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En ganska radikal 'l'cform av
tryckfrihetsprocessen föreslås av
de sakkunniga för utredning om
tryckfrihetsprocessens ombild
ning. Juryinstitutet bibehålles,
men användes endast på begäran
av den tilltalade. Juryn uttages
gell,om lottning ur stående jury
mannakårer. I enkla ärekränk..
ningsnlål skall jury icke förekom
ma.

De sakkunniga förorda som
nämnts ju\\yinstitutionens bibe
hållande, men föreslå nya be
stämmelser angående sättet för
juryns bildande, de allmänna
domstolarnas behörighet att upp
taga tryckfrihetsmål och själva
rättegångsförfaralldet. Målen
skola koncentreras till allmän un
derrätt i residensstad och stad
som ej deltager i landsting. Vid
dessa domstolar skola stående ju
rymannakårer finnas, bestående
för Stockholm av 60 och för övri
ga domkretsar av 40 medlemmar,
utsedda till hälften av domsto
len och till hälften av stadsfull
mäktige eller landsting. Ur kå
ren utlottas för varje särskilt mål
till en början 11 ledamöter och 8
suppleanter. Vardera parten å·
ger rätt att utesluta 2 ledamöter
och 2 sllppleanter. Juryn kommer
alltså· att bestå av 7 ledamöter.
Avgörandet inom densamma be
stämmes av flertalet avgivna rös
ter.

Ifråga om rättegållgsföl'faran
det föreslå de sakkuninga, att ju..
ryn skall närvara vid målets
handläggning. Denna hand
läggning är tänkt såsom en
huvudförhandling i målet. Prin
ciperna om muntlighet och ome
delbarhet äro avsedda att i stör
sta möjliga utsträckning kon1ma
i tillämpning. Efter förhandling
ens slut skall juryn träffa avgö..
rande huruvida den åtalade skrif
ten är brottslig eller icke. Vid
juryns överläggningar skall rät
tens ordförande vara närvarande
för att kunna lämna upplysning
ar. Han skall dock avträda in..
nan ansvarsfrågan upptages till
slutligt avgörande. .

Beträffande juryinstitutet er
inra de sakkullniga att det torde
vara den tilltalade, sonl har in..
tresse av att frågan om en skrifts
brottslighet prövas aven jury.
Med hänsyn härtill och då det
bland pressens .egnarepresentan..
ter uppstått en ganska stark opi
nion för juryns avskaffande, :fö..
reslå de sakkunniga, att juryn
skall komma till användning en
dast när den tilltalade det påkal.
lar. lVfen de s(l.kkunniga stanna
icke därvid utan påpeka att det
finnes vissa grupper av ~åI där
nledverkan av juryn synes Över..
flödig, och undantaga därför
bland annat i regel. från juryns
bedömande nlål som röra äre...
kränknillgsbrott.

ÄV~l1 ~estämmelserna om kvar..
sta~s!nstItl1tet ha de underkastat
r~vlsLOn. Såsom utgå.ngspunkt
for en nyreglering ·av detta insti..
tu.~ ha emellertig de gällande· be..
s~am~elserna·i huvudsak godta...
gltS.

De -sakkunniga, vilkas betän..
kande .avlämnades på lördao-en
ha V~rIt· borgmästal'eGeorg :Biss:
marc;~, ordförande, talmannen i
andr~ ,. kammaren Aug. Sävström
och flI~ d:::Eansson i Göteborg.
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Förslag framlagt av utsedda
sakkunniga.

Jurymännen skulle utses ur en'
stående jurymanna!i:år.

Ändrad jury
1 tryckfrihets

processer.

Järnvä.gen har bråttom. Även sön
dagen· blev en jäktig dag vid Stock
holms Central, i förhållande till tåg
antalet t. o. m. värre .än rekord
r.uschen på lördagen. På söndagen
voro nämligen alla tåg fullsatta, Ull
der det att man på lördagen ha([e en
del platser lediga i de tidigare mor
gontågen. Extratågsantalet var på
söndagen omkring· 25.. En del smärre
förseningar inträffade beträffande de
avgående tägen. De ankommande tå
ge'n voro i. allmänhet försenade, mest
kvällens dubbleringståg med hälsing
borgs'vagnarna med hela 74 minuter
detta emedan trälIeborgsfi1rjan va;
försenad. Norr .Om Uppsala kunde
man glädja sig åt minusgrader, vilket
?ock i sin mån bidrog till de norr
Ifrån kommande tågens försenade an
komst. Beträffande .resandeströmmen
är det framförallt de södergående tå
gen,. so~n fått taga emot huvudparten
av Julflrarlla. Malmötågen t. ex .ha
varit .~van1igt frekventerade, me;l .ä
ven JamUand och övre Nom,'land ha
Jockat. massor .av julfir,arei På jula!
Wn'Gn,Jla. lr~tton exb:atåg in~l:!:gts.

I den bekant.a anmälan till social.
minister Möllcr mot hans hustru, fru
Else Kleen, med anledning av hennes
»inspektion» vid Häddningsinstitutets
i Götehorg skyddshem för gossar il
Vrångholmen heter det bl. a.:

Den 28 oktoherinnevarande år tick
sällskapets skyddshem för gossar å
Vrångholmen i Bohuslån mottaga be
sök aven person, som uppgav sig
vara statsrådinnan Möller och före d

tedde ett av eder utfärdat förordnan..
de för henne att studera skyddshem
men i riket. Under upprepade svor
domar och andra kraftuttryck, som
bruka anviindas av obildade och 0
hyvsade personer och som minst av
allt lämpade sig på ett hem för ung
domars uppfostran till städat umgi\n
ge, tilltalade hon hemmets personal
på ett oHimpligt och sårande stitt
samt fällde för personalen och an·
stalten sårande omdömen. Härtill
kom att hon till ett flertal av hem
mets elever, vilka hOIl tog avsides,
överlämnade penningbelopp, om~

kring 1 krona till var, och sökte få
dem aft yppa, om de blivit miss·
handlade eller eljest illa bemötta av
anstaltens personal. Samtidigt tog
hon löfte av nämnda elever att de
icke skulle för föreståndaren för
hemmet omtaJa vad hon fr,lgat dem
om, detta enlIgt elevernas egna upp
gifter.

Fru Kleen hestrider energiskt des
sa beskyllningar. Hon erkänner att
hon svär ibland utom arbetet - när
hon inte kan låta hli - men betviv
lar att hon gjorde det under besöket
l>å Vrångsholmen. Beträffande enkro
norna till pojkarna förIdarar fru
Kleen att hon gav dem pengarna fullt
öppet när hon sade adjö till dem.
Det gällde två pojkar. Fyra andra
fingo' dela på en femma, därför att
de d:r.agit till skruvarna på alla fyra
hjulen på fru Klecns bil. Om ersätt
ningen hade hon först frågat direktö··
ren på anstalten.

Fru Kleen avslutar sitt svar med
vissa frågor om en viss pojkes be
baIl~Iiing på anstalten och hoppas
,att Ifrågavarande anstalt skall ersät
tas med ett hättre beläget och »på
alla sätt för sin uppgift lämpligare
hem».

Vincent Bendix säljer flyginstru
ment till Sovjets luftflotta. Newyork,
de,cemilJer. iDen ISvens!k.-!fromerikanska:
indus·trimannen Vincent Bendix, som
!.finansierat en ,av dr Hed:ins senaste
eJipediHoner, harr åtel'vänt [Tån en
afJfärsresa till Moskva, där Ihan un
derlhandla't med sovjoetmyndiglheterna
om st<>ra levemnser av instrument
/fr,ån Bendix Aviation Cotlporation
ltill den i ry,ska lulftlflotta;n. Även and
ra representantear f,ör de amerikans
ka motor- oclb. kri.gsindustrierna ha
:samtidi,gt !besökt RysIsland i liknande
ärenden. (S. A. N.)

Tjuvligan i Hälsingland. På sön
erogen förklarade poliSUPPsYllingsman
Bertram i Bollnäs två av medlemmar
na i den stora tjuvligan från Järvsö
häktade o. införpassade dem tiU fän
gelset i Gävle. De häktade äro två
bröder Glad från Norsby. Ytterligare
tr:e personer komma att häktas und'er
måndagen. Polisutredningen är ännu
icke på, långt när avslutad. Hittills
ha de inblandade förmåtts erkänna
ett 50-tal st,öldcr och inbrott av skil
da slag, men man har anledning för
moda, att det icke kommer att· stanna
'Vid detta antal. Någon värdering av
det stulna har ännu ioke gjorts, men
så mycket är säkert, att ligan enbart
vid de nu erkända stölderna ha kom
mit öve.r varor Och kontanter tiII
mångatllsen kronors värde. Tjuvli~

gans medlemmar, vilka opererat både
gemensamt och var. för sig, ha förövat
stölder inom en rayon, som sträcker
sig 1m östersund i no,rr och örehro
i söder,

Hallåmannen dog under utsändnin
gen. Härom kvällen inträffade ett
hastigt dödsfall i Kiruna under rätt
tragiska omsMndigheter. Radiotele
grafisten, .Sven E. Haglund ·llade
.tjänstgöring som hallåman då han
mitt unqer utsändningen plötsligt
segnade död ned. Lyckligtvis fanns
en kal11:rat på tillfälligt besök på Ra
diostationen, Som omedelbart tillkal
lade läkare och underrättade en an.
nan hallåman.

Förnekar dock att han utfört , Fru Kleen tror 'inte att hon svor
dåd'en i fjol. vid besöket å skycldshemmet.

Uppträden i Gravarne.

Uppgörelse träffad efter ett par
veckors förhandlingar.

A. Gustavsson, O. J·önson, N. Nilsson.
AIIm. idrottssektion :T. Lindkvist. Y.
Eriksson, S. Olsson. Utflyktskommit
te: N. Nilsson, A. Gustavsson, G.
Luudstam, A. Frisk och H. Jonsson.
Nöjeskoml1l'ifte: A. B}örklund, N.
NilssC'-n, V. 'Vester, A. Jacobsson, T.
Lindkvist.l\Iafoelialförvaltare: S.
Karlsson och B. Karlin. Idrottsplats.
kommitte:, J. Gissler, l. IArnlind,A.
Björklund o~h S. P,ersson.

Med anledning av att föreningen
den 9 mars nasta år firar sitt tO-års
jubileum beslöts anordna en· störtl'e
festlighet, å· ännu icke bestämd dag.

Polismännen måste dra·blankt. 
Flera anhålla.nden.

Natten till söndagen inträffade
ganska allvarliga kravaller i Gra
varne, varvid polisen, måste dra
ga blankt mot folkmassan. Till
följd av de senaste julhelgernas
uppträden i' samhället, hade
landsfiskalen, som befarade oro
ligheter, på lördagen rekvirerat
förstärkning från statspolisen
saInt polisen i närliggande sam
hällen. Detta visade sig också va
ra befogat. Då polisen efter en
danstillställning på natten skulle
anhålla en bråkmakare, intog den
till flera hundra personer uppgå
ende folkmassan en aggressiv och
utmanande hållning och polis
männen Överöstes med ett form..
ligt stenregn. För att återställa
ordningen måste polisen draga
blankt. Åtta personer anhöllos.

Under polisförhöre111llcd en för
s'önderskärning aven kappa för en
ung dam i ett varuhus· på Söder i
Stockholm på lördagen anhållen 44
årig s,lrrädderiarhetare, har denne er~

känt, att' det var han, som vållat ska
dorna, men han bestrider, att han är
någon .s. k. »rakbladsmall» ooh att
han tidigare hegått några liknande
förseelser.' En del tidigare rakblads
offer ha dock förklarat sig se just
den anhållne vid de tjllfälIen, då de
ras ytterkläder blivit sönderskurna.

Mannen. underkastades på söndagen
nya förhör påkriminalstationen. Han
erkände, att han hegått tre »rakhlads
attentat», men bad att få sin sinnes
beskaffenhet undersökt. Denua begä
ran hade myndigheterna icke allled:
ning att motsätta sig, varför mannen
senare 'på· dagen överfördes till sin
nessjukhus. Om skräddaren är den
samme, som för ett år sedan gav upp
hov till de många »rakbladsdåden».
kan kriminalpolisen med hestämdhet
ej yttra sig. Det är dock tänkbart att
han varit medskyldig, men å andra
sidan kan han omöjligt ha utfört alla
brotten.

Clearingavtalet förlängt.

Efter ett par veckors förhand
lingar har nytt clearingavtal (av
räkningsavtal) mellan Sverige
och Tyskland på ·lördagen under
tecknats i Berlin av statssekrete
rare Richert och ministerialdirek
tör Wahldeck. Avtalet, som är
avsett att offentliggöras, skall
träda i kraft den 1 januari 1935
för att ersätta den då utlöpande
betalningsöverenskommelsen av
den 28 aug. 1934.

Enligt vad T. T. inhämtat, in
nebär den nya överenskommelsen
i stort s'ett en förlängning av gäl
lande ordning för regleringen av
varubetalnil1garna mellan Sverige
och Tyskland. Vissa ändringar,
avsedda att underlätta den'·· clea
ringtekriiska proceduren, ha dock
vidtagits.

I samband med avtalet har ö
verenskommits on1 grunderna för
fördelning av det överskott, som
väntas uppkomma på clearing
kontot i Stockholm, sedan de
svenska exportörerna erhållit be
talning. Även uppgörelsen härut
innan är av huvudsakligen sam
ma innebörd sonl den nu gällande.
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Skidor.

Årsmötena.

Ett IO·tal modeller till extra låga
priser.
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HAR NI HORT

Brunflo l. F. höll på söndagen års
möte, varvid .' till styrelse valdes ordf.
A. Bj&klud, s'ekr. l. Arnlind, kas
sör N. Nilsson, v.' ordf. V. Wester
samt övriga ledamöter O. J,önsson, H.
LindKvist, J. ·Gissler" G•. Lundstam o.
K. Eriksson•.Revisorer :E. Söderherg
och!. Gustavsson; supp!. .G. Olsson. FÖRENINGSlJ!EDDELANDE.

Skidsektion: B.Karlin, J. Olson, V.
Wester, G. Lundstam ochN. Lysen. ö. S. K. Söndagen den 30 dec. ori
Fotbollssektion: S. Karlsson,. J. Giss- entering på skidor 20 å 25 km. An
ler,. H. Lind'kvist, T. Lindkvist, G. mälan Hll IAlb.· Larsson, if:el.1788 se
Olsson. Orienterings-och· terränglöp.. .nust fredag, :Första tävlingen. illgåcn..
!1i~..se:ktion,; y! Wc§.terl. A; lacobssonl • g~ ~. ~~d-en. ' ,

Åk skidor!

Stadshorna :böra konllna ihåg att
det är ett utmärkt skidf.öre ovanför
staden. De som på söndagen ,skidade
uppåt Spikbodarna, Ton·ås·en, Kånk
hack och Rannäsen lovordade snö
mängd och före.

I.IF. K., Lit höll på söndagen års
möte" varvid till styrelse valdes: Al
lan Andren, ordf.,· D. Ljungqvist, v.
ordf., J. O. Ed, sekr., A, Nilsson, kas
sör samt Leo Hellström. Till revisorer
utsågos· P. Dillner och E. Erikson.

Skidkommitte: J. O. Ed, G. Liv och
F. Olsson. Spårkommitte: J. Sjöberg,
P. Persson och P. Jonsson. Alhn.
idrottskommitte : Leo Hellström, P.
Jonsson och J. O. Ed. Fotbollskom
mUte: A. Nilsson, G. Liv och A. All
,dren. M.aterialförv.: A. Nilsson.

Efter förhandlingarna samlades
man till IiII julkväll, där det bjöds på
und'erhåI1ning och där festdeltagarna
fingola sig en sv.ängom.

Vid fältskjutning på Frösö läger,
anordnad av I. 5 :Sl skytteför,ening
förra s·öndage-n, blevo r,esultat·en:

Klass I: 1) e. G. Burström, östers.
skytteg. 12 tr.; 2) R.Jansori, d:o 10;
3) T. Svärdfelt, d:o 9; 4) J. Andeirs
son, d:o 8,

Klass II: 1) N. H. fIöglill, östers.
skytteg. 13 itr,; 2) N. Nilsson, d:o 12;
3) G. österholm, d:o 11; 4) N. Hiigg~

1M, d:o lO,
Klass HJ: 1) J. Agerher,g, östers.

skytt,eg. 22 tr.; 2) H. Borg, Ovikens
skf. 17.

Klass IV: 1) F. Ahlbolll, Lockne
skf. 24 tr.; 2) J. Agerherg, öst'ers.
skytteg. 22; 3) O. Gärdin, d:o 22; 4)
L. Svanbell'g, n:o 20; 5) V. Nolman,
A. 4:s skf. 19; 6) V. Söderin, östers.
skytteg. 17; 7) J. Andersson, F. 4:s
skf. 16.

Mästarklass: 1) V. Skoglund, östers.
skytteg. 2-3; 2) G. Bostrand, d:o 22;
3) A. Olsson, d:o 21; (115 poäng); 4)
O. Lindberg, d:o 22 (110 p.).

Landstormsklass : ' 1) L. Danielsson
14 tr.; 2) J. Erieson 13; 3) H. vVedin
11; 4) V. Englund 10.

J kla.ss I deltogo 5 skyttar. Klass II
7. Klass III 3. Klass IV 15. I mästar
klass 8 och ilandstormskI. 9.

Fordringar för fältskyttemedaljeu
hlevo: brons 18 tr., silver 22, guld 26.-

Målen yoro följande: l:a 1/3 fig.,
400 m. avst. 2:a: 1/1 fig., 475 m. avst.
3:e: 1/4 fig., 200 ID. avst. 4:e: kg·
skytt + ers. 3'50 ID. avst. 5:e: 1/8 fig.,
150 m. avst.

Erik Erhjörnsson vann iRörösjön.
Vid tränilngstä~lan i Rörösjön på

si>ndagen nåddes följand,e resultat:
Seniorer, 8 km.: 1) Erik Esbjörns

son 32,09; 2) Johannes Larson 32,21;
3) Einar Bruce 35,08;

Juniorer, 4 km.: 1) Tore Berging
17;33.
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Tennis.

~)Fot
... boll

skogspromenader, varför kondi
tionen är prima

•

Schröder ur leken i Paris.
I sin första match i de internatio

nella tennistävlingarnas i Paris slut
omgång blev Schröder: utslagen .av
Malfroy, New Zeeland.

Landskamp även mot HoIIand.

(T. T,) Stockholm .22.

överenskommelse har enligt St. T.
D. träffats mellan Sv·erige och Hol
land om en landskamp i allmän idrott
till sommaren. Landskampen skall
äga rum i Holland vid sam.ma tid
punkt som den stora fyrlandskampen
Sverige -Tyskland-Ungerll--4talien
utkämpas i Berlin, alltså i augusti
månad. Sverig'e skulle sålunda mot
Holland ställa upp med ett B-lag.

ENGELSKA LIGAN.

.[;ördagens matcher i encrelska ligan
dlV. L l'ämnade Iföluande ;r~sultat: l

Aston ViUa-Blacklbl1lrn 1........1
~he~slea-JNliddlesihrQUJglh ... ••• 2--1

er y--u\:rsenal . . . . . . . . . . . • . • 3---<1
Ev~rton-lBirmingh.am . • • • . • •• 2-Q
GrrmsbY-Sh. Wednesday •....• 3-1
HuddersJield~Stoke ••.••• •• •• 1-4
Leciester-PortsmoutJh •••••••• 6--3
Preston-'V. Hromw'iclh •••. ~... 1-....2
Sunderland--iLiver[Jol .••••••• 2-3
Tottenham-lLeeds .....•.•.•.. 1--l1.
W,olvemam!pton-lMancllester C' 5-{)

l!l!IIIII

Europamästaren på 5 mil Elis
Wiklund reser under juldagarna
til: VålådaleIl. ·Wiklund har på

. d v sno"brist.en i hemtrak-grun a ~

ten. icke kunnat bedriva. nafl..0n
30m llelst skidträning l hast,
Iuen har dock hållit sig i god
k:on.dition, (lerwIn milslåIi.ga .

På

Håsjö S. K. får ett verkligt ka
nonlag denna säsong. Erik Dahl
qvist har åter gått i ordentlig trä
ning, vilket inte hållt på år och
dag, och brodern Alfred, lär väl
knappast ha legat av sig under
exercisen. De tre bröderna Sah
lin, Ingvar, Gerhard och Arne,
höra till de mest lovande i östra
Jämtland, vilket också kan sägas
om Erik Ekman, vilken tyvärr
har dåliga träningstill{ällen.
Klubbens stronga garde kommer
dessutom att bestå av Evert N o
ren - även känd som en av lä
nets bästa pedaltrampare -,
Ragnar Westberg, som lär fun- I »FRILUFTSLIV OCH 'l\IOTIONSI-
del'a på en ordentlig come back, DROTT~ framföres ett förslag att vid
och Otto Svanslröm. Klubben, S. M. i budkavle införa klassindel- II;;;:!!!!!!~!!!!!!!!!!;!!!!!!~~~~~~~~
som vid ett par tidigare tillfällen ning för de startande lagen" enligt att John Anderssons avskedsmatch
skött sig fint i l. 5:s propaganda, f·' l . CH . g. <:1 f" . ef före avr'esan till ··US:A nu är be-

ors agss a arens mellln . unbe ar -stämd att ä&!a rum den 28 dennes
b.l..i.r hyperfar.lig i å.ret....s täv.ling. t· fo"IJ'ande ·g·r··tlnder (;all'a ·lrlasser lö ~. ' er . '. . .. . .. . >. .. •. - i Elysee, . Montmartrelokalen, där
givetvis ]wmmer man också att pa samma sträckor): svensken går en 10 tI'onders hU-
deltaga i övz'iga viktigare tävlill- 1) Klass I. Lag, vars löpare fidi- vudmatch mot Lauriot;
gal' i distriktet. gare deltagit. i S. M.-kavlen. att 1935 års Europamästerskap i fri-

* 2) Klass. II. Lag, vars löpare förut brottning, vilka anordnas av hel-
giska brottningsförbundet, ha fast-

ORGANISATIONSKOMMITTENför ej varit med i denna tävling. ställts att äga r'lun i Bryssel den
skolungdomens allmänna fjällfärd har 3) Klass III. Oldhoys (löpare fyll- 5-7 september;
på sammanträde i dagarua beslutat da 35 år). atf Kanadas repr,esentanter till världs-
anordna den sedvanliga fjällfärden Givetvis skulle hinder ej möta för mästerskapet i ishockey, Winni-

p~g Monarchs, på fredagen spe-
till Jämtland, Härjedalen och Lapp-lagtillhörande kategori 2) eller 3) lade en landskamp i Prags issta-
land i mars och april på i stort sett att starta i klass I, om de så önskade. dion mot det tjeckiska federa-
samma sätt som innevarande år. Till Samtliga lag tävla om mästerskapet, tionslaget, varvid Kanada segrade
Jämtland och Härjed'alen anordn~s men prisfördelningen äger rum klass- med 7-0; .
tre färder, den 23-31 mars, den 13- vis. att dqbble eurbpamästar.en, den hol-

ländske :sprintern Berger ämnar
21 april och den 17-24 april. Enär * övergå från löpningen till ban..
påsken infaller så sent, vill kommit- Svenska Handbollförbundet cyklismen;
ten särskilt genom möjligheten till ilar nu bestämt att Jämtland-- --illlllllli__-

deltagande i den tidigaste av de tre Härjedalens Handbollförbund
färderna tillförsäkra skolungdomen skall vara sektionsstyrelse 1935
säkrare snötilIgång. tör Nordsvel'ige beträffande S.

* Nl.-tävlingarna i handboll. Ost..
Den första internationella. sia- och Mellansverige skola spela

lom- och uttÖl's[öpningen i en match om rätten att i semiti-
Jämtland ämnar Skid{rämjandet nalen möta Nordsverige. Sek-
anordna i Storlien den' 24-25 tionsmästarna skola vara uts'edda
mars, varom ansökan gjorts hos senast den 16 mars. Aiatchen
Svens/La Skid{öl'bundet. Den sed- mellan 08t- och Mellansverige
vanliga Fiskartorpsdagcll blir skall spelas den 17 mars. S};[-
den 17 februari. finalerna' skola vara slutspelade

* senast den 25 mars. Finalen i
SIUDFHÄMJANDE'!S rep.etitionskllrs SM skall spelas den 31 mars. Till
samt lärarkursen l StorlIen den 27 saken hör att Norrland får vara
d -2 jan stär under överledning med i semifinalen på e g en

ec:. t l' Holmquist medan kap- e k o n o m i s k r i s k. (I)av overs e . ,
R, f Ö tersund löjtnant *

ten O. lm ors, s:.. G 1935 BLIR SÄKERT ett.av idrotts-
N Wemming Boden, och 10Jtnant •
.. ö '. d'· lJiträdande historiens l.·ntressantaste,. tror Sven-

Lan creen stersun, aro .. b d . t kt·· G··
b~. f.. h överlärare ska Idrottsfor un ets In ru ~ or. os-

ledare for den orra oc . .,.. t . d·· h
St kh l samt gymna-'· se Holmer, l en 111 ervJu, 'ar an

Åkerl~nd,.. oc HO m'L' d Skara I framlagt sina åsikter beträffande
stikdlrektorerna . . III au, '.(.. .. f . .d tt

T ' L' ald Stockholm för varldsrekorden l n l ro •
och harm Jungw , , _ Sprinterrekorden är nog ingen-
de~ senare. f.' Sl~.df ·'mJ'andets all- ting att gör,a åt, men på 800 hör Ben

overledare or \.1 ra . 49 8 d" t tt lå, . S I' d 4 11 J'an Eastmans 1, "vara, om a p-.. kurs l tor len en - .. ' .
manna ... D· Hamil- nas ut snart nog. Det dröjer nog ej
hlir övers.tel.~.Jtnantled ;; bl' a kap- länge förrän rekordet lyder på 1,48.
ton och bltradan~e e a ., På 1 500 tror. J'ag på 3,47 ungefär.

R· f os4-ersund 'ten O. nll ors, t '. i 5 000- och 10 OOD-tiderna få nog vara
äll k sorna till StorIlen se-, ,

S s apsre. . I d kap- i fred tills vidare, i korta häcken kan
delen av JanuarI e as av h·' t'd ..nare ". 17-'>4 fbI' av man inte räkna. med . attre l er, nar

tenG. Dyhlen, ael1 .. 2 e;n de nya, tunga hindren införts.
kapten Hedenlund och den 8 laP

d
- 16 meter i tresteg gör elen världs-

5 ' kapten Ronge samt s n vec- .. ., t
maj av 'd 13-20 jan stjärna som verklIgen går In for at

korna i StorlIen en f' . få" träna grenen, maximum för stav
resp. 20-27 jan. av of lcerare r n rekordet torde ligga mellan 4,40..,.-
östersund. 4,50. .-

* Diskusrekordet· blir inte verkligt
förstklassigt förrän 55-metersstrecket
överskridits. Järvinenkan göra 78· i
spjut, .men här heror ju resultatök
ningen . närmast . på materialförbätt
ringen, i slägga är 55-58 meter upp
nåeligt nar de tunga ]rarJarna förstå
att kast·a med benen och inte bara
med armal'l1a•

KÄLARNE SKIDKLUBB, som j näcr
ra är tillhört de ledande inom läne~,
får även i vinter vidkännas en del
åderlåtningar, i det att klubbens hå
sjölöpare återgå till moderklubben,
Håsjö S. K., som ser ut ,att bli en
verklig storkluhb. Redan förliden vin
ter förloradekälarneklubben en del
åkare, nämligen de från Storäsen och
ösjön, vilka gingo till Albacken. Trots
allt går Kälarne S. K. med aU enercrj

b

in för den säsong som stundar. Man
arbetar på att få upp nya förmågor
och flera lovande pojkar -ha anslutit
sig till klubben. Man har redan hun
nit avverka ett par träningstävlingar
och en tredje a:o.ordnas mellan jul
och nyår i Gastsjö. Och den 20 jan.
går klubbens populära stafettlöpning:
»östra Jämtlands propaganda». Klub
hens stjärna är Holger Rönngren, som
man icke utan skäl hoppas en hel del
av i vinter.




