pub
likskidsport".

Pojkarna i träningskursen vilja ej
åka hem.

Skidförbundets kurs för de uttagna
slalomåkarna har nu pågått l iyra vec
kor. Det var ursprungligen meningen,
att "lägret" skulle brytas redan efter
fjorton dagar, mentack vare Skidfräm
j andet, som står som värd för deltagar
na, och Skidförbundet, kommer kursen
att pågå största delen av maj månad.
Tyvärr har Hedjerson redan rest, likaså
Persson och Larsson, som måste full
göra sin värnplikt. men Selånger, Hult-

Lyckade turisttävlingar.

Tävlingarna för turistklassen omfat
tade endast slalom. Fagerberg, var suve
r~n både i stil och tid, även om Ditzing
er från Djursholm verkade farlig. Ditz-c

ren otur i ena grenen och ges en chans
att hämta upp förlorad poäng i den
andra.

34 man ställde upp till första momen
tet: störtloppet. I det mest strålande
väder samlades deltagarna på toppen av
Riksgränsfjället, därifrån den 1500 me
ter långa tävlingssträckan med 400 me
ters fallhöjd går ned till järnvägen vid
turiststationen. Rekordet, som inneha
des av Hasse Hejderson på 1,28 min.,
var dömt att putsas. ]Ylen det dröjde än
da till n :r 15 Selånger gick över mållin
j en, innan nytt rekord kunde ropas ut.
]\len då blev också tiden så god som
1,25>4 min. Den ansågs oslagbar. Sel
ånger rusade som ett snälltåg över ba
nan. Han såg riktigt hemsk ut där han
for fram. Före Selånger hade mycket
goda lopp gjorts av Zetterblom
(1,32,2), Persson, Åre (1,30,8) och Lars
son, Åre (1,30,0). Efter Selånger star
tade bl. a. i slutet Bergman, Hedjerson
och Otto Hultberg, av vilken trio man
kunde vänta sig en hel del.

Först av de tre. startade Bergman.
Han rusade utför med Selångers tid i
minnet och gick i mål en tiondels se
kund bättre tid än Selånger. Tid 1,25,3.
l\1edelfart 63,5 km. i timmen. Hedjer
gjorde en flott åkning med tiden 1,28,0,
tangerande sitt eget gamla rekord och
Hultberg kom närmast efter med 7 tion
delar sämre notering. Dessa nämnda
placerade sig främst på prislistan, var
på följde som n:r åtta Hedblom, Malm
berget (1,32,3) och Fagerberg från
Stockholm (1,35,8). 29 man fullföljde.

I äldre klassen vann Einar Hedberg
över Nisse Wemming. På tredje plats
kom gamle tävlingsåkaren Säfsnäs-Lars
son, som i två veckor legat och tränat
utförsåkning i skidskolan i Riksgränsen.

Slalombanan blev ett verkligt prov
på de tävlandes förmåga att svänga un
der olika förhållanden. Sture Zetterblom
överraskade med att vinna före Berg
man, som emellertid åkte lugnt för att
ej riskera segern i kombination. Den
vann han nu, 2.0 poäng före Selånger,
som blev n:r 4 i slalom, närmast efter
Persson. Fagerberg gjoTde en uppmärk
sammad åkning i god Arlbergstil och
kom på 7:e plats. Otto Hultberg flaxade
litet för mycket, fick två fel för rivning
av flaggor och måste'nöja sig med Io:e
placerng. Hedj erson åkte bra men fick
ett feltillägg, vilket drog ned hans tid
och placering till n:r 5.

Skidförbunds-pojkarna sfodo som vän'
tat var i särklass i slalom, och trots att
de egentligen alla åkte under sin vanliga
form, belade de' dock de 6 första plat
serna.

Den slutliga resultatlistan (störtlopps
poäng + slalompoäng) blev följande:

Herrar 16-34 år. 1) S. Bergman, - Skidfräm
jandet, (100.00+98.04) 99.02; 2) S. Eriksson, Sel
ånger, (99.93+93.11) 96.52 ;3) S. Zetterblom, Ös
tersund, (92.51+100.00) 96.26; 4) H. Hedjerson,
Djurgården, (96.92+92.76) 94.84; 5) B. Persson,
Are, (93.99+93.71) 93.85;·6) G. Larsson, Are,
(94.79-1-89.64) 92.22; 7) K. A. Fagerberg, Djur
gården, (89.02+86.60) 87.81) ; 8) E. Hedblom,
l1almberget, (92.47+81.89) 87.18; 9) O. Hultberg,
Boden, (96.20+78.07) 87.14; 10) G. Persson, Vas
sijaure, (87.14+86.40) 85.27.

Herrar över 34 år. 1) E. Hedberg, Köpman
holmen, (100.00+100.00) 100.00; 2) N. Wem
ming, I In. F, (93.15+87.48) 90.32; 3) K. L.
Larsson, Kiruna, (82.12+62.%) 72.54; 4) G. Lars
son, Säfsnäs, (83.31+53.21) 68.26.

av kartorhjälp
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Generalstabens
litografiska anstalt

E tt 7o-tal tävlande hade hörsammat
Skidfrämjandets Slalomklubbs in

bjudan till utförstävlingar i Riksgrän
sen den II och 12 maj. Siffran är im
ponerande. Förra årets tävlingar samla
de endast omkr. 20 startande, därav de
flesta från Riksgränsen. Nu kommo del
tagare från JVlalmberget, Kiruna, Gälli
vare, Abisko, Vassijaure m. fl. platser.
Årets tävlingar fingo ett alldeles särskilt
intresse därigenom, att samtliga i Sven
ska skidförbundets träningskurs delta
gande olympiaaspiranter stodo på an
mälningslistan. Det var alltså Selånger
Eriksson, Hasse Hedjerson, Sture Zet
terblom, Otto Hultberg, Bertil Persson
och Gustaf Larsson. ]\110t dessa ställde
de allra bästa upp från nyss nämnda
platser.
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Stockholm

S k "k "vens a anoner

I varje Bokhandel

Glimtar från "Gränsen" - slalomparadiset.

Vandra skog

och mark med

Billiga Bäddar

Sverige har fått riktiga "kanoner".
Tävlingarna blevo betydligt hårdare

än de i Storlien och Are. Ej förrän he
la tävlingen var undanstökad (störtlop
pet och slalom) kunde man med säker
het bestämma den slutliga ordningsfölj 
elen. Det var spänning in i det sista. Täv
ling i kombination av störtlopp och sla
lom blir bra mycket intressantare än då
det tävlas i enbart störtlopp eller slalom.
I en kombinerad tävling måste man "åka
på taktik" på ett alldeles särskilt sätt.
Vad som förloras i t. ex. störtloppet kan
möjligen tagas igen i slalom. På så sätt
gynnas en god åkare, som ex.-vis haft

För hemmet,
sport.. o. som..
marstugan.

Fråga efter
våra artiklar
hos Eder mö..
belhandlare.

K a t a log g r a t i s.

A.-B. RESÅR
KARLSTAD :- Tel. 780




