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fällen, senast vid 25-årsjubiléet 1929, utgivit

minnesskrifter, vilka utförligt behandlat dess

verksamhet under gångna år. Utgivaren av denna

lilla skrift har av denna orsak funnit det olämpligt

återigen detaljerat återgiva verksamheten 1904-1929,

varför, som synes, densamma endast behandlats i

korta drag och den senaste 5-årsperioden 1930-1934

mera ingående. I slutet förekommande tabeller, sta-

tistik m. m. har dock klarlagts allt ifrån 1904, vari-

genom man får klarare överblick över samma.

Arbetet överlämnas härmed till IFK:s Göteborg

medlemmar som ett minne av Föreningens 30-års-

jubileum och är det ett önskemål att detsamma, utan

några som hälst bibliografiska anspråk, skall vara

till nöje och nytta för Medlemmarne.
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korta drag och den senaste 5-årsperioden 1930-1934

mera ingående. I slutet förekommande tabeller, sta-

tistik m. m. har dock klarlagts allt ifrån 1904, vari-

genom man får klarare överblick över samma.

Arbetet överlämnas härmed till IFK:s Göteborg

medlemmar som ett minne av Föreningens 30-års-

jubileum och är det ett önskemål att detsamma, utan

några som hälst bibliografiska anspråk, skall vara

till nöje och nytta för Medlemmarne.
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1904
DROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA I GÖTE-
BORG innehar ordningsnumret 39 bland de många

kretsar, som tillsamman utgöra det stora Kamratförbundet

med Centralstyrelse i Stockholm. Den nuvarande kretsen

är emellertid icke den första i Göteborg. Redan år 1897

existerade I. F. Kamraterna i Cöteborg men dess verksam-

het lades snart ned och namnet låg oanvänt i flera år. Icke
förrän 1904 togs idén alt i Göteborg bilda en Kamrat-krets
upp igen. Men då blev också initiativet väckt från två håll.
Dels hade några studerande på Chalmers, bl. a. hrr A. Vin-
gren och S. Ljunggren, intresserat diverse bekanta för saken
samt lagt in ansökan till Centralstyrelsen, och dels hade Anne-
dals Sportklubb och Idrotts-Sällskapet Kamraterna sommaren
1904 beslutat om en sammanslagning under det senare säll-
skapets namn samt ävenledes gjort framställning till Central-
styrelsen. På uppmaning av den sistnämnda sammankommo
nu de olika parterna den 2 oktober 1904 på Café Olivedal
och beslöto att antaga villkoren för att den redan färdig-
bildade organisationen skulle få heta "Idrottsföreningen
Kamraterna". Första sammanträdet avhölls den 4 oktober,
vilken allså är vår högtidsdag. Till den första styrelsen,
vilken räknas såsom stiftare av föreningen, valdes följande
personer:

Å. Vingren ordförande, Enoch Olsson v. ordförande, John
Säwström sekreterare, Nils Andersson v. sekreterare, M. Meyer
kassör, Herbert Johansson intendent. Suppleanter: James
Andersson och S. Ljunggren.
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Den väg vi vandrat inom IFK har varit beströdd med

både rosor och törnen. Men framåt har det burit. Vär

Förening har med åren vuxit sig stark och sund och trots

att den några gånger sårats högst allvarligt står 30-åringen

idag starkare än någonsin och kan med största tillförsikt

se framtiden an.

Liksom efter 15, 20 och 235 är stanna vi nu en liten stund

och blicka tillbaka på de gångna årens arbete inom idrotten,

och låta minnena passera revy. Det är med- och motgång.

glädje och sorg om vartannat, och skulle minnet svika

finna vi i efterföljande lilla historik tillfälle att uppfriska

detsamma.

När undertecknad nedskriver denna inledning till minnes-

skriften finner jag det lämpligt först nämna något om

Samhörigheten — Kamratskapen.

En av de viktigaste faktorerna för uppnående av ett gott

resultat inom en idrottsförening torde väl vara ett gott

Kamratskap. Den framgång vi hade under våra första 25
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är torde till stor del kunna ses mot bakgrunden av en god

sammanhållning, en osviklig samhörighetskänsla. Men

framgång förpliktar. Vi voro en tid ej starka nog att inse

detta och våra molnfria arbetsdagar förbyttes så småning-

omtill dystra och mörka, och i dunklet höllo vi som bäst

på att strypa oss själva, att begå självmord. Allt vad under

årens lopp idoga medlemmar offrat av tid och krafter till

vår Förenings fromma syntes i en hast försvinna.

Det var en dyster tid för vår Förening, och mången frå-

gade sig med full rätt om det verkligen var slut med det

som alltid varit så framträdande bland oss; Samhörigheten

och Kamratskapen. Menstriden är slut och åter arbeta vi

vid full dager.

Mäåtte den Kamratskap som är betecknande för dessa

dagars IFK-are bli bestående och måtte vad som en gång

var, bli en varning för oss, så att vår kära Förenings be-

stående och dess framtid ej ännu en gång äventyras genom

personliga strider och barnslig oenighet. God sammanhåll-

ning skapar så småningom resultat. :

Det Sportsliga:

Vi kunna glädja oss åt att vi i olika idrottsgrenar med

framgång kunnat hävda vår ställning. Idrottens utveckling

har gjort att man mäst anpassa sig efter tidens krav och

för mången synes kanske nutidens idrott verka allt för myc-

ket affär. Så är emellertid ej förhållandet, även om det

hela numerater sig annorlunda än i idrottens barndom, Vår

fotbollsidrott håller sin standard bland vårt lands elit och

även om det ännu ej lyckats oss att nå vår tids mästerskaps

lager äro vi stolta över den jämnhet som varit betecknande

för oss de senaste åren, då många gånger rena tillfällig-

heter berövat oss en välförtjänt seger, som vi hoppas än-

dock till slut en gång skall komma. Våra män i allmän

idrott försvara framgångsrikt de blåvita färgerna och det

är med verklig glädje vi kunnat märka vilken utveckling

rår allmänna idrottssektion nått. Vår Förening har alltid
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årens lopp idoga medlemmar offrat av tid och krafter till

vår Förenings fromma syntes i en hast försvinna.

Det var en dyster tid för vår Förening, och mången frå-

gade sig med full rätt om det verkligen var slut med det

som alltid varit så framträdande bland oss; Samhörigheten

och Kamratskapen. Menstriden är slut och åter arbeta vi

vid full dager.

Mäåtte den Kamratskap som är betecknande för dessa

dagars IFK-are bli bestående och måtte vad som en gång

var, bli en varning för oss, så att vår kära Förenings be-

stående och dess framtid ej ännu en gång äventyras genom

personliga strider och barnslig oenighet. God sammanhåll-

ning skapar så småningom resultat. :

Det Sportsliga:

Vi kunna glädja oss åt att vi i olika idrottsgrenar med

framgång kunnat hävda vår ställning. Idrottens utveckling

har gjort att man mäst anpassa sig efter tidens krav och

för mången synes kanske nutidens idrott verka allt för myc-

ket affär. Så är emellertid ej förhållandet, även om det

hela numerater sig annorlunda än i idrottens barndom, Vår

fotbollsidrott håller sin standard bland vårt lands elit och

även om det ännu ej lyckats oss att nå vår tids mästerskaps

lager äro vi stolta över den jämnhet som varit betecknande

för oss de senaste åren, då många gånger rena tillfällig-

heter berövat oss en välförtjänt seger, som vi hoppas än-

dock till slut en gång skall komma. Våra män i allmän

idrott försvara framgångsrikt de blåvita färgerna och det

är med verklig glädje vi kunnat märka vilken utveckling

rår allmänna idrottssektion nått. Vår Förening har alltid
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8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg

8

haft en del goda toppmän men kring dessa har allt mer och

mer stora skaror ungdomarslutit sig. Få dessa under god

ledning utveckla sig torde vi inom kort även komma att

cöra oss mera gällande bland den verkliga eliten.

Vår bowlingsektion har lugnt och målmedvetet arbetat

sig framåt och torde detta år vara att räkna som en av vår

stads starkaste. De framgångar som nåtts inom. klotru!!-

ningen är resultatet av ett uppoffrande arbete i det tysta

av vilket bowlingledningen har all heder. Den för oss nya

handbollssporten har ännu ej givit oss tillfälle att nå några

resultat men vi hoppas på dess utveckling i rätt riktning.

Allt som allt, vi skola vara nöjda med som varit och hop-

pas på framtiden.

Det ekonomiska:

Vår ställning är god. Vår Förening har alltjämt förmå-

gan att till sina arrangemang kunna samla mycket folk

varför det synes som om den klockarkärlek publiken hyst

för oss i långa tider fortplantats genom åren. Det gälle:

därför för oss att alltid försöka bjuda den på vårt bästa
kunnande i vad idrott det än gäller.

När som synes nu allt är gott och väl och vi uppnått vårt

30:de är räcka vi varandra händerna som ett tack för vad
som varit och med ett löfte om kommande gott samarbete

till vår Förenings och Svensk Idrotts fremma.

Sgukarg



20

ar.

ARTHUR WINGREN

vår första ordförande. 
Ett lustrum har svunnit, sedan vi högtidligen samlades

till fest i Lorensberg vid det oförgätliga 25-årsjubiléet. Då

vi nu gå att under enklare former fira 30-åringen, vartill

ju de rådande, tryckta tiderna inbjuda, skulle jag — såsom

en av det gamla gardet — särskilt vilja uttala en önskan om

förkovrad känsla av samhörighet hos alla och envar inom

föreningen.

I] viss mån är det tack vare denna mneboende känsla,

som den 50:de Kamratkretsen kunnat äga bestånd i 30 år

och därmed uppnått mannaåldern. Ju längre man ror ifrån

land, ju större bliva anspråken på farkostens sjöduglighet.

Den bhät, vi nu alla sitta uti och som i dagligt tal be-

nämnes GÖTEBORGSKAMRATERNA, har under gången

tid visat prov på utmärkta egenskaper. Men stormar, med

ty åtföljande mindre haverier, ha icke kunnat undgås. Måtte

det dröja länge, länge innan någon större olvcka händer;

men skulle så inträffa, minnens då Kamrater, att vi alla

äro tillfinnandes inom samma relingar. Manen då fram hos

Eder alla och envar det gamla mottot: ”Enade vi stå, sönd-

rade vi falla”.
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Med känslan av den samhörighet, som prövade män få

under färden genom livets öden, hälsar jag mina vänner

och kamrater i föreningen under de gångna 50 åren.

Vid detta jubileum ser jag solen bryta genom molnen.

Tack för de solstrålar, som minnet av vår gamla förening,

känslan av samhörighet, skänker mig personligen. Hjärt-

innerligt tack, särskilt till de män, som nu bära och under

påfrestande år burit dagens tunga.

LEVE GÖTEBORGSKAMRATERNA!
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JULIUS ROHTENBERG

vår nuvarande ordförande 
Denna tidsperiod av en människas levnad är ja icke nå-

gon ålder och innehåller under vanliga förhållanden icke
mycket av arbete och erfarenhet. För en idrottsförening

däremot måste man uppskatta denna ålder såsom aktnings-

värd i synnerhet som i detta fall ett storartat arbete ned-

lagts och lysande resultat nåtts.

Föga anade väl de ungdomar, som år 1904 stiftade vår

kära Förening, att den lilla sammanslutningen om 30 år

skulle intaga en så uppburen och framstående plats inom

vårt lands idrottsliv som vi nu med tillfredsställelse kunna

konstatera.

Dessa 30 är innochaära minnen av hårda strider, lysande

segrar, glada överraskningar menäven nederlag och miss-

räkningar — emedan de äro nödvändiga — således allt vad

livet har att bjuda på känslor, strävanden, framgång och

tall.

De allra sista ären ha gått ut på att ena och ingjuta en

bättre kamratanda, vänfasthet och tillgivenhet medlemmar-

na emellan för vårt gemensamma mål vår Förenings bästa.

Må kiv och split tillhöra en svunnentid, låt oss enas i kam-
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lagts och lysande resultat nåtts.

Föga anade väl de ungdomar, som år 1904 stiftade vår

kära Förening, att den lilla sammanslutningen om 30 år

skulle intaga en så uppburen och framstående plats inom

vårt lands idrottsliv som vi nu med tillfredsställelse kunna

konstatera.

Dessa 30 är innochaära minnen av hårda strider, lysande

segrar, glada överraskningar menäven nederlag och miss-

räkningar — emedan de äro nödvändiga — således allt vad

livet har att bjuda på känslor, strävanden, framgång och

tall.

De allra sista ären ha gått ut på att ena och ingjuta en

bättre kamratanda, vänfasthet och tillgivenhet medlemmar-

na emellan för vårt gemensamma mål vår Förenings bästa.

Må kiv och split tillhöra en svunnentid, låt oss enas i kam-
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ratligt handslag på 30-årsdagen ior vår Förenings ära och

framgång, vilket säkerligen är alla medlemmars önskan.

Till alla medlemmar, aktiva som passiva, unga som gamla,

vill jag vördsamt rikta den uppmaningen: stöd kraftigt och

verksamt styrelsen i dess arbete för vår Förenings fram-

gång, kom gärna med sunda uppslag, stora eller små, sty-

relsen skall omsorgsfullt granska och bearbeta dessa.

Jag ber att som ordförande få framföra till alla, ingen

nämnd och ingen glömd, ett varmt kamratligt tack för all

den möda och omtanke som av alla nedlagts på att skapa

vår Förening till vad den i dagär.

I detta sammanhangvill jag även å Föreningens vägnar

tacka vår trogna publik, den stora allmänheten, som aldrig

sviker oss, lika trogen i ur som skur, den stöder vårt ar-

bete och giver våra idrottsmän impulser att göra sitt bästa.

Ett personligt önskemål vill jag uttala vid 30-årsjubileet.

Låt oss starta en ungdomsavdelning, låt oss söka fostra och

dana en idrottsungdom med sann och god kamratanda som

en gång kan ytterligare föra vår Förenings färger framåt

med heder och ära inom ramen av sund idrott.

Vi stå i dag starkare och mera väl rustade än någonsin

såväl idrottsligt som ekonomiskt, men är det icke säkert att

denna lyckosammatid alltid skall fortfara. En första för-

utsättning härför är emellertid att alla medlemmar söka

skapa en god kamratanda, en stark sammanhållning och med

arlig strävan alltid sätta vår Förenings intressen framför

egna synpunkter.
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Gunnar

- Ha/dberg

C vu
Cn troljänarer.

 

”E detta Kamraternas 2:dra juniorlag?”

”Ja de e de”!

”Då ska ja vara me er för de har Lötgren sagt”.

Det var på våren 1915 som ovanstående vttrades på Caié

Pelikan på Södra Vägen där dåvarande Kamraternas 2:dra

juniorlag hade sitt sedvanliga månadssammanträde, och där-

med klev Gunnar Rydberg in i IFK. Ovannämnde Lötgren

var Föreningens värvare och en duktig sådan. Nog var det

en ganska liten pys som blev lagets högerinner och ”Lillen”

blev helt naturligt hans namn. På planen var han emeller-
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juniorlag hade sitt sedvanliga månadssammanträde, och där-
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var Föreningens värvare och en duktig sådan. Nog var det
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blev helt naturligt hans namn. På planen var han emeller-
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ej Föreningens 4—3 olika seniorlag varit så bra besatta

hade Gunnar nogtidigare marscherat upp. Det gick cmcel-
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”Carl Andrea” skickade återbud och reserven fick rycka in.

Det är inte illa att göra sin A-lagsdebut i en internationell

match, men debuten lyckades och från den stunden blev

Gunnar Rydberg ordinarie i vårt representationslag. Detta

skedde den 29/4 1921 kl. 4 e. m. 1934 är alltså hans 14:e

säsong i detsamma och under. denna långa tid har många
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gått och många kommit kring honom i laget. Den älste

kamraten är Brodern Anders, även han cen trotjänare av

ädlaste slag. Gunnar har spelat cirka 400 matcher i Kam-

raternas förstalag, dessutom ett 70-tal matcher i olika kom-

binationer, varav 33 si. för Göteborgs-Alliansen och 11 st.

landsmatcher. De senare ha varit mot Italien, Österrike,

Tyskland, Schweiz, Estland, Litauen, I;ettland, samt vardera

 
Kamraternas 2:a juniorlag 1915. >=Lillen> synes längst till höger.

2 gånger mot Ungern och Polen. Gunnar har spelat mot

lag från 19 olika nationer och mött 12 olika engelska proffs-

lag.

Från det hårda seriearbetet har Gunnars behållning blivit

7 st. silver och 2 bronsmedaljer, men ack intet guld.

Om man under årens lopp studerat fotbollsreferaten då

Kamraterna varit i elden, skall man finna hur förvånans-

värt sällan det ödslats något beröm på högerinnern, och

dock har han kanske mer än någon annan betytt så mycket
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för lagspelet. Men det har sina nackdelar att vara sam-

tidig med en sådan gudabenädad spelare som Sven Rydell.

Då förbleknar gärna en annan stjärna. Ty Gunnar Ryd-

berg har varit en fotbollsstjärna av det klarast lysande sla-

get. Det är en förhoppning att våra yngre fotbollsspelare

ej blott lära sig spela boll av märket Gunnar Rydberg,

de skola även lära sig bli lika goda och ärliga IFK-

are som Gunnar, ty detta sista är ett faktum som ställer

Gunnar i en särställning bland de spelare som kommit och

gått under de tre decennierna.

Och så våga vi oss på en liten interview med Gunnar:

”Mitt roligaste minne?” Ja, jag vet inte vad jag skall

säga, det är så många så och det har väl egentligen aldrig

varit annat än roligt.

Spanienturnén var väl dock en av de angenämaste upp-

levelserna och likaså resan till Portugal med HIF.

Mitt tråkigaste minne från fotbollsplanen härrör sig från

1922 och från Stockholms Stadion där jag vid en vänskaps-

match mot AIK fick ena benet avsparkat. Resten av sä-

songen fick jag hålla mig i sängen.

En av de mest spännande matcher jag varit med om var

den mot Sleipner i Norrköping 1928. Vi hade bilat upp och

ankommo genom försening till Idrottsplatsen först en kvart

innan matchen skulle börja. Väl omklädda och ute på pla-

nen, tyckte vi fortfarande oss sitta skakande i bilar och

efter 2 minuters spel ledde Sleipner med 2—0. Det var en

fruktansvärd pers vi fingo genomgå innan vi blevo oss

själva igen och så småningom ändrades siffrorna till 3—23.

Då 2 minuter återstodo gjorde vi så 4—3 och därmed var

den dagen räddad.

Mennu kanske det snart är slut med min allsvenska fot-

boll. Jag spelar emellertid så länge ledningen anser sig

behöva mig i A eller B-laget, sedan får man väl leva på

minnena och det är många fler än jag här kan påminna mig.
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nen, tyckte vi fortfarande oss sitta skakande i bilar och

efter 2 minuters spel ledde Sleipner med 2—0. Det var en

fruktansvärd pers vi fingo genomgå innan vi blevo oss

själva igen och så småningom ändrades siffrorna till 3—23.

Då 2 minuter återstodo gjorde vi så 4—3 och därmed var

den dagen räddad.

Mennu kanske det snart är slut med min allsvenska fot-

boll. Jag spelar emellertid så länge ledningen anser sig

behöva mig i A eller B-laget, sedan får man väl leva på

minnena och det är många fler än jag här kan påminna mig.
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för lagspelet. Men det har sina nackdelar att vara sam-

tidig med en sådan gudabenädad spelare som Sven Rydell.

Då förbleknar gärna en annan stjärna. Ty Gunnar Ryd-

berg har varit en fotbollsstjärna av det klarast lysande sla-

get. Det är en förhoppning att våra yngre fotbollsspelare

ej blott lära sig spela boll av märket Gunnar Rydberg,

de skola även lära sig bli lika goda och ärliga IFK-

are som Gunnar, ty detta sista är ett faktum som ställer

Gunnar i en särställning bland de spelare som kommit och

gått under de tre decennierna.

Och så våga vi oss på en liten interview med Gunnar:

”Mitt roligaste minne?” Ja, jag vet inte vad jag skall

säga, det är så många så och det har väl egentligen aldrig

varit annat än roligt.

Spanienturnén var väl dock en av de angenämaste upp-

levelserna och likaså resan till Portugal med HIF.
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Cn hälsning

från
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Brödy Sandor, vår ungerske tränare åren 1921—1923 har

sänt oss några rader till jubiléet. Det är verkligen akt-

ningsvärt av honom att efter 11 år kunna återgiva sina

tankar på vårt språk och återgiva vi här nedan brevet utan

att rätta de fel som helt förklarligt uppstått betr. stav-

ningen:
”Med utomordentlig stor glädje har jag mottagit Eder

brev från 6.8, att jag torde skriva något över min vistelse

in Sverige, respektive något minne från den tiden vilket
jag har tillbringat i Göteborg som tränare hos Idrotts-

föreningen Kamraterna i Göteborg.

Jag beklagar, att jag glömde mycket från svenska språ-

ket och kan ej skriva så bra som det Eder jubileum
önskar, men jag försöka dock emedan jag vill visa, att

trotz den tiden (ungefär 11 år) att jag lemnade Sverige

beherska ännu något från den vackra svenska språket.

Jag är tacksam till Idrottsföreningen Kamraterna, att

Eder klub bjuda mig många år sedan komma till Göte-

borg och arbeta som fotbolltränare, och att jag hade

tillfälle tillbringa någon tid i Sverige och hade gelegen-

heter, att jag kunde lera svenskarne såsom de edlaste

och uppriktigaste folk kanske i hela världen.

Jag skell aldrig glömma den tid som jag tillbringade

i Sverige och jag hoppas att jag skall få en gång till-

fälle återkomma till Sverige och besöka Göteborg och

mina gamla venner, att jag kan hälsa Eder personlig

också.

Jag önskar för Ydrottsföreningen Kamraterna det allra

bästa och jag hoppas att i framtiden blir Kamraterna

den framgångsrikaste Förening i Sverige. <Gratulation

och hälsningar från min klub F. T. «C.

Med många hälsningar Eder tacksammaste ven

TOSI
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Vår Förening fyller alltså 30 är. Ja, det stämmer nog,

ty den var 8 år gammal då jag första gången skrudade mig

i IFK färger, år 1912.

När jag ser tillbaka på den tidrymd av 22 år som jag

tillhört Föreningen strömmar otaliga minnen emot mig allt

ifrån de tidigaste årens matcher då jag aktivt började min

IFK-bana intill senaste tid då jag som åskådare och trä-

nare fått följa mina Kamrater och adepter utanför banan.

Man får tillfällen att göra jämförelser mellan förr och nu

och det bästa jag själv lärt och sett är det meningen skall

inpräntas i våra dagars fotbollsspelande IFK-are.

Min tanke om trimningen av ett lag skulle jag vilja ana-

lysera kort och gott på följande vis:

De spelare man får hand om förutsätter jag ha anlag

till att bli förstklassiga spelare. Sedan är det ju det van-

liga förekommande: konditionsträning, bollbehandling,

snabbhet, taktik o. s. v. men därmed är det enligt min

mening ej slut. Det gäller att skapa ett lag och därvid är

sammanhållningen och kamratskapen det allra viktigaste.

Det är därför jag nu med verklig glädje kan konstatera

att vi inom Kamraterna har ett förstalag som verkligen gör

skäl för namnet Kamraterna. Och de framgångar vi haft

synes många gånger ha haft sitt ursprung i just laganda

och kamratskap. |

Det är min förhoppning att allt kiv och all oenighet som

hittills skall bannlysas i våra rum. Men däremot skola
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IFK-bana intill senaste tid då jag som åskådare och trä-

nare fått följa mina Kamrater och adepter utanför banan.

Man får tillfällen att göra jämförelser mellan förr och nu

och det bästa jag själv lärt och sett är det meningen skall

inpräntas i våra dagars fotbollsspelande IFK-are.

Min tanke om trimningen av ett lag skulle jag vilja ana-

lysera kort och gott på följande vis:

De spelare man får hand om förutsätter jag ha anlag

till att bli förstklassiga spelare. Sedan är det ju det van-

liga förekommande: konditionsträning, bollbehandling,

snabbhet, taktik o. s. v. men därmed är det enligt min

mening ej slut. Det gäller att skapa ett lag och därvid är

sammanhållningen och kamratskapen det allra viktigaste.

Det är därför jag nu med verklig glädje kan konstatera

att vi inom Kamraterna har ett förstalag som verkligen gör

skäl för namnet Kamraterna. Och de framgångar vi haft

synes många gånger ha haft sitt ursprung i just laganda

och kamratskap. |

Det är min förhoppning att allt kiv och all oenighet som

hittills skall bannlysas i våra rum. Men däremot skola
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19

vi lära oss förstå vikten av kritik där sådan är berättigad

och söka rätta oss efter de anvisningar och råd som ges

OSS.

30 år är väl blott en bit på vägen. Vi fortsätta väl till

nästa jubileum och önska varandra lycka till i arbetet för

vårt kära I. F. K.
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Fotbollreferenten. —

2

ens lycklig människa.
C C

Göteborgs-Kamraternas sekreterare tycks ha energi, vil-

ket bland annat bevisas därav, att han förmått en fotbolls-

referent att skriva om fotboll utan att därtill vara nödd och

tvungen. Icke nog härmed. Tre alternativ har han dess-

utom uppställt i vad det gäller titeln å artikeln, nämligen:

1. En idrottsjournalist svårigheter att vara opartisk i

sina referat.

2. Varför tjusas man så obeskrivligt av fotboll?

5. Hur kunna hålla måndagsupplagorna i samma nivå

som nu, ifall fotbollsreferaten icke funnes?

Det är bäst att ta med alltsammans. Det första ämnet

är lätt uttömt. Idrottsjournalisen är nämligen alltid opar-

tisk. Han när samma ljusa förhoppningar om att Torg-

gatans juniorlag skall segra som att Göteborgs-Kamraterna

skall vinna alla sina matcher. Han omfattar Bakgårds-

Ettans juniorelva med samma kärlek som den han skänker

Örgrytes. Ingen klubb är honom likgiltig. Han kan i

veka stunder känna sympati till och med för Tjandskrona

Bois” offsidespel, men det anser jag för min privata del vara

litet för fjäskigt.

Att vara opartisk är icke svårt. Det är tvärtom det lät-

taste. Att däremot i vått och torrt, i med- och motgång

hålla på ett lag, en klubb, det kräver en ganska stark

moral, god karaktär och framförallt synnerligen goda ner-

ver. En lagsupporters kläder skulle jag inte vilja vara i.

Låt oss tänka oss att han är Kamratsupporter — det lär

finnas en och annan sådan — och att Kamraterna har match

en söndag. Redan måndagen före börjar då supportern att

känna vissa smärtor i mellangärdet.
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Han går emellertid icke till en läkare och ber om en

diagnos, tv han kan ställa den själv: LAGET spelar på .

söndag — skall det verkligen gå bra? Han sover oroligt

redan första natten och hans sömn försämras natt efter natt

veckan ut. Han kastas som ett rö i havet mellan hopp och

fruktan — ett offer för våldsamma sinnesskakningar — ena

stunden är han bergfast övertygad om:att det går bra, och

då är han sprittande glad. I nästa minut är han grubb-

lande och håglös — han börjar undra om hans optimism

var berättigad. Så går veckan. Vinner LAGET är det bra.

Då har supportern en glad söndagseftermiddag och den räc-

ker ända till måndag kväll, då samma historia börjar igen.

Och förlorar laget — vilket i så fall bör skrivas med små

bokstäver — ja.. Herr sekreteraren vet själv hur det känns.

Jag vill icke riva upp gamla sår.

Att vara partisk är alltså svårt. Att vara opartisk är den

lättaste sak i världen. Inga bekymmer tynga den opar-

tiske fotbollsreferenten i Göteborg (i Stockholm där det en-

dast finns ett och ett halft fotbollslag är saken svårare).

Men i Göteborg. Vinner alla tre allsvenskarna, är det jubel

och fröjd i den opartiskes hjärta, förlorar Kamraterna och

förlorar Örgryte, så vinner Gais, och då beslutar sig refe-

renten dagen att uteslutande vara glad åt gaissegern

och inte titta på de andras nederlag. Och förlorar även

Gais, förlorar Gårda, förlorar Fässberg, Landala, Majorna,

Skogen, går det galet för Krokslätt och åt helsefyr för alla

de andra i Göteborg och Mölndal med omnejd, så hittar

referenten i alla fall med största sannolikhet något fotbolls-

lag i Boråstrakten, vilket tillkämpat sig en stor gloria, som

finns anledning glädja sig åt, ty tidningen har spridning

även där.

Ängslan och oro existerar icke hos fotbollsreferenten evad

det gäller fotboll eller annan idrott.  Hyser han några

onda aningar, när han på söndagsförmiddagen vandrartill

Ullevi eller Slottsskogsvallen gälla dessa endast spelet. Han

är rädd för att matchen kanske icke blir något att titta på.
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o
ceMen så förfärligt ledsen blir referenten icke heller om s3å

skulle vara fallet. Då slipper han nämligen skriva så långt

referat.

Fotbollsreferenten tframlever ett lugnt och lyckligt liv.

Hans nerver äro aldrig i fara, hans matsmältning är ett

urverk, och med tiden förvärvar han en så överlägsen syn

på tingen, att han t: o. m. med ett småleende kan höra »å

hur de omkringsittande supporterna skrika på straffspark,

ifall en spelare i LAGETblir fråntagen bollen och avdribblad

Opartiskheten är som sagt en skön sak. Och referenten

vet att han icke är partisk. Öis-supporterna skälla honom

nämligen för Kamrat-fantast, medan Kamrat-anhängarna

gå ed på att han är Öis-fantast. På andra håll anser man

sig i hans referat kunna skåda en tydlig favoriscering av

Gais, medan man på Gaishåll hyser skarpa misstankar om

att det egentligen är han som sköter om alla värvningarna

åt Gårda. Det kallar jag bevis för opartiskhet.

Det andra ämnet: ”Varför man tjusas av fotboll”? är

egentligen alldeles för svårt att behandla. Intresserade

torde hänvända sigtill skrifter i ämnet av Ceve och Jörgen

Juve.

Herr cellist Stanislaus Martchinkofi på Lorensberg, som

tittar på minst femton fotbollsmatcher i veckan, lär också

kunna ge en tillförlitlig förklaring.

Vad beträffar måndagsupplagans storlek är den mycket

litet beroende på fotbollsreferaten, såvida icke med storlek

1 detta fall avses sidantalet. Det är möjligt att måndags-

upplagorna minskas, ifall göteborgsklubbarna i allsvenska

serien försämrades till den grad, att deras s. k. spel icke

längre kunde avhandlas i en tidning med anseende, men

det finns ju i så fall an dra söndagsolyckor, folk vill läsa

om....

HÅCE.
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Syra trotjänare /

Fyra mångåriga ledamöter av Föreningens Styrelse har

sedan senaste jubiléet lämnat densamma, nämligen Hrr Knut

Albrechtsson, Gustaf Magnusson, Carl Linde och Per Lund-

qvist.

Vad var och en av dessa betytt för vår verksamhet och

utveckling ligger 1 öppen dager. Ocgennyttigt ha de alla

vid olika tidpunkter eller samtidigt offrat tid och krafter

till vår Förenings fromma och alltid i med- och motgång

endast haft en sak för ögonen GÖTEBORGSKAMRATER-
NAS FRAMGÅNG.

Det är på sin plats att här framföres ett tack för god

vakt, för mångårigt nit. Må de yngre fortsätta med samma

mål för ögonen.

Till jubiléet ha vi från var och en emottagit några rader.

De må tala för sig själva:

 
Redaktören ber mig om ett uttalande om mina 11 år som

Ordförande. Svar: En trevlig tid — och lärorik! Många
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svårigheter att bemästra; stort ansvar; gott kamratskap

och på det hela taget en lycklig seglats. Vad kan man mera

begära?

Vad jag önskar av framtiden för Föreningen? Fortsatta

idrottsliga framgångar vunna 1 enighet och gott kamratskap

samt god ekonomi vunnen genom sund hushållning.

Prudt Ullekha.

 
Fiterkommande redaktörens för jubileumsskriften önskan

att dels nedskriva några intryck från de år jag verkat inom

föreningen samt dels min önskan för framtiden, vill jag

först framhålla, att jag alltid trivts utmärkt i I. FK.

Att handha medelförvaltningen för en förening av I. EF.

K :s, Göteborg, storlek torde näppeligen vara någon sinekur,

men med de goda medhjälparna jag under de många åren

(1917—1932) haft i styrelsen, har arbetet — mången gång

rätt betungande men i gengäld mycket intressant — därti-

genom avsevärt underlättats.

Vad slutligen min önskan för framtiden angår så är det
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Jag säger ”oftast”, ty det händer icke sällan, att man lå-

ter sig nedslås till den grad, att återuppståndelse icke är

möjlig.

Det finnes också många exempel på att föreningar lång-

samt förtvinat och så småningom alldeles upphört att exi-

stera eller utöva idrott, utan att några särskilda händelser

kunna påtalas såsom orsak.

Göteborgs-Kamraterna har under årens lopp varit en

”orolig” förening, men denna oro har varit mera av stimu-

lerande än nedbrytande art. Viljan till god utveckling till

framgång, till seger har nämligen dominerat. Såsom alltid

inom idrotten ha personliga intressen och synpunkter ofta

helt naturligt för resten inom en rö- gjort sig gällande

relse, som i högre grad än andraideella företeelser är byggd
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Många generationer av olika slags idrottsmän ha vandrat
genom Göteborgs-Kamraternas medlemsförteckningar, och
många av dem ha satt spår efter sig ej blott i föreningens
utan även i hela landets historia. Vi ha vackra och stolta
traditioner, och jag kan inte ge de yngre ett bättre råd än

att slå vakt om dessa.

Tålamod och energi ha varit utmärkande drag hos både

Kamraternas ledning och Kamraternas aktiva.

Vi kunna därtill peka på en sammanhållning, som för en

så stor och mångsidig förening som denna torde vara täm-

ligen enastående. Om icke denna sammanhållnings bety-

delse stått klar för den ansvariga ledningen inom föreningen

såväl som för menige man, skulle vår förening ungefär en

gång vart femte år ha ramlat ihop som ett korthus. Med

sammanhållning menar jag då icke en slavisk underkastelse

under den s. k. ”föreningsdisciplinen”, utan denna inre käns-

la för rätt och sanning, som förr eller senare måste segra

i kampen för tillvaron. De moraliska faktorerna äro, då

det gäller idrott, av större värde än t. ex de ekonomiska.

Må de unga, som ej känna vårt förflutna i detalj, ihåg-

komma, att det bästa de kunna göra sig själva, är att göra

sitt bästa för Göteborgs-Kamraterna! Må den personliga

insatsen ej försvagas i själviskhetens tecken! Må vi alla

alltid se framåt, hellre än tillbaka! Och må framtidens män

förstå att draga nytta av tidigare erfarenheter!

Då kan det bli ett helt bibliotek av jubileumsböcker hos

Göteborgs-Kamraterna!

Lokrde
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När jag ser tillbaka på de år jag haft nöjet deltaga i ar-

betet inom Idroöttsföreningen Kamraterna är det övervägan-

de angenäma minnen som strömma mot mig.

Det är nog en hel del som kan berättas från de år som

flytt vilket denna bok här vittne om, jag kan ej själv här

nedskriva något det skulle bli för långt.

Vår starka sportsliga såväl som ekonomiska ställning för-

pliktar, varför jag hoppas att det goda samförstånd som är

rådande mellan ledning och aktiva måtte fortsätta som hit-

tills till Föreningens fromma.

Till slut önskar jag vårt kära 1. FK) all möjlig lycka
och framgång i sina förehavanden.

Plog
Med hälsningar
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Vår starka sportsliga såväl som ekonomiska ställning för-

pliktar, varför jag hoppas att det goda samförstånd som är

rådande mellan ledning och aktiva måtte fortsätta som hit-

tills till Föreningens fromma.

Till slut önskar jag vårt kära 1. FK) all möjlig lycka
och framgång i sina förehavanden.

Plog
Med hälsningar
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W. HERMANSSON

"Jag mäste ha massage”, på foten — knäet — ryggen- -

nacken — låren — magen — ljumsken. Så ljuda mångfal-
o

diga stämmor på en gång efter träningen nere i vårt rum

på Ullevi där varje träningskväll ledare, tränare, spelare

och supporters trängas om varandra.

Vid sidan av massagehbänken står alltid beskedlige Her-

mansson och väljer ut offren för sin omilda men synnerligen

välgörande behandling. Där ordnar han till Hulténs rygg,

Löfgrens ljumske, Hultfelts vrist och lille Göstas mage och

så kan det hända att t. ex. IHerbert Johansson försökt sig

på tennis och därför behöver hjälp att dagen efter kunna

lyfta armar och ben. Allt klarar han.

Det är emellertid inte alltid så skämtsamt. 6 dagar mellan

seriematcherna under högsäsongen är sällan tillräcklig tid

för att återställa våra grabbar i stridbart skick efter de

skadats. Det gäller för massören att lokalisera skadorna,

se till att de enklare snarast avhjälpas samt att de mera

komplicerade få den absolut rätta behandlingen antingen av

honom själv eller av läkare där så anses erforderligt.

Nu är vår Ilermansson synnerligen tålig och lugn utav

sig och förstår vikten av att en skada skall läkas helt om

den ej skall bli värre. Men intresset för Föreningen är

stort och det är ej heller roligt för honom att förbjuda

spelare i A-laget deltaga då matcher av större vikt stå för
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dörren. Han har emellertid alltid förstått att anpassa sig,

görande allt till det bästa för laget och Föreningen och

han har lyckats härmed.

Vi hoppas på hans fortsatta goda medverkan även om

vi vrida oss av smärta då han med sina fingrar ”gör det

bästa för Föreningen”.
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ubileumsarrangemanget å

"Vallen

197534

 
Från defileringen å Vallen.

Den 7 oktober var av svenska fotbollsförbundet ursprung-

ligen reserverad för en landsmatch. Då denna emellertid

gick i stöpet blev söndagen ledig och så slogo vi oss ihop

med GAIS som i år firar sitt 40-årsjubileum, för att gemen-

samt söka åstadkomma någon trevlig tillställning å Slotts-

skogsvallen.

Vi sökte först få hit något norskt eller danskt lag, men

då detta av olika orsaker syntes omöjligt, beslöts arrangera

tvenne matcher mellan de båda Föreningarna, dels mellan
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de s. k. "slocknade stjärnorna” och dels mellan våra repre-

sentationslag. Dessutom utfärdades inbjudan till löpning

I och 2 engelska mil.

Söndagen blev för arrangörerna ur alla synpunkter en

lyckad dag. Vackert väder, stilfull defilering av GATS och

vära olika idröottssektioner, intressanta matcher och rekord-

löpningar samt c:a 7,500 begeistrade åskådare.

De ”slocknade” stjärnornas match som slutade oavgjord

1—1, bjöd på många roliga poänger, och publiken uppskattade

uppenbart att ännu en gång få se sina gamla favoriter på

den gröna mattan. De båda lagen mönstrade följande upp-

ställningar: GATS: L. Holmdahl, G. Johansson, EF. Ilillén,

G. Gustafsson, G. Holmberg, E. Johansson, R. Wentzel, A.

Olsson, B. Carlsson, T. Svensson och P. Samuelsson.

Kamraterna: S. Rylander, Valdus Lund, Erik Andersson,

 
»SLOCKNADE(?) STJÄRNOR

K. Törnqvist, G. Andersson, E. Östlund, W. Andersson, E. Hjelm, E. Hyssén, S. Jo-

hansson, G. Lundquist (ledare) K. Johansson, S. Rylander, E. Andersson, G. Wenzel.
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Karl Johansson, Konrad Thörnqvist, Erost Östlund, Sven

Johansson, Erik lIHyssén, Werner Andersson, Erik Hjelm
och Gillis Andersson. |

Matchen mellan representationslagen slutade med GAIS-

seger med 3—2. Våra pojkar kanske hade mer av spelet

matchen igenom men skjutförmågan var sämre för dagen

och därmed gick segern dem ur händerna.

Följande spelare representerade de båda föreningarna:

GAIS: H. Landgren, H. Lundgren, H. Liljebjörn, B. Wahl-

ström, IT. Lindgren, K. Jonsson, G. Olsson, R. Gustafsson,

I. Tand, H. Johansson och S. Hammar.

Kamraterna: AA. Rydberg, W. Hultén, B. Hultieldt, TI.

Berg, G. Löfgren, E. Andersson, H. Johnson, G. Forsberg,

A. Nyberg, 5. Krook och G. Andersson.

 
Ny drager ifrän Markersen i rekordloppet.

I löpning 1 eng. mil deltogo Erik Ny, Stockholm,

Chr. Markersen, Köpenhamn, I. Haglund, Borås, samt

Erik Clark, K. G. Björck och Rune Johansson från vär

Förening. Ny var ju väntad som segrare, men att han så
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Följande spelare representerade de båda föreningarna:

GAIS: H. Landgren, H. Lundgren, H. Liljebjörn, B. Wahl-

ström, IT. Lindgren, K. Jonsson, G. Olsson, R. Gustafsson,

I. Tand, H. Johansson och S. Hammar.

Kamraterna: AA. Rydberg, W. Hultén, B. Hultieldt, TI.

Berg, G. Löfgren, E. Andersson, H. Johnson, G. Forsberg,

A. Nyberg, 5. Krook och G. Andersson.

 
Ny drager ifrän Markersen i rekordloppet.

I löpning 1 eng. mil deltogo Erik Ny, Stockholm,

Chr. Markersen, Köpenhamn, I. Haglund, Borås, samt

Erik Clark, K. G. Björck och Rune Johansson från vär

Förening. Ny var ju väntad som segrare, men att han så
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sent på säsongen skulle komma med en så prima överrask-

ning som att slå Wides gamla rekord hade väl ingen väntat.

Tiden blev 4.12.6 efter en mellantid på 1500 m. av 3.54.8.

Tvåa blev Chr. Markersen med tiden 4.19.4 vilken är nytt

danskt rekord. Sedan följde Clark 4.27 Björck, asmma tid

samt Haglund och Rune Johansson. :

Löpning 2 eng. mil blev än mera intressant genom den

förbittrade strid som utspann sig mellan deltagarne. Säl-

lan har väl på en svensk löparbana ett mera jämt fält av

verkliga stjärnor ställt upp till start. Deltagarne voro

Henry Nielsen, Danmark, J. G. Lindgren, Borås, Henry

Jonsson, Kälarne, Erik Pettersson och E. Karlsson, Stock-

holm, G. Hermansson, Uddevalla, Curt Hellström, Shore

Jonsson och S. Sjölander, Göteborg.

Favorit var givetvis världsrekordhållaren på 3000 meter

Henry Nielsen, Danmark, men man väntade sig i allmänhet

att den stronga svenska trion Hellas-Pettersson, Kälarne-

Jonsson och Lindgren skulle bjuda honom ett hårt mot-

stånd. Till en början syntes Kälarne och Hellas-Petters-

son dra ifrån med oerhörd fart och lämnade snart Lindgren,

Nielsen och Hellström 15—20 meter efter. För många syn-
tes det omöjligt för Nielsen att hämta in detta försprång

men när två varv återstodo visade dansken sitt verkliga jag.

Hastigt och lustigt drog han ifrån Lindgren och den efter-

följande klungan och var snart hack i häl efter de båda tet-

männen. På sista varvet gick han förbi och med en stor-

stilad spurt avslutade han loppet som segrare på tiden

9.16.2, vilken är nytt danskt rekord. Därefter följde H.

: Jonsson 9.20.6, E. Pettersson 9.23.4, J. G. Lindgren 9.33.8,
Hellström 9.37.4 (nytt Göteborgsrekord) samt vidare E.

Karlsson, S. Sjölander, Sh. Jonsson och G. Hermansson.

GAIS och Kamraterna hade på ett värdigt sätt genomfört

sitt jubileumsprogram och torde de båda löpningarna för

den närvarande fotbollspubliken varit en utomordentlig pro-

pagardaför den allmänna idrotten.
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holm, G. Hermansson, Uddevalla, Curt Hellström, Shore

Jonsson och S. Sjölander, Göteborg.

Favorit var givetvis världsrekordhållaren på 3000 meter

Henry Nielsen, Danmark, men man väntade sig i allmänhet

att den stronga svenska trion Hellas-Pettersson, Kälarne-

Jonsson och Lindgren skulle bjuda honom ett hårt mot-

stånd. Till en början syntes Kälarne och Hellas-Petters-

son dra ifrån med oerhörd fart och lämnade snart Lindgren,

Nielsen och Hellström 15—20 meter efter. För många syn-
tes det omöjligt för Nielsen att hämta in detta försprång

men när två varv återstodo visade dansken sitt verkliga jag.

Hastigt och lustigt drog han ifrån Lindgren och den efter-

följande klungan och var snart hack i häl efter de båda tet-

männen. På sista varvet gick han förbi och med en stor-

stilad spurt avslutade han loppet som segrare på tiden

9.16.2, vilken är nytt danskt rekord. Därefter följde H.

: Jonsson 9.20.6, E. Pettersson 9.23.4, J. G. Lindgren 9.33.8,
Hellström 9.37.4 (nytt Göteborgsrekord) samt vidare E.

Karlsson, S. Sjölander, Sh. Jonsson och G. Hermansson.

GAIS och Kamraterna hade på ett värdigt sätt genomfört

sitt jubileumsprogram och torde de båda löpningarna för

den närvarande fotbollspubliken varit en utomordentlig pro-

pagardaför den allmänna idrotten.
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Fotbolsverksamheten.

1904—1929.

Från 1905 års fotboll är att anteckna vårt första delta-

gande i Kamratmästerskapet. Efter en seger i Karlstad

blevo vi dock utslagna i semifinalen av Köpings-Kamraterna

med 2—5. Samma år startades Göteborgs-serien och här

belade vi andra plats i klass I (efter Örgryte), därmed läg-

gande grundentill vårt anseende såsom gott serielag.

Under 1906 deltogo Kamraterna, förutom i Kamratmäs-

terskapet och Göteborgs-serien, även i tävlingen om distrikt-

mästerskapet. I den förstnämnda tävlingen kommo vi detta

år längre och lyckades sålunda slå oss fram till finalen.

Denna spelades i Stockholm, som alltså nu för första gången

gästades av Göteborgs-Kamraterna. Debuten blev ej vi-
dare lyckad. Vi förlorade nämligen med icke mindre än

3—10, vilkettill stor del berodde på en dålig målvakt.

I Göteborgs-serien placerade sig vårt 1:sta lag som 2:a i

klass I, medan lag II segrade i klass II. I distriktsmäster-

skapet slutligen blevo vi besegrade i semifinalen av Örgryte

med 2—38.
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År 1907 blev en epok i Kamraternas fotbollshistoria. Ef-

ter en match mellan Örgryte och ett kombinerat lag, där

majoriteten utgjordes av spelare från vår förening, anslöto

sig flera av de ”kombinerade” spelarna, uppmuntrade av

framgången (resultatet blev nämligen 3—3), till Kamra-

terna. Föreningen fick härigenom ett värdefullt tillskott,

som gjorde, att representationslaget redan påföljande år

slog igenom på allvar. Vår fotbollskultur har också sin

upprinnelse ur händelserna detta år.

I Göteborgs-serien hemförde lag I första pris i klass I.

Och för första gången deltog föreningen i svenska mäster-

skapet, men blev där utslagen av Örgryte (0—8). I Kam-

ratmästerskapet avancerade vi till semifinalen, men mötte

där vårt öde i form av Eskilstuna (3—4). 1:sta lagets stön
sta merit detta år var segern över Örgryte, 4—2, som väckte

stort uppseende inom idrottsvärlden. Örgryte hade näm-

ligen då i flera år varit ganska allenahärskande på fotbolls-

området.

1908 blev ett framgångsrikt år. Vi kunde inregistrera 2

segrar mot Örgryte, båda med 3—1. Vi vågade oss på ”in-

ternationella” matcher med Österbro och B. 93, båda med

oavgjort resultat, j—3 .Våra spelare blevo internationella

både mot Norge och vid Olympiska spelen. Och vi togo för

första gången hem svenska mästerskapet genom

seger i finalen över Uppsala-Kamraterna med 4—3. Av

årets 27 matcher blevo vi endast besegrade i 4, och till vår

prissamling kunde vi då även räkna distriktsmästerskapet

och Krokslättspokalen.

Dessa framgångar blevo den unga föreningen nästan över-

mäktiga. En reaktion inträffade också 1909. Värt 1:sta

lag kunde detta år icke alls spela samma framträdande

roll. Svåra inre strider inom föreningen och den avlägsna

träningsplatsen — Balders Hage, som nu fått avlösa Idrotts-

platsen — voro bidragande orsaker härtill.

Vi förfogade emellertid över goda reserver, som gåvo

"de bästa löften för framtiden. Särskilt utmärkte sig lag
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År 1907 blev en epok i Kamraternas fotbollshistoria. Ef-

ter en match mellan Örgryte och ett kombinerat lag, där

majoriteten utgjordes av spelare från vår förening, anslöto

sig flera av de ”kombinerade” spelarna, uppmuntrade av

framgången (resultatet blev nämligen 3—3), till Kamra-

terna. Föreningen fick härigenom ett värdefullt tillskott,
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Och för första gången deltog föreningen i svenska mäster-
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sta merit detta år var segern över Örgryte, 4—2, som väckte
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seger i finalen över Uppsala-Kamraterna med 4—3. Av

årets 27 matcher blevo vi endast besegrade i 4, och till vår
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och Krokslättspokalen.
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Mästerskapslaget 1909.

IV, som vann Reservlagsklassen i Göteborgs-serien, seg-

rande i alla (7) matcherna och med en så god målkvot som

32—5.

Alldeles utan framgångar blev dock icke lag I! Kamrat-

mästerskapet bärgades sålunda hem genom seger över Gävle

i finalen med 3—2. Av årets övriga fotbollshändelser mär-

kes våra första matcher med engelska och norska

lag (resp. Quinton 2—4 och Lyn 4—2).

1910 startades Svenska serien, vari vi deltogo och kom-

mo på 3:dje plats, efter Örgryte och A. I. K. I Kamrat-

mästerskapet segrade vi åter (final mot Norrköping: 7—1);

och Svenska mästerskapet erövrade vi för andra gången

genom seger över Djurgården i finalen med 3—0.

Av årets övriga framgångar må framhållas vinnandet av

den ståtliga Krokslättspokalen — som nu togs hem för all-

tid. Att 1910 blev ett så lyckosamt år, berodde till stor del

på de goda träningsmöjligheter, som åter bjöds oss genom
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förhyrandet av Idrottsplatsen. Dessutom lyckades vi få
fram nya, goda spelare, varmed vi kunde ersätta de äldre.

Nästföljande år, 1911, blev ett sannskyldigt krisår. Vi

förlorade nämligen flera spelare, bl. a. Börjesson och John

Olsson, som spelade för Jonseredsföreningen och Örgryte.
Dessutom emigrerade vår utmärkte kapten, Nils Andersson,
till Amerika.

Det blev en prövningens tid, som dock övervanns tack

vare spelares och ledares energi, ambition och kärlek till

föreningen. Mendet låg oerhört mycket arbete bakom det
resultatet — ett arbete utfört i det tysta.

Detta år stiftade vi en ytterst värdefull bekantskap på

fotbollsområdet, Kgbenhavns Boldklub. Och det är inte för

mycket sagt, om vi i dem se våra läromästare.

På hösten voro vi åter i god form och förlorade icke mer

än en match, Vår mest anmärkningsvärda seger var den

över Örgryte med 6—2.

Av det inre fotbollsarbetet må nämnas, att de två junior-

lagen ”Niord” och ”Hermes” anslöto sig till föreningen och

där ytterligare förkovrades. Åtskilliga av Göteborgs nu-

varande bästa fotbollsspelare ha utgått ur deras leder.

I och med 1912 började förhållandena stabilisera sig. Vi,
uppnådde nu flera goda resultat. Särskilt bör framhållas
matchen mot Olympialaget: 1—1. Under året erövrades

såväl distriktsmästerskapet som Kamratmästerskapet till

föreningen. Vårt lag var också verkligt stabilt och Börjes-

son och John Olsson deltogo åter.

Även reservlagen voro framgångsrika, : I Göteborgs-

serien vann sålunda lag III i klass II, och detsamma gjorde

lag IV i klass IV. Och våra juniorer togo hem Junior-

pokalen. Av dessa juniorspelare äro nu icke mindre än fem

internationella: Erik Liljenberg, Valdus Lund, Karl Johans-

son, Sven Friberg och Caleb Schylander.

Den mest ansträngande fotbollssäsong våra spelare dit-

tills haft var 1913 års. Vi spelade inalles 41 matcher av

vilka endast 4 förlorades.

38

förhyrandet av Idrottsplatsen. Dessutom lyckades vi få
fram nya, goda spelare, varmed vi kunde ersätta de äldre.

Nästföljande år, 1911, blev ett sannskyldigt krisår. Vi

förlorade nämligen flera spelare, bl. a. Börjesson och John

Olsson, som spelade för Jonseredsföreningen och Örgryte.
Dessutom emigrerade vår utmärkte kapten, Nils Andersson,
till Amerika.

Det blev en prövningens tid, som dock övervanns tack

vare spelares och ledares energi, ambition och kärlek till

föreningen. Mendet låg oerhört mycket arbete bakom det
resultatet — ett arbete utfört i det tysta.

Detta år stiftade vi en ytterst värdefull bekantskap på

fotbollsområdet, Kgbenhavns Boldklub. Och det är inte för

mycket sagt, om vi i dem se våra läromästare.

På hösten voro vi åter i god form och förlorade icke mer

än en match, Vår mest anmärkningsvärda seger var den

över Örgryte med 6—2.

Av det inre fotbollsarbetet må nämnas, att de två junior-

lagen ”Niord” och ”Hermes” anslöto sig till föreningen och

där ytterligare förkovrades. Åtskilliga av Göteborgs nu-

varande bästa fotbollsspelare ha utgått ur deras leder.

I och med 1912 började förhållandena stabilisera sig. Vi,
uppnådde nu flera goda resultat. Särskilt bör framhållas
matchen mot Olympialaget: 1—1. Under året erövrades

såväl distriktsmästerskapet som Kamratmästerskapet till

föreningen. Vårt lag var också verkligt stabilt och Börjes-

son och John Olsson deltogo åter.

Även reservlagen voro framgångsrika, : I Göteborgs-

serien vann sålunda lag III i klass II, och detsamma gjorde

lag IV i klass IV. Och våra juniorer togo hem Junior-

pokalen. Av dessa juniorspelare äro nu icke mindre än fem

internationella: Erik Liljenberg, Valdus Lund, Karl Johans-

son, Sven Friberg och Caleb Schylander.

Den mest ansträngande fotbollssäsong våra spelare dit-

tills haft var 1913 års. Vi spelade inalles 41 matcher av

vilka endast 4 förlorades.

38

förhyrandet av Idrottsplatsen. Dessutom lyckades vi få
fram nya, goda spelare, varmed vi kunde ersätta de äldre.

Nästföljande år, 1911, blev ett sannskyldigt krisår. Vi

förlorade nämligen flera spelare, bl. a. Börjesson och John

Olsson, som spelade för Jonseredsföreningen och Örgryte.
Dessutom emigrerade vår utmärkte kapten, Nils Andersson,
till Amerika.

Det blev en prövningens tid, som dock övervanns tack

vare spelares och ledares energi, ambition och kärlek till

föreningen. Mendet låg oerhört mycket arbete bakom det
resultatet — ett arbete utfört i det tysta.

Detta år stiftade vi en ytterst värdefull bekantskap på

fotbollsområdet, Kgbenhavns Boldklub. Och det är inte för

mycket sagt, om vi i dem se våra läromästare.

På hösten voro vi åter i god form och förlorade icke mer

än en match, Vår mest anmärkningsvärda seger var den

över Örgryte med 6—2.

Av det inre fotbollsarbetet må nämnas, att de två junior-

lagen ”Niord” och ”Hermes” anslöto sig till föreningen och

där ytterligare förkovrades. Åtskilliga av Göteborgs nu-

varande bästa fotbollsspelare ha utgått ur deras leder.

I och med 1912 började förhållandena stabilisera sig. Vi,
uppnådde nu flera goda resultat. Särskilt bör framhållas
matchen mot Olympialaget: 1—1. Under året erövrades

såväl distriktsmästerskapet som Kamratmästerskapet till

föreningen. Vårt lag var också verkligt stabilt och Börjes-

son och John Olsson deltogo åter.

Även reservlagen voro framgångsrika, : I Göteborgs-

serien vann sålunda lag III i klass II, och detsamma gjorde

lag IV i klass IV. Och våra juniorer togo hem Junior-

pokalen. Av dessa juniorspelare äro nu icke mindre än fem

internationella: Erik Liljenberg, Valdus Lund, Karl Johans-

son, Sven Friberg och Caleb Schylander.

Den mest ansträngande fotbollssäsong våra spelare dit-

tills haft var 1913 års. Vi spelade inalles 41 matcher av

vilka endast 4 förlorades.

38

förhyrandet av Idrottsplatsen. Dessutom lyckades vi få
fram nya, goda spelare, varmed vi kunde ersätta de äldre.

Nästföljande år, 1911, blev ett sannskyldigt krisår. Vi

förlorade nämligen flera spelare, bl. a. Börjesson och John

Olsson, som spelade för Jonseredsföreningen och Örgryte.
Dessutom emigrerade vår utmärkte kapten, Nils Andersson,
till Amerika.

Det blev en prövningens tid, som dock övervanns tack

vare spelares och ledares energi, ambition och kärlek till

föreningen. Mendet låg oerhört mycket arbete bakom det
resultatet — ett arbete utfört i det tysta.

Detta år stiftade vi en ytterst värdefull bekantskap på

fotbollsområdet, Kgbenhavns Boldklub. Och det är inte för

mycket sagt, om vi i dem se våra läromästare.

På hösten voro vi åter i god form och förlorade icke mer

än en match, Vår mest anmärkningsvärda seger var den

över Örgryte med 6—2.

Av det inre fotbollsarbetet må nämnas, att de två junior-

lagen ”Niord” och ”Hermes” anslöto sig till föreningen och

där ytterligare förkovrades. Åtskilliga av Göteborgs nu-

varande bästa fotbollsspelare ha utgått ur deras leder.

I och med 1912 började förhållandena stabilisera sig. Vi,
uppnådde nu flera goda resultat. Särskilt bör framhållas
matchen mot Olympialaget: 1—1. Under året erövrades

såväl distriktsmästerskapet som Kamratmästerskapet till

föreningen. Vårt lag var också verkligt stabilt och Börjes-

son och John Olsson deltogo åter.

Även reservlagen voro framgångsrika, : I Göteborgs-

serien vann sålunda lag III i klass II, och detsamma gjorde

lag IV i klass IV. Och våra juniorer togo hem Junior-

pokalen. Av dessa juniorspelare äro nu icke mindre än fem

internationella: Erik Liljenberg, Valdus Lund, Karl Johans-

son, Sven Friberg och Caleb Schylander.

Den mest ansträngande fotbollssäsong våra spelare dit-

tills haft var 1913 års. Vi spelade inalles 41 matcher av

vilka endast 4 förlorades.

38

förhyrandet av Idrottsplatsen. Dessutom lyckades vi få
fram nya, goda spelare, varmed vi kunde ersätta de äldre.

Nästföljande år, 1911, blev ett sannskyldigt krisår. Vi

förlorade nämligen flera spelare, bl. a. Börjesson och John

Olsson, som spelade för Jonseredsföreningen och Örgryte.
Dessutom emigrerade vår utmärkte kapten, Nils Andersson,
till Amerika.

Det blev en prövningens tid, som dock övervanns tack

vare spelares och ledares energi, ambition och kärlek till

föreningen. Mendet låg oerhört mycket arbete bakom det
resultatet — ett arbete utfört i det tysta.

Detta år stiftade vi en ytterst värdefull bekantskap på

fotbollsområdet, Kgbenhavns Boldklub. Och det är inte för

mycket sagt, om vi i dem se våra läromästare.

På hösten voro vi åter i god form och förlorade icke mer

än en match, Vår mest anmärkningsvärda seger var den

över Örgryte med 6—2.

Av det inre fotbollsarbetet må nämnas, att de två junior-

lagen ”Niord” och ”Hermes” anslöto sig till föreningen och

där ytterligare förkovrades. Åtskilliga av Göteborgs nu-

varande bästa fotbollsspelare ha utgått ur deras leder.

I och med 1912 började förhållandena stabilisera sig. Vi,
uppnådde nu flera goda resultat. Särskilt bör framhållas
matchen mot Olympialaget: 1—1. Under året erövrades

såväl distriktsmästerskapet som Kamratmästerskapet till

föreningen. Vårt lag var också verkligt stabilt och Börjes-

son och John Olsson deltogo åter.

Även reservlagen voro framgångsrika, : I Göteborgs-

serien vann sålunda lag III i klass II, och detsamma gjorde

lag IV i klass IV. Och våra juniorer togo hem Junior-

pokalen. Av dessa juniorspelare äro nu icke mindre än fem

internationella: Erik Liljenberg, Valdus Lund, Karl Johans-

son, Sven Friberg och Caleb Schylander.

Den mest ansträngande fotbollssäsong våra spelare dit-

tills haft var 1913 års. Vi spelade inalles 41 matcher av

vilka endast 4 förlorades.

38

förhyrandet av Idrottsplatsen. Dessutom lyckades vi få
fram nya, goda spelare, varmed vi kunde ersätta de äldre.

Nästföljande år, 1911, blev ett sannskyldigt krisår. Vi

förlorade nämligen flera spelare, bl. a. Börjesson och John

Olsson, som spelade för Jonseredsföreningen och Örgryte.
Dessutom emigrerade vår utmärkte kapten, Nils Andersson,
till Amerika.

Det blev en prövningens tid, som dock övervanns tack

vare spelares och ledares energi, ambition och kärlek till

föreningen. Mendet låg oerhört mycket arbete bakom det
resultatet — ett arbete utfört i det tysta.

Detta år stiftade vi en ytterst värdefull bekantskap på

fotbollsområdet, Kgbenhavns Boldklub. Och det är inte för

mycket sagt, om vi i dem se våra läromästare.

På hösten voro vi åter i god form och förlorade icke mer

än en match, Vår mest anmärkningsvärda seger var den

över Örgryte med 6—2.

Av det inre fotbollsarbetet må nämnas, att de två junior-

lagen ”Niord” och ”Hermes” anslöto sig till föreningen och

där ytterligare förkovrades. Åtskilliga av Göteborgs nu-

varande bästa fotbollsspelare ha utgått ur deras leder.

I och med 1912 började förhållandena stabilisera sig. Vi,
uppnådde nu flera goda resultat. Särskilt bör framhållas
matchen mot Olympialaget: 1—1. Under året erövrades

såväl distriktsmästerskapet som Kamratmästerskapet till

föreningen. Vårt lag var också verkligt stabilt och Börjes-

son och John Olsson deltogo åter.

Även reservlagen voro framgångsrika, : I Göteborgs-

serien vann sålunda lag III i klass II, och detsamma gjorde

lag IV i klass IV. Och våra juniorer togo hem Junior-

pokalen. Av dessa juniorspelare äro nu icke mindre än fem

internationella: Erik Liljenberg, Valdus Lund, Karl Johans-

son, Sven Friberg och Caleb Schylander.

Den mest ansträngande fotbollssäsong våra spelare dit-

tills haft var 1913 års. Vi spelade inalles 41 matcher av

vilka endast 4 förlorades.

38

förhyrandet av Idrottsplatsen. Dessutom lyckades vi få
fram nya, goda spelare, varmed vi kunde ersätta de äldre.

Nästföljande år, 1911, blev ett sannskyldigt krisår. Vi

förlorade nämligen flera spelare, bl. a. Börjesson och John

Olsson, som spelade för Jonseredsföreningen och Örgryte.
Dessutom emigrerade vår utmärkte kapten, Nils Andersson,
till Amerika.

Det blev en prövningens tid, som dock övervanns tack

vare spelares och ledares energi, ambition och kärlek till

föreningen. Mendet låg oerhört mycket arbete bakom det
resultatet — ett arbete utfört i det tysta.

Detta år stiftade vi en ytterst värdefull bekantskap på

fotbollsområdet, Kgbenhavns Boldklub. Och det är inte för

mycket sagt, om vi i dem se våra läromästare.

På hösten voro vi åter i god form och förlorade icke mer

än en match, Vår mest anmärkningsvärda seger var den

över Örgryte med 6—2.

Av det inre fotbollsarbetet må nämnas, att de två junior-

lagen ”Niord” och ”Hermes” anslöto sig till föreningen och

där ytterligare förkovrades. Åtskilliga av Göteborgs nu-

varande bästa fotbollsspelare ha utgått ur deras leder.

I och med 1912 började förhållandena stabilisera sig. Vi,
uppnådde nu flera goda resultat. Särskilt bör framhållas
matchen mot Olympialaget: 1—1. Under året erövrades

såväl distriktsmästerskapet som Kamratmästerskapet till

föreningen. Vårt lag var också verkligt stabilt och Börjes-

son och John Olsson deltogo åter.

Även reservlagen voro framgångsrika, : I Göteborgs-

serien vann sålunda lag III i klass II, och detsamma gjorde

lag IV i klass IV. Och våra juniorer togo hem Junior-

pokalen. Av dessa juniorspelare äro nu icke mindre än fem

internationella: Erik Liljenberg, Valdus Lund, Karl Johans-

son, Sven Friberg och Caleb Schylander.

Den mest ansträngande fotbollssäsong våra spelare dit-

tills haft var 1913 års. Vi spelade inalles 41 matcher av

vilka endast 4 förlorades.

38

förhyrandet av Idrottsplatsen. Dessutom lyckades vi få
fram nya, goda spelare, varmed vi kunde ersätta de äldre.

Nästföljande år, 1911, blev ett sannskyldigt krisår. Vi

förlorade nämligen flera spelare, bl. a. Börjesson och John

Olsson, som spelade för Jonseredsföreningen och Örgryte.
Dessutom emigrerade vår utmärkte kapten, Nils Andersson,
till Amerika.

Det blev en prövningens tid, som dock övervanns tack

vare spelares och ledares energi, ambition och kärlek till

föreningen. Mendet låg oerhört mycket arbete bakom det
resultatet — ett arbete utfört i det tysta.

Detta år stiftade vi en ytterst värdefull bekantskap på

fotbollsområdet, Kgbenhavns Boldklub. Och det är inte för

mycket sagt, om vi i dem se våra läromästare.

På hösten voro vi åter i god form och förlorade icke mer

än en match, Vår mest anmärkningsvärda seger var den

över Örgryte med 6—2.

Av det inre fotbollsarbetet må nämnas, att de två junior-

lagen ”Niord” och ”Hermes” anslöto sig till föreningen och

där ytterligare förkovrades. Åtskilliga av Göteborgs nu-

varande bästa fotbollsspelare ha utgått ur deras leder.

I och med 1912 började förhållandena stabilisera sig. Vi,
uppnådde nu flera goda resultat. Särskilt bör framhållas
matchen mot Olympialaget: 1—1. Under året erövrades

såväl distriktsmästerskapet som Kamratmästerskapet till

föreningen. Vårt lag var också verkligt stabilt och Börjes-

son och John Olsson deltogo åter.

Även reservlagen voro framgångsrika, : I Göteborgs-

serien vann sålunda lag III i klass II, och detsamma gjorde

lag IV i klass IV. Och våra juniorer togo hem Junior-

pokalen. Av dessa juniorspelare äro nu icke mindre än fem

internationella: Erik Liljenberg, Valdus Lund, Karl Johans-

son, Sven Friberg och Caleb Schylander.

Den mest ansträngande fotbollssäsong våra spelare dit-

tills haft var 1913 års. Vi spelade inalles 41 matcher av

vilka endast 4 förlorades.

38

förhyrandet av Idrottsplatsen. Dessutom lyckades vi få
fram nya, goda spelare, varmed vi kunde ersätta de äldre.

Nästföljande år, 1911, blev ett sannskyldigt krisår. Vi
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Dessutom emigrerade vår utmärkte kapten, Nils Andersson,
till Amerika.

Det blev en prövningens tid, som dock övervanns tack

vare spelares och ledares energi, ambition och kärlek till

föreningen. Mendet låg oerhört mycket arbete bakom det
resultatet — ett arbete utfört i det tysta.

Detta år stiftade vi en ytterst värdefull bekantskap på

fotbollsområdet, Kgbenhavns Boldklub. Och det är inte för
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där ytterligare förkovrades. Åtskilliga av Göteborgs nu-

varande bästa fotbollsspelare ha utgått ur deras leder.

I och med 1912 började förhållandena stabilisera sig. Vi,
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föreningen. Vårt lag var också verkligt stabilt och Börjes-
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Svenska serien hemförde Kamraterna nu första gången.

Lag I erövrade även Kamratmästerskapet och distrikts-

mästerskapet. Vårt lag blev uttaget att representera Sverige

vid landsmatchen mot Norge den 26 okt., och slöt denna

oavgjord: 1—1. Erik Hjelm och Caleb Schylander, båda

från juniorlaget, debuterade detta år i 1:sta laget.

B-laget belade första plats i Göteborgs-seriens klass I

och vann dessutom Bragehornet. Och juniorlag I eröv-

rade Junior-pokalen. Allt tjänade att fastslå föreningens

ställning såsom ledande fotbollsklubb.

Under 1914 spelade vi matcher mot norska, engelska, ett

tyskt och ett belgiskt lag. Av vilka matcher särskilt må

nämnas de mot Liverpool F. C. (1—4) och Crystal Palace

(1—3).

Svenska serien togs hem för andra gången. I Kamrat-

mästerskapets final besegrade vi Stockholm med 9—0. Och

i den avgörande matchen om I. F. K.-pokalen slogo vi

Stockholmskretsen med 3—0, varigenom vi för alltid inför-'

livade det ståtliga priset bland våra troféer.

Slutligen kan nämnas att våra representanter även lade

beslag på Centralföreningens mästerskap (final mot Ör-

gryte: 2—1).

1913 erövrade vi ånyo Svenska serien och Kamratmäster-

skapet. Och kunde inregistrera ett par uppseendeväckande

segrar, nämligen mot det kombinerade danska laget med

1—0 och mot B. 93, 4—2. I synnerhet den sistnämnda

matchen måste vi peka på med stolthet, ty den matchen

betecknar för vårt lag toppunkten hittills på vad vi mena

med fint fotbollsspel.

Mot K. B. spelade Kamraterna en match i Köpenhamn.

Resultatet blev 1—1.

Under 1916 togs Svenska serien hem för 4:de gången.

Samma år segrade våra juniorer såväl i Göteborgs-seriens

Juniorklass somi tävlingen om Balders Hage-pokalen. Och

Centrålföreningens mästerskap hemfördes genom seger i

finalen med 11—2 över Gais.
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Värt präktiga juniorlag av är 1916.

Av de matcher vi detta år spelade mot danska klubbar,

må särskilt framhållas den mot det kombinerade danska

laget i Göteborg, varvid vårt lag segrade med 3—0).

Ullervi (eller som det numeraheter: Ullevi) tillkom under

året, och denna idrottsplats har varit av mycket stor be-

tydelse för vårt fotbollsspel.

Vårt l:sta lags vanligaste uppställning detta år var:

John Karlsson, Lund, Svensson, Karl Olsson, Törnqvist,

Almén, Borssén, Schylander, Börjesson, Hjelm, Lundin.

År 1917 anordnade vi den s. k. ”Ullerviträningen”, som

ännu torde vara i så friskt minne, att denej behöver när-

mare rekapituleras. Resultatet av denna internatsträning

vart till en början lysande. Sålunda kunde vi bl. a. notera

en seger över K. B. i Köpenhamn (3—1) — det första ne-

derlag, som tillfogats ett danskt lag av ett svenskt i ”Kong-

ens by”. Men det kom snart en reaktion, varför behåll-

ningen blev ganska klen.

Emellertid erövrade vi för 5:te gången å rad Svenska

serien. Och våra reservlag hade vackra framgångar. B-
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laget vann Göteborgs-seriens klass I och tog dessutom
hem Bragehornet (för alltid). Lag lll och IV hemförde
ävenledes första pris i Göteborgs-serien —i resp. klass II
och TII. |

En av föreningens mest framgångsrika säsonger hittills

inträffade år 1918. På grund av de oerhört höga resekost-

naderna hade Fotbollsförbundet slopat Svenska serien. Till-

sammans med Örgryte, A. I. K. och Djurgården anordnade
vi då en privat serie, ur vilken vi gingo som segrare utan

att ha förlorat en enda match. Lag I hade f. ö. detta år

endast två förlorade matcher mot svenska lag.

Svenska mästerskapet erövrades för tredje gången till

vår förening genom seger i finalen över Helsingborgs I. F.

med 5—0. Mot K. B. spelades 2 matcher (om Göteborgs

Aftonblads pris), resulterande i en seger och ett nederlag.

Vårt 15:de år — 1919 — blev även lyckosamt. I svenska

mästerskapet utslogos vi visserligen genom olyckliga om-

ständigheter i ett tidigare skede av tävlingen. Som ersätt-

ning härför erövrade vi distriktsmästerskapet genom seger

i finalen med 2—0 över Örgryte. Och togo för alltid hem

G. A. B:s pris genom två segrar över våra gamla vänner

och motståndare, K. B.

En match som förtjänar särskilt omnämnas, är den mot

det amerikanska laget Betlehem Steel F. C. Denna match

väckte stort uppseende och vår seger med 3—1 var välför-

tjänt. |

I Göteborgs-serien erövrade lag V första pris i klass III.

Och slutligen hemförde våra representanter Centralföre-

ningens mästerskaptill föreningen.

Under detta år tog vår förening initiativet till Göteborgs-

Alliansen, vars bildande blev av största betydelse för Gö-

borgs fotbollsidrott och kanske även hela Sveriges. |

Nästa år — 1920 — blev icke så lyckligt för vårt repre-

sentationslag, som i den på våren påbörjade serien efter

att blott ha spelat 7 matcher visserligen kom att intaga en

hedrande placering, men som i semifinalerna i både S. m.
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Aftonblads pris), resulterande i en seger och ett nederlag.

Vårt 15:de år — 1919 — blev även lyckosamt. I svenska

mästerskapet utslogos vi visserligen genom olyckliga om-

ständigheter i ett tidigare skede av tävlingen. Som ersätt-

ning härför erövrade vi distriktsmästerskapet genom seger

i finalen med 2—0 över Örgryte. Och togo för alltid hem

G. A. B:s pris genom två segrar över våra gamla vänner

och motståndare, K. B.

En match som förtjänar särskilt omnämnas, är den mot

det amerikanska laget Betlehem Steel F. C. Denna match

väckte stort uppseende och vår seger med 3—1 var välför-

tjänt. |

I Göteborgs-serien erövrade lag V första pris i klass III.

Och slutligen hemförde våra representanter Centralföre-

ningens mästerskaptill föreningen.

Under detta år tog vår förening initiativet till Göteborgs-

Alliansen, vars bildande blev av största betydelse för Gö-

borgs fotbollsidrott och kanske även hela Sveriges. |

Nästa år — 1920 — blev icke så lyckligt för vårt repre-

sentationslag, som i den på våren påbörjade serien efter

att blott ha spelat 7 matcher visserligen kom att intaga en

hedrande placering, men som i semifinalerna i både S. m.
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och D. m. blevo utslagna. Våra förbindelser med utlandet

fortsattes och utvecklades, men själva arrangemangen

gingo numera i Alliansens namn. Vårt lag spelade sålunda

mot holländska laget Houdt Braef Stant (1—1) och hade 3

matcher mot K. B. Vårt B-lag gjorde en turné till Jylland

och en till Norge och nådde goda resultat. I Olympiska

Spelens fotbollstävlingar i Antwerpen representerades Sve-

rige av bl. a, följande spelare från I. F. K. Göteborg: Hen-

ning Svensson, Erik Hjelm, Moje Sandberg, Valdue Lund

och Herbert Karlsson. Våra reservlag hade ett utomor-

dentligt lyckat år och vunno Göteborgs-seriens tre högsta

klasser och därjämte hemfördes Centralföreningens mäster-

skap och Kamratmästerskapet av vårt B-lag.

Komså 1921, som betecknar höjdpunkten av föreningens

utveckling kvantitativt sett. Detta år räknade vi icke

mindre än 17 fotbollslag, vilket utgör skandinaviskt rekord.

Vi engagerade tränaren Alex. Brody från Ungern och en

synnerligen livlig verksamhet utvecklades. I Svenska se-

rien belade vårt 1:a lag 5:te plats och vann D. m. Till-

samman med Alliansen arrangerade vi en mångfald matcher

mot utländska lag och spelade sålunda bl. a. mot M. T. K.,

Nordstern Basel, och K. B. Vår största framgång var väl

segern i ”Fotbollsveckan”, där vi bl. a. slogo Ungerns mäs-

tare M. T. K.

Under 1922 visade vårt representationslag glädjande tec-

kentill förbättrad spelstil, mycket tack vare Brodys arbete.

Det visade sig emellertid praktiskt taget omöjligt att med

det relativt ringa antal frivilliga arbetskrafter, som stodo

oss till buds, administrera den väldiga hären av fotbolls-

spelare, varför vi måste avskriva flera lag. Vi gingo i stäl-

Jet in för att höja 1:sta lagets standard och för att där

bakom sörja för tillräckligt goda reserver. Detta år vunno

vi K. m. och företogo vår första Norrlands-turné, en syn-

nerligen lyckad färd. Av utländska lag mötte vi UTE och
FTC från Ungern, Arsenal FC, Dumbarton samt K. B.

Bland reservlagen lyckades 1:a juniorlaget bäst genom att
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rien belade vårt 1:a lag 5:te plats och vann D. m. Till-

samman med Alliansen arrangerade vi en mångfald matcher

mot utländska lag och spelade sålunda bl. a. mot M. T. K.,

Nordstern Basel, och K. B. Vår största framgång var väl

segern i ”Fotbollsveckan”, där vi bl. a. slogo Ungerns mäs-

tare M. T. K.

Under 1922 visade vårt representationslag glädjande tec-

kentill förbättrad spelstil, mycket tack vare Brodys arbete.
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bakom sörja för tillräckligt goda reserver. Detta år vunno

vi K. m. och företogo vår första Norrlands-turné, en syn-

nerligen lyckad färd. Av utländska lag mötte vi UTE och
FTC från Ungern, Arsenal FC, Dumbarton samt K. B.

Bland reservlagen lyckades 1:a juniorlaget bäst genom att
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hemföra sin klass i serien. Det var f. ö. ett av de bästa
juniorlag vi någonsin haft.

1923 betecknar en s. k. ”vågdal” för laget, som visser-
ligen alltjämt kunde hålla sig i toppen av den svenska eliten
men som genom diverse åderlåtningar blev åtskilligt för-
svagat. ”Murren” Karlsson och Levin foro till Amerika,
Moje Sandberg flyttade till Uddevalla och flera spelare
exercerade. Det måste experimenteras och resultaten ble-
vo lidande därpå. Dessutom hade vi detta året Slottsskogs-
vallen till träningsplats i stället för Ullevi och träningen
blev därigenom ej så kontinuerlig som förut. I Svenska
serien kunde vi dock belägga 2:dra plats. Efter en kon-
trovers med Fotbollsförbundet drogo vi oss jämte Gais och

Öis ur 5. m. och i K. m. spelades detta år ingen match.
I likhet med de övriga alliansklubbarna deltogo vi numera

icke heller med vårt lag I i D. m. på grund av den föränd-

rade politik, som började kommatill synes inom Göteborgs

Fotbollsförbund, där småklubbarna skaffat sig majoritet.

Såsom vanligt anordnade vi med Gais och Öis en rad in-

ternationella matcher och mötte bl. a. Middlesex Wanderers

och DFC. Vidare spelade vi mot KB, vars matcher dock

icke ingick i Alliansarrangemangen. En turnering i Norge

blev synnerligen lyckad, bl. a. hemförde vi Freidigs i Trond-

hjem jubileumsturnering. Detta år slutade Brody sin an-

ställning hos oss.

Jubileumsåret 1924 visade en glädjande ökning av lagets

spelstyrka. Värsäsongen blev visserligen mindre fram-

gångsrik men genom intensiv träning och en god nyrekry-

tering lyckades laget så småningom ånyo komma upptill

den standard, som genom åren utmärkt Göteborgs-Kam-

raternas fotboll. I serien 1923—24 blevo vi placerade på

4:de platsen och K. m. för 1922 (!) vunno vi detta år. Mot

Sveriges Olympialag spelade vi 2—3 på Slottsskogsvallen,

och Ajax, Amsterdam, blev slaget med 2—1. Mot Hull City

förlorade vi med 1—2. Hösten varf. ö. rik på framgångar

och vid jultiden företog vårt lag sin hittills längsta utlands-
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serien kunde vi dock belägga 2:dra plats. Efter en kon-
trovers med Fotbollsförbundet drogo vi oss jämte Gais och

Öis ur 5. m. och i K. m. spelades detta år ingen match.
I likhet med de övriga alliansklubbarna deltogo vi numera

icke heller med vårt lag I i D. m. på grund av den föränd-

rade politik, som började kommatill synes inom Göteborgs

Fotbollsförbund, där småklubbarna skaffat sig majoritet.

Såsom vanligt anordnade vi med Gais och Öis en rad in-

ternationella matcher och mötte bl. a. Middlesex Wanderers

och DFC. Vidare spelade vi mot KB, vars matcher dock

icke ingick i Alliansarrangemangen. En turnering i Norge

blev synnerligen lyckad, bl. a. hemförde vi Freidigs i Trond-

hjem jubileumsturnering. Detta år slutade Brody sin an-

ställning hos oss.

Jubileumsåret 1924 visade en glädjande ökning av lagets

spelstyrka. Värsäsongen blev visserligen mindre fram-

gångsrik men genom intensiv träning och en god nyrekry-

tering lyckades laget så småningom ånyo komma upptill

den standard, som genom åren utmärkt Göteborgs-Kam-

raternas fotboll. I serien 1923—24 blevo vi placerade på

4:de platsen och K. m. för 1922 (!) vunno vi detta år. Mot

Sveriges Olympialag spelade vi 2—3 på Slottsskogsvallen,

och Ajax, Amsterdam, blev slaget med 2—1. Mot Hull City

förlorade vi med 1—2. Hösten varf. ö. rik på framgångar

och vid jultiden företog vårt lag sin hittills längsta utlands-
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resa, nämligen till Spanien.... en sportsligt sedd lyckad

resa. Spelarna från detta år förtjäna nämnas: Anders Ryd-

berg, V. Lund, Henning Svensson, Åke Hansson, A. Bengts-

son, Erik Andersson, Sven Johansson, Gunnar Rydberg,

Filip Johansson, Hjelm och Herbert Sandström. Det var

ett starkt och tekniskt gott lag och några revolutionerande

förändringar har icke vidtagits däri förrän nästa jubileums-

år — 1929 — då det blev starkt föryngrat. En veteran,

som detta året lämnade oss, var Konrad Törnqvist, som

spelat 17 år i lag I, vilket betecknar rekord inom vår före-

ning. Han blev givetvis föremål för en särskild hyllning

vid vårt jubileum.

Genom denbetydligt utvidgade serien har rörelsefriheten

hos alla de däri deltagande klubbarna blivit betydligt kring-

skuren och från 1923 har allra största delen av fotbollsarbe-

tet måst koncentreras kring serien. D. m. vanns 1925 av

vårt B-lag, som därjämte segrade i 1924 års K. m. Det av

konsul Isaac Westergren uppsatta vandringspriset (n:r 2)

vanns för alltid av oss därigenom att K. m.-tävlingen ej

vidare kunde fortsättas. -Centralstyrelsen tillerkände vår

förening detta vackra pris, då vi-ju vunnit detsamma de

flesta gångerna (= 4). I Svenska serien belade vi 2:a

plats efter det segrande laget Gais, som av oss tillfogades

det enda nederlaget i denna tävling, och våra 35 reservlag

skilde sig på ett hedrande sätt från deltagandet i Göteborgs-

serien. Under detta år drog sig vår populäre v. back Hen-

ning Svensson tillbaka från det aktiva fotbollsspelet efter

att i 16 år ha spelat i lag I. Heder åt en sådan gärning!

Icke heller 1926 lyckades vårt lag taga hem den stora

serien men vid slutuppgörelsen skilde endast 1 poäng från

de bägge lag, Gais och ÖIS, som lågo före oss. Med vår

gamla förbindelse KB kommovi åter i kontakt och deltog

i klubbens turnering vid dess 50-årsjubileum. Under mid-

sommarveckan företog lag I sin andra norrländska resa

och som vanligt spelades då och då under året en vänskaps-

eller träningsmatch. Huvudintresset knöt sig av naturliga

44

resa, nämligen till Spanien.... en sportsligt sedd lyckad

resa. Spelarna från detta år förtjäna nämnas: Anders Ryd-

berg, V. Lund, Henning Svensson, Åke Hansson, A. Bengts-

son, Erik Andersson, Sven Johansson, Gunnar Rydberg,

Filip Johansson, Hjelm och Herbert Sandström. Det var

ett starkt och tekniskt gott lag och några revolutionerande

förändringar har icke vidtagits däri förrän nästa jubileums-

år — 1929 — då det blev starkt föryngrat. En veteran,

som detta året lämnade oss, var Konrad Törnqvist, som

spelat 17 år i lag I, vilket betecknar rekord inom vår före-

ning. Han blev givetvis föremål för en särskild hyllning

vid vårt jubileum.
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tet måst koncentreras kring serien. D. m. vanns 1925 av

vårt B-lag, som därjämte segrade i 1924 års K. m. Det av

konsul Isaac Westergren uppsatta vandringspriset (n:r 2)

vanns för alltid av oss därigenom att K. m.-tävlingen ej

vidare kunde fortsättas. -Centralstyrelsen tillerkände vår

förening detta vackra pris, då vi-ju vunnit detsamma de

flesta gångerna (= 4). I Svenska serien belade vi 2:a

plats efter det segrande laget Gais, som av oss tillfogades

det enda nederlaget i denna tävling, och våra 35 reservlag

skilde sig på ett hedrande sätt från deltagandet i Göteborgs-

serien. Under detta år drog sig vår populäre v. back Hen-

ning Svensson tillbaka från det aktiva fotbollsspelet efter

att i 16 år ha spelat i lag I. Heder åt en sådan gärning!

Icke heller 1926 lyckades vårt lag taga hem den stora

serien men vid slutuppgörelsen skilde endast 1 poäng från

de bägge lag, Gais och ÖIS, som lågo före oss. Med vår

gamla förbindelse KB kommovi åter i kontakt och deltog

i klubbens turnering vid dess 50-årsjubileum. Under mid-

sommarveckan företog lag I sin andra norrländska resa

och som vanligt spelades då och då under året en vänskaps-

eller träningsmatch. Huvudintresset knöt sig av naturliga
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skäl dock till Allsvenska serien. Våra fem reservlag voro

icke fullt så framgångsrika som föregående år. ÅÄnyo läm-

nade oss en veteran från ”den gamla goda tiden”, nämligen

Valdus Lund, som i 14 år tillhört lag I. Det var icke lätt

att fylla hans tomrum, men i Herbert Samuelsson fingo vi

en god ersättare med de allra bästa förutsättningar. Dessa

ha heller icke kommit på skam. Vid årets slut var 1:sta

 
REPRESENTATIONSLAGET 1926.

Fr. v. Å. Hansson, B. Johansson, E. Hjelm, F. Johansson, A. Bengtsson,

A. Rydberg, E. Andersson, W. Andersson, E. Haak, G, Rydberg o. V. Lund.

lagets ordinarien uppställning följande: Anders Rydberg,

H. Samuelsson, Erik Andersson, Åke Hansson, A. Bengts-

son, Werner Andersson, Ernst Östlund, Gunnar Rydberg,

Filip Johansson, Erik Hjelm och Baldvin Johansson. Detta

"lag blev med förändring endast på v. ytterplatsen behållet

ända till 1929.

Såsom v. ytter i stället för B. Johansson lyckades vi

1927 förvärva Erik Hyssén. Detta år hade vi de största

utsikter att vinfa serien men i seriefinalen mot Gais blevo
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vi knappt och föga ”rättvist” slagna med 3—4 och hamnade

sålunda på 2:dra plats. Höstsäsongen var knappast så lyc-

kad som vårsäsongen men föreningen förstod dock att häv-

da sin rangplats bland elitklubbarna. I Alliansens arrange-

mang spelade vi mot Blackburn Rovers och vann här en

renommerande seger med 1—0. I stort sett visade vårt

I :sta lags spel under detta år icke samma tilltalande ”form”

somvi tidigare vant oss vid. Manharju stora pretentioner

på Göteborgs-Kamraterna. Glädjande nog ägde emellertid

föreningen goda reserver och särskilt juniorer. Dessa lyc-

kades också hemföra distriktsmästerskapet för juniorer.

Bland dessa återfinna vi namnen Ernst Andersson

och Algot Bergström — pojkar, som vi några år senare

återfinna i lag I. Segern i D. m. var så mycket mera an-

märkningsvärd, som det är första gången i såväl vår som

någon av alliansklubbarnas historia att D. m. vunnits av

något av dess juniorlag. Den förut anordnade serien Väster-

götland — Göteborg för storklubbarnas reservlag avlöstes

1927 av Allsvenska reservlagsserien, vari vi deltogo med vårt

B-lag.

1928 blev ett i stort sett lyckat år. Vårsäsongen var

något osäker men laget började så småningom komma i

form och hösten kom med idel framgångar. Vid höst-

seriens slut innehade vårt lag serieledningen med 10 matcher
vunna, 2 oavgjorda och 1 förlorad samt 22 poäng. Under

sommaren företogs en turné till Norge och som vanligt
deltogo vi i alliansmatcherna mot utländska lag. Reserv-
lagen hade också ett i stort sett framgångsrikt år. Vårt
gamla B-lag ställdes på avskrivning och det rekonstruerades
helt och hållet i det att förra juniorlaget, oaktat flera av
spelarna ännu icke lämnat junioråldern, flyttades upp till
B-lag. I den hårda konkurrensen mot -fysiskt överlägsnc.
motståndare i Allsvenska reservlagsserien kunde detta lag
ej göra sig tillfullo men hördei alla fall till de bättre lagen
i denna-tävling. Juniorlaget hedrade sig och föreningen ge-
nom att bl. a. vinna Göteborgsseriens klass I.
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da sin rangplats bland elitklubbarna. I Alliansens arrange-

mang spelade vi mot Blackburn Rovers och vann här en

renommerande seger med 1—0. I stort sett visade vårt

I :sta lags spel under detta år icke samma tilltalande ”form”

somvi tidigare vant oss vid. Manharju stora pretentioner

på Göteborgs-Kamraterna. Glädjande nog ägde emellertid

föreningen goda reserver och särskilt juniorer. Dessa lyc-

kades också hemföra distriktsmästerskapet för juniorer.

Bland dessa återfinna vi namnen Ernst Andersson

och Algot Bergström — pojkar, som vi några år senare

återfinna i lag I. Segern i D. m. var så mycket mera an-

märkningsvärd, som det är första gången i såväl vår som

någon av alliansklubbarnas historia att D. m. vunnits av

något av dess juniorlag. Den förut anordnade serien Väster-

götland — Göteborg för storklubbarnas reservlag avlöstes

1927 av Allsvenska reservlagsserien, vari vi deltogo med vårt

B-lag.

1928 blev ett i stort sett lyckat år. Vårsäsongen var

något osäker men laget började så småningom komma i

form och hösten kom med idel framgångar. Vid höst-

seriens slut innehade vårt lag serieledningen med 10 matcher
vunna, 2 oavgjorda och 1 förlorad samt 22 poäng. Under

sommaren företogs en turné till Norge och som vanligt
deltogo vi i alliansmatcherna mot utländska lag. Reserv-
lagen hade också ett i stort sett framgångsrikt år. Vårt
gamla B-lag ställdes på avskrivning och det rekonstruerades
helt och hållet i det att förra juniorlaget, oaktat flera av
spelarna ännu icke lämnat junioråldern, flyttades upp till
B-lag. I den hårda konkurrensen mot -fysiskt överlägsnc.
motståndare i Allsvenska reservlagsserien kunde detta lag
ej göra sig tillfullo men hördei alla fall till de bättre lagen
i denna-tävling. Juniorlaget hedrade sig och föreningen ge-
nom att bl. a. vinna Göteborgsseriens klass I.
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vi knappt och föga ”rättvist” slagna med 3—4 och hamnade

sålunda på 2:dra plats. Höstsäsongen var knappast så lyc-

kad som vårsäsongen men föreningen förstod dock att häv-

da sin rangplats bland elitklubbarna. I Alliansens arrange-

mang spelade vi mot Blackburn Rovers och vann här en

renommerande seger med 1—0. I stort sett visade vårt

I :sta lags spel under detta år icke samma tilltalande ”form”

somvi tidigare vant oss vid. Manharju stora pretentioner

på Göteborgs-Kamraterna. Glädjande nog ägde emellertid

föreningen goda reserver och särskilt juniorer. Dessa lyc-

kades också hemföra distriktsmästerskapet för juniorer.

Bland dessa återfinna vi namnen Ernst Andersson

och Algot Bergström — pojkar, som vi några år senare

återfinna i lag I. Segern i D. m. var så mycket mera an-

märkningsvärd, som det är första gången i såväl vår som

någon av alliansklubbarnas historia att D. m. vunnits av

något av dess juniorlag. Den förut anordnade serien Väster-

götland — Göteborg för storklubbarnas reservlag avlöstes

1927 av Allsvenska reservlagsserien, vari vi deltogo med vårt

B-lag.

1928 blev ett i stort sett lyckat år. Vårsäsongen var

något osäker men laget började så småningom komma i

form och hösten kom med idel framgångar. Vid höst-

seriens slut innehade vårt lag serieledningen med 10 matcher
vunna, 2 oavgjorda och 1 förlorad samt 22 poäng. Under

sommaren företogs en turné till Norge och som vanligt
deltogo vi i alliansmatcherna mot utländska lag. Reserv-
lagen hade också ett i stort sett framgångsrikt år. Vårt
gamla B-lag ställdes på avskrivning och det rekonstruerades
helt och hållet i det att förra juniorlaget, oaktat flera av
spelarna ännu icke lämnat junioråldern, flyttades upp till
B-lag. I den hårda konkurrensen mot -fysiskt överlägsnc.
motståndare i Allsvenska reservlagsserien kunde detta lag
ej göra sig tillfullo men hördei alla fall till de bättre lagen
i denna-tävling. Juniorlaget hedrade sig och föreningen ge-
nom att bl. a. vinna Göteborgsseriens klass I.
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vi knappt och föga ”rättvist” slagna med 3—4 och hamnade

sålunda på 2:dra plats. Höstsäsongen var knappast så lyc-

kad som vårsäsongen men föreningen förstod dock att häv-

da sin rangplats bland elitklubbarna. I Alliansens arrange-

mang spelade vi mot Blackburn Rovers och vann här en

renommerande seger med 1—0. I stort sett visade vårt

I :sta lags spel under detta år icke samma tilltalande ”form”

somvi tidigare vant oss vid. Manharju stora pretentioner

på Göteborgs-Kamraterna. Glädjande nog ägde emellertid

föreningen goda reserver och särskilt juniorer. Dessa lyc-

kades också hemföra distriktsmästerskapet för juniorer.

Bland dessa återfinna vi namnen Ernst Andersson

och Algot Bergström — pojkar, som vi några år senare

återfinna i lag I. Segern i D. m. var så mycket mera an-

märkningsvärd, som det är första gången i såväl vår som

någon av alliansklubbarnas historia att D. m. vunnits av

något av dess juniorlag. Den förut anordnade serien Väster-

götland — Göteborg för storklubbarnas reservlag avlöstes

1927 av Allsvenska reservlagsserien, vari vi deltogo med vårt

B-lag.

1928 blev ett i stort sett lyckat år. Vårsäsongen var

något osäker men laget började så småningom komma i

form och hösten kom med idel framgångar. Vid höst-

seriens slut innehade vårt lag serieledningen med 10 matcher
vunna, 2 oavgjorda och 1 förlorad samt 22 poäng. Under

sommaren företogs en turné till Norge och som vanligt
deltogo vi i alliansmatcherna mot utländska lag. Reserv-
lagen hade också ett i stort sett framgångsrikt år. Vårt
gamla B-lag ställdes på avskrivning och det rekonstruerades
helt och hållet i det att förra juniorlaget, oaktat flera av
spelarna ännu icke lämnat junioråldern, flyttades upp till
B-lag. I den hårda konkurrensen mot -fysiskt överlägsnc.
motståndare i Allsvenska reservlagsserien kunde detta lag
ej göra sig tillfullo men hördei alla fall till de bättre lagen
i denna-tävling. Juniorlaget hedrade sig och föreningen ge-
nom att bl. a. vinna Göteborgsseriens klass I.
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vi knappt och föga ”rättvist” slagna med 3—4 och hamnade

sålunda på 2:dra plats. Höstsäsongen var knappast så lyc-

kad som vårsäsongen men föreningen förstod dock att häv-

da sin rangplats bland elitklubbarna. I Alliansens arrange-

mang spelade vi mot Blackburn Rovers och vann här en

renommerande seger med 1—0. I stort sett visade vårt

I :sta lags spel under detta år icke samma tilltalande ”form”

somvi tidigare vant oss vid. Manharju stora pretentioner

på Göteborgs-Kamraterna. Glädjande nog ägde emellertid

föreningen goda reserver och särskilt juniorer. Dessa lyc-

kades också hemföra distriktsmästerskapet för juniorer.

Bland dessa återfinna vi namnen Ernst Andersson

och Algot Bergström — pojkar, som vi några år senare

återfinna i lag I. Segern i D. m. var så mycket mera an-

märkningsvärd, som det är första gången i såväl vår som

någon av alliansklubbarnas historia att D. m. vunnits av

något av dess juniorlag. Den förut anordnade serien Väster-

götland — Göteborg för storklubbarnas reservlag avlöstes

1927 av Allsvenska reservlagsserien, vari vi deltogo med vårt

B-lag.

1928 blev ett i stort sett lyckat år. Vårsäsongen var

något osäker men laget började så småningom komma i

form och hösten kom med idel framgångar. Vid höst-

seriens slut innehade vårt lag serieledningen med 10 matcher
vunna, 2 oavgjorda och 1 förlorad samt 22 poäng. Under

sommaren företogs en turné till Norge och som vanligt
deltogo vi i alliansmatcherna mot utländska lag. Reserv-
lagen hade också ett i stort sett framgångsrikt år. Vårt
gamla B-lag ställdes på avskrivning och det rekonstruerades
helt och hållet i det att förra juniorlaget, oaktat flera av
spelarna ännu icke lämnat junioråldern, flyttades upp till
B-lag. I den hårda konkurrensen mot -fysiskt överlägsnc.
motståndare i Allsvenska reservlagsserien kunde detta lag
ej göra sig tillfullo men hördei alla fall till de bättre lagen
i denna-tävling. Juniorlaget hedrade sig och föreningen ge-
nom att bl. a. vinna Göteborgsseriens klass I.
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vi knappt och föga ”rättvist” slagna med 3—4 och hamnade

sålunda på 2:dra plats. Höstsäsongen var knappast så lyc-

kad som vårsäsongen men föreningen förstod dock att häv-

da sin rangplats bland elitklubbarna. I Alliansens arrange-

mang spelade vi mot Blackburn Rovers och vann här en

renommerande seger med 1—0. I stort sett visade vårt

I :sta lags spel under detta år icke samma tilltalande ”form”

somvi tidigare vant oss vid. Manharju stora pretentioner

på Göteborgs-Kamraterna. Glädjande nog ägde emellertid

föreningen goda reserver och särskilt juniorer. Dessa lyc-

kades också hemföra distriktsmästerskapet för juniorer.

Bland dessa återfinna vi namnen Ernst Andersson

och Algot Bergström — pojkar, som vi några år senare

återfinna i lag I. Segern i D. m. var så mycket mera an-

märkningsvärd, som det är första gången i såväl vår som

någon av alliansklubbarnas historia att D. m. vunnits av

något av dess juniorlag. Den förut anordnade serien Väster-

götland — Göteborg för storklubbarnas reservlag avlöstes

1927 av Allsvenska reservlagsserien, vari vi deltogo med vårt

B-lag.

1928 blev ett i stort sett lyckat år. Vårsäsongen var

något osäker men laget började så småningom komma i

form och hösten kom med idel framgångar. Vid höst-

seriens slut innehade vårt lag serieledningen med 10 matcher
vunna, 2 oavgjorda och 1 förlorad samt 22 poäng. Under

sommaren företogs en turné till Norge och som vanligt
deltogo vi i alliansmatcherna mot utländska lag. Reserv-
lagen hade också ett i stort sett framgångsrikt år. Vårt
gamla B-lag ställdes på avskrivning och det rekonstruerades
helt och hållet i det att förra juniorlaget, oaktat flera av
spelarna ännu icke lämnat junioråldern, flyttades upp till
B-lag. I den hårda konkurrensen mot -fysiskt överlägsnc.
motståndare i Allsvenska reservlagsserien kunde detta lag
ej göra sig tillfullo men hördei alla fall till de bättre lagen
i denna-tävling. Juniorlaget hedrade sig och föreningen ge-
nom att bl. a. vinna Göteborgsseriens klass I.
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vi knappt och föga ”rättvist” slagna med 3—4 och hamnade

sålunda på 2:dra plats. Höstsäsongen var knappast så lyc-

kad som vårsäsongen men föreningen förstod dock att häv-

da sin rangplats bland elitklubbarna. I Alliansens arrange-

mang spelade vi mot Blackburn Rovers och vann här en

renommerande seger med 1—0. I stort sett visade vårt

I :sta lags spel under detta år icke samma tilltalande ”form”

somvi tidigare vant oss vid. Manharju stora pretentioner

på Göteborgs-Kamraterna. Glädjande nog ägde emellertid

föreningen goda reserver och särskilt juniorer. Dessa lyc-

kades också hemföra distriktsmästerskapet för juniorer.

Bland dessa återfinna vi namnen Ernst Andersson

och Algot Bergström — pojkar, som vi några år senare

återfinna i lag I. Segern i D. m. var så mycket mera an-

märkningsvärd, som det är första gången i såväl vår som

någon av alliansklubbarnas historia att D. m. vunnits av

något av dess juniorlag. Den förut anordnade serien Väster-

götland — Göteborg för storklubbarnas reservlag avlöstes

1927 av Allsvenska reservlagsserien, vari vi deltogo med vårt

B-lag.

1928 blev ett i stort sett lyckat år. Vårsäsongen var

något osäker men laget började så småningom komma i

form och hösten kom med idel framgångar. Vid höst-

seriens slut innehade vårt lag serieledningen med 10 matcher
vunna, 2 oavgjorda och 1 förlorad samt 22 poäng. Under

sommaren företogs en turné till Norge och som vanligt
deltogo vi i alliansmatcherna mot utländska lag. Reserv-
lagen hade också ett i stort sett framgångsrikt år. Vårt
gamla B-lag ställdes på avskrivning och det rekonstruerades
helt och hållet i det att förra juniorlaget, oaktat flera av
spelarna ännu icke lämnat junioråldern, flyttades upp till
B-lag. I den hårda konkurrensen mot -fysiskt överlägsnc.
motståndare i Allsvenska reservlagsserien kunde detta lag
ej göra sig tillfullo men hördei alla fall till de bättre lagen
i denna-tävling. Juniorlaget hedrade sig och föreningen ge-
nom att bl. a. vinna Göteborgsseriens klass I.
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vi knappt och föga ”rättvist” slagna med 3—4 och hamnade

sålunda på 2:dra plats. Höstsäsongen var knappast så lyc-

kad som vårsäsongen men föreningen förstod dock att häv-

da sin rangplats bland elitklubbarna. I Alliansens arrange-

mang spelade vi mot Blackburn Rovers och vann här en

renommerande seger med 1—0. I stort sett visade vårt

I :sta lags spel under detta år icke samma tilltalande ”form”

somvi tidigare vant oss vid. Manharju stora pretentioner

på Göteborgs-Kamraterna. Glädjande nog ägde emellertid

föreningen goda reserver och särskilt juniorer. Dessa lyc-

kades också hemföra distriktsmästerskapet för juniorer.

Bland dessa återfinna vi namnen Ernst Andersson

och Algot Bergström — pojkar, som vi några år senare

återfinna i lag I. Segern i D. m. var så mycket mera an-

märkningsvärd, som det är första gången i såväl vår som
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något av dess juniorlag. Den förut anordnade serien Väster-

götland — Göteborg för storklubbarnas reservlag avlöstes

1927 av Allsvenska reservlagsserien, vari vi deltogo med vårt
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1928 blev ett i stort sett lyckat år. Vårsäsongen var

något osäker men laget började så småningom komma i

form och hösten kom med idel framgångar. Vid höst-

seriens slut innehade vårt lag serieledningen med 10 matcher
vunna, 2 oavgjorda och 1 förlorad samt 22 poäng. Under

sommaren företogs en turné till Norge och som vanligt
deltogo vi i alliansmatcherna mot utländska lag. Reserv-
lagen hade också ett i stort sett framgångsrikt år. Vårt
gamla B-lag ställdes på avskrivning och det rekonstruerades
helt och hållet i det att förra juniorlaget, oaktat flera av
spelarna ännu icke lämnat junioråldern, flyttades upp till
B-lag. I den hårda konkurrensen mot -fysiskt överlägsnc.
motståndare i Allsvenska reservlagsserien kunde detta lag
ej göra sig tillfullo men hördei alla fall till de bättre lagen
i denna-tävling. Juniorlaget hedrade sig och föreningen ge-
nom att bl. a. vinna Göteborgsseriens klass I.
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sålunda på 2:dra plats. Höstsäsongen var knappast så lyc-

kad som vårsäsongen men föreningen förstod dock att häv-

da sin rangplats bland elitklubbarna. I Alliansens arrange-

mang spelade vi mot Blackburn Rovers och vann här en

renommerande seger med 1—0. I stort sett visade vårt

I :sta lags spel under detta år icke samma tilltalande ”form”

somvi tidigare vant oss vid. Manharju stora pretentioner

på Göteborgs-Kamraterna. Glädjande nog ägde emellertid

föreningen goda reserver och särskilt juniorer. Dessa lyc-

kades också hemföra distriktsmästerskapet för juniorer.

Bland dessa återfinna vi namnen Ernst Andersson

och Algot Bergström — pojkar, som vi några år senare

återfinna i lag I. Segern i D. m. var så mycket mera an-

märkningsvärd, som det är första gången i såväl vår som

någon av alliansklubbarnas historia att D. m. vunnits av

något av dess juniorlag. Den förut anordnade serien Väster-

götland — Göteborg för storklubbarnas reservlag avlöstes

1927 av Allsvenska reservlagsserien, vari vi deltogo med vårt

B-lag.

1928 blev ett i stort sett lyckat år. Vårsäsongen var

något osäker men laget började så småningom komma i

form och hösten kom med idel framgångar. Vid höst-

seriens slut innehade vårt lag serieledningen med 10 matcher
vunna, 2 oavgjorda och 1 förlorad samt 22 poäng. Under

sommaren företogs en turné till Norge och som vanligt
deltogo vi i alliansmatcherna mot utländska lag. Reserv-
lagen hade också ett i stort sett framgångsrikt år. Vårt
gamla B-lag ställdes på avskrivning och det rekonstruerades
helt och hållet i det att förra juniorlaget, oaktat flera av
spelarna ännu icke lämnat junioråldern, flyttades upp till
B-lag. I den hårda konkurrensen mot -fysiskt överlägsnc.
motståndare i Allsvenska reservlagsserien kunde detta lag
ej göra sig tillfullo men hördei alla fall till de bättre lagen
i denna-tävling. Juniorlaget hedrade sig och föreningen ge-
nom att bl. a. vinna Göteborgsseriens klass I.
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vi knappt och föga ”rättvist” slagna med 3—4 och hamnade

sålunda på 2:dra plats. Höstsäsongen var knappast så lyc-

kad som vårsäsongen men föreningen förstod dock att häv-

da sin rangplats bland elitklubbarna. I Alliansens arrange-

mang spelade vi mot Blackburn Rovers och vann här en

renommerande seger med 1—0. I stort sett visade vårt

I :sta lags spel under detta år icke samma tilltalande ”form”

somvi tidigare vant oss vid. Manharju stora pretentioner

på Göteborgs-Kamraterna. Glädjande nog ägde emellertid

föreningen goda reserver och särskilt juniorer. Dessa lyc-

kades också hemföra distriktsmästerskapet för juniorer.

Bland dessa återfinna vi namnen Ernst Andersson

och Algot Bergström — pojkar, som vi några år senare

återfinna i lag I. Segern i D. m. var så mycket mera an-

märkningsvärd, som det är första gången i såväl vår som

någon av alliansklubbarnas historia att D. m. vunnits av

något av dess juniorlag. Den förut anordnade serien Väster-

götland — Göteborg för storklubbarnas reservlag avlöstes

1927 av Allsvenska reservlagsserien, vari vi deltogo med vårt

B-lag.

1928 blev ett i stort sett lyckat år. Vårsäsongen var

något osäker men laget började så småningom komma i

form och hösten kom med idel framgångar. Vid höst-

seriens slut innehade vårt lag serieledningen med 10 matcher
vunna, 2 oavgjorda och 1 förlorad samt 22 poäng. Under

sommaren företogs en turné till Norge och som vanligt
deltogo vi i alliansmatcherna mot utländska lag. Reserv-
lagen hade också ett i stort sett framgångsrikt år. Vårt
gamla B-lag ställdes på avskrivning och det rekonstruerades
helt och hållet i det att förra juniorlaget, oaktat flera av
spelarna ännu icke lämnat junioråldern, flyttades upp till
B-lag. I den hårda konkurrensen mot -fysiskt överlägsnc.
motståndare i Allsvenska reservlagsserien kunde detta lag
ej göra sig tillfullo men hördei alla fall till de bättre lagen
i denna-tävling. Juniorlaget hedrade sig och föreningen ge-
nom att bl. a. vinna Göteborgsseriens klass I.
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REPRESENTATIONSLAGET 1929.

F. v. stående: H. Svensson, (tränare), G. Rydberg, A. Bergström, E. Hyssén,

E. Andersson, F. Johansson, G. Andersson.

Framför: H. Samuelsson, E. Östlund, A. Rydberg, E. Andersson, A. Bengtsson.

Vid 1929 års ingång hade laget en betryggad ledning i

serien och man väntade allmänt att det skulle lyckas våra

spelare att nu äntligen hemföra denna tävling, men nervy-

påfrestningen visade sig för stor och i vårens omgång ble-

vo vi distanserade av både HIT och ÖIS. Det var ett hårt

slag för våra spelare, som energiskt och samvetsgrant ar-

betat på seriesegern utan att dock kunna nå detta mål.

Emellertid hoppas vi på framtiden! Vid vårsäsongens slut
lämnade vår internationelle v.-inner, Erik Hjelm, definitivt

lag I efter att ha spelat 16 år i detsamma. Hans insats i

vårt lag har varit synnerligen betydelsefull. Under somma-

ren lämnade Åke Hansson och V. Andersson föreningen för

att ägna sina krafter åt en annan klubb. Det gällde alltså

att skaffa ersättare till tre spelare i det ”gamla” laget. När

höstsäsongen började hade vi dessutom oturen att under de

första veckorna ha ett par av de andra spelarna justerade

och starten i serien blev därför långt ifrån lyckad. Emeller-
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48

tid kunde vi så småningom komma framtill den riktiga

uppställningen och tro oss ha funnit densamma i följande

elva: And. Rydberg, Herbert Samuelsson och Erik Anders-

son, Östlund, A. Bengtsson och E. Andersson, A. Bergström,

G. Rydberg, F. Johansson, E. Hysén och Gösta Andersson.

"Wepresenlationslaget sista J-årsperioden

1930—7934.

År 1930 började representationslaget traditionsmässigt
sin säsong å Carl Johans torg och motståndare voro Sko-
gens I. F. I de följande triangelmatcherna blevo vi slagna
av GAIS men vunno över Örgryte. Sedan kom laget i
verklig kanonform och vunno 7 matcher i rad därav 4 i
serien. Efter höstomgångens slut lågo vi på 5:te plats i
denna men kommo genom dessa segrar upp till ledningen,
icke minst genom den goda målkvoten av 21—0. Så kom
emellertid kallduschen. Elfsborg besegrade oss på Ullevi
med icke mindre än 6—1. Serieslutstriden blev nu spän-
nande och oviss in till det sista då HIF lyckades passera
oss med 1 poäng. 2:dra plats var emellertid klar och vårt
lag erhöll silvermedaljer.

Så kom sommarmånaderna varunder våra spelare deltogo
i åtskilliga matcher för bl. a. Alliansen. I fotbollsveckan
belade vi första plats efter en synnerligen renommerande
seger över Österrikiska mästarna Rapid.
Höstomgången i 1930—31 års serie fick en synnerligen

dålig start för vårt vidkommande. Vi måste nämligen fara
hem från Eskilstuna med ett nederlag lydande på 1—7.
Fortsättningen skulle just ej bliva bättre, dels verkade la-
get ej så slagkraftigt som tidigare och förlorade därför en
del matcher, dels berövades vi två ärligt förtjänta poäng
genom det att Sv. F. F. Seriekommitté beslöt att tilldela
våra motståndare segern trots deras nederlag med 4—1.
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49
Genom ett missförstånd hade vi uppfattat saken så att vi

fortfarande hade rätt förlägga matchen till eftermiddagen.
Som emellertid bestämmelserna voro att efter denna tid

alla matcher skulle spelas senast kl. 1,30 ansågo höga ve-

derbörande att vi begått ett sådant fel att poängen borde
fråntagas oss. Beslutet väckte givetvis största uppmärk-

samhet i hela landet men intet var att göra åt saken och

efter höstomgångens slut hade vi i serien blott 13 poäng

efter 7 vunna, 4 förlorade och 1 oavgjord match.

1931 kom Föreningens fotboll genom årsmötesbeslut att

lyda under en särskild fotbollsstyrelse. Representations-

laget hade genomfört sin vinterträning på ett synnerligen

förtjänstfullt sätt men genom den ihållande vintern blev det

knappt med träningsmatcherna innan seriestarten. Sålunda

måste Alliansen inställa den vanliga triangelserien och efter

blott två träningsmatcher mötte vi Eskilstuna i första se-

 
REPRESENTATIONSLAGET 1931.

Fr. v. stående: A. Bergström, E. Andersson; G. Reis, G. Rydberg, F. Johansson.

Sittande: O. Johansson, G. Andersson, A. Rydberg, T. Larsson, H. Samuelsson

och E, Östlund.
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riematchen. Det blev seger med 6—0. Ytterligare 3 seg-

rar i följd förde laget upp till en hygglig placering i ta-

bellen, men höstens relativt svaga resultat gjorde att vi

hamnade på tredje plats, distanserade bl. a. av ATK med

samma poäng men bättre målkvot än oss.

Sommarmånaderna gåvo som vanligt våra spelare mycket

att göra. Bl. a. företogs en turné med följande lyckade

resultat: Kristianstad 8—1, K. B. Köpenhamn 1—1, Aarhus

2-0 och Odense 7—1. I juli deltogo vi som vanligt i fot-
bollsveckan och erövrade där tillsammans med GATS första

pris.

1931—32 års serie startades den 2 Augusti och besegrade

vi därvid seriens nykomlingar Malmö FF med 1—0 nere i

Malmö. Sedan kommo segrar och nederlag omvartannat

så att vi vid höstsäsongens slut lågo på tredje plats efter

AIK och ÖIS, dock blott få poäng efter, varför vi syntes

ha goda utsikter vid kommande vårmatcher.
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1932 voro våra spelare i farten redan så tidigt som den
28/2, med uteträning på Heden. Den 6 mars spelades den
första träningsmatchen mot Fässbergs IF. Triangelmatch-
erna mot resp. GAIS och ÖIS gåvo oss svidande nederlag
med resp. 3—6 och 1—5. Genom det att flera spelare
skadats och laget delvis föryngrts hade det ej sammaslag-
kraft som tidigare. Vi kunde ej heller i fortsättningen göra
oss riktigt gällande utan seriematcherna blevo omväxlande
segrar och nederlag. Vi hamnade dock på 4:e plats i se-
rien och erhöllo spelarne härför Förbundets bronsmedaljer.

Under sommarmånaderna företogs bl. a. en synnerligen

angenäm turné till Norrland varvid besöktes: Gävle, Hu-

diksvall, Sundsvall, Härnösand, Bollsta och Östersund. Re-

sultatet blev 5 segrar och en oavgjord match. Målkvoten

29—58. I den traditionella fotbollsveckan blevo vi tvåa efter

segraren GAIS. Så började 1932—33 års serie och detta
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synnerligen lyckligt. Laget var synnerligen föryngrat och

med ungdomlig entusiasm gingo pojkarne till verket. Es-

kilstuna avfärdades i första matchen med 4—0. Men hur

det var så visade det sig att det saknades en hel del rutin

bland pojkarne. Nederlagen kommo och vi sjunko betänk-

ligt ned i tabellen. Utdelningen i serien vid höstens matcher

blev blott 13 poängoch en sjätteplats i tabellen. Här gällde

det tydligen att under vintermånaderna söka åstadkomma

någon ändring omdet skulle bli någon marsch uppåt vid

serieslutet nästa vår.

1933 var träningen som vanligt förlagd till Exercishuset

och med all iver gingo spelarne in för den kommande sä-

songen. Första veckan i mars tränades för första gången

utomhus, men den tilltagande vintern tvingade spelarne

åter under tak. Den 12 mars var emellertid laget redo för

den första träningsmatchen vilken ägde rum å Carl Johans

torg mot Marieholms BOIS och resulterade i en seger med

4—1. Redan söndagen därpå gick den första triangel-

matchen av stapeln på Slottsskogsvallen, varvid vi beseg-

rades av GAIS med 4—1. Vår andra match i samma serie

resulterade emellertid i en seger över Örgryte med 4—1.

Då vi den 9 April skulle möta Sleipner i den första serie-

matchen hade laget haft relativt få tillfällen till ordentlig

utomhusträning, men det 'goda arbetet under vintern visade

sig komma väl till pass. Erik Hjelm tog nu hand omträ-

ningen, som förlagts till Ullevi. Vår första seriematch blev

en seger med 5—0 och 2 poäng lades därmedtill de 13 vi

hade sedan föregående år. De följande fyra matcherna

blevo även segrar men höstens svaga resultat gjorde det

omöjligt för laget att vid seriens slut belägga mer äntredje

plats. Belöningen blev alltså Förbundets små silverme-
daljer.

Under sommarmånaderna voro de flesta av våra spelare

engagerade i olika kombinationer mot in- och utländska lag

och ävenså i en del landsmatcher som längre fram skola

omnämnas. Under tiden pågick regelbundet träningen och
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synnerligen lyckligt. Laget var synnerligen föryngrat och

med ungdomlig entusiasm gingo pojkarne till verket. Es-
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matchen hade laget haft relativt få tillfällen till ordentlig
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sig komma väl till pass. Erik Hjelm tog nu hand omträ-

ningen, som förlagts till Ullevi. Vår första seriematch blev

en seger med 5—0 och 2 poäng lades därmedtill de 13 vi

hade sedan föregående år. De följande fyra matcherna

blevo även segrar men höstens svaga resultat gjorde det

omöjligt för laget att vid seriens slut belägga mer äntredje
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den 30 juli spelades den första matchen i 1933—34 års all-
svenska serie. Det var Sandviken som var vår motstån-
dare och det lyckades brukslaget att för första gången ge
oss ett nederlag. Resultatet blev 1—4.

Vi misströstade emellertid ej och den ena segern följde
efter den andra. Särskilt glädjande syntes oss vara att vi
på bortaplan nådde de största framgångarna exempelvis:
i Eskilstuna 9—2, Stockholm 3—2, Hälsingborg 1—0 o. s. v.
Den 22 oktober mötte emellertid vi vårt öde i Hälsingborgs
I. F. som inför 23,000 åskådare på Ullevi tog revansch för
det nederlag vi tidigare tillfogat dem. Resultatet blev nu
2-4, Den12 novemberavslutades seriens höstomgång mot
Sandvikens IF och denna gång var det vår tur att taga re-
vansch och denna löd på 3—2. Vår placering över vintern
blev alltså andra plats med 20 poäng, en poäng efter HIF.
Vi hade det alltså relativt gott ställt då vi gingo i vinteride
före starten av vårt jubileumsår 1934.

Jubileumsäret 1934

Som vanligt hade laget genomgått en grundlig inomhus-

träning i Exercishuset då våren nalkades och därmed de

första egentliga förberedelserna gjordes för den kommande

fotbollssäsongen. Vår ställning i allsvenskan var ju god

och det var ej utan att man mer än någonsin tidigare fun-

derade över ”guldet”, d. v. s. Fotbollsförbundets segerpre-

mice å seriens segrare.

Den 4 mars började dansen på Carl Johans torg inför,

som vanligt då Kamraterna ha sin vårpremier, en mäång-

tusenhövdad åskådareskara. Marieholms BOTS voro våra

motståndare som blevo besegrade med ej mindre än 8—0.

Söndagen därpå gästade vi Jonsered vars idrottsförening
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Söndagen därpå gästade vi Jonsered vars idrottsförening
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gjort 3—3. Därmed vunno vi årets tävling och fingo en
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första inteckning i Firma Bergströms ståtliga pris i vilket

GAIS tidigare har två inteckningar, Örgryte däremot ingen.

Så voro vi framme vid den 2/4 och därmed första serie-

matchen. Det var Elfsborg som gästade oss och vi note-

rade en seger med 2—1. Vår gode högerhalv Fritz Berg

som tänkt göra en comeback efter en tidigare skada hade i

Jonsered åter blivit :fördärvad. Olle Johansson fick nu

rycka in och uppställningen, som sedan visade sig bliva vår

ordinarie en längre tid var följande från mål till v. y An-

ders Rydberg, Urban Svensson, Carl Hyssén, Olle Johans-

son, Gunnar Löfgren, Ernst Andersson, Helge Jonsson,

Gunnar Rydberg, Arne Nyberg, Gunnar Reis och Gösta

Andersson. I den följande seriematchen segrade vi över

Gävle II med 4—0 och chansentill seger i serien syntes på

detta tidiga stadium ganska klar. Det visade sig emellertid

att vi varit för säkra på oss själva. Våra vänner från GAIS

och ÖIS besegrade oss med resp. 2—1 och 3—0 därmed be-

 
Mellan dusterna på fotbollsplanen är Expeditionslokalen en kär tillflyktsort för spelarne.
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som tänkt göra en comeback efter en tidigare skada hade i

Jonsered åter blivit :fördärvad. Olle Johansson fick nu

rycka in och uppställningen, som sedan visade sig bliva vår

ordinarie en längre tid var följande från mål till v. y An-

ders Rydberg, Urban Svensson, Carl Hyssén, Olle Johans-

son, Gunnar Löfgren, Ernst Andersson, Helge Jonsson,

Gunnar Rydberg, Arne Nyberg, Gunnar Reis och Gösta

Andersson. I den följande seriematchen segrade vi över

Gävle II med 4—0 och chansentill seger i serien syntes på

detta tidiga stadium ganska klar. Det visade sig emellertid

att vi varit för säkra på oss själva. Våra vänner från GAIS

och ÖIS besegrade oss med resp. 2—1 och 3—0 därmed be-
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57

fästande att ingen är att lita på i denna påfrestande serie,

inte ens vännerna. Så kommosegrar över Halmia med 3—1

och Halmstads BK 2—1. Ställningen var fortfarande ganska

god för oss och om vi blott i de tvenne återstående match-

erna kunnat klara hem segrar skulle mästerskapet varit

vårt. Allt såg bra ut i den första mot AIK på Ullevi. Vi

ledde med 3—1, men så flög antagligen något främmande i

pojkarne. De tappade stilen och ATK utjämnade till 3—3.

En poäng var emellertid räddad och lördagen den 20 maj

anträddes den viktiga resan till Gävle. En seger där och

ett nederlag för HIF eller även en knapp seger för dem

mot Halmia skulle ge oss seriesegern. HIF, eller kanske

man skulle säga Halmia gjorde sitt. Herbert Samuelsson

vär egen gamle Viking kämpade på Olympia tvenns matcher,

mot HIT för sitt eget lag, samt för Göteborgskamraterna,

som han litade på skulle klara upp Gävleborna. Tiksom

mot ATK föll vårt lag andra halvtid. Pressen och allt

Sveriges fölk har talat om ”nerverna” och kanske det ock-

så äro dessa som strejkar i deviktigaste ögonblicken för

våra pojkar. Gävle vann med 4—3 och härmed passerades

 

Bland Karlskrona-Kamrater 1934.
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58

vi även av GAIS. De små silverplåtarne kommo åter till

oss som så många ånger tidigare.

Nu var vänskapsmatchernas tid inne. Följande matcher

utkämpades under och efter midsommar: Karlshamns IFK

5—2, Karlskrona LUK 3—0, Lysekils IFK 1—0 samt Malmö

IFK 2 4.

Som laget på ett par punkter varit ganska svagt hade

Styrelsen sökt införskaffa en del nytt spelarematerial. Sä-

lunda kommo B. Hultfelt och W. Hultén, Fässbergs back-

par samt Gunnar Forsberg och S. Krook, Jonsereds höger-

ving att bliva införlivade bland våra medlemmar. De del-

togo 1 dessa vänskapsmatcher, varigenom de kommo i kon-

takt med laget och fingo en god träning i vårt spelsystem.

Den 11/7 samlade vi A och B-lagsspelarne till en tränings-

match på Ullevi lilla plan. A-laget vann visserligen med

5—0 men glädjande nog funno vi oss vara i besittning av så

goda reserver att vi med lugn tillförsikt kunde se höstsä-

 
Helge Jonsson strax innan han -pinnar. Zachrisson och gör första målet på

Örgryte i höstens seriematch (4 —1).
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songen an. Den nya bestämmelsen beträffande spelares
övergång från en Förening till en annan gjorde att man
mäste se till sitt hus och i detta avseende hade nog vår
Förening gjort allt som behövdes.

Så började då åter seriejäktet. 1934—33 års allsvenska
blev för vår del premier i Halmstad och det blev seger med
2—0. Laget var förändrat sålunda, att Hultfelt och Hultén
ersatt Urban Svensson och Calle Hyssén. Den senare var
skadad och måste en längre tid hålla sig borta. Liksom
alla tidigare år visade sig vårt lag vara ett av de allra
bästa. Efter Halmstadmatchen vunnovi i tur och ordning
över Sndviken (3—0), GAIS (5—2), Örgryte (4—1) och
åter Halmstads BK med 1—0,. Så mötte vi emellertid vårt
öde i Eskilstuna varifrån vi måste resa hem med ett 2—3
nederlag på halsen. Sedan blev det emellertid åter vinst.

Landskrona 2—1 och oavgjort i Hälsingborg 2—2. Den 14
oktober gjorde vi så ett besök i Gävle. Det var med käns-
lor av hämndlystnad som vår präktiga elva for norrut. Ännu

var ej den bittra vårsöndagen glömd och revanschen kom

också om än knappt. Vi segrade med 2—1. Följande sön-

dag blev en glänsande fotbollssöndag. 21,740 perso-

ner hade kommit tillstädes på Ullevi då vi mötte

A. LK. Genom seger med 1-—0 drogo vi ytterligare från

svartingarne som lågo oss hotande nära. Spänningen inför

höstsäsongens slut var nu stor och då vi redan söndagen

därpå hade returmatch mot ATK i Stadion är det ej att

undra på om det dividerades och multiplicerades veckan

därföre hur vår ställning skulle bliva över vintern. Genom

segern i Göteborg hade vårt lag inget att förlora, blott allt

att vinna i Stockholm och med fast beslut att kämpa till sitt

yttersta reste 11 blåvita till Stockholm lördagen den 27/10.

Resultatet blev att vi fingo vidkännas ett nederlag ly-

dande 0—3 (0—2). Ledningen i serien bibehölls ändock

och då denna minnesskrift går i tryck har tabellen följande

utseende:
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Två matcher återstå i år nämligen Landskrona borta och

Sleipner hemma. Vi få hoppas att vi med dessa skola kom-

ma upp till 21 poäng och därmed en betryggande ledning

över vintermånaderna. Ordinarie uppställning hösten 1934

har varit: A. Rydberg, W. Hultén, B. Hultfeldt, (Carl Hys-

sén), Fritz Berg (Olle Johansson), G. Löfgren, E. Anders-

son, H. Jonsson, G. Rydberg, A. Nyberg, G. Reis (S. Krook)

och G. Andersson.
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CWeservlagen ären 1930—1934.

1930

spelade vårt B-lag inalles 31 matcher, av vilka20 resulte-

rade i vinst, 3 blevo oavgjorda samt 8 förlorades. Målkvot:

87—38. I Göteborgs-serien (Reservlagsserien, klass I) be-

lade laget 3:dje plats. I Allsv. reservlagsserien, som det

året utvidgades till att omfatta samma område som allsv.

serien, div. I, återfanns laget efter höstomgången på tredje

plats efter AIK och Malmö-Kamr. — såsom bästa Göte-

borgsklubb. Bland B-lagets resultat från detta år förtjäna

särskilt nämnas segrarna över HIF:s reservlag med 5—0

och 4—1, över Gais B med 3—1 och 2—1 samt över Öis B-

med. 2—0.

 

Lag III blev oplacerat i Göteborgs-serien (Reservlagsser.,

kl. II), men erövrade 2:dra prie i Göteborgs-Alliansens re-

servlagsserie (seniorklassen). Matchstatistiken uppvisar

här bl. a. segrar över Falköping med 4—3, över Sjuntorps

IF med 7—2 samt över Alingsås IF B-lag med 5—2. Allt

somallt spelade laget 24 matcher, därav 12 v., 7 oa. och 5

förl. Målkvoten: 56—40.

Ynglingalaget, som byggts upp med stommen från 1929

års juniorlag, var årets framgångsrikaste reservlag inom

föreningen. Av 26 spelade matcher vunnos sålunda inte

mindre än 20, under det 4 blevo oavgjorda och endast 2

förlorades. Målkvoten var 73—23! Laget vann sin klass

i Göteborgs-serien (Reservlagsser. kl. IV), erövrade 1:sta

pris i Göteborgs-Alliansens reservlagser. (seniorkl.) samt

2:dra pris i den av oss arrangerade handicapser. Bland re-

sultaten märkas segrar över Elfsborgs C-lag med 3—0, Var-

bergs BOIS' reservlag med 2-—1 (i Gbg) och 4—2 (i V-g).
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YNGLINGALAGET 1930.

Staende fr. v.: O. Sjöström, G. Österberg, T. Johansson, G. Lindh, G. Bohman, V-.

Wallin, H. Setterlund, F. Åkervall och K. Schiller (reserv). Knästående fr. v.: S.-E.

Karlström, T. Andersson och C. Hyssén. (Ord. v. i. S. Hammar saknas å detta kort).

Flera av spelarne 1 detta lag visade sig så lovande, att man

hade rätt knyta stora förhoppningar till dem. Och, som vi

skola se av det efterföljande, infriades också våra förvänt-

ningar.

Juniorlaget spelade detta år icke mindre än 37 matcher,

av vilka 19 vunnos, 10 slutade oavgjorda och 8 förlorades.

Mälkvot : 64-44. Laget placerade sig som 2:a 1 Göteborgs-

serien (Juniorkl. ID), kom på «ndra plats även i Göteborgs-

Alliansens reservlagsserie (juniorkl.) samt segrade i IFK:s

handicapserie. En axplockning i matchstatistiken utvisar

bl. a. följande goda resultat: 2—1 mot Alingsås IF:s jun.,

1-—0 mot Gais, S—-1 mot ITerums IS B-lag, 4—2 mot Styrsö

BK:s B-lag samt 3—0 mot Bohus-Björkö-Kamr. B-lag.

1931

får betraktas som föreningens hittills mest framgångsrika

— vad seniorfotbollen beträffar. Icke blott representations-
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laget (varom berättas på annan plats i denna skrift) hade

nämligen en fin säsong, utan även B-laget och lag III nära

nog överträffade sig själva och höllo jämna steg med ”store

bror”.

B-iaget belade sålunda 2:dra plats i Allsv. reservlagsserien

1930—1931 — efter AIK. Vi hade samma poängsumma men

något sämre målkvot än Stockholmslaget. I Göteborgs-ser.

(Reserviagsser., kl. I) erövrade laget 1:sta pris med 13 po-

äng av 14 möjliga. Likaså hemfördes segern i Göteborgs-

Alliansens träningsserie (i vilken utom de tre storklubbar-

nes B-lag även Krokslätts 1:a lag deltogo detta år). I all-

sv. reservlagsser. 1931—32 låg B-laget efter höstomgångens

slut på 4:e plats, med endast 2 poäng efter det ledande la-
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borg B 5—0, mot Sleipner B 4—1 och mot Landala IF 6—0.

Lag III torde med 1931 ha avslutat den bästa säsong nå-

got av föreningens reservlag tidigare gjort. Att efter 30

spelade matcher blott ha lidit 1 nederlag (!) och spelat 2

oavgj. (Övriga 27 alltså vunna) är ju tämligen enastående

Målkvoten var också rekordartad: 105—16!
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lag III, som i finalen slog Örgryte med 3—2. Som detta

var första (och kanske enda) gången tävl. gällde ynglinga-

lag, anse vi oss böra namnge de nybakade C. M.-mästarne,
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YNGLINGALAGET 1931 (lag III.

(Vinnare av Centralföreningens mästerskap för ynglingalag).

Stående fr. v.: H. Jonsson, G. Werner, V. Wallin, G. Bohman, S. Hammar och F.

Åkervall. Knästående fr. v.: T. Andersson, S.-E. Karlström, T. Andersson, N. Mell-

qvist och H. Setterlund.

Nils Mellqvist, Tage Andersson, Viktor Wallin, Harry Set-

terlund, Helge Johnsson, Gustaf Werner, Gösta Bohman,

Sven Hammar och Folke Åkervall. Det var ett strongt lag,

inneslutande en hel del numera ganska kända namn. Sitt

tredje första pris det året lade lag III beslag på genom att

även vinha Göteborgs-Alliansens reservlagsserie (seniorkl.).

Våra nådde 7 poäng av 8 möjliga och målkvoten 11—1. Bland

lagets många vackra framgångar få vi här nöja oss med

några : Elfsborgs C-lag besegrades borta med 1—0 och hem-

ma med 2—0. Halmstads BK B-lag fick också tvenne ne-

derlag på halsen: i Halmstad vann IIL:an med 4—0 och i

Göteborg med 3—1. Vidare noterades segrar över bl. a.

Landala B 5—0, Frigga B 5—0 och Welox B 6—0. Enda

nederlaget kom på vårsidan mot Wargöns S. K. (där laget
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fick ställa upp med 3 res.) och löd på 2—1, men senare på
året tog laget revansch med 3—0 (båda matcherna gingo i
Wargön).

Juniorlaget hade en jämförelsevis god säsong, även om
man i början måste kämpa med en del svårigheter. Laget
var helt nytt, och då tar det ju alltid sin tid innan detsamma

svetsats samman. Under året spelades 27 matcher, varav

15 v., 3 oa. och 9 f. Målkvot: 45—28. I Göteborgs-serien

(juniorkl. 1) kom laget på 5:te plats och i Göteborgs-Alli-

ansens reservlagsserie (juniorkl.) på tredje. I D. M. be-

segrades vårt lag av de slutliga segrarna, GAIS, med 2 mål

mot 1: Av resultaten må nämnas segr. över Alingsås IF

jun. med 2—1, Lilla Edets IS B-lag med 2—0, ÖIS med 5—1,

Elfsborg med 1—0, Varbergs Bois med 4—1.

1932

blev också ett gott år för reservlagen, som nu endast voro

två till antalet — B-laget och juniorlaget. Föregående års

framgångsrika tredje lag hade beklagligt nog skingrats. En

del av spelarna kommo dock med 1 vårt B-lag, medan några

gingo till andra klubbar.

B-laget spelade detta år allt som allt 31 matcher, varav

24 v., 0 oa. och 7 f. Målkvoten: 114—36. I Allsv. reserv-

lagsserien 1931—1932 utgick laget som segrare efter en

hård uppgörelse i den sista matchen mot AIK., som dock

besegrades med 3—1. Även i Göteborgs-Alliansens trä-

ningsserie erövrades 1:sta pris, men i Göteborgs-serien (Re-

servlagsser., kl. I) fick man nöja sig med 2:dra plats. I den

nya Allsv. reservlagsser. (västra gruppen) 1932—1933 låg

B-laget efter höstomgången tvåa — endast en poäng efter

ledande Halmstads BK. I slutet på juli företog laget en

resa till Danmark (Jylland) och spelade 2 matcher i Hjör-

ring, vilka båda vunnos. Resultaten blevo 8—2 och 7—1.
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B-LAGET 1933.

Fr. v. stående: H. Jonsson, H, Setterlund, G. Bohman, F. Pettersson, U. Bergman, O.Jo-
hansson, V. Wallin, E. Larsson, T. Andersson, M. Åkervall, H. Abrahamsson, o. U. Svensson.

Bland årets matcher kunna f. ö. nämnas segr. över Elfs-
borg B med 3—0 och 3—2, över ÖIS B med 3—2, 2—1 och
3—1, över Halmia B med 6—1, över Gais B med 4—2 och
4—1.

 

Juniorlaget kunde se tillbaka på en synnerligen lyckosam
säsong. Inalles spelade laget 25 matcher, varav 21 v., 2 oa.
och blott 2 förl. Målkvot: 64—10! En fin prestation !La-
get hemförde för andra gången i föreningenshistoria (första
gången var 1927) distriktsmästerskapet. Elvan som vann
hade följande uppställning fr. mål till v. y.: E. Sjöberg, H.
Lindroth, E. Thörnqvist, E. Tolinsson, S. Johannesson, A.
Rosén, Å. Östergren, N. Wenzel, Ä. Olofsson, O. Andreas-
son och FH. Berndtsson. Vidare segrade laget i Alliansens
träningsserie för juniorlagen (där Öis, Gais, IFK och Elfs-
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JUNIORLAGET 1932.

Distriktsmästare.

Stående fr. v.: Å. Östergren, N. Wenzel, Å. Olofsson, O. Andreasson o. H. Berndtsson.
Knästående fr. v.: E. Tolinsson, S. Johannesson o. A. Rosén. Sittande fr. v.: H.

Lindroth, E. Sjöherg o, E. Thörnqvist.

borg, Borås, voro med). I Göteborgs-ser. (juniorkl, I)

gick det däremot icke fullt så bra, utan man fick nöja sig

med en tredje placering. Årsstatistiken upptager bl. a. ne-

danstående resultat: segr. över Gais med 2—1 (final i D.

M-.), 1—0, 2—0, över Öis med 3—1 och 3—0, över Elfsborg

med 1—0 och 4—0, över Falkenbergs FF:s jun. med 4—0.

hade B-laget en av sina bästa säsonger. Av 37 spelade

matcher vunnos 28, 2 slutade oavgjorda och 7 förlorades.

Målkvoten blev så god som 134—43. Laget hade under

hand förändrats rätt betydligt men de yngre spelarne ha väl

fyllt sina platser och bland dem ha vi även funnit en hel
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del lovande ämnen. Laget har omhänderhafts av. Gösta

Wahlgren, som även skött träningen, och noterades segrar

1 de tre olika tävlingarlaget deltagit i nämligen Allsvenska

reservlagsserien 1932—33, Göteborgs-seriens reservlagsklass

I samt i Alliansens träningsserie.

 
GÖSTA WAHLORENB-lagets ledare och tränare.

III-laget spelade under 1933 27 matcher och trots de åder-

låtningar som helt naturligt uppstått då B-laget fått pröva

en del förmågor och därvid lånat från III-an, får man säga

att laget gått igenom säsongen på ett hedrande sätt. I den

serie det deltagit i, nämligen Västra reservlagsserien blev

placeringen vid årets slut 4:e plats, med goda utsikter till

förbättring kommande vår.

Juniorlaget, vilket liksom I1II-an omhänderhafts av Erhard

Svanborg, nykonstruerades så gott som helt detta år, var-

för givetvis resultatet ej blivit så gott som man från början
önskat. Inalles spelades 25 matcher. I Göteborgs-serien
erövrades 3:dje pris. Liksom i övriga reservlag fanns i
juniorlaget ett par stycken synnerligen lovande spelare som
sedermera låtit tala om sig i högre lag.
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III-laget spelade under 1933 27 matcher och trots de åder-

låtningar som helt naturligt uppstått då B-laget fått pröva

en del förmågor och därvid lånat från III-an, får man säga

att laget gått igenom säsongen på ett hedrande sätt. I den

serie det deltagit i, nämligen Västra reservlagsserien blev

placeringen vid årets slut 4:e plats, med goda utsikter till

förbättring kommande vår.

Juniorlaget, vilket liksom I1II-an omhänderhafts av Erhard

Svanborg, nykonstruerades så gott som helt detta år, var-

för givetvis resultatet ej blivit så gott som man från början
önskat. Inalles spelades 25 matcher. I Göteborgs-serien
erövrades 3:dje pris. Liksom i övriga reservlag fanns i
juniorlaget ett par stycken synnerligen lovande spelare som
sedermera låtit tala om sig i högre lag.
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1934.

Jubileumsåret avverkade vårt B-lag 30 matcher, de flesta
resulterande i segrar. Början gjordes ungefär samtidigt
med A-laget och det var efter en synnerligen väl genom-
förd vinterträning laget började sin säsong. Ledningen och

utomhusträningen omhänderhaddestidigare förtjänstfullt av

Gösta Wahlgren och i de tävlingar laget deltogo i blev det
överallt segrar, sålunda grövrades 1:sta pris i såväl Göte-
borgs-serien som i Alliansens träningsserie och i allsv. re-

servlagsserien 1934—35 ligger laget över vintern på första

plats. Bland uppmärksammade resultat under året kunna
nämnas mot Gais B 4—1, 3—1 och 1—0, mot Öis B 3—0,

Halmia B 6—1 m. m. Uppställningen har helt förklarligt

varierat betydligt under året. Genom Hulténs och Hult-

feldts inträde i A-laget, återgingo Wallin, Svensson och

Hyssén till reserverna och därtill kommo även Forsberg och

Krook från Jonsered. Sensommarens ordinarie B-lag var

-=
TF

€
3
a
?
-=

 
B-LAGET 1934.

Fr. v. stående: S. Andersson, G. Forsberg, S Krook, U. Svensson, V. Vallin, H. Setter-

lund, G. Reis, GQ. Wahlgren (ledare). Knästående fr. v.: E. Hyssén, N. Wallin, E.

Svensson, C. Hyssén och U. Bergman.
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följande från mål till v. y.: E. Svensson, N. Wallin, C. Hys-

sön, F. Berg, W. Wallin, II. Setterlund, S. Krook, G. Fors-

berg, 5. Andersson, E. Ilyssén och U. Bergman.

3:dje laget spelade under 1934 29 matcher, varav ej mindre

re än 20 slutat med seger. Taget har omhänderhafts av

Erhard Svanborg som med van och säker handtillfört före-

ningn en hel del lovande yngre spelare. Under sensomma-
ren började vår gamle A-lagsspelare Erik Andersson ägna

sina krafter och sitt kunnande för III-lagets träning, ett

steg som vi tro Föreningen så småningom kommer att få

nytta av. Bland de resultat som laget i år uppnått kunna

Vänersborg B 3—0, Fässbergs B 5—1, Partille B 7—0, Aling-

nämnas Örgryte III, 2—0, 4—1, 4—1, GATS ITI 1—1, 2-2,

sås B 8—2 m. m.

,

 
LAG III 1934,

Stående fr. v.: O. Andreasson, K.-E. Eliasson, A. Olofsson, P. Ahlberg, L. Olsson, S.
Johannesson, B. Andersson o. E. Svanborg (ledare). Knästående fr. v.: K.-E. Berg-

gren, T. Pettersson, S. Bengtsson, B. Hindström o. N. Wenzel.

Juniorlaget spelade 1934 23 matcher. Laget har liksom
III-an skötts av Svanborg som ju har mångårig praktik då
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JUNIORLAGET 1934.

Stående fr. v.: O. Johansson, Y. Persson, J. Larsson, S. Boman och B. Berndtsson.

Knästående fr. v.: B. Walther, A. Andersson o. N. Hellgren. Sittande fr. v.: B.

Svensson, N. Andersson och F. Johansson.

det gäller draga fram småttingarne i dagsljuset och sedan

skilja agnarne från vetet, d. v. s. se till vad som är värde-

fullt och behålla detsamma.

Bland årets resultat böra här omnämnas mot Varbergs

BOIS 6—2 och 6—1, Hisingstads IS 8—0 och 5—0, G. A. I.

K. 7—0. Till nästa år är fortfarande över halva laget ju-
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ERHARD SVANBORGledare för III-laget och juniorlaget.

faktorerna i en stor förenings arbetsprogram. Den dag
man märker att det saknas fullgoda ersättare i represen-
tationslaget skall man hastigt få se resultat som kan leda
till en del tråkigheter i form av nederlag och degradering.
Vi kunna emellertid nu se ljust på framtiden och hoppas

att det förtroende vi ha för våra unga spelare skall visa sig
vara berättigat.

NO
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Allmän >)drott.

1904—1929.

I. F. Kamraterna hade från början allmän idrott på pro-

grammet, men först 1905 började man så smått med en

del poängtävlingar för medlemmarna, vilka den tiden så

gott som samtliga voro fotbollsspelare.

Föreningens första framträdande som tävlingsarrangör
skedde 1908, då Cirkus förhyrts till stora tävlingar i inom-

hushopp, brottning och atletik, vilka idrotter vid denna tid-

punkt voro synnerligen populära.

Herbert Johansson och Obadja Eriksson, voro de första

av våra idrottsmän, som hedrades med titeln distriktsmäs-

tare. Den förstnämnde vann stavhopp och den senare dis-

kuskastning 1908.

De närmast följande åren gjorde föreningens löpare stora

framsteg. Hugo Holsner, Hilding Carlsson, Charles Luther

och Löwendahl voro den tiden ansedda män och A. Ahlgren

blev sedermera landets förnämsta Marathonlöpare. Han

innehade världsrekordet på distansen 20,200 m. med tiden

2.24.15 så länge officiellt rekord noterades. (I Boston-
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marathon i U. S. A., som löptes i nedförsluttning utan vänd-

punkt, har dock bättre tider noterats). Vår förste svenske

mästare var Karl Stafsing (i gång).

En av föreningens mest berömda idrottsmän var den gu-

dabenådade löparen Erik Backman, som en följd av år var

landets bäste på 5- och 10,000 m. Åren 1918—1919 torde

han säkerligen ha saknat konkurrens i hela världen. Vid

denna tid lade man särskilt på minnet sådana namn som

Werner Magnusson (svensk mästare på 2 mil 1919 och 1921

samt olympiarepresentant 1920 och för övrigt god terräng-

löpare) ,Josef Holsner (repr. i landskampen mot Norge

och Danmark 1919 samt vid olympiaden 1920), Erik Söder-

bom (landskampsrepr. 1921, segrare på 1,500 m. vid svenska

spelen 1922) samt Adolf Johansson (”Boysen”), vilken re-

dan då ett 10-tal är nått fina placeringar i Kungsbackalop-

pet och andra liknande tävl., något som han sedermera fort-

satte medtill 1925.

1920 var ett framgångsrikt år för I. F. K., vilket belv-

ses av det faktum att 13 d.-m.-tecken hamnade hos de bläå-

vita, ÖIS fick stryk på 15X400 m. och den föregående år

uppsatta ”Spartastatyetten” hemfördes för andra gången.

(Om denna statyett tävlades på 4X1,500 m. mellan I. K.

Sparta, Köpenhamn, och vår förening). ”Stjernepokalen”

på 4X1,500 m. erövrades likaledes. Båda dessa ståtliga lag-

pris togo vi för alltid 1922, då vi också för sista gången

hemförde ”Thorshaugsstatyetten”, det stora norska vand-

ringspriset i terräng, genom Erik Larsson, Nils Bergström,

Werner Magnusson och Erik Löfgren.

Redan 1915 ägde löpningen ”Göteborg runt” rum för

första gången. Denna tävling har sedermera blivit den, där

vår goda genomsnittsstandard bland löparne bäst kommit

till sin rätt. En sådan tävling vinnes ej på 2 eller 3 ”stjär-
nor”, det måste vara goda mannar över lag. 1920 hem-

förde vi det första vandringspriset för alltid. I tävlingen om

det andra priset i ordningen noterade vi 3 raka segrar, vil-

ket är anmärkningsvärt, då vi 1922 hade en del av våra
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Sparta, Köpenhamn, och vår förening). ”Stjernepokalen”

på 4X1,500 m. erövrades likaledes. Båda dessa ståtliga lag-
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ringspriset i terräng, genom Erik Larsson, Nils Bergström,

Werner Magnusson och Erik Löfgren.

Redan 1915 ägde löpningen ”Göteborg runt” rum för

första gången. Denna tävling har sedermera blivit den, där

vår goda genomsnittsstandard bland löparne bäst kommit

till sin rätt. En sådan tävling vinnes ej på 2 eller 3 ”stjär-
nor”, det måste vara goda mannar över lag. 1920 hem-
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ket är anmärkningsvärt, då vi 1922 hade en del av våra
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bästa löpare i Oslo, där de, såsom ovan nämnts, togo ”Thors-
haugsstatyetten” för alltid. Även i tävlingen om det tredje
priset kommovi att utgå som segrare 3 år å rad, vilket vi
skola finna i fortsättningen.

1920—22 höllo sig våra bästa löpare i den svenska eliten
(kastare och hoppare saknades så gott som fullständigt),
men 1923 började man skönja en tillbakagång.  ”Stjärn-

löparna” började åldras och några nva ”stjärnor” kommo

ej i de gamlas ställe.

Detta år arrangerade vi s.-m. i terräng, varvid W. Mag-

nusson placerade sig som 2:a efter Wide, medan N. Berg-
ström blev 5:a, E. Larsson 10:a och E. Löfgren 15:de. Ge-

nom dessa hemförde vi andra lagpris efter Fredrikshov. På
försommaren voro 4 av våra bästa löpare på turné till Wien

och Budapest. 1923 kunde vi göra oss gällande i hopp och

kast bättre än tidigare. Hugo Simonson (sedermera svensk

mästare i stavhopp, fast då repr. annan förening) nådde

fina resultat i stav- och längdhopp, John Börjesson var god

i höjdhopp och Joel Rosell i längdhopp.

Påföljande år visade en ännu mera markant tillbakagång

vad ”stjärnorna” beträffar, men medelmåttorna hade växt

1 antal i minst samma grad, vilket skulle innebära att vår

allmänna idrott efter hand blivit lagd på en bredare basis.

De traditionella framgångarna i terräng och ”Göteborg

runt” kunde dock fortfarande noteras.

Gösta Rehnbom åstadkom under året en fullkomlig re-

volution i vår rekordtabell genom att lägga sig till med

rekord i spjut, kula och diskus.

Då det gällde att remplacera Holsner, Söderbom, Kron-

berg, Oscar Svensson m. fl. sågo herrar ledare med tillför-

sikt till den 1922 bildade Ungdomsavdelningen. Där hade

man Sven Olsson, vilken redan som 18-åring blivit såväl

junior- och senior-distr.-mästare på 1,500 m., Liljeros, god

terränglöpare, m. fl. Till dessa ställdes nu hoppet, och vi

skola framdeles få se om de infriat förväntningarna eller ej.

1923 hävdade vi mer än tidigare vår ställning som stadens
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bästa löpareklubb. Vid vårens terränglöpningar erövrades
en mängd priser, Erik Löfgren och Ragnar Liljeros käm-
pade tappert för de blåvita färgerna och belöningen uteblev
ej. Göteborg runt togs detta år hem på rekordtid 46.44.2
och i höstens tävlingar voro våra medlemmarflitigt i elden.
Uppmärksammad inom föreningen blev detta år en viss
herre vid namn K. G. Björck och att han sedaninfriat för-
hoppningarne torde vara allom bekant.

1926 började lyckligt med idel segrar i terrängloppen och
senare sågo vi Liljeros som segrare i Partilleloppet. Göte-
borg runt blev åter &n seger och tiden visade åter nytt
rekord 46.19. |
Våra medlemmar Björck, Liljeros och Wiktor Naess syn-

tes allt som oftast i prislistorna och kring dessa samlades
en hel del ungdomar somvi sedermera haft glädje av. Vid
årets DM.-tävlingar crövrades av oss ej mindre än 7 1:sta,
12 2:dra och 3 3:dje pris.

1927 började ej så vackert som tidigare år. Våra ter-
ränglöpare funno ej formen och de vackra segrar vi tidi-
gare varit vana vid uteblevo. Uddevalla- och Borås-borna
började mer och mer göra sig hemma i Göteborgsterräng-
erna och striderna blevo allt hårdare.

Liljeros segrade åter i Partilleloppet och hade efter sig
i mål klubbkamraten Rudolf Olsson. Den senare segrade
senare på säsongen i Kungsbackaloppet.

I Göteborg Runt-tävlingen hade uppsatts ett nytt vand-
ringspris då vår Förening tidigare hade erövrat det gamla
för alltid. Vi segrade även detta år och fingo vår första
inteckning i Göteborgstidningens 4:de pokal.

1928 började inomhusträningen under Wiktor Hanssons
ledning och densamma bedrevs med stort intresse av före-
ningens medlemmar.

I Partilleloppet segrade Werner Magnusson med Set Ols-
son som tvåa. Göteborg runt som ju tidigare sett oss som
segrare inställdes detta år men deltogo vi istället i Malmö-
stafetten, där vi blevo bästa svenska lag. 2 Köpenhamns-
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hoppningarne torde vara allom bekant.

1926 började lyckligt med idel segrar i terrängloppen och
senare sågo vi Liljeros som segrare i Partilleloppet. Göte-
borg runt blev åter &n seger och tiden visade åter nytt
rekord 46.19. |
Våra medlemmar Björck, Liljeros och Wiktor Naess syn-

tes allt som oftast i prislistorna och kring dessa samlades
en hel del ungdomar somvi sedermera haft glädje av. Vid
årets DM.-tävlingar crövrades av oss ej mindre än 7 1:sta,
12 2:dra och 3 3:dje pris.

1927 började ej så vackert som tidigare år. Våra ter-
ränglöpare funno ej formen och de vackra segrar vi tidi-
gare varit vana vid uteblevo. Uddevalla- och Borås-borna
började mer och mer göra sig hemma i Göteborgsterräng-
erna och striderna blevo allt hårdare.

Liljeros segrade åter i Partilleloppet och hade efter sig
i mål klubbkamraten Rudolf Olsson. Den senare segrade
senare på säsongen i Kungsbackaloppet.

I Göteborg Runt-tävlingen hade uppsatts ett nytt vand-
ringspris då vår Förening tidigare hade erövrat det gamla
för alltid. Vi segrade även detta år och fingo vår första
inteckning i Göteborgstidningens 4:de pokal.

1928 började inomhusträningen under Wiktor Hanssons
ledning och densamma bedrevs med stort intresse av före-
ningens medlemmar.

I Partilleloppet segrade Werner Magnusson med Set Ols-
son som tvåa. Göteborg runt som ju tidigare sett oss som
segrare inställdes detta år men deltogo vi istället i Malmö-
stafetten, där vi blevo bästa svenska lag. 2 Köpenhamns-
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kiubbar voro före i mål. Vi deltogo senare på året i DM.
och SM och i de senare blev bl. a. K. G. Björck 2:a på 800
meter efter Byhlén.

1929, jubileumsåret visade en allmän uppryckning inom

vår allmänna idrott. I inomhustävlingarne placerade våra

representanter sig synnerligen gott och i terrängloppen er-

övrade vi bl. a. DM.-tecknet i lagtävling. Partilleloppet

biev en seger för Liljeros och i Göteborg runt hemförde vi

överlägset segern. K. G. Björck trädde nu fram i eliten

och deltog med framgång i flera landskamper och satte bl.

a. nytt distriktsrekord på 800 meter med tiden 1.54.8.

Av ovanstående korta skildring av idrotten under åren

1904—1929 framgår att det speciellt är i löpningar vår Före-

ning haft de största framgångarne. Vi ha emellertid bland

oss ett stort antal ungdomar som slagit sig på även kast

och hopp och med den sammanhållning och goda ledning

den allmänna idrotten kan ståta med ha vi all anledning

se ljust på framtiden och: att framgångar även noterats på

andra områden än löpningens skall följande skildring av den

scnaste 5-årsperioden 1929—1934 tillfullo utvisa.

1930—1934.

Inomhusträningen som pågått sedan November 1929 vi-
sade sig locka fullt hus i Exercishuset och då 1930 ingick
kade vi väl en 60 mani ledet. ”Traditionsmässigt gingo vi
in för att systematiskt skapa ett gott stafettlag till Göte-
borg runt. Beklagligt nog beslöto emellertid kommitterade
att detta år slopa denna tävling vilket var en stor missräk-
ning för oss som i många år lyckats så bra i densamma.

Som ett surrogat anordnades emellertid en annan löpning

av Idrottsalliansen, vilken emellertid, enligt vårt förmenan-
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de, på intet sätt kunde ersätta den, särskilt ur propaganda-

synpunkt, ståtliga stafetten runt staden.

Vi fingo emellertid ersättning genom deltagande i ”Mal-
mö runt”, där vi belade 3:dje plats som bästa svenska lag.

Samma dag hemförde våra juniorer sin klass i Uddevalla
runt.

Bortsett från det avbräck, som slopandet av Göteborg

runt vållade var året för övrigt fyllt av tävlingar. Sålunda
representerades vi framgångsrikt i vårens terränglöpningar

och även till en del i inomhusidrotten.

I de längdlöpningar, som i staden anordnades under året

voro vi representerade av Set Olsson och i landskapsmatch-

en mot Skåne deltogo Sven Olsson och K. G. Björck. I
DM.-tävlingen för juniorer segrade Brandin i diskus. Erik
Andersson i stavhopp och Rune Johansson på 1500 meter.
I seniorernas tävling segrade Björck på 1500 m. I täv-
lingen om Distriktets belöningspris blevo vi trea efter Ör-

gryte och Wega, vilket visar att standarden sedan föregå-

:ende år hållits väl uppe.

Årets mest framgångsrike idrottsman var K. G. Björck,
som bl. a. deltog som Sveriges representant i matchen mot
Norge.

Under året utkämpades en klubbmatch mot Falköpings
G. ochI. S. vilken emellertid slutade med Falköpingsbornas
seger.

Inalles anordnades under 1930 79 poängtävlingar inom-
hus och utomhus, varav 46 för seniorer och 33 för juniorer.
Liksom under föregående år hade vi inom den allmänna
idrotten samarbete med Örgryte I. S., RIK och KFUM,
men av okänd anledning drog sig Örgryte från detsamma
varmed denna allians upplöstes.

1931 började inomhusträningen den 9 januari och leddes
då av Viktor Hansson.

I början av Mars påbörjades terränglöpningen, varvid
särskilt våra juniorer flitigt deltogo. I Vikingens terräng
segrade B. Sundvall och Tage Johansson blev tvåa i junior-
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Liksom under föregående år hade vi inom den allmänna
idrotten samarbete med Örgryte I. S., RIK och KFUM,
men av okänd anledning drog sig Örgryte från detsamma
varmed denna allians upplöstes.

1931 började inomhusträningen den 9 januari och leddes
då av Viktor Hansson.

I början av Mars påbörjades terränglöpningen, varvid
särskilt våra juniorer flitigt deltogo. I Vikingens terräng
segrade B. Sundvall och Tage Johansson blev tvåa i junior-

18

de, på intet sätt kunde ersätta den, särskilt ur propaganda-

synpunkt, ståtliga stafetten runt staden.

Vi fingo emellertid ersättning genom deltagande i ”Mal-
mö runt”, där vi belade 3:dje plats som bästa svenska lag.

Samma dag hemförde våra juniorer sin klass i Uddevalla
runt.

Bortsett från det avbräck, som slopandet av Göteborg

runt vållade var året för övrigt fyllt av tävlingar. Sålunda
representerades vi framgångsrikt i vårens terränglöpningar

och även till en del i inomhusidrotten.

I de längdlöpningar, som i staden anordnades under året

voro vi representerade av Set Olsson och i landskapsmatch-

en mot Skåne deltogo Sven Olsson och K. G. Björck. I
DM.-tävlingen för juniorer segrade Brandin i diskus. Erik
Andersson i stavhopp och Rune Johansson på 1500 meter.
I seniorernas tävling segrade Björck på 1500 m. I täv-
lingen om Distriktets belöningspris blevo vi trea efter Ör-

gryte och Wega, vilket visar att standarden sedan föregå-

:ende år hållits väl uppe.

Årets mest framgångsrike idrottsman var K. G. Björck,
som bl. a. deltog som Sveriges representant i matchen mot
Norge.

Under året utkämpades en klubbmatch mot Falköpings
G. ochI. S. vilken emellertid slutade med Falköpingsbornas
seger.

Inalles anordnades under 1930 79 poängtävlingar inom-
hus och utomhus, varav 46 för seniorer och 33 för juniorer.
Liksom under föregående år hade vi inom den allmänna
idrotten samarbete med Örgryte I. S., RIK och KFUM,
men av okänd anledning drog sig Örgryte från detsamma
varmed denna allians upplöstes.

1931 började inomhusträningen den 9 januari och leddes
då av Viktor Hansson.

I början av Mars påbörjades terränglöpningen, varvid
särskilt våra juniorer flitigt deltogo. I Vikingens terräng
segrade B. Sundvall och Tage Johansson blev tvåa i junior-

18

de, på intet sätt kunde ersätta den, särskilt ur propaganda-

synpunkt, ståtliga stafetten runt staden.

Vi fingo emellertid ersättning genom deltagande i ”Mal-
mö runt”, där vi belade 3:dje plats som bästa svenska lag.

Samma dag hemförde våra juniorer sin klass i Uddevalla
runt.

Bortsett från det avbräck, som slopandet av Göteborg

runt vållade var året för övrigt fyllt av tävlingar. Sålunda
representerades vi framgångsrikt i vårens terränglöpningar

och även till en del i inomhusidrotten.

I de längdlöpningar, som i staden anordnades under året

voro vi representerade av Set Olsson och i landskapsmatch-

en mot Skåne deltogo Sven Olsson och K. G. Björck. I
DM.-tävlingen för juniorer segrade Brandin i diskus. Erik
Andersson i stavhopp och Rune Johansson på 1500 meter.
I seniorernas tävling segrade Björck på 1500 m. I täv-
lingen om Distriktets belöningspris blevo vi trea efter Ör-

gryte och Wega, vilket visar att standarden sedan föregå-

:ende år hållits väl uppe.

Årets mest framgångsrike idrottsman var K. G. Björck,
som bl. a. deltog som Sveriges representant i matchen mot
Norge.

Under året utkämpades en klubbmatch mot Falköpings
G. ochI. S. vilken emellertid slutade med Falköpingsbornas
seger.

Inalles anordnades under 1930 79 poängtävlingar inom-
hus och utomhus, varav 46 för seniorer och 33 för juniorer.
Liksom under föregående år hade vi inom den allmänna
idrotten samarbete med Örgryte I. S., RIK och KFUM,
men av okänd anledning drog sig Örgryte från detsamma
varmed denna allians upplöstes.

1931 började inomhusträningen den 9 januari och leddes
då av Viktor Hansson.

I början av Mars påbörjades terränglöpningen, varvid
särskilt våra juniorer flitigt deltogo. I Vikingens terräng
segrade B. Sundvall och Tage Johansson blev tvåa i junior-



79

klassen säkrande lagsegern åt oss. Utomhusträningen för-
lades till Slottsskogsvallen och inriktades liksom tidigare
år på Göteborg runt. Trots att vi i denna gingo under den
gamla rekordtiden blevo vi emellertid slagna av Örgryte,
som tydligen hade ett jämnare lag. På lilla banan segrade
emellertid våra juniorer på ny rekordtid. I stafetten Udde-
valla runt segrade ävenså våra juniorer medan seniorlaget
ej blev bättre än trea. Detta har emellertid sin förklaring
i att K.G. Björck, E. Clark och Erik Nilsson samma dag
deltogo som Göteborgs representanter i landskapsmatchen
mot Skåne.

I tävlingen om Centralföreningens mästerskap kunde vi
notera flera segrar genom Clark och juniorerna Tage Jo-
hansson, W. Ståhlgren och Arne Larsson, och i D. M. seg-

rade Björck på 800 m., Clark på 1500 och Erik Nilsson i

stavhopp.

Vid S. M. i Stockholm den 15, 16 Augusti erövrade Björck
sitt första Svenska mästerskap segrande på 800 m. medti-

den 1.57.6 Björck representerade sedan vårt land i match-

erna mot Norge A och Finland. Mot Norge B deltog Erik

Nilsson i stavhopp.

Vid en juniormatch mot Elisborg blevo vi knappt beseg-

rade, med poängen 91—386.

Utomi alla tävlingarna i vår stad tävlade flera av våra

medlemmar å andra orter och även i utlandet. Sålunda

lyckades det Björck att i Berlin besegra både Peltzer och

Larva nående den goda tiden av 1.56.7 på en regntung bana.

Med denna och andra segrar dokumenterade sig Björck

som en av landets bästa löpare. Erik Clark nådde i Stock-

holm 1.58 på 800 m. och 4.04 på 1500 meter vilket lovade

. gott för framtiden.

På hösten anordnades ett flertal orienteringslöpningar

och hade vi vår egen förlagd till Floda med ett deltagare- .

antal av ej mindre än 225 st.

Under 1931 sattes följande klubbrekord: 800 m. Björek

med tiden 1.54.2, 880 yards likaså Björck 1.57.6 och å 1000
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meter Björck 2.30, på 1500 m. Erik Clark 4.04 och i stav-

hopp av Erik Nilsson med höjden 3.83 .och i kulstötning av
Arnold Larsson med resultatet 11.38.

 
K, G. BJÖRCK och ERIK CLARKtvå av vår idrotts trumfess.

I tävlingen om distriktets belöningspris belade vi 1931
andra plats, en förbättring alltså sedan 1930 då vi blevo trea.
"Den 27 September anordnade vi med ÖrgryteI. S. stora

internationella tävlingar å Slottsskogsvallen, vilka samlat
en publik på omkring 10,000 personer, en förvånande mer
glädjande stor församling då man betänker att regnet öste
ned så gott som under hela tillställningen.

—

Tävlingarne
blevo emellertid lyckade och särskilt i 800 metersloppet
nåddes tider som kunna anses fenomenala då banorna stodo
under vatten. Segrare blev Larva, Finland medtiden 1.53.&
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Tvåa Keller, Frankrike och trea K. G. Björck med samma
tid 1.54.2. På 1500 meter fick Erik Clark den goda tiden
4.05.6 noterad.

1932 började liksom alla tidigare år med inomhusträning
i Exercishuset, men densamma hade nu övertagits av Erik
Nilsson, sedan Viktor Hansson avsagt sig uppdraget. Under
vintermånaderna anordnades ett flertal poängtävlingar i

inomhusidrott liksom klubbmästerskapstävlingar. I Mars

började vid Lödöseskolan terränglöpningarna, samlande ett

stort antal deltagare.

I Vikingens terränglöpning segrade vi i lagtävlingen och

fingo dessutom ett flertal individuella goda placeringar.

Vår egen terränglöpning, med start och mål förlagt till

Slottsskogsvallen samlade rekordartat deltagande. Utdel-

ningen blev emellertid för vår egen del relativt svag, en-

dast 2 st. andrapris i lagtävlingarna.

Utomhusträningen började på allvar i maj månad å Slotts-
skogsvallen. Början gjordes med uttagningstävlingar för

Uddevalla runt vari vi deltogo med 2 senior och 1 juniorlag.

Det blev seger i båda klasserna och fingo vi därmed behålla

juniorpriset för alltid.

Vid idrottsmatchen mellan Skåne och Göteborg, som det-

ta år förlades till Malmö deltogo från vår Förening Björck,

Clark och Erik Nilsson, varvid de förstnämnda segrade å

resp. 800 och 1500 m. och Nilsson blev 2:a i stavhopp. I

Centralföreningens mästerskapstävlingar segrade Toivo

Lindström på 400 m.

Den 30—31 juli avhöllos Kamratmästerskapen i Sävsjö

varvid vi deltogo med en god trupp. K. G. Björck blev

därvid mästare på såväl 400 som 800 m. och vårt stafett-

lag hemförde likaså seger på 4X400 meter.

I DM för seniorer blev Björck 1:a och Clark 2:a på 800

m., Clark segrade dessutom på 1500, Erik Holmberg i häck-

löpning 400 m. och Erik Nilsson i stavhopp. Vid SM i

Stockholm placerade sig Björck på 800 m. som 3:a med

tiden 1.56.4.
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ta år förlades till Malmö deltogo från vår Förening Björck,

Clark och Erik Nilsson, varvid de förstnämnda segrade å

resp. 800 och 1500 m. och Nilsson blev 2:a i stavhopp. I

Centralföreningens mästerskapstävlingar segrade Toivo

Lindström på 400 m.
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m., Clark segrade dessutom på 1500, Erik Holmberg i häck-

löpning 400 m. och Erik Nilsson i stavhopp. Vid SM i

Stockholm placerade sig Björck på 800 m. som 3:a med

tiden 1.56.4.
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I ”Svenska serien” i fri idrott deltogo vi 1932 för första

gången i klass III, placerande oss på 4:de plats. En klubb-

match utkämpades även detta år av våra juniorer mot I. F.

Elfsborg, varvid vi togo revansch för föregående års ne-

derlag, slående våra motståndare med poängsiffran 102—74.

Den 25 September gingo Göteborgsspelen av stapeln inför

11,500 åskådare, men regnet hindrade liksom föregående

år de deltagande från att göra sitt allra bästa. I tävlingar

om stipulationsmedaljer, erövrades under 1932 7 st. i silver

och 12 i brons.

1933 års inomhusträning leddes av Erik Nilsson som kring

sig samlat ett stort antal deltagare, och höllos under samma

en del poängtävlingar i de olika inomhusgrenarne. ”Terräng-

loppen började redan i mars och förlades ute vid Lödöse-

skolan där poängtävlingar anordnades. I de strax senare

anordnade nationella terrängloppen deltogo flera av våra

medlemmar och erövrade bl. a. Hugo Larsson 2:dra pris i

Vikingens terräng klass 3. Den 9 mars gick vår egen täv-

ling av stapeln med start och mål vid Slottsskogsvallen. Ar-

rangemangen gingo väl i lås och hemtogo vi seger i lag-

tävlingen 1 kl. TI och IV.

I maj börjades träningen å Slottsskogsvallen och inrik-

tades densamma till en del på att få en stark trupp löpare

för Göteborg runt. Det lyckades emellertid oss ej göra

nägon vidare succés i denna tävling, besegrade som vi bleva

av Örgryte och Elisborg.

I av Morgontidningen och Idrottsringen anordnade re-

sultatgränstävlingar utgingo vi som överlägsen segrare och

erövrade det ståtliga vandringspriset för året.

Vid Idrottsmatchen mot Skåne deltogo från vår Förening

Björck, Lindström, Nilsson och Hellström med goda place-

ringar.

Vid Centralföreningens mästerskap segrade Björck på
1,500 m. och i D. M. i stafett 4X1,500 m. satte vi nytt di-

striktsrekord med tiden 16.52. Laget bestod av K. G. Björck,

Curt Hellström, Rune Johansson och Erik Clark.
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Vid Kamratmästerskapen i Sala deltogo vi med en syn-

nerligen stark trupp och erövrades därvid 5 mästerskap

nämligen 800, Björck 2.02.3, Stav: Nilsson 3.80; 5,000 m.

Hellström, 15,59; 4X100 m. (H. Andersson, H. Larsson, T.

Lindström, K. G. Björck).

É
ij i
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:

 
Vår trupp vid IFK-mästerskapen i Sala 1933.

Vid SMi Stockholmvoro vi representerade av flera med-

lemmar. K.G. Björck hade oturen bliva skadad och därmed

oförmögen göra sig gällande. För övrigt nåddes följande

resultat: 5,000 Hellström 15,18; 400 m. T. Lindström 52.9,

Ilugo Larsson 51,5.

Liksomtidigare år anordnade vi på hösten med Örgryte

I. S. internationella tävlingar. Gynnade av stora åskådare-

massor gingo glädjande nog tävlingen ihop lämnande oss ett

litet netto.

Under året utkämpades en klubbmatch i allmän idrott mel-

lan Elfsborg och vår Förening varvid vi tyvärr blevo beseg-

rade Elfsborg nådde 99 poäng, vi blott 76.
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Ett stort antal av våra medlemmar deltogo under 1933

i tävlingar på skilda platser i vårt land, därvid uppnående

mycket goda resultat. I Vadstena deltog sålunda en trupp

på 5 manoch erövrade bl. a. ett stiligt pris i stafett 1000 m.

I Vänersborg segrade Björck på 800 och T. Lindström på

såväl 100 som 400 m. I Stockholm nådde Björck följande

ypperliga resultat. 400 m. 50 sek., 800 m. 1.53.9, 1000 m.

2.29.8 samt 1500 m. 3.59.6, varav de tre sista äro nya di-

striktsrekord.

Höstens orienteringslöpningar sågo flera av våra med-

lemmar som deltagare och voro vi själva arrangörer för

distriktsmästerskapet, varvid omkring 200 löpare deltogo.

Under 1933 arrangerades inalles inom föreningen 89 po-

ängtävlingar varav för seniorer 51 och för juniorer 38.

Den mest framgångsrike av våra idrottsmän 1933 var sä-

kerligen K. G. Björck. För sitt resultat på 800 m. 1.53.9
tilldelades han även Sv. Idrottsförbundets stipulationsmärke

1 guld.

Jubileumsåret 1934

torde kunna betecknas som ett av våra framgångsrikaste

år även vad beträffar den allmänna idrotten.

Redan första dagarne i Januari började under Erik Nils-

sons ledarskap inomhusgymnastiken och samtidigt träning-

en under Martin Jansons ledning. Deltagareantalet varie-

rade mellan 50 och 70 man, vilket visar det stora intresse

den regelbundna vintermotionen samlat.

I februari avhöllos D. M. i inomhusidrott för juniorer var-

vid bl. a. Nils Pettersson deltog i mellanhopp där han seg-

rade med resultatet 3.91, vilket är nytt klubbrekord. Den

18 mars började uteträningen, varvid tvenne terränglöp-

ningar anordnades vid Kviberg.
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ypperliga resultat. 400 m. 50 sek., 800 m. 1.53.9, 1000 m.

2.29.8 samt 1500 m. 3.59.6, varav de tre sista äro nya di-

striktsrekord.

Höstens orienteringslöpningar sågo flera av våra med-

lemmar som deltagare och voro vi själva arrangörer för

distriktsmästerskapet, varvid omkring 200 löpare deltogo.

Under 1933 arrangerades inalles inom föreningen 89 po-

ängtävlingar varav för seniorer 51 och för juniorer 38.

Den mest framgångsrike av våra idrottsmän 1933 var sä-

kerligen K. G. Björck. För sitt resultat på 800 m. 1.53.9
tilldelades han även Sv. Idrottsförbundets stipulationsmärke

1 guld.

Jubileumsåret 1934

torde kunna betecknas som ett av våra framgångsrikaste

år även vad beträffar den allmänna idrotten.

Redan första dagarne i Januari började under Erik Nils-

sons ledarskap inomhusgymnastiken och samtidigt träning-

en under Martin Jansons ledning. Deltagareantalet varie-

rade mellan 50 och 70 man, vilket visar det stora intresse

den regelbundna vintermotionen samlat.

I februari avhöllos D. M. i inomhusidrott för juniorer var-

vid bl. a. Nils Pettersson deltog i mellanhopp där han seg-

rade med resultatet 3.91, vilket är nytt klubbrekord. Den

18 mars började uteträningen, varvid tvenne terränglöp-

ningar anordnades vid Kviberg.

84

Ett stort antal av våra medlemmar deltogo under 1933

i tävlingar på skilda platser i vårt land, därvid uppnående

mycket goda resultat. I Vadstena deltog sålunda en trupp

på 5 manoch erövrade bl. a. ett stiligt pris i stafett 1000 m.

I Vänersborg segrade Björck på 800 och T. Lindström på

såväl 100 som 400 m. I Stockholm nådde Björck följande

ypperliga resultat. 400 m. 50 sek., 800 m. 1.53.9, 1000 m.

2.29.8 samt 1500 m. 3.59.6, varav de tre sista äro nya di-

striktsrekord.

Höstens orienteringslöpningar sågo flera av våra med-

lemmar som deltagare och voro vi själva arrangörer för

distriktsmästerskapet, varvid omkring 200 löpare deltogo.

Under 1933 arrangerades inalles inom föreningen 89 po-

ängtävlingar varav för seniorer 51 och för juniorer 38.

Den mest framgångsrike av våra idrottsmän 1933 var sä-

kerligen K. G. Björck. För sitt resultat på 800 m. 1.53.9
tilldelades han även Sv. Idrottsförbundets stipulationsmärke

1 guld.

Jubileumsåret 1934

torde kunna betecknas som ett av våra framgångsrikaste

år även vad beträffar den allmänna idrotten.

Redan första dagarne i Januari började under Erik Nils-

sons ledarskap inomhusgymnastiken och samtidigt träning-

en under Martin Jansons ledning. Deltagareantalet varie-

rade mellan 50 och 70 man, vilket visar det stora intresse

den regelbundna vintermotionen samlat.

I februari avhöllos D. M. i inomhusidrott för juniorer var-

vid bl. a. Nils Pettersson deltog i mellanhopp där han seg-

rade med resultatet 3.91, vilket är nytt klubbrekord. Den

18 mars började uteträningen, varvid tvenne terränglöp-

ningar anordnades vid Kviberg.



 
B
L
A
D
S
L
Ö
P
N
I
N
G

19
34

E
F
T
E
R
S
L
U
T
F
Ö
R
D
D
A
G

 
B
L
A
D
S
L
Ö
P
N
I
N
G

19
34

E
F
T
E
R
S
L
U
T
F
Ö
R
D
D
A
G

 
B
L
A
D
S
L
Ö
P
N
I
N
G

19
34

E
F
T
E
R
S
L
U
T
F
Ö
R
D
D
A
G

 
B
L
A
D
S
L
Ö
P
N
I
N
G

19
34

E
F
T
E
R
S
L
U
T
F
Ö
R
D
D
A
G



86

I övriga allmänna terränglöpningar deltogo våra medaiem-

mar flitigt och nådde utmärkta placeringar såväl i Vikingens

Ymers, ”Tunhems som Trollhättans. I de båda sistnämnda
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Segrarne i Lundbystafetten 1934! fr. v. K. G. Björk, T. Lindström, R. Johansson, C.

Hellström, E. Clark, C. E. Johansson och B. Sundvall.
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segrade Erik Clark i klass II. I samband med SM. i Karl-

stad deltog Erik Lewrén i en särskild inlagd oldboysklass
där han segrade.

Kristi Himmelsfärdsdag arrangerades ”Lundbystafetten”
där vårt lag bestående av B. Sundvall, K. E. Johansson, E.
Clark, C. Hellström, Hugo Larsson, Toivo Lindström och

K. G. Björck segrade på tiden 37.31.8.

Den allmänna idrotten hade nu fått riktig fart och under

hela återstoden av säsongen sågos våra blå-vita pojkar på

så gott som samtliga tävlingar i vår stad. För att lättast

få en överblick över uppnådda resultat lämna vi härnedan

i kronologisk ordning uppgift över årets resultat:

13 maj. Kvilles tävlingar. Stavhopp n:r 1 O. Hedberg,

53.40, Längdhopp n:r I N. Pettersson 6.34.

 
Juniorlaget, som vann sin klass i .Boräs runt».
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27 maj. Segrade vårt juniorlag i stafettlopp Borås runt.

Samma dag deltogo 5 av våra medlemmar i Kungsbacka-

loppet, varvid bl. a. Sundborg blev n:r 7 och Nyström n:r 14.

3 tuni. Deltogo vi i Svenska Dagbladets stafettlopp runt

Stockholm och placerade oss som n:r 5 i hela tävlingen er-

övrande bl. a. pris för bästa lag utom Stockholm. Det fo-

tografi som återfinnes här invid är taget i Stadion efter

loppet.

8 juni. Avhöllos Centralföreningens mästerskapstävlirg-

ar varvid T. Lindström segrade på 100 m. med tiden 11.4,

Rune Johansson å 1500 m. 4.12, Nils Pettersson i längdhopp

ä 6.68, Olle Hedberg i stav med resultatet 3.60. Dessutom

segrade vi i stafett 4X100 m. samt erövrade lagpris för

juniorer å 3000 m.

10 juni. Avhölls Idrottens dag varvid vi i tävlan medl

övriga Sverige lyckades uppnå 3:dje plats med 409 poäng

efter Hellas Stockholm och Örgryte.

I den av Morgontidningen och Idrottsringen anordnade

resultatgränstävlingen segrade vi i år överlägset före Ör-
gryte och Vikingen ännu en gång givande belägg för vår

styrka i masstävlingar.

15 juli. Invigdes Kvarnbyvallen i Mölndal, varvid Björck

segrade på 800 m. med tiden 2.0 3.6, Sundvall på 1500 m.

på 4.18.8 och andra medlemmar erhöllo hedrande placeringar.

21—22 juli. Anordnade vi på uppdrag av Centralstyrel-

sen i Stockholm Svenska IFK-Mästerskapen i allmän idrott

med deltagare från 11 olika kretsar. Vi hemförde därvid

följande mästerskap: 800 m. Björck 2.01.4. Längdhopp N.

Pettersson, 6.62, 1500 m. Erik Clark 4.03. Stavhopp E. Nils-
son 3.80, 110 m. häck Olof Hedberg, 16.00(Klubbrekord),

5000 m. Hellström 15.11.8. Stafett 4X400 m. 3.28.2. Old-

boyssegrare blevo E. Hedin på 100 m. med tiden 13.1 och på

1500 m. G. Lewrén med tiden 4.30.

25—26 juli. Avhöllos juniormästerskapen, varvid Nils

Pettersson segrade i tresteg med resultatet 13.21.
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29 juli. Avhölls SM. i marathon varvid E. Sundborg blev

n:r 14 på tiden 3.03.41.

7—8 aug. DM.för seniorer medföljande resultat av våra

 
CURT HELLSTRÖM

Vår framgångsrike långdistansare.

medlemmar: 800 m. segrade Björck 2.00.2., 5000 m. segrade

Kurt Hellström 15.08.6, 10000 m. segrade Hellström 32.03.8,

1500 m. segrade Clark 4.02.6, stav segrade O. Hedberg 3.65.

Dessutom erövrades ett flertal 2:dra och 3:dje pris.

12 aug. Tävlingar i Gislaved. På 3000 m. segrade Hell-

ström med tiden 9.10.

18—19 aug. SM. i Stockholm. Vår representation var

5 man, som dock ej kunde nå någon framstående placering.

5 sept. Arrangerades kvällstävlingar på 800 och 1000 m.
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På den förra sträckan uppnådde Clark tiden 1.55.6, Björck

1.58.9 och Rune Johansson 2.00.4, på 1000 m. segrade Björck

medtiden 2.35.8, Rune Johansson nådde 2.36.0.

16 sept. Vid tävlingar i Mariestad segrade Rune Johans-

son på den goda tiden 4.09.9.

23 sept. Avhöllo vi tillsammans med Örgryte I. S. Göte-

borgsspelen, varvid Hedberg segrade i stav med resultatet

3.50. I 1000 m. för juniorer segrade Gösta Ek på tiden 2.48.0.

7 okt. Tillsammans med GATS anordnades löpningar1

resp. 2 eng. mil, vilka tävlingar beskrives i särskilt kapitel.

Detta var i stort sett årets allmänna idrott för vårt vid-

kommande, men givetvis har våra medlemmar i långt större

utsträckning än här kan beskrivas framgångsrikt hävdat

vår ställning som en elitklubb. De crövrade prisen i klass-

tävlingar vittna härom och ha vi från och med i år i Svenska

Serien i allmän idrott blivit uppflyttade till klass II.

I tävlingen om distriktets belöningspris återstår ännu

orienteringen, men som vi där knappast ha några utsikter

erövra något störe antal poäng torde vårslutliga placering

bli den nuvarande d. v. s. n:r 2 efter Örgryte.

Av våra medlemmarhar under året erövrats 8 silver- och

7 st. brons-stipulationsmärken.

En av våra medlemmar FEinar Sundborg har fram på

sensommaren slutat upp med sina långa lopp för att i stället

helt ägna sig åt gångsporten. För den skull har Föreningen

sökt inträde i Svenska Gångförbundet. Sundborg har alla

utsikter att på ett hedrande sätt representera vår Förening.

Detta har han redan visat; sålunda segrade han i Alingsäs-

marschen och i Speeds Intern. tävlingar den 2 okt. Likaså

segrade han vid DM på 5 mil med tiden 2.42.21.5 vilket är

nytt svenskt rekord. Så kom då hans största triumf. Den

21 oktober avhölls i samband med vår fotbollsmatch mot

AIK Götamarschen, med deltagare från in- och utlandet.

Bland annat deltog världsmästaren Dalins från Lettland.

Vår Einar tog emellertid ingen notis om detta utan mar-

scherade helt resolut ifrån horom och segrade på tiden
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borgsspelen, varvid Hedberg segrade i stav med resultatet

3.50. I 1000 m. för juniorer segrade Gösta Ek på tiden 2.48.0.

7 okt. Tillsammans med GATS anordnades löpningar1

resp. 2 eng. mil, vilka tävlingar beskrives i särskilt kapitel.

Detta var i stort sett årets allmänna idrott för vårt vid-

kommande, men givetvis har våra medlemmar i långt större

utsträckning än här kan beskrivas framgångsrikt hävdat

vår ställning som en elitklubb. De crövrade prisen i klass-

tävlingar vittna härom och ha vi från och med i år i Svenska

Serien i allmän idrott blivit uppflyttade till klass II.

I tävlingen om distriktets belöningspris återstår ännu

orienteringen, men som vi där knappast ha några utsikter

erövra något störe antal poäng torde vårslutliga placering

bli den nuvarande d. v. s. n:r 2 efter Örgryte.

Av våra medlemmarhar under året erövrats 8 silver- och

7 st. brons-stipulationsmärken.

En av våra medlemmar FEinar Sundborg har fram på

sensommaren slutat upp med sina långa lopp för att i stället

helt ägna sig åt gångsporten. För den skull har Föreningen

sökt inträde i Svenska Gångförbundet. Sundborg har alla

utsikter att på ett hedrande sätt representera vår Förening.

Detta har han redan visat; sålunda segrade han i Alingsäs-

marschen och i Speeds Intern. tävlingar den 2 okt. Likaså

segrade han vid DM på 5 mil med tiden 2.42.21.5 vilket är

nytt svenskt rekord. Så kom då hans största triumf. Den

21 oktober avhölls i samband med vår fotbollsmatch mot

AIK Götamarschen, med deltagare från in- och utlandet.

Bland annat deltog världsmästaren Dalins från Lettland.

Vår Einar tog emellertid ingen notis om detta utan mar-

scherade helt resolut ifrån horom och segrade på tiden
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2.35.40.7. Härundersatte han två svenska rekord nämligen
på 15 km. och 20 km. med tiderna 1.13.41 och 1.38.10.

Detta var hans egentliga första säsong. Vi ha som synes

all anledning vänta oss stora saker under kommande sä-

songer.

 
EINAR SUNDBORG

efter segern över världsmästaren Dalins.

Den allmänna idrotten har omhänderhavts av Hrr Wal-

denborg, Nilsson och Stålros som jämte många flera goda

medhjälpare på ett enastående sätt verkat för idrottens ut-
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veckling inom vår Förening. Resultatet har synts bättre

och bättre för vart år, en utveckling som gått i rätt rikt-

ning såväl idrottsligt som moraliskt.

 

É
ÅKE STÅÄLROS

nitisk friidrottsledare.

Med sådana ledare som ovan nämnda och många flera

måste resultat komma och Föreningen kan alltså betr. sin

allmänna idrott förtröstansfullt se framtiden an.
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owling.

1917—1934.

Bowlingsektionen kan i år se tillbaka på en 17-årig verk-

samhet. Det var nämligen 1917, närmare bestämt den 29

augusti, som några IFK-are slogo sig tillsammans och bil-

dade en sektion för bowling. Dessa driftiga herrar voro

Oscar Andersson, Anders Friberg, Herbert Johansson, Erik

Ahlstam, Hugo Jönsson, Erik Lund och John Pettersson.

I den dåvarande styrelsen invaldes Oscar Andersson som

kassör, en syssla som han fortfarande efter 17 år bekläder.

Detta var början i Arkadens källarvåning. Numera har

man flyttat upp i Otterhall och där brakar det löst varje

fredag kväll säsongen lång. Många har kommit och många

har gått och av grundarne kvarstår nu blott Oscar Anders-

son, men yngre IFK-are har bildat ramen omkring honom

och sektionen har allt mer och mer gjort sig gällande utåt.

Jubileumsåret 1932 och även 1933 var vär styrka junior-

klassen och resultatet blev att vi i år förfogar över ett fåtal

juniorer men så många fler seniorer.

Detta är emellertid gången i denna sport, från nybörjare
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eller som det nu kallas junior B. blir man efter en scger

junior A, efter under samma säsong erhållna 3 prickar se-

nior och på samma vis sedan mästare.

Under de gångna åren ha Föreningens bowlare allt oftare

varit synliga i prisprotokollen och senaste säsongen voro

vi jämte Örgryte den mest framträdande klubben i Göte-

borg. Då erövrades bl. a. D. M. och Centralföreningens

mästerskap såväl individuellt som för lag, och av A.-B.

Göteborgs Bowlinghall uppsatta 8 st. pokaler för 5-manna-

lag juniorer erövrades ej mindre än 6 st.

På ett tidigt stadium insåge sektionens styrelse vikten

av att komma i kontakt med bowlare från andra städer och

därmed började det goda samarbetet med Malmökretsens

bowlare med vilka vi sedan 4 år årligen utkämpat en eller

2 matcher omväxlande i Göteborg och Malmö.

I, F. Kamraternas Centralstyrelse arrangera årligen sina

mästerskap i bowling varvid vi framgångsrikt deltagit och

var det vid en av dessa tävlingar som Gunnar Boman nådde

det utomordentliga resultatet på 4 serier av 928 poäng, vil-

ket är klubbrekord och även Svenskt IFK-rekord.

I December 1932 firade vi vår 15-åriga tillvaro med en

tävling å Otterhall med c:a 200 deltagare. Till densamma

hade hopbragts en av de stiligaste prissamlingar somhittills

förekommit i bowling. Bland annat uppsatte moderföre-

ningen ett stiligare vandringspris ”I. F. K.-Pokalen”, vår

Ordförande inom sektionen Herr Sjölander ”Tre-Torn-poka-

len” och dessutom mottogo vi en Kabom-pokal, den enda

som utdelats i bowling. Dessa tre vandringspriser tävlas

det om nu varje år till dess någon Förening fått 3 inteck-

ningar då de bli ständig egendom.

Som tidigare nämnts hålla IFTK-bowlarne till på Otterhall.

Nu ha vi i Göteborg fått en ny hall å Vallgatan, varför man

har anledning vänta konkurrens värre än tidigare. Detta

är just vad man längtat efter inom bowlingkretsar ty däri-

genom stimuleras intresset för sporten och resultaten bli

bättre.
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Bowlingsektionens styrelse utgöres i år av: Ordf. Gustaf

Sjölander, Sekreterare: Fritz Hansson, Kassör: Oscar An-

dersson, av vilka Oscar Andersson och Fritz Ilansson tävla

som seniorer och Sjölander som junior. Övriga aktiva äro:

Mästare : Charles Stenholm, Seniorer : Folke Andersson,Sven

Forsenius, Arne Brodin, Gunnar Boman, Hilding Anders-

son, Bror Pettersson, Ernst Schramm, Ragnar Sandberg.

Juniorer: Erik Suber, Nils Håkansson, Allan Revellé, Arvid

Nilsson, Erland Andersson, Knut Albrechtsson, Conny Sten-

holm och W. Sewerinsson.
Bowlingsporten har sin tjusning. Där finnes spännande

strider, där resultat blott uppnås genom precision och ba-

lans ; där träffar man alltid goda idrottskamrater och fram-

för allt, vad som gör bowlingsammankomsterna så behag-

liga, är att alla idka bowlingen utan vinning, blott för mo-

tionens, de spännande stridernas, och den goda samman-

hållningens skull. Där om någonsin är ordet ”sporting” på

sin plats.
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Korg- och Handboll

1929—1934.

Oaktat inom vår förening icke funnits några särskilda

”specialister” vare sig i korg- eller handboll, har dock IFK

även på detta gebit förmått göra sig gällande. Vi började

så smått med korgboll, som då (år 1929) var den populä-

raste inomhussporten i Göteborg.

1929—1930. Efter mönster från fotbollen hade man denna

säsong lagt upp serietävlingar med start på hösten och av-

slutning fram på vårsidan året därpå, och deltogo vi med

ett lag i Göteborgs-seriens klass II. Det gick inte så illa.

Vi debuterade med att erövra tredje pris och nådde 10 po-

äng (5 vunna matcher). Målkvoten var 66—49. Nästpå-

följande säsong 1930—1931 uppflyttades vårt lag i klass I,

närmast beroende på att en av de framförvarande klubbarne

i klass II drogtillbaka sitt lag ur tävlingen. Det var icke

utan, att man på sina håll beklagade det stackars ”offret”

(I. F. K.) redan på förhand. Sällan torde emellertid den

s. k. expertisen ha blivit så grundkuggad. Kamraterna pla-

cerade sig nämligen som 2:a i klassen med 9 poäng (endast
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3 p. efter vinnande Sanna IF, som då var Göteborgs obe-
stritt främsta  korgbollsklubb). Av 6 spelade matcher
vunno de blåvita alltså 4, 1 slöt oavgjord och blott 1 förlo-
rades — mot Sanna. Målkvot: 66-49. Kuriöst nog hade
vi sålunda på pricken samma målkvot som föregående år.
Detta resultat får betraktas som vår bästa prestation i
korgboll. Och kommer sannolikt att så förbli, enär korg-

bollen numera nästan helt undanträngts av handbollen.

1931—1932 års säsong lämnade för vårt vidkommande ett

något sämre resultat än närmast föregående. Vi spelade 7

matcher i klass I i korgbollsserien och vunno 3 samt förlo-

rade 4. Målkvot 80—93 och 6 poäng — med vilka siffror

vi belade 5:te plats i tabellen. Den därpå följande tävlings-

säsongen

1932—1933 deltogo vi för sista gången i korgboll. In-

tresset för detta spel hade nu slappnat kolossalt, vilket

märktes inte bara på den minskade publikfrekvensen utan

även på själva spelets försämrade kvalité. Också våra poj-

kar hade smittats av den allmänna olusten och traglade sig

utan större entusiasm genom serien. Vi nådde vår hittills

sämsta placering eller 7:a i klass I, med 2 vunna matcher

och 5 förlorade. Målkvot: 90—133. Samma år gjorde vi

vårt första framträdande i handboll. Startade i klass III

och blevo där 6:a. Vi spelade 7 matcher, vunno 2 och för-

lorade 4, 1 oavgjord. Målkvoten var 34—48 och poängsifft-

ran >).

1933—1934 ställde vi upp med två handbollslag — ett se-

nior- och ett juniorlag. A-laget deltog i kl. III och kom

där — liksom året förut — 6:a. Av 7 spelade matcher

vunno vi 1 och förlorade 5 medan 1 slöt oavgjord. Mål-

kvot: 41—67 och 3 poäng. Juniorlaget startade i jun.-kl. TI

och skötte sig fint. Trots bristande rutin och matchvana

kunde våra duktiga pojkar i den skarpa konkurrensen vika

2:dra platsen för sin räkning. Av 6 spelade matcher vun-

nos 4 och förlorades 2. Målkvoten var 38—21 och poäng-

siffran 8. I D. M. för juniorer bevisade våra ungdomar
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ännu en gång att de tillhöra eliten här i Göteborg. Vi

mötte Nordenhov (en av favoriterna i juniortävl., vilka se-

dan slogo sig framtill finalen) och förlorade ytterst knappt

med 5—7 efter en förbittrad kamp. Vid denna viktiga

match måste vi ändå ställa upp med ett par reserver, bl. a.

för vår bäste back, som var sjukskriven. Det är alldeles

tydligt, att vi här ha en del verkligt lovande ämnentill goda

handbollsspelare, vilka helt visst inom kort skola bidraga

till att göra Göteborgs-Kamraternas namn aktat och fruktat

även på detta område.
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öteborgs- Kamraternas

Styrelser.

1904.

Ordf. A. Vingren, v. ordf. FEnock Olsson, sekr. John Säwström, v.

sekr. Nils Andersson, kassör M. Meyer, intendent Herbert Johansson.

Suppleanter: J. Andersson, S. Ljunggren,

1903.

Ordf. A. Vingren, v. ordf. C. F. Andersson, sekr. A. Högberg, v.

sekr. Nils Andersson, kassör J. Säwström, klubbmästare O. F. Olsson,

intendent Herbert Johansson. Suppleanter: A. Andersson, E. An-

dersson.

1906.

Ordf. C. F. Andersson, v. ordf. E. Olsson, sekr. H. Johansson, v.

sekr. N. Andersson, kassör J. Säwström, intendent Emil Davidsson,

klubbmästare O. Olsson.

1907.

Ordf. PI. A. Sjöholm, v. ordf. C. F. Andersson, sekr. H. Johansson,

v. sekr. N. Andersson, kassör FE. Davidsson, intendent E. Johansson,

klubbmästare M. Meyer.

1908,

Ordf. P. A. Sjöholm, v. ordf, C. F. Andersson, sckr. H. Johansson,

v. sekr. F. Pettersson, kassör K. Gisslow, klubbmästare V. Jonsson,

intendent KR. Andersson.

1909.

Ordf, FP. A. Sjöholm, v. ordf. C. F. Carlander, sekr. Herbert Jo-

hansson, v. sekr. Arvid Fagrell, kassör J. Säwström, intendent E.

Andersson, klubbmästare David Luther. Suppleanter: Urban Sand-

ström, Verner Jansson.
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Ordf. C. F. Andersson, v. ordf. E. Olsson, sekr. H. Johansson, v.
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klubbmästare O. Olsson.

1907.

Ordf. PI. A. Sjöholm, v. ordf. C. F. Andersson, sekr. H. Johansson,

v. sekr. N. Andersson, kassör FE. Davidsson, intendent E. Johansson,

klubbmästare M. Meyer.

1908,

Ordf. P. A. Sjöholm, v. ordf, C. F. Andersson, sckr. H. Johansson,

v. sekr. F. Pettersson, kassör K. Gisslow, klubbmästare V. Jonsson,

intendent KR. Andersson.

1909.

Ordf, FP. A. Sjöholm, v. ordf. C. F. Carlander, sekr. Herbert Jo-

hansson, v. sekr. Arvid Fagrell, kassör J. Säwström, intendent E.

Andersson, klubbmästare David Luther. Suppleanter: Urban Sand-

ström, Verner Jansson.
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1910.

Ordf. P. A. Sjöholm, v. ordf. C. J. Hedberg, sekr. Gösta Strand-

man, v. sekr. E. Thorsenius, kassör Carl Linde, intendent John Pet-

tersson, klubbmästare Ch. Forsberg, Suppleanter: Herbert Johans-

son, Nils Andersson. Adjungerad: Urban Sandström.

1911.

Ordf. Carl Helgesson, v. ordf. P. A. Sjöholm, sekr. John Rosander,

v. sekr. Herbert Johansson, kassör och funktion. seckr. Carl Linde,

intendent John Pettersson, klubbmästare Ch. Forsberg. Suppleanter:

Knut Holmgren, Harry Hellberg.

1912.

Ordf. Carl Helgesson, v. ordf. P. A. Sjöholm, sckr. John Rosander,

v. sekr. Herbert Johansson, kassör A. Karlsson, klubbmästare Oscar

Andersson, intendent A. Forsberg. Suppleanter: H. Hellberg, Ch.

Luther. .

1913.

Ordf. C. Helgesson, v. ordf. F. A. Sjöholm, sckr. O. Söderberg, v.

sckr. H. Johansson, klubbmästare K, Holmgren, intendent A. Fors-

berg, kassör A. Karlsson.

1914.

Ordf. C. Helgesson, v. ordf. H. Johansson, sekr. E. Alstam, v.

sekr. O. Söderberg, kassör A. Karlsson, intendent V. Hellberg, klubb-

mästare O. Andersson.

1915.

Ordf. H. Johansson, v. ordf. O. Söderberg, sekr. E. Alstam, v.

sckr. G. Magnusson, kassör H. Carlsson, klubbmästare O. Andersson,

intendent A. Forsberg.

1916.

Ordf. H. Johansson, v. ordf. O. Söderberg, sekr. E. Alstam, v.

sekr. G. Magnusson, kassör H. Carlsson, klubbmästare O. Andersson,

intendent A. Forsberg.

1917.

Ordf. H. Johansson, v. ordf. Th. Mellberg, sekr. E. Alstam, v.

sekr. O. Söderberg, kassör G. Magnusson, intendent A. Forsberg,

klubbmästare Carl Linde.
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Andersson, intendent A. Forsberg. Suppleanter: H. Hellberg, Ch.

Luther. .

1913.

Ordf. C. Helgesson, v. ordf. F. A. Sjöholm, sckr. O. Söderberg, v.

sckr. H. Johansson, klubbmästare K, Holmgren, intendent A. Fors-

berg, kassör A. Karlsson.

1914.

Ordf. C. Helgesson, v. ordf. H. Johansson, sekr. E. Alstam, v.

sekr. O. Söderberg, kassör A. Karlsson, intendent V. Hellberg, klubb-

mästare O. Andersson.

1915.

Ordf. H. Johansson, v. ordf. O. Söderberg, sekr. E. Alstam, v.

sckr. G. Magnusson, kassör H. Carlsson, klubbmästare O. Andersson,

intendent A. Forsberg.

1916.

Ordf. H. Johansson, v. ordf. O. Söderberg, sekr. E. Alstam, v.

sekr. G. Magnusson, kassör H. Carlsson, klubbmästare O. Andersson,

intendent A. Forsberg.

1917.

Ordf. H. Johansson, v. ordf. Th. Mellberg, sekr. E. Alstam, v.

sekr. O. Söderberg, kassör G. Magnusson, intendent A. Forsberg,

klubbmästare Carl Linde.
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1918.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sekr. E. Alstam, v.

sckr. A. Fagrell, kassör G. Magnusson, intendent A. Forsberg, klubb-

mästare C. Linde. Suppleanter: O. Söderberg, J. Schylander.

1919.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sckr. E. Alstam, v.

sekr. J. Schylander, kassör G. Magnusson, klubbmästare C. Linde, in-

tendent G. Waller. Adjungerad ledamot: A. Forsberg. Suppleanter:

G. Wahlgren, G. Lundqvist.

1920.

Ordf, C. Linde, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. Gösta Lundqvist,

v. sekr. G. Waller, kassör G. Magnusson, klubbmästare A. Forsberg,

intendent Per Lundqvist. Adjungerad ledamot: Carl Olsson. Supps

leanter: G. Wahlgren, H. Johansson.

1921.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör A. Fors-

berg, klubbmästare C. Linde, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot : Carl Olsson. Suppleanter: H. Johansson, J. Schylander.

1922.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare E. Zachrisson, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot: C. Linde. Suppleanter: A. Forsberg, J. Schylander.

1923.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. GC. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare H. Abrahamsson, intendent A. Forsberg. Supp-

leanter: Th. Mellberg, Th, Waldenborg.

1924.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. J. Rohtenberg, sekr. G. Wahlgren,

v. sckr. E. Andersson, kassör G. Magnusson, Vv. kassör J. Holsner,

klubbmästare Th. Mellberg, intendent A. Forsberg. Adjungerad le-

damot : E. Zachrisson. Suppleanter: V. Lund, Th. Waldenborg.

1925.

Ordf. K. Albrechtson, v. ordf. Julius Rohtenberg, sekr, Gustaf
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1918.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sekr. E. Alstam, v.

sckr. A. Fagrell, kassör G. Magnusson, intendent A. Forsberg, klubb-

mästare C. Linde. Suppleanter: O. Söderberg, J. Schylander.

1919.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sckr. E. Alstam, v.

sekr. J. Schylander, kassör G. Magnusson, klubbmästare C. Linde, in-

tendent G. Waller. Adjungerad ledamot: A. Forsberg. Suppleanter:

G. Wahlgren, G. Lundqvist.

1920.

Ordf, C. Linde, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. Gösta Lundqvist,

v. sekr. G. Waller, kassör G. Magnusson, klubbmästare A. Forsberg,

intendent Per Lundqvist. Adjungerad ledamot: Carl Olsson. Supps

leanter: G. Wahlgren, H. Johansson.

1921.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör A. Fors-

berg, klubbmästare C. Linde, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot : Carl Olsson. Suppleanter: H. Johansson, J. Schylander.

1922.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare E. Zachrisson, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot: C. Linde. Suppleanter: A. Forsberg, J. Schylander.

1923.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. GC. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare H. Abrahamsson, intendent A. Forsberg. Supp-

leanter: Th. Mellberg, Th, Waldenborg.

1924.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. J. Rohtenberg, sekr. G. Wahlgren,

v. sckr. E. Andersson, kassör G. Magnusson, Vv. kassör J. Holsner,

klubbmästare Th. Mellberg, intendent A. Forsberg. Adjungerad le-

damot : E. Zachrisson. Suppleanter: V. Lund, Th. Waldenborg.

1925.

Ordf. K. Albrechtson, v. ordf. Julius Rohtenberg, sekr, Gustaf
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1918.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sekr. E. Alstam, v.

sckr. A. Fagrell, kassör G. Magnusson, intendent A. Forsberg, klubb-

mästare C. Linde. Suppleanter: O. Söderberg, J. Schylander.

1919.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sckr. E. Alstam, v.

sekr. J. Schylander, kassör G. Magnusson, klubbmästare C. Linde, in-

tendent G. Waller. Adjungerad ledamot: A. Forsberg. Suppleanter:

G. Wahlgren, G. Lundqvist.

1920.

Ordf, C. Linde, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. Gösta Lundqvist,

v. sekr. G. Waller, kassör G. Magnusson, klubbmästare A. Forsberg,

intendent Per Lundqvist. Adjungerad ledamot: Carl Olsson. Supps

leanter: G. Wahlgren, H. Johansson.

1921.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör A. Fors-

berg, klubbmästare C. Linde, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot : Carl Olsson. Suppleanter: H. Johansson, J. Schylander.

1922.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare E. Zachrisson, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot: C. Linde. Suppleanter: A. Forsberg, J. Schylander.

1923.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. GC. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare H. Abrahamsson, intendent A. Forsberg. Supp-

leanter: Th. Mellberg, Th, Waldenborg.

1924.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. J. Rohtenberg, sekr. G. Wahlgren,

v. sckr. E. Andersson, kassör G. Magnusson, Vv. kassör J. Holsner,

klubbmästare Th. Mellberg, intendent A. Forsberg. Adjungerad le-

damot : E. Zachrisson. Suppleanter: V. Lund, Th. Waldenborg.

1925.

Ordf. K. Albrechtson, v. ordf. Julius Rohtenberg, sekr, Gustaf
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1918.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sekr. E. Alstam, v.

sckr. A. Fagrell, kassör G. Magnusson, intendent A. Forsberg, klubb-

mästare C. Linde. Suppleanter: O. Söderberg, J. Schylander.

1919.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sckr. E. Alstam, v.

sekr. J. Schylander, kassör G. Magnusson, klubbmästare C. Linde, in-

tendent G. Waller. Adjungerad ledamot: A. Forsberg. Suppleanter:

G. Wahlgren, G. Lundqvist.

1920.

Ordf, C. Linde, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. Gösta Lundqvist,

v. sekr. G. Waller, kassör G. Magnusson, klubbmästare A. Forsberg,

intendent Per Lundqvist. Adjungerad ledamot: Carl Olsson. Supps

leanter: G. Wahlgren, H. Johansson.

1921.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör A. Fors-

berg, klubbmästare C. Linde, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot : Carl Olsson. Suppleanter: H. Johansson, J. Schylander.

1922.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare E. Zachrisson, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot: C. Linde. Suppleanter: A. Forsberg, J. Schylander.

1923.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. GC. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare H. Abrahamsson, intendent A. Forsberg. Supp-

leanter: Th. Mellberg, Th, Waldenborg.

1924.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. J. Rohtenberg, sekr. G. Wahlgren,

v. sckr. E. Andersson, kassör G. Magnusson, Vv. kassör J. Holsner,

klubbmästare Th. Mellberg, intendent A. Forsberg. Adjungerad le-

damot : E. Zachrisson. Suppleanter: V. Lund, Th. Waldenborg.

1925.

Ordf. K. Albrechtson, v. ordf. Julius Rohtenberg, sekr, Gustaf
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1918.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sekr. E. Alstam, v.

sckr. A. Fagrell, kassör G. Magnusson, intendent A. Forsberg, klubb-

mästare C. Linde. Suppleanter: O. Söderberg, J. Schylander.

1919.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sckr. E. Alstam, v.

sekr. J. Schylander, kassör G. Magnusson, klubbmästare C. Linde, in-

tendent G. Waller. Adjungerad ledamot: A. Forsberg. Suppleanter:

G. Wahlgren, G. Lundqvist.

1920.

Ordf, C. Linde, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. Gösta Lundqvist,

v. sekr. G. Waller, kassör G. Magnusson, klubbmästare A. Forsberg,

intendent Per Lundqvist. Adjungerad ledamot: Carl Olsson. Supps

leanter: G. Wahlgren, H. Johansson.

1921.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör A. Fors-

berg, klubbmästare C. Linde, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot : Carl Olsson. Suppleanter: H. Johansson, J. Schylander.

1922.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare E. Zachrisson, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot: C. Linde. Suppleanter: A. Forsberg, J. Schylander.

1923.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. GC. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare H. Abrahamsson, intendent A. Forsberg. Supp-

leanter: Th. Mellberg, Th, Waldenborg.

1924.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. J. Rohtenberg, sekr. G. Wahlgren,

v. sckr. E. Andersson, kassör G. Magnusson, Vv. kassör J. Holsner,

klubbmästare Th. Mellberg, intendent A. Forsberg. Adjungerad le-

damot : E. Zachrisson. Suppleanter: V. Lund, Th. Waldenborg.

1925.

Ordf. K. Albrechtson, v. ordf. Julius Rohtenberg, sekr, Gustaf
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1918.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sekr. E. Alstam, v.

sckr. A. Fagrell, kassör G. Magnusson, intendent A. Forsberg, klubb-

mästare C. Linde. Suppleanter: O. Söderberg, J. Schylander.

1919.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sckr. E. Alstam, v.

sekr. J. Schylander, kassör G. Magnusson, klubbmästare C. Linde, in-

tendent G. Waller. Adjungerad ledamot: A. Forsberg. Suppleanter:

G. Wahlgren, G. Lundqvist.

1920.

Ordf, C. Linde, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. Gösta Lundqvist,

v. sekr. G. Waller, kassör G. Magnusson, klubbmästare A. Forsberg,

intendent Per Lundqvist. Adjungerad ledamot: Carl Olsson. Supps

leanter: G. Wahlgren, H. Johansson.

1921.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör A. Fors-

berg, klubbmästare C. Linde, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot : Carl Olsson. Suppleanter: H. Johansson, J. Schylander.

1922.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare E. Zachrisson, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot: C. Linde. Suppleanter: A. Forsberg, J. Schylander.

1923.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. GC. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare H. Abrahamsson, intendent A. Forsberg. Supp-

leanter: Th. Mellberg, Th, Waldenborg.

1924.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. J. Rohtenberg, sekr. G. Wahlgren,

v. sckr. E. Andersson, kassör G. Magnusson, Vv. kassör J. Holsner,

klubbmästare Th. Mellberg, intendent A. Forsberg. Adjungerad le-

damot : E. Zachrisson. Suppleanter: V. Lund, Th. Waldenborg.

1925.

Ordf. K. Albrechtson, v. ordf. Julius Rohtenberg, sekr, Gustaf
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1918.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sekr. E. Alstam, v.

sckr. A. Fagrell, kassör G. Magnusson, intendent A. Forsberg, klubb-

mästare C. Linde. Suppleanter: O. Söderberg, J. Schylander.

1919.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sckr. E. Alstam, v.

sekr. J. Schylander, kassör G. Magnusson, klubbmästare C. Linde, in-

tendent G. Waller. Adjungerad ledamot: A. Forsberg. Suppleanter:

G. Wahlgren, G. Lundqvist.

1920.

Ordf, C. Linde, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. Gösta Lundqvist,

v. sekr. G. Waller, kassör G. Magnusson, klubbmästare A. Forsberg,

intendent Per Lundqvist. Adjungerad ledamot: Carl Olsson. Supps

leanter: G. Wahlgren, H. Johansson.

1921.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör A. Fors-

berg, klubbmästare C. Linde, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot : Carl Olsson. Suppleanter: H. Johansson, J. Schylander.

1922.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare E. Zachrisson, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot: C. Linde. Suppleanter: A. Forsberg, J. Schylander.

1923.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. GC. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare H. Abrahamsson, intendent A. Forsberg. Supp-

leanter: Th. Mellberg, Th, Waldenborg.

1924.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. J. Rohtenberg, sekr. G. Wahlgren,

v. sckr. E. Andersson, kassör G. Magnusson, Vv. kassör J. Holsner,

klubbmästare Th. Mellberg, intendent A. Forsberg. Adjungerad le-

damot : E. Zachrisson. Suppleanter: V. Lund, Th. Waldenborg.

1925.

Ordf. K. Albrechtson, v. ordf. Julius Rohtenberg, sekr, Gustaf
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1918.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sekr. E. Alstam, v.

sckr. A. Fagrell, kassör G. Magnusson, intendent A. Forsberg, klubb-

mästare C. Linde. Suppleanter: O. Söderberg, J. Schylander.

1919.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sckr. E. Alstam, v.

sekr. J. Schylander, kassör G. Magnusson, klubbmästare C. Linde, in-

tendent G. Waller. Adjungerad ledamot: A. Forsberg. Suppleanter:

G. Wahlgren, G. Lundqvist.

1920.

Ordf, C. Linde, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. Gösta Lundqvist,

v. sekr. G. Waller, kassör G. Magnusson, klubbmästare A. Forsberg,

intendent Per Lundqvist. Adjungerad ledamot: Carl Olsson. Supps

leanter: G. Wahlgren, H. Johansson.

1921.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör A. Fors-

berg, klubbmästare C. Linde, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot : Carl Olsson. Suppleanter: H. Johansson, J. Schylander.

1922.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare E. Zachrisson, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot: C. Linde. Suppleanter: A. Forsberg, J. Schylander.

1923.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. GC. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare H. Abrahamsson, intendent A. Forsberg. Supp-

leanter: Th. Mellberg, Th, Waldenborg.

1924.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. J. Rohtenberg, sekr. G. Wahlgren,

v. sckr. E. Andersson, kassör G. Magnusson, Vv. kassör J. Holsner,

klubbmästare Th. Mellberg, intendent A. Forsberg. Adjungerad le-

damot : E. Zachrisson. Suppleanter: V. Lund, Th. Waldenborg.

1925.

Ordf. K. Albrechtson, v. ordf. Julius Rohtenberg, sekr, Gustaf
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1918.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sekr. E. Alstam, v.

sckr. A. Fagrell, kassör G. Magnusson, intendent A. Forsberg, klubb-

mästare C. Linde. Suppleanter: O. Söderberg, J. Schylander.

1919.

Ordf. H. Johansson, v, ordf. Th. Mellberg, sckr. E. Alstam, v.

sekr. J. Schylander, kassör G. Magnusson, klubbmästare C. Linde, in-

tendent G. Waller. Adjungerad ledamot: A. Forsberg. Suppleanter:

G. Wahlgren, G. Lundqvist.

1920.

Ordf, C. Linde, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. Gösta Lundqvist,

v. sekr. G. Waller, kassör G. Magnusson, klubbmästare A. Forsberg,

intendent Per Lundqvist. Adjungerad ledamot: Carl Olsson. Supps

leanter: G. Wahlgren, H. Johansson.

1921.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör A. Fors-

berg, klubbmästare C. Linde, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot : Carl Olsson. Suppleanter: H. Johansson, J. Schylander.

1922.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. G. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare E. Zachrisson, intendent P. Lundqvist. Adjungerad

ledamot: C. Linde. Suppleanter: A. Forsberg, J. Schylander.

1923.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. Jul. Rohtenberg, sekr. G. Lund-

qvist, v. sekr. GC. Wahlgren, kassör G. Magnusson, v. kassör J. Hols-

ner, klubbmästare H. Abrahamsson, intendent A. Forsberg. Supp-

leanter: Th. Mellberg, Th, Waldenborg.

1924.

Ordf. Knut Albrechtson, v. ordf. J. Rohtenberg, sekr. G. Wahlgren,

v. sckr. E. Andersson, kassör G. Magnusson, Vv. kassör J. Holsner,

klubbmästare Th. Mellberg, intendent A. Forsberg. Adjungerad le-

damot : E. Zachrisson. Suppleanter: V. Lund, Th. Waldenborg.

1925.

Ordf. K. Albrechtson, v. ordf. Julius Rohtenberg, sekr, Gustaf
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Waller, kassör Gustaf W. Magnusson, v. sekr. Eric Andersson, v.

kassör J. Holsner, klubbmästare T. Mellberg, intendent P. Lundqvist.

Suppleanter: Henning Svensson och Th. Waldenborg. Adjungerade

ledamöter: E. Zachrisson och Valdus Lund.

1926.
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anter: Henning Svensson och Erik Söderbom. Adjungerade ledamö-

ter: V. Lund och A. Bengtsson.
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Ordf. K. Albrechtson, v. ordf. T. Mellberg, sekr. Erik Andersson,

v. sekr. Gillis Andersson, kassör Gustaf Magnusson, v. kassör Josef

Holsner, intendent Per Lundqvist, klubbmästare "Thure Waldenborg,

utan funktion Henning Svensson. Suppleanter: Gösta Wahlgren och

Erik Hjelm. Adjungerad ledamot: A. Bengtsson.
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Ordf. K. Albrechtson, v. ordf. T. Mellberg, sekr. Carl Linde, kas-
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Gösta Wahlgren och Josef Holsner.
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Gösta Wahlgren och Josef Holsner.
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Huvudstyrelse: Ordf. K. Albrechtson, v. ordf. T. Mellberg, sekr.

Ragnar Sandberg, kassör G. Magnusson, klubbmästare Herbert Jo-

hansson, intendent Per Lundqvist. Suppleanter: Gösta Wahlgren och

Josef Holsner.

Fotbollssektionens Styrelse: Ordf. Carl Linde, v. ordf. T. Mellberg,

sckr. Ragnar Sandberg, kassör Gustaf Waller, intendent Per Lund-

qvist. Suppleanter: Gösta Wahlgren och Erhard Svanborg.
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1932.

Ordf. Julius Rohtenberg, v. ordf. Ilerbert Johansson, sekr. Giliis

Andersson, kassör Gustaf Magnusson, intendent Josef Holsner, utan

tunktion Ture Waldenborg och Gösta Lundqvist. Suppleanter: K. G.

Björck och I. Säwström.

1933.

Ordf. Julius Rohtenberg, v. ordf. ITerbert Johansson, sckr. Ragnar

Sandberg, kassör Josef Holsner, intendent Per Lundqvist, klubbmäs-

tare T. Mellberg, utan funktion Gustaf Waller. Suppleanter: Gösta

Wahlgren och Ture Waldenborg.

1954.

Ordf. Julius Rohtenberg, v. ordf. Herbert Johansson, sekr. Ragnar

Sandberg, kassör Josef Holsner, klubbmästare Torsten Mellberg,

intendent Gustaf Waller, utan funktion Ture Wealdenborg. Supple-

anter: Gösta Wahlgren och Erik Nilsson. Av Styrelsen anställd bitr.

matecrialförvaltare Per Lundqvist.

EC) .
evtsorer:

1906 O. Boje av Gennäs.

1907. Harry Bruhn, Carl Linde.

1908 Harry Bruhn, Carl Linde.

1909 Harry Bruhn, Carl Linde.

1910 W. Hellberg, B. Andreasson.

1911 W. Hellberg, B. Andreasson.

1912 W. Hellberg, B. Andreasson.

1913 G. Magnusson, W. Hellberg.

1914 G. Magnusson, O. Söderberg.

1913 J. Schylander, W-. Hellberg.

1916 I. Schylander, E. Hedén.

1917 J. Schylander, E. Hedén.

1918 E. Hedén, G. Waller.

1919 E. Hedén, Georg Karlsson.

1920 1. Schylander J. Holsner.

1921 E. Hedén, J. Holsner.

1922 E. Hedén, Gillis Andersson.

1923 E. Hedén, Gillis Andersson.

1924 E. Hedén, Gillis Andersson.
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1921 E. Hedén, J. Holsner.

1922 E. Hedén, Gillis Andersson.

1923 E. Hedén, Gillis Andersson.

1924 E. Hedén, Gillis Andersson.
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1932.

Ordf. Julius Rohtenberg, v. ordf. Ilerbert Johansson, sekr. Giliis

Andersson, kassör Gustaf Magnusson, intendent Josef Holsner, utan

tunktion Ture Waldenborg och Gösta Lundqvist. Suppleanter: K. G.

Björck och I. Säwström.

1933.

Ordf. Julius Rohtenberg, v. ordf. ITerbert Johansson, sckr. Ragnar

Sandberg, kassör Josef Holsner, intendent Per Lundqvist, klubbmäs-

tare T. Mellberg, utan funktion Gustaf Waller. Suppleanter: Gösta

Wahlgren och Ture Waldenborg.

1954.

Ordf. Julius Rohtenberg, v. ordf. Herbert Johansson, sekr. Ragnar
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intendent Gustaf Waller, utan funktion Ture Wealdenborg. Supple-

anter: Gösta Wahlgren och Erik Nilsson. Av Styrelsen anställd bitr.

matecrialförvaltare Per Lundqvist.

EC) .
evtsorer:

1906 O. Boje av Gennäs.

1907. Harry Bruhn, Carl Linde.

1908 Harry Bruhn, Carl Linde.

1909 Harry Bruhn, Carl Linde.

1910 W. Hellberg, B. Andreasson.

1911 W. Hellberg, B. Andreasson.

1912 W. Hellberg, B. Andreasson.

1913 G. Magnusson, W. Hellberg.
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106

1910

1911

1912

1913

1914

19135

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

19235

1926

1927

1928

1929

1930

1925 E. Hedén, Gillis Andersson.

1926 FE. Hedén, Gillis Andersson.

1927 E. Hedén, Ragnar Sandberg.

1928 E. Hedén, Ragnar Sandberg.

1929 E. Hedén, G. Waller.

1930 E. Hedén, G. Waller.

1931 FE. Hedén, Gillis Andersson.

1932 K. Albrechtson, Ernst Hedén.

1933 K. Albrechtson, Gillis Andersson.

1934 K. Albrechtson, Gillis Andersson.

"MHitskott för” allmän idrott:

H. Rundberg, Herbert Johansson, G. Johansson.

P. A. Sjöholm, H. Johansson, J. Pettersson, A. Forsberg, Oscar

Thulin.

A. Forsberg, H. Holsner, Th. Andersson.

A. Forsberg, V. Olsson, Karl Johnson.

A. Forsberg, J. Thorsson, G. Wahlgren.

A Forsberg, Gunnar Wahlgren, H. Persson.

A. Forsberg, G. Wahlgren, H. Andersson.

A. Johansson, G. Johansson, A. Forsberg.

Hj. Westerlin, Gunnar Wahlgren, A. Forsberg.

Gösta Wahlgren, Gunnar Wahlgren, A. Forsberg.

E. Larsson, Gunnar Wahlgren, J. Holsner, J. Rosell.

A. Forsberg, Gunnar Wahlgren, J. Holsner, Gösta Wahlgren.

Th. Waldenborg, Gunnar Wahlgren, J. Holsner, Gösta Wahlgren.

Th. Waldenborg, E. Söderbom, Gunnar Wahlgren, I. Holsner,

J. Rosell, Gösta Wahlgren.

Gösta Wahlgren, E. Larsson, Gunnar Wahlgren, J. Holsner,

J. Rosell, A. Forsberg.

Thure Waldenborg, Erik Söderbom, Josef Holsner, Gunnar

Carlsson, Joel Rosell. Suppl. Erik Larsson.

Thure Waldenborg, Erik Söderbom, Josef Holsner, Gunnar

Carlsson, Joel Rosell, Thorsten Palmqvist. Suppl. Erik Larsson.

Thure Waldenborg, J. Holsner, E. Larsson, Gösta Wahlgren.

Gösta Wahlgren, J. Holsner, E. Larsson, Gunnar Carlsson.

Gösta Wahlgren, Walter Sandblom, G. Carlsson, J. Holsner,

Suppl. Torwald Andersson och John Börjesson.

Gösta Wahlgren, Nils Andersson, Josef Holsner, Wiktor Hans-

son och Walter Sandblom.
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1931 Thure Waldenborg, Nils Andersson, Josef Holsner och Walter
Sandblom.

1932 Thure Waldenborg, Josef Holsner, Gunnar Carlsson och Walter
Sandblom.

1933 Thure Waldenborg, Josef Holsner, Åke Stålros, Erik Nilsson.

1934 Thure Waldenborg, Josef Holsner, Erik Nilsson, o. Åke Stålros.

N Ieservlagens arbetsutskott :

1921 Th. Mellberg, O. Corneliusson, C. O. Johansson, J. Schylander.

1922 Th. Mellberg, E. Svanberg, O. Corneliusson, E. Suber, V.

Hansson.

1923 Th. Mellberg, E. Svanborg, O. Corneliusson, A. Forsberg, R.

Sandberg.

1924 H. Abrahamsson, E. Svanborg, O. Corneliusson, R. Sandberg,

O. Rydberg, Th. Mellberg.

1923 Erhard Svanborg, O. Corneliusson, Valdus Lund.

1926 Erhard Svanborg, O. Corneliusson, Valdus Lund.

1927 Erhard Svanborg, Ragnar Sandberg, Gillis Andersson.

1928 Th. Mellberg, Erhard Svanborg, Ragnar Sandberg.

1929 Carl Linde, Erhard Svanborg, Ragnar Sandberg.

1930 Carl Linde, Erhard Svanborg, Ragnar Sandberg.

1931 Ragnar Sandberg, Gösta Wahlgren, Erhard Svanborg.

1932 Gösta Lundqvist, Carl Olsson, Sven Rylander, Gillis Andersson.

1933 Ragnar Sandberg, Gösta Wahlgren, Erhard Svanborg.

1934 Ragnar Sandberg, Gösta Wahlgren, Erhard Svanborg.

"Korg- och Mandbollsutskott:

1926 Victor Hansson, Erhard Svanborg, Joel Rosell.

1927 Victor Hansson, Erhard Svanborg, Joel Rosell.

1928 Victor Hansson, Erhard Svanborg, Joel Kosell.

1929 Victor Hansson, Erhard Svanborg, Joel Rosell.

1930 E. Svanborg, Victor Hansson, Valter Sandblom.

1931 FE. Svanborg, Viktor Hansson, Valter Sandblom.

1932 Åke Stålros, E. Andersson, K. J. Johnson.

1933 Äke Stålros, E. Andersson, K. Johnson.

1934 E. Svanborg, G. Bohman, Torsten Andersson.
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Föreningens internationella spelare :
Första lands- Antal lands- SFF:s märke

matchen matcher f, 10 matcher

Almén, Henry ososossssssssosssa 1918 4

Andersson, Erik. oosso000000s0ss. 1923 7

Andersson, Ernst .............. 1931 16 1933

Andersson, Nils ....o.oosoooo..... 1908 5

Andersson, Th. .osososo0o0o00s0.0.s. 1913 1

Andersson, Werner ............ 1923 10 1926

Bengtsson, Arthur ............ 1923 4

Berg, Fritz oossoo0o00os.vs.ssso.eo. 1933 3

Borssén, Rolf sossssocsossss eos sa 1913 1

Börjesson, Erik ................ 1908 17 1926

Kiserman, Erik :..oo.0o0o0000o..... 1919 2

Eriksson, ÖVe ..ssossssoossoss ent 1908 1

Fagrell, Arvid .....o............ 1912 1

Hansson, Äke .....sssssv0sso0oa 1923 | 11 1929

Hellberg, Harry ................ 1912 2

Hjelm, Erik soosssosssssses sr nsa 1913 21 1926

Holmgren, Knut ................ 1913

Johansson, Filip ................ 1923 16 1926

Johansson, Karl ...s.osso0cs000 0 oea 1918

Jonsson, Helge .oossssoscscscess 1934 I

Karlsson, Herbert .............. 1918 20 1926

Karlsson, John (målv.) ........ 1913 0 1926

Karlsson, John (h. y.)) ........ 1913 1

Levin, Erik o...sssssoossssoso oss 1922 2

Lidén, Walter .................- 1908 2

Lund, Valdus ....ososssooscsec es 1913 29 1926

Lundin, Arthur ....o.sooo0.s0->> 1913 3

Löfgren, Gunnar .........----- 1934 1

Magnusson, Gustaf ............ 1913 1

Olsson, Carl ..osssssssos serie re rss 1912 4

Olsson, John

oo

ss..ssssssseerrr res 19i1 1

Rydberg, Anders .......scc..s- 1927 23 195i

Rydberg, Gunnar ......ssosce00s: 1924 Ne 1 1933

Rylander, Sven sosseossssse orre s 1919 1

Samuelsson, Herbert ......-.-.- 1929 | 11 1932

Sandberg, Moje ...sscesser cert 1918 11 1926

Schylander, Kaleb .....s.s-sss0> 1913 ES 7

Svensson, Henning ..........-- 19i2 20 1926

Törnqvist, Konrad «...o-osoc0+>- 1909 14 1926

Östlund, Frik ....s.ssscsereoss ee 1929 nt 3
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Föreningens internationella spelare :
Första lands- Antal lands- SFF:s märke
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> representationslaget använda spelare:

(SM = Svensk mästare, KM = Kamratmästare, DM

= Distriktsmästare)

Abrahamsson, Harvid .... 1916

Abrahamsson, Henoch .... 1913

Almborg, H. oosoosoos0s00 ss. 1930

Almén, Henry, Sm. 18, Km.

13, Dim. 19 oooo0ooooo... 1911

Alstam, Erik, Km. 10. Sm

10 ooo eeess ere esse sera 1910

Andersson, Arthur ........ 1907

Andersson, C. F., Sm. 08.

Dm. 08 oosooo0cssosv os. 1904

Andersson, David ........ 1911

Andersson, Einar ........ 1904

Andersson, Erik, Km. 20, 21,

22 ooereeseessrr er res r era 1917

Andersson, Ernst, Kapten 1928

Andersson, Gillis, Km. 20,

22, Dim. 21 ...oo00.... ss. 1920

Andersson, Gösta ........ 1929

Andersson, Helge ........ 1924

Andersson, Henry ........ 1932

Andersson, John .......... 1928

Andersson, John .......... 1923

Andersson, Karl, Dm. 19, 21 19190

Andersson, Klas .......... 1909

Andersson, Lindorff, Sm.

08. Dm. 08 o.oooooooo... 1907

Andersson, Nils, Sm. 08, 10,

Km. 09, 10, Dm. 08 .... 1904

Andersson, Stellan ........ 1922

Andersson, Sixten ........ 1934

Andersson, Th., Km. 12, 13,

Dm. 12, 13 ............ 1910

Anderson, Werner, Km. 22 1924

Appelgren, Jocl .......... 19:53

Arcadius, Gunnar ........ 1910

Augustsson, T. .......... 1924

Berg, UEritz oo.ocococc0c0..0 ss. 1931

Bergman, Evert .......... 1928

Bergman, Uno o.......... 1931

Bergström, Algot ........ 1929

Berntsson, Elis .......... 1927

Bergelin, Harry .......... 1909

Bengtsson, Arthur, Kapten 1924

Berndtsson, Harry (v. v.) 1932

Berndtsson, Harry (cec. f.) 1932

Bohman, Gösta .......... 1932

Borg, Bo ooosooososeossosoa 1934

Borssén, Rolf, Km. 15, Dm.
19eos seesse sees era 1914

Brink, Cs oososssssss esse 19153

Branting, Harry .......... 1922

Börjesson, Erik, Sm. O8&, 10,

Km. 09, 10, 12, 13, 14, 13,

Dm. 08, 12, 13, 19 ...... 1907

Dahlström, Erik .......... 1906

Davidsson, Emil .......... 1904

Edenholm, Franklin, Km

[01909

Ekman, Carl .............. 1904

Fiserman, Erik, Sm. 18, Km.

IF1914

Eriksson, Elis o.......... 1929

Eriksson, Öve ............ 1908

Fagrell, Arvid, Sm. 08, 10,

Km. 09, 10, Dm. 08, 12 1904

Fagrell, Sven ............ 1908

Forsberg, Gunnar ........ 1934

Fredriksson, Georg ...... 1924

Friberg, Sven ............ 1913

Friberg, Harry .......... 1922

Frisc, Per ..s.oo.oo.sooso ee 1911

Gedda, H. sossosssessore ss 1932

Hansson, Viktor, Km. 20... 1920
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Krokslättspokalen (för 1907).
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Svenska mästerskapet.

Krokslättspokalen.

Göteborgs-Serien Reservlagsklassen (lag IV).

Kamratmästerskapet.

Kamratmästerskapet.

Svenska mästerskapet.

Krokslättspokalen (för alltid).

Göteborgs-pokalen.

I. F. K.—Lyn-pokalen.
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Göteborgs-Serien, Div. II (lag il).

Göteborgs-Serien, Div. IV (lag IV).

I. F. K.—Lyn-pokalen (för alltid).
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Göteborgs-Tidningens pokal. T-serien.
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Svenska Serien.

Göteborgs-Serien. Juniorklassen.

Centralföreningens mästerskap.

Balders Hage-pokalen (Juniorlaget).

Svenska Serien.
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Göteborgs-Serien, Sceniorklass A (B-laget).

Göteborgs-Serien, Seniorklass B (lag II).

Bragehornet (B-laget).

Svenska Serien.

Svenska mästerskapet.

Svenska Serien (Stockholm—Götcborg).

Göteborgs-Serien, Klass C (lag V).

Centralföreningens mästerskap.

DPistriktsmästerskapet i bandy.

Distriktsmästerskapet 1 fotboll.

Götceborgs-Scrien, Klass I (B-laget).

Göteborgs-Serien, Klass IV (lag ITT).

Göteborgs-Serien, Klass III (lag IV).
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Bragehornet (B-laget).

Svenska Serien.

Svenska mästerskapet.

Svenska Serien (Stockholm—Götcborg).

Göteborgs-Serien, Klass C (lag V).

Centralföreningens mästerskap.

DPistriktsmästerskapet i bandy.

Distriktsmästerskapet 1 fotboll.

Götceborgs-Scrien, Klass I (B-laget).

Göteborgs-Serien, Klass IV (lag ITT).

Göteborgs-Serien, Klass III (lag IV).

Kamratmästerskapet (B-laget).

Centralföreningens mästerskap.

Örn-pokalen (B-laget, för alltid).

Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).

GCöteborgs-Serien, Klass VI (lag V).

Distriktsmästerskapet.

Göteborgs-Tidningens hederspris (GC. T:s fotbollsvecka).

Ny Tids vandringspris.

Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag TI).

Kamratmästerskapet (för 1921).

Ny Tids vandringspris.

Tricotbolagets vandringspris (1 Göteborgs-seriens Juniorklass

I: Juniorlag TI).

Idrottsklubbens Freidigs (T'rondhjem) Jubileumspokal.

Lidolfabrikens vandringspokal (i Göteborgs-seriens Juniorklass

IL: Juniorlag IT — för alltid).

Ny Tids vandringspris (för alltid).

Göteborgs-Serien, Klass VI (lag V).

Kamratmästerskapet (för 1922).

Svenska Serien. Div. I. 2:dra pris.

Distriktsmästerskapet (B-laget).

Kamratmästerskapet för 1924 (B-laget).

Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Klass IV(lag IV).

Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag 1).

Centralföreningens mästerskap.

Triangel-serien.

Triangel-serien.

Svenska Serien. Div. I, 2:dra pris.

Distriktsmästerskapet.
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1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

19235

1926

1927

Göteborgs-Serien, Sceniorklass A (B-laget).

Göteborgs-Serien, Seniorklass B (lag II).

Bragehornet (B-laget).

Svenska Serien.

Svenska mästerskapet.

Svenska Serien (Stockholm—Götcborg).

Göteborgs-Serien, Klass C (lag V).

Centralföreningens mästerskap.

DPistriktsmästerskapet i bandy.

Distriktsmästerskapet 1 fotboll.

Götceborgs-Scrien, Klass I (B-laget).

Göteborgs-Serien, Klass IV (lag ITT).

Göteborgs-Serien, Klass III (lag IV).

Kamratmästerskapet (B-laget).

Centralföreningens mästerskap.

Örn-pokalen (B-laget, för alltid).

Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).

GCöteborgs-Serien, Klass VI (lag V).

Distriktsmästerskapet.

Göteborgs-Tidningens hederspris (GC. T:s fotbollsvecka).

Ny Tids vandringspris.

Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag TI).

Kamratmästerskapet (för 1921).

Ny Tids vandringspris.

Tricotbolagets vandringspris (1 Göteborgs-seriens Juniorklass

I: Juniorlag TI).

Idrottsklubbens Freidigs (T'rondhjem) Jubileumspokal.

Lidolfabrikens vandringspokal (i Göteborgs-seriens Juniorklass

IL: Juniorlag IT — för alltid).

Ny Tids vandringspris (för alltid).

Göteborgs-Serien, Klass VI (lag V).

Kamratmästerskapet (för 1922).

Svenska Serien. Div. I. 2:dra pris.

Distriktsmästerskapet (B-laget).

Kamratmästerskapet för 1924 (B-laget).

Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Klass IV(lag IV).

Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag 1).

Centralföreningens mästerskap.

Triangel-serien.

Triangel-serien.

Svenska Serien. Div. I, 2:dra pris.

Distriktsmästerskapet.
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1918

1919
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1922

1923

1924

19235

1926

1927

Göteborgs-Serien, Sceniorklass A (B-laget).

Göteborgs-Serien, Seniorklass B (lag II).

Bragehornet (B-laget).

Svenska Serien.

Svenska mästerskapet.

Svenska Serien (Stockholm—Götcborg).

Göteborgs-Serien, Klass C (lag V).

Centralföreningens mästerskap.

DPistriktsmästerskapet i bandy.

Distriktsmästerskapet 1 fotboll.

Götceborgs-Scrien, Klass I (B-laget).

Göteborgs-Serien, Klass IV (lag ITT).

Göteborgs-Serien, Klass III (lag IV).

Kamratmästerskapet (B-laget).

Centralföreningens mästerskap.

Örn-pokalen (B-laget, för alltid).

Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).

GCöteborgs-Serien, Klass VI (lag V).

Distriktsmästerskapet.

Göteborgs-Tidningens hederspris (GC. T:s fotbollsvecka).

Ny Tids vandringspris.

Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag TI).

Kamratmästerskapet (för 1921).

Ny Tids vandringspris.

Tricotbolagets vandringspris (1 Göteborgs-seriens Juniorklass

I: Juniorlag TI).

Idrottsklubbens Freidigs (T'rondhjem) Jubileumspokal.

Lidolfabrikens vandringspokal (i Göteborgs-seriens Juniorklass

IL: Juniorlag IT — för alltid).

Ny Tids vandringspris (för alltid).

Göteborgs-Serien, Klass VI (lag V).

Kamratmästerskapet (för 1922).

Svenska Serien. Div. I. 2:dra pris.

Distriktsmästerskapet (B-laget).

Kamratmästerskapet för 1924 (B-laget).

Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Klass IV(lag IV).

Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag 1).

Centralföreningens mästerskap.

Triangel-serien.

Triangel-serien.

Svenska Serien. Div. I, 2:dra pris.

Distriktsmästerskapet.
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1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

19235

1926

1927

Göteborgs-Serien, Sceniorklass A (B-laget).

Göteborgs-Serien, Seniorklass B (lag II).

Bragehornet (B-laget).

Svenska Serien.

Svenska mästerskapet.

Svenska Serien (Stockholm—Götcborg).

Göteborgs-Serien, Klass C (lag V).

Centralföreningens mästerskap.

DPistriktsmästerskapet i bandy.

Distriktsmästerskapet 1 fotboll.

Götceborgs-Scrien, Klass I (B-laget).

Göteborgs-Serien, Klass IV (lag ITT).

Göteborgs-Serien, Klass III (lag IV).

Kamratmästerskapet (B-laget).

Centralföreningens mästerskap.

Örn-pokalen (B-laget, för alltid).

Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).

GCöteborgs-Serien, Klass VI (lag V).

Distriktsmästerskapet.

Göteborgs-Tidningens hederspris (GC. T:s fotbollsvecka).

Ny Tids vandringspris.

Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag TI).

Kamratmästerskapet (för 1921).

Ny Tids vandringspris.

Tricotbolagets vandringspris (1 Göteborgs-seriens Juniorklass

I: Juniorlag TI).

Idrottsklubbens Freidigs (T'rondhjem) Jubileumspokal.

Lidolfabrikens vandringspokal (i Göteborgs-seriens Juniorklass

IL: Juniorlag IT — för alltid).

Ny Tids vandringspris (för alltid).

Göteborgs-Serien, Klass VI (lag V).

Kamratmästerskapet (för 1922).

Svenska Serien. Div. I. 2:dra pris.

Distriktsmästerskapet (B-laget).

Kamratmästerskapet för 1924 (B-laget).

Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Klass IV(lag IV).

Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag 1).

Centralföreningens mästerskap.

Triangel-serien.

Triangel-serien.

Svenska Serien. Div. I, 2:dra pris.

Distriktsmästerskapet.
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1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

19235

1926

1927

Göteborgs-Serien, Sceniorklass A (B-laget).

Göteborgs-Serien, Seniorklass B (lag II).

Bragehornet (B-laget).

Svenska Serien.

Svenska mästerskapet.

Svenska Serien (Stockholm—Götcborg).

Göteborgs-Serien, Klass C (lag V).

Centralföreningens mästerskap.

DPistriktsmästerskapet i bandy.

Distriktsmästerskapet 1 fotboll.

Götceborgs-Scrien, Klass I (B-laget).

Göteborgs-Serien, Klass IV (lag ITT).

Göteborgs-Serien, Klass III (lag IV).

Kamratmästerskapet (B-laget).

Centralföreningens mästerskap.

Örn-pokalen (B-laget, för alltid).

Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).

GCöteborgs-Serien, Klass VI (lag V).

Distriktsmästerskapet.

Göteborgs-Tidningens hederspris (GC. T:s fotbollsvecka).

Ny Tids vandringspris.

Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag TI).

Kamratmästerskapet (för 1921).

Ny Tids vandringspris.

Tricotbolagets vandringspris (1 Göteborgs-seriens Juniorklass

I: Juniorlag TI).

Idrottsklubbens Freidigs (T'rondhjem) Jubileumspokal.

Lidolfabrikens vandringspokal (i Göteborgs-seriens Juniorklass

IL: Juniorlag IT — för alltid).

Ny Tids vandringspris (för alltid).

Göteborgs-Serien, Klass VI (lag V).

Kamratmästerskapet (för 1922).

Svenska Serien. Div. I. 2:dra pris.

Distriktsmästerskapet (B-laget).

Kamratmästerskapet för 1924 (B-laget).

Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Klass IV(lag IV).

Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag 1).

Centralföreningens mästerskap.

Triangel-serien.

Triangel-serien.

Svenska Serien. Div. I, 2:dra pris.

Distriktsmästerskapet.



1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1914

1916

1919

115

Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag 1).
Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag TI).

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Götcborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag I).

Allsvenska serien, 2:dra pris.

GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris.

Allsvenska serien, 3:dje pris.

GT:s fotbollsvecka, I:sta pris delat med GATS.

Allsvenska rescrvlagssericn, 2:dra pris.

Gbgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. I, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. II, 1:sta pris.

Centralförcningens mästerskap för ynglingalag.

Allsvenska serien, 4:de pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. I, 2:dra pris.

Gbes-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.

Gbgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

D. M. för juniorer.

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. I, 1:sta pris.

Gbgs-Alliansens B-lagsserice, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

Göteborgs-serien Reservlagskl. I, 1:sta pris.

Gbegs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.

Gbegs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.

Centralföreningens fotbollmästare :

S. Rylander, H. Rosell, Karl Johansson, E. Eiserman,

Sven Friberg, S. Mellberg, T. Ståhlfors, Vilgot Pettersson, Joel

Appelgren, E. Uhlén, R. Borssén.

I. Holmdahl, D. Krook, Henning Svensson, Axel Pettersson,

K. Törnqvist, H. Almén, Elam Johansson, K. Schylander, Georg

Carlsson, Sven Johansson, A. Lundin.

S. Norrman, Elmer Olsson, E. Levin, Gillis Andersson, KR. Rossi,

H. Abrahamsson, Ch. Johansson, Karl Andersson, Herbert Karls-

son, William Börjesson, Erik Lindberg.

1928
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1931

1932
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1934

1914

1916

1919
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Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag 1).
Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag TI).

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Götcborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag I).

Allsvenska serien, 2:dra pris.

GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris.

Allsvenska serien, 3:dje pris.

GT:s fotbollsvecka, I:sta pris delat med GATS.

Allsvenska rescrvlagssericn, 2:dra pris.

Gbgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. I, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. II, 1:sta pris.

Centralförcningens mästerskap för ynglingalag.

Allsvenska serien, 4:de pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. I, 2:dra pris.

Gbes-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.

Gbgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

D. M. för juniorer.

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. I, 1:sta pris.

Gbgs-Alliansens B-lagsserice, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

Göteborgs-serien Reservlagskl. I, 1:sta pris.

Gbegs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.

Gbegs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.

Centralföreningens fotbollmästare :

S. Rylander, H. Rosell, Karl Johansson, E. Eiserman,

Sven Friberg, S. Mellberg, T. Ståhlfors, Vilgot Pettersson, Joel

Appelgren, E. Uhlén, R. Borssén.

I. Holmdahl, D. Krook, Henning Svensson, Axel Pettersson,

K. Törnqvist, H. Almén, Elam Johansson, K. Schylander, Georg

Carlsson, Sven Johansson, A. Lundin.

S. Norrman, Elmer Olsson, E. Levin, Gillis Andersson, KR. Rossi,

H. Abrahamsson, Ch. Johansson, Karl Andersson, Herbert Karls-

son, William Börjesson, Erik Lindberg.
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Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag 1).
Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag TI).

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Götcborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag I).

Allsvenska serien, 2:dra pris.

GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris.

Allsvenska serien, 3:dje pris.

GT:s fotbollsvecka, I:sta pris delat med GATS.

Allsvenska rescrvlagssericn, 2:dra pris.

Gbgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. I, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. II, 1:sta pris.

Centralförcningens mästerskap för ynglingalag.

Allsvenska serien, 4:de pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. I, 2:dra pris.

Gbes-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.

Gbgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

D. M. för juniorer.

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. I, 1:sta pris.

Gbgs-Alliansens B-lagsserice, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

Göteborgs-serien Reservlagskl. I, 1:sta pris.

Gbegs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.

Gbegs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.

Centralföreningens fotbollmästare :

S. Rylander, H. Rosell, Karl Johansson, E. Eiserman,

Sven Friberg, S. Mellberg, T. Ståhlfors, Vilgot Pettersson, Joel

Appelgren, E. Uhlén, R. Borssén.

I. Holmdahl, D. Krook, Henning Svensson, Axel Pettersson,

K. Törnqvist, H. Almén, Elam Johansson, K. Schylander, Georg

Carlsson, Sven Johansson, A. Lundin.

S. Norrman, Elmer Olsson, E. Levin, Gillis Andersson, KR. Rossi,

H. Abrahamsson, Ch. Johansson, Karl Andersson, Herbert Karls-

son, William Börjesson, Erik Lindberg.
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Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag 1).
Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag TI).

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Götcborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag I).

Allsvenska serien, 2:dra pris.

GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris.

Allsvenska serien, 3:dje pris.

GT:s fotbollsvecka, I:sta pris delat med GATS.

Allsvenska rescrvlagssericn, 2:dra pris.

Gbgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. I, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. II, 1:sta pris.

Centralförcningens mästerskap för ynglingalag.

Allsvenska serien, 4:de pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. I, 2:dra pris.

Gbes-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.

Gbgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

D. M. för juniorer.

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. I, 1:sta pris.

Gbgs-Alliansens B-lagsserice, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

Göteborgs-serien Reservlagskl. I, 1:sta pris.

Gbegs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.

Gbegs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.

Centralföreningens fotbollmästare :

S. Rylander, H. Rosell, Karl Johansson, E. Eiserman,

Sven Friberg, S. Mellberg, T. Ståhlfors, Vilgot Pettersson, Joel

Appelgren, E. Uhlén, R. Borssén.

I. Holmdahl, D. Krook, Henning Svensson, Axel Pettersson,

K. Törnqvist, H. Almén, Elam Johansson, K. Schylander, Georg

Carlsson, Sven Johansson, A. Lundin.

S. Norrman, Elmer Olsson, E. Levin, Gillis Andersson, KR. Rossi,

H. Abrahamsson, Ch. Johansson, Karl Andersson, Herbert Karls-

son, William Börjesson, Erik Lindberg.
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Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag 1).
Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag TI).

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Götcborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag I).

Allsvenska serien, 2:dra pris.

GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris.

Allsvenska serien, 3:dje pris.

GT:s fotbollsvecka, I:sta pris delat med GATS.

Allsvenska rescrvlagssericn, 2:dra pris.

Gbgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. I, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. II, 1:sta pris.

Centralförcningens mästerskap för ynglingalag.

Allsvenska serien, 4:de pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. I, 2:dra pris.

Gbes-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.

Gbgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

D. M. för juniorer.

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.

Göteborgs-serien, Reservlagskl. I, 1:sta pris.

Gbgs-Alliansens B-lagsserice, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

Göteborgs-serien Reservlagskl. I, 1:sta pris.

Gbegs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.

Gbegs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.

Centralföreningens fotbollmästare :

S. Rylander, H. Rosell, Karl Johansson, E. Eiserman,

Sven Friberg, S. Mellberg, T. Ståhlfors, Vilgot Pettersson, Joel

Appelgren, E. Uhlén, R. Borssén.

I. Holmdahl, D. Krook, Henning Svensson, Axel Pettersson,

K. Törnqvist, H. Almén, Elam Johansson, K. Schylander, Georg

Carlsson, Sven Johansson, A. Lundin.

S. Norrman, Elmer Olsson, E. Levin, Gillis Andersson, KR. Rossi,

H. Abrahamsson, Ch. Johansson, Karl Andersson, Herbert Karls-

son, William Börjesson, Erik Lindberg.
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Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag 1).
Göteborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag TI).

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Götcborgs-Serien, Juniorklass I (Juniorlag I).

Allsvenska serien, 2:dra pris.
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1920 G. Wenzel, V. Lund, Erik Andersson, Harry Olsson, O. Brand-

berg, Th. Larsson, Carl Olsson, H. Sandström, Gust. Hermans-

son, Moje Sandberg, Holger Svensson.

1926 And. Rydberg, G. Gunnarsson, Herbert Samuelsson, G. Lars-

son, A. Bengtsson, E. Östlund, O. Larsson, G. Rydberg, F. Jo-

hansson, R. Svensson, I. Andersson.

1931 C. M. för Ynglingalag: Torsten Andersson, Sven Karlström,

Nils Mellqvist, Tage Andersson, Wiktor Wallin, Harry Zetter-

lund, Helge Jonsson, Gustaf Werner, Gösta Boman, Folke Äker-

wall och Sven Hammar.

1933 Elis Svensson, Urban Svensson, Nils Wallin, Olof Johansson,

Viktor Wallin, Harry Setterlund, Helge Johnson, Gösta Bohman,

Arne Nyberg, Gunnar Reis, Erik Hyssén.

Svenska serien vanns:

1912—13 10 7 2 1 25— 9 16

1913—14 10 8 1 1 32—11 17

1914—15 8 6 0 2 -25—13 12

1915—16 10 6 3 1 27/— 9 15

1916—17 10 8 0 2 34— 8 16

1918 6 5 1 0 21— 4 1

f
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"Wepresentationslaget samtliga matcher 1904—33.

 

 

   
 

 

Sp. | v. f. 0.

MOT SVENSKA KLUBBLAG: |

Allmänna Idrottsklubben, Stockholm 47 | 25 14 8
Annedals Fotbollförening Göteborg 1 | 1
Alingsås I, F. Alingsås 2 | 2

Bohus BK Göteborg 1 1

Bollsta IK Bollsta 1 | I
Borås-Kamraterna Borås 201 2

Brage IK Borlänge 1 | I

Brynäs IF Brynäs | 1 | 1
City IK Eskilstuna | 2 | ! 1
Djurgårdens IF Stockholm | 25 15 6 4
Derby Linköping Ia I
Eksjö-kamraterna Eksjö | 1 1
Elfsborg IF Borås 11 ' 6 3 2
Eskilstuna-Kamraterna Eskilstuna | 30 21 7 2

Fässbergs IF Mölndal | 8 | 6 2
Göteborgs Idrottsförbund Göteborg 2 1 1
Göterna IK 3; 4 2 1 1 |

Göteborgs Fotbollsförening 16 | 7 4 5

Gbes Atlet & IS 70 43 20 16
Göta IK 1 1 |
Göteborgs BK 1 1

Gefle IF Gefle 3 2 1

Gefle-Kamraterna 2 2 2

Hallstahammar SK Hallstahammar 2 2

Halmia IF Halmstad 6 3 2 !
Hamstads-Kamraterna 1 1

Halmstad BK , 5 3 2

Hammarby IF Stockholm 5 3 1 1

Heimer IS Lidköping | I I |
Hisingstads IS Göteborg | 1 l |

Holmens IS > ol 1

Hälsingborgs IF Hälsingborg 39 16 un 12

Hälsingborgs-Kamraterna > 3 3

Johanneshofs I. F. Stockholm 3 2 1

Kalmar FF Kalmar 1 1

Karlstads-Kamraterna Karlstad | 3 | 3

Karlstad BK > | 3 3 |
Karlskoga IF Karslkoga | 1 1

Kramfors IF Kramfors | 1 1: |

Kristianstads IFK Kristianstad 1 1 |

Krokslätts FF Göteborg 4 3 1 |
Kubikenborg IK Hudiksvall 1 | 1

 

mål

 

112 90
11—1
0—2
3—5
7—0
17—0
6—2
1—0
10—4
56—27
12—0
4—2
23—18
114—50
20—4
4—2
15—9
33—34
204—117
6—3
7—0
10—4
13—2
10—1
6—5
13—0
11—8
15—4
6—0
5—0
4—1
83—061
13—1
14—5
6—0  
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mål

 

112 90
11—1
0—2
3—5
7—0
17—0
6—2
1—0
10—4
56—27
12—0
4—2
23—18
114—50
20—4
4—2
15—9
33—34
204—117
6—3
7—0
10—4
13—2
10—1
6—5
13—0
11—8
15—4
6—0
5—0
4—1
83—061
13—1
14—5
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Sp. | Vv. | f. 0. | mål

Kvick BK Göteborg 1 1 5—0

Köpings-Kamraterna Köping 1 1 2—5

Landala IF Göteborg 4 4 17—1

Landskrona Boll o. IS Landskrona 21 16 2 3 66—31

Lundby IF Göteborg 1 1 3—1

Malmö-Kamraterna Malmö 26 15 13 4 71—31

Malmö FF 8 8 | 33--4

Malmö BIF 2 2 1 1 8—5

Majornas FF Göteborg 2 1 1 8-—2

Majornas IK » 5 5 15—4

Mariebergs IK Stockholm 9 5 4 23—21

Maricholms BOIS Göteborg 2 2 | 6—2
Motala AIF Motala 1 1 oo 4—1
Norrköpingskamraterna Norrköping 33 23 5 5 140-41

Oskarshamnskamraterna Oskarshamn 1 1 3—0

Rantens IF Falköping 2 2 13—2

Redbergslids IK Göteborg 4 3 1 11—3

Sandvikens AIK Sandviken 3 3 9—1

Sandvikens IF > 8 | 6 1 1 22—10
Sanna IF Göteborg | 1 1 5—0

Sirius IK Upsala 2 2 10—4

Skene IF Skene 1 | 1; 8—1

Skogens IF Göteborg 5 5 | 35—5

Skövde-Kamraterna Skövde | 1 1 19—1

Sleipner IK Norrköping | 20 13 2 5 | -67—23

Stattena IF Hälsingborg | 4 4 21—2
Strands IF Hudiksvall | 2 2 | 16—3

Stockholms-Kamrarerna Stockholm 1 7 3 1 | 43-19

Sundsvalls GIF Sundsvall 1 1 1—0

Surte 1S Surte 1 1 2—0

Söderhamns IF Söderhamns 1 | 1 | 5—1
Tidaholms GIF Tidaholm 1 1 | 5—1

Tord IK Jönköping l 1 3-2
Trollhättan IF Trollhättan 4 3 1 23—5

Uddevalla. Kamraterne Uddevalla 14 12 1 1 66—20

Upsala-Kamraterna Upsala 5 5 18—38
Varberg G&IF Varberg 4 4 | 22-10

Vega IK Göteborg 10 10 | 38—4
Velox IF : 4 4 | 3—2
Vetlanda GIF Vetlanda 1 1 | 1-2
Virgo IK Göteborg 4 4 | 20—3

Vikingen IK > 9 8 1 | 47-12

Vikingarnas FK Stockholm | 2 2 9—4
Värnamo-Kamraterna Värnamo | 1 1 6—1

Växjö FF Växjö | 1 1 5—4

Västermanland-Nerikes BK Västerås 1 1 7—2

Västerviks-Kamraterna Västervik 1 1 3—0

Vänersborgs IF Vänersborg 2 2 14—1

Vänersborgs-Kamraterna 9 1 1 2—0

Västermalms IF Stockholm 4 3 1 17—4  
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Sp. | v | f | Q. mål

| I
Västerås IK Västeras 4 3 | | 1 19—7
Västeräs-Kamraterna . 1 | 1 | 5—2
Ymer IF Borås 1 | 1 | 11—2
Älgarne IF Härnösand 1 | 1 | | | ö—2
Örebro-Kamraterna Örebro 1 a | 3
Örebro Sportklubb > 2 | 2 g—2
Örgryte IS Göteborg

|

130

|

57

|

44

|

209 | 246—252
Östersunds-Kamraterna Östersund 1 1 3-3

| | |

MOT SVENSKA KOMBINATIONER: | |
Borås komb. lag 1 1 | | 2—0
Gestrikland komb. lag 2 | 1 1 | | 6 --3
Gefles komb. lag UR | 3—0
Göteborgs komb. lag A 2011 1 | 3—2

B 4 1 1: 2 8—7

Halmstads komb. lag 1 1 | 6—0D
Jönköpings komb. lag 1 | 1 2—1
Sandvikens komb. lag 1 | | 1 1—1

Stockholms komb. lag A 1 | 1 2—2

: Tigrarna 3 2 | 1 | 6—2

Sveriges olympialag av 1912 1 I 1 | 1—1

: 1924 1 | l | 2—3
Trollhättans komb. lag 1 | 1 ' 3—2
Västsvenska seriens lag I 1 4—2

Västmanlands komb.lag 1 1 | 2—1

Varbergs komb. lag 1 1 | | 2—1

i |

DANMARK: | | |
Akademisk Boldklub 2 | 1 4—7
Aarhus GIF 1 1 2—0

Boldklubben av 1893 4 20 101 | 14—12
Ferm 2 2 2—2

Felledklubbarna 1 1 | | 4—0

Kjöbenhavns Boldklub 20 10 1 | 8 62- -67
Kjöbenhavns komb. lag (Stevnet) T 3 3 I 1 10—13

Odense BK 1 1 | 7—1
Österbro Boldklub 2111 1 | 9—4

|

BELGIEN:
Racing Club de Bruxelles Bryssel 1 ra 2—2

HOLLAND: | |
FC Hout Broef Stant (HBS) Haag 1 | l 1—1

Ajax FC Amsterdam 1 1 | 2—1

|
NORGE: |
Brage F K Trondhjem 1 1 | 8—1
Frigg-Lyn komb. lag Oslo 1 | 1 2—5
Frisg » 2 2 | | | 13—4
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Sp. | v | f | Q. mål
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Sp. | v | f | Q. mål

| I
Västerås IK Västeras 4 3 | | 1 19—7
Västeräs-Kamraterna . 1 | 1 | 5—2
Ymer IF Borås 1 | 1 | 11—2
Älgarne IF Härnösand 1 | 1 | | | ö—2
Örebro-Kamraterna Örebro 1 a | 3
Örebro Sportklubb > 2 | 2 g—2
Örgryte IS Göteborg

|

130

|

57

|

44

|

209 | 246—252
Östersunds-Kamraterna Östersund 1 1 3-3

| | |

MOT SVENSKA KOMBINATIONER: | |
Borås komb. lag 1 1 | | 2—0
Gestrikland komb. lag 2 | 1 1 | | 6 --3
Gefles komb. lag UR | 3—0
Göteborgs komb. lag A 2011 1 | 3—2

B 4 1 1: 2 8—7

Halmstads komb. lag 1 1 | 6—0D
Jönköpings komb. lag 1 | 1 2—1
Sandvikens komb. lag 1 | | 1 1—1

Stockholms komb. lag A 1 | 1 2—2

: Tigrarna 3 2 | 1 | 6—2

Sveriges olympialag av 1912 1 I 1 | 1—1

: 1924 1 | l | 2—3
Trollhättans komb. lag 1 | 1 ' 3—2
Västsvenska seriens lag I 1 4—2

Västmanlands komb.lag 1 1 | 2—1

Varbergs komb. lag 1 1 | | 2—1

i |

DANMARK: | | |
Akademisk Boldklub 2 | 1 4—7
Aarhus GIF 1 1 2—0

Boldklubben av 1893 4 20 101 | 14—12
Ferm 2 2 2—2

Felledklubbarna 1 1 | | 4—0

Kjöbenhavns Boldklub 20 10 1 | 8 62- -67
Kjöbenhavns komb. lag (Stevnet) T 3 3 I 1 10—13

Odense BK 1 1 | 7—1
Österbro Boldklub 2111 1 | 9—4

|

BELGIEN:
Racing Club de Bruxelles Bryssel 1 ra 2—2

HOLLAND: | |
FC Hout Broef Stant (HBS) Haag 1 | l 1—1

Ajax FC Amsterdam 1 1 | 2—1

|
NORGE: |
Brage F K Trondhjem 1 1 | 8—1
Frigg-Lyn komb. lag Oslo 1 | 1 2—5
Frisg » 2 2 | | | 13—4

 

 
 

 

 

 
 

119

 

 

 

 

Sp. | v | f | Q. mål

| I
Västerås IK Västeras 4 3 | | 1 19—7
Västeräs-Kamraterna . 1 | 1 | 5—2
Ymer IF Borås 1 | 1 | 11—2
Älgarne IF Härnösand 1 | 1 | | | ö—2
Örebro-Kamraterna Örebro 1 a | 3
Örebro Sportklubb > 2 | 2 g—2
Örgryte IS Göteborg

|

130

|

57

|

44

|

209 | 246—252
Östersunds-Kamraterna Östersund 1 1 3-3

| | |

MOT SVENSKA KOMBINATIONER: | |
Borås komb. lag 1 1 | | 2—0
Gestrikland komb. lag 2 | 1 1 | | 6 --3
Gefles komb. lag UR | 3—0
Göteborgs komb. lag A 2011 1 | 3—2

B 4 1 1: 2 8—7

Halmstads komb. lag 1 1 | 6—0D
Jönköpings komb. lag 1 | 1 2—1
Sandvikens komb. lag 1 | | 1 1—1

Stockholms komb. lag A 1 | 1 2—2

: Tigrarna 3 2 | 1 | 6—2

Sveriges olympialag av 1912 1 I 1 | 1—1

: 1924 1 | l | 2—3
Trollhättans komb. lag 1 | 1 ' 3—2
Västsvenska seriens lag I 1 4—2

Västmanlands komb.lag 1 1 | 2—1

Varbergs komb. lag 1 1 | | 2—1

i |

DANMARK: | | |
Akademisk Boldklub 2 | 1 4—7
Aarhus GIF 1 1 2—0

Boldklubben av 1893 4 20 101 | 14—12
Ferm 2 2 2—2

Felledklubbarna 1 1 | | 4—0

Kjöbenhavns Boldklub 20 10 1 | 8 62- -67
Kjöbenhavns komb. lag (Stevnet) T 3 3 I 1 10—13

Odense BK 1 1 | 7—1
Österbro Boldklub 2111 1 | 9—4

|

BELGIEN:
Racing Club de Bruxelles Bryssel 1 ra 2—2

HOLLAND: | |
FC Hout Broef Stant (HBS) Haag 1 | l 1—1

Ajax FC Amsterdam 1 1 | 2—1

|
NORGE: |
Brage F K Trondhjem 1 1 | 8—1
Frigg-Lyn komb. lag Oslo 1 | 1 2—5
Frisg » 2 2 | | | 13—4
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Sp. Oo. mål

|
NORGE: ;

Freidig Trondhjem 1 1 5—0

Kvik Fredikshald 1 1 | 4—1

Kombinerat Oslo-lag Oslo 4 4 | | 24—9

Lyn Ski- o. F K 5 3 1 | 1 | 17—12
Mercantile 3 3 | 7—1

Norges federationslag a 1 I 1—1

Odd Skien 1 ! 6—0

Sportklubben 1910 Oslo 1 l | 4—3

Sportklubben Brann Bergen 1 1 2—3

Stavanger IF Ballklubb Stavanger 1 1 3—2

SCHWEIZ:
Nordstern FC Basel 1 1 3-1

SPANIEN:
Barcelona FC Barcelona 2 1 1 | 2—4
Bilbao AC Bilbao 2 1 1 | 34
Madrid AC Madrid 1 1 4—1

STORBRITANNIEN: |
Arsenal FC London | 1 1 | 2-3

Blackburn Rovers FC Blackburn | 2 1 1 1—2

Bolton Wanderers FC Bolton | 1 1 1—3

Crystal Palace FC London | 1 1 1—3
Dumbarton FC Dumbarton | 1 I 0—1
Hull City FC Hull | 1 I 1—2
Liverpool FC Liverpool | 1 1 1—4
Middlesex Wanderers FC London 1 1 2—3
Quinton FC 1 1 2—4

TYSKLAND: |
Hannoverscher Sp. V. Hannover | 3 | 2 1 11—4
Victoria Berlin | 1 | a 3—0

TJECKOSLOVAKIET: | |
Deutscher Fussball Club Prag 1 | 1 0—1

U. S. A.: |
Bethlehem Steel FC Bethlehem | 1 1 3 1

UNGERN: | |

Ferencvaroci TC Budapest 1 1 | | 0—1

Magyar Testgyakorlok Köre > I 1 | | 21

Ujpesti Torne Club 1 1 | 3—2
I

ÖSTERRIKE: | |
Admira Wien 1 1) 0-0
Rapid FC » 211 1) 4-1

Summa | 845 | 542 | 182 | 139 —2620—1230
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Facit av våra fotbollslags samtliga matcher

1930-1934
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

   

A-laget: | Sp. Vv. O. OF. > målkvot Sp. | Tor " Målkvot

1930 32 2311 8 103—533 |
1931 36 24 8 4 107—38 | |
1932 39 19] 9 | 11 112-71 | |
1933 40 28/3 19 128—65 |
1934 34 24/4 10 112-43 I

181 [118] 25 | 38 |562—270]|181 118/ 25

|

38 | 562—270

B-laget: | | | | .

1930

=

31/20 3 |8 | 87—38 |
1031 35124 7 4 1102—39 |
1932 31/24 0 7 |114—36 |
1933 37/28 2 7 |134 43 |
1934 30/18 | 4 8 1100 61 | |

| 164 114 16 | 34 |537—2171164 |114 16 34 537—217
C-laget; | |

1930 24/12 7 5 56—40
1931 30127 2 1 105—16
1932 |
1933 27.18 4 3 86—39 |
1934 29/20, 6 3 | 83-32 |

110| 77 19 | 14 [240—127]110] 77 19 14 | 240—127

Juniorl.: | | ;

1930 13719 10 8 64 44 | |
1931 12715 319 45—28 | |
1932 2521 2 2 64—10 | |

1933 5110 6 | 97! 46—38 | |
1934 4 12 3 9 56 31 |

138| 77 | 24 | 37:|275—151 138 77 | 24 37 275—151

Ynglingal.: |

1930 26 20 | 4 201 73-23 26120 | 4 2 | 13—23

Samtliga lag 1930—1934 — |619 | 406 | 88 |125 1687—788
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)lubbrebkord 1934.

GREN | NAMN RES. | ÅR
| --

100 yards Charles Luther 10,3 1913

100 meter d:o 10,9 1913

200) d:o 22,1 1911

220 yards d:o | 27,3 1913

400 meter K. G. Björk | 50,0 1933
500 =» d:o | 1.07,4 1925

800 » d:o 1.5,9 D. 1033

880 yards d:o 1,.55,0 D. 1933

1.000 meter d:o 2.29,8 D. 1933

1.500 d:o | 3.59,6 D. 1933
2.000 Nils Bergström | 541,5 1922

3.000 Fric Clark | 8.50,2 1934
5.000 Erik Backman 14.51,0 D. | 1919

10.000 d:o 31.13,7 D. | 1918
20.000 Alex. Ahlgren 1.06,55,0 D. | 1912
30.000 =: d;0o 1.38,29,0 D. 1913

40.200 > | d:o 2.24,15,0 D.”) 1912
I eng. mil Erik Söderbom 4.25,3 D. 1922

2 Curt Hellström 9.37,4 D. 1934

3 Alex. Ahlgren 15.10,0 1913

4 > or Erik Backman 19.56,4 1919

5 > > d:0 21.44,3 D. 1918
Timlöpning Alex. Ahlgren | 18.122,3 m. D 1912

Häcklöpning 110 meter Olof Hedberg | 16,0 1934
. k 400 Nils Pettersson 50,3 1933

Höjdhopp m. a. L. Högberg 1.75 1909

Längdhopp m, a. Wiktor Naess 7.08 1926

Stavhopp Erik Nilsson 3.90 D. 1933

Trestegshopp | Per Magnusson 13.43 1916

Höjdhopp u. a. + Allan Wallin 1.45 1930
Längdhopp u. a. Edgar Hedin 3.05 1927

Mellanhopp Nils Pettersson | 3.91 1934

Grenhopp A. Friberg | 2.27 1929

Kulstötning b h. Armand Johansson 12.13 1933

sammanl. d:o 21.03 1934

Diskuskastning, b. h. Gösta Rehnbom 39.15 1924

sammanl, O. Eriksson | 66.56 1909

Spjutkastning, b. h. Arthur Hansson 52.33 1932

x sammanl, d:o | 92.52 1932

Släggkastning G, Johansson | 30.90 1909

Viktkastning Sture Johansson | 8.17 1926
5-kamp Olof Hedberg 2.736,865 p. 1934

10-kamp John Börjesson 5.613,225 p. 1927
Stafett 4x400 meter H. Larsson, C. Rosengren, 3.28,2 1934

T, Lindström, K. G. Björk

4x1,500 meter B. Sundvall, R. Johansson, 16.49,0 D. 1934

C. Hellström, K. G. Björk  
  D. Distriktsrekord. ”) Gäller även som Svenskt rekord.
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MHeders- OC/l - )JUndringSPr(S er

för alltid erövrade av Idrottsföreningen Kamraterna i Göteborg.
K
d
b
o

13.

14.

15.

16.

17.

17.

19.

(Förteckningen upprättad i november 1934).

Laängedragsstatvetten, i fotboll, vandringspris, crövrat 1907.

Krokslättspokalen, i fotboll, vandringspris, erövrat 1906, 1907, 1908.

Svensk-Norska Foötbollspokalen mellan ”Lyn” och Götcborgs-

kamraterna, vandringspris, erövrat 1911.

”Kamratpokalen”, vandringspris, crövrat 1909, 1910, 1912, 1913,

1914.

Göteborgspokalen i fotboll, vandringspris, erövrat 1912, 1913, 1914.

Borås Sportklubbs Hederspris i terränglöpning 1914, seniorer.

Borås Sportklubbs Hederspris i terränglöpning 1915, seniorer.

Borås Sportklubbs Hederspris i terränglöpning 1916, scniorer.

Borås Sportklubbs Hederspris i terränglöpning 1916, juniorer.

Göteborgs Distrikts Idrottsförbunds Vandringspris 1 terränglöp-

ning, erövrat 1914, 1915, 1916.

Göteborgstidningens Hederspris i fotbollsturneringen 1913.

”Busscy”-pokalen, vandringspris i Svenska serien, crövrat 1912,

1913, 1913-1914, 1914-1915, 1913-1916, 1916-1917.

Göteborgs Fotbollsförenings Vandringspris i fötbollj ”Brage”-

hornet, erövrat 1912, 1914, 1917.

Idrottsväns Hederspris, ”Fotbollsspelaren”.

Idrottsklubbens, Borås, vandringspris i stafettlöpning 4+X100 m,

Svenska Idrottsförbundets Ordförandes Hederspris vid staictt-

löpningen Göteborg Runt 1917.

Landshövding von Sydows Hederspris i fotbollsserien Stockholm

—Göteborg, erövrat 1918.

Sveriges Centralförenings för Idrottens främjande Jubileumspris

vid Svenska Dagbladets stafettlöpning i Stockholm 1918.

Dir. M. Lyckholms vandringspris i laglöpning 5000 m., erövrat

1913, 1914, 1918.

Göteborgs Aftonblads Vandringspris i fotboll, Köpenhamns Bold-

klub-—Göteborgs-Kamraterna, erövrat 1918, 1919, 1919.

Göteborgs-Tidningens Hederspris vid stafettlöpningen Göteborg

Runt 1918.

Jönköpings 1. S. Hederspris i stafettlöpning 1000 m. crövrat 1919.

Landshövding von Sydows Hederspris i fotboll vid matchen mot

Betlehem Steel Football Club, crövrat 1919.
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Betlehem Steel Football Club, crövrat 1919.
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(Förteckningen upprättad i november 1934).
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Örns, Horten, vandringspris i fotboll, erövrat 1918, 1920.

Göteborgstudningens Hederspris vid stafettlöpningen Göteborg

Runt 1919.

Generalkonsul Axel A:son Johnssons Hederspris vid Svenska

Dagbladets stafettlöpning i Stockholm 1920.

Göteborgstidningens vandringspris i stafettlöpningen Göteborg

Runt, crövrat 1913, 1918, 1920.

Idrottsväns Hederspris till sjätte lag i Svenska Dagbladets sta-

fettlöpning i Stockholm 1920.

Konsul Isaac Westergrens Vandringspris i Kamratmästerskapet,

crövrat 1920.

Spartlastatyetten, vandringspris 1 stafettlöpning 4X1300 m., mellan

. F. Sparta, Köpenhamn och I. F. Kamraterna, Göteborg, crövrad

1919, 1920.

Stjernepokalen, vandringspris vid A. I. K:s Köpenhamn, jubile-

umstävlingar, stafettlöpning 4X1000 m., crövrat 1920, 1921.

Örgrytes Hederspris till bästa Göteborgsförening vid tvekampen

Göteborg—Örgrytc, erövrat 1920.

Göteborgstidningens Vandringspris IT i stafettlöpningen Göte-

borg Runt, erövrat 1921.

Ny Tids Vandringspris i fotboll vid Arbetarefesten, erövrad 1921.

Göteborgstidningens Hederspris, Fotbollsveckan 1921.

Hederspris stafett 4X200 m., erövrat 1922.

Göteborgstidningens Vandringspris i Vikingens terränglöpning,

crövrat 1925.

Juvelerare Oscar Sjögrens Hederspris vid Triangelmatcherna till

förmån för de arbetslösa, erövrat 1922,

Sportklubben Freidigs Hederspris, erövrat 1923. :

Lidols Hederspris i Göteborgsserien, Klass IT juniorer, 1922—23.

2:dra lagpris i Sv. Mästerskapet i terräng 1923.

Kungl. Bohusläns Regementes Idrottsförenings Hederspris i sta-

fett 1923.

K. Anderssons Hederspris i ungdomstävlingar 1924.

Göteborgs Mcrgonposts Hederspris i Budkavletävl. 1924.

Ajax-kvarnen, crövrad 1924.

Göteborgs Morgonposts Hederspris i Budkavletävl. 1924.

2:dra Lagpris stafett 4X1C0 m. mellan ÖTS—IFK. 1923.

K .:S. Hederspris i IFK:s terräng Klass I 1:sta lagpris 192535.

Göteborgstidningens Vandringspris i Orienteringslöpning, erövrat

1923, 1925, 1926.

Sundsvallsturnéns minnespokal 1926.

Fotbollsbladets Hederspris i Triangelserien 1926,

Hederspris i R. IL K:s jubileumsterräng 1926, Lagtävlan.
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Dodge-pokalen, crövrad i tävlan mot I. F
1924, 1925, 1926.

Korgboll 1928, Klass 111.

l:sta pris stafettlöpning vid Ö. I, S. tävlingar, 1500 m.
Fru Wijks Hederspris i Landala I. F:s terräng, juniorer 1926.
ÖJ. S. Budkavletävling 1:sta lagpris.
Ö. 1. S. Budkavletävling 2:dra lagpris.

Ö. I. S. Budkavletävling 3:dje lagpris.
G. A. I. S. Vandringspris i Landala I. F:s terräng Klass 11 lag-
pris erövrat 1925, 1926, 1927.

Ekmarks Vandringspris i I. K. Vikingens terräng Klass II lag-
pris erövrat 1925, 1927.

Torshaugs I. F:s, Oslo, Vandringspris i internationell terräng-
löpning, erövrat 1917, 1918, 1922.

A. T.-pipans Vandringspris i I. F. K:s terräng, erövrat 1925, 1926.
Robert Rydins Handelsfirmas A.-Bol. Hederspris i Borås Tid-
nings stafett 1928.

Hotell Borås Hederspris i Borås Tidnings stafett 1925.

M. A. I. 3:dje pris Malmö runt.

Adielssons Hederspris i Landala terräng, klass YII, lagpris, 1928.

G. D. I. F:s 2:dra pris i tävlan om Belöningspriset.

Göteborgstidningens Hederspris i Göteborg Runt 1920.

Göteborgstidningens Hederspris i Göteborg Runt 1924.

Göteborgstidningens Hederspris i Göteborg Runt 1923, Old boys.

Göteborgstidningens 1:sta pris i Göteborg Runt 1915, Huvudtävlan.

Göteborgstidningens Jubileumspok. i Göteborg Runt 1926.

G. D. I. F:s 1:sta pris Old boys i Göteborg Runt 19206.

G. D. I. E:s 2:dra pris juniorer i Göteborg Runt 1926.

Göteborgstidningens Hederspris i Göteborg Runt 19206.

Göteborgstidningens 1:sta pris i Göteborg Runt 1927, Huvudtävlan.

Göteborgstidningens Hederspris i Göteborg Runt 1929, till segrare.

Göteborgstidningens 3:dje pris i Göteborg Runt 1929, lilla banan.

Svenska Mästerskapet i Fotboll 1908, mästarcklassen.

Göteborgs Morgonposts Vandringspris i lagtävlan, 4-manna-laz,

Landala I. F:s terräng.

Göteborg Runt 1923 1:sta pris.

Minnespokal från K. B. vid jubileet 1929.

Minnesskål från Örgryte I. S. vid jubileet 1929.

Minnesskål från GAIS vid jubileet 1929.

Gbgs Distrikts I. F. Belöningspris II 1929.

Gäteborgstidningens Fotbollsvecka 1:sta pris 1930.

Från Tidaholms GIF 1930.

Bowlingpris Göteborg—Malmö 1930.

- K,, Norrköping.
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Dodge-pokalen, crövrad i tävlan mot I. F
1924, 1925, 1926.

Korgboll 1928, Klass 111.

l:sta pris stafettlöpning vid Ö. I, S. tävlingar, 1500 m.
Fru Wijks Hederspris i Landala I. F:s terräng, juniorer 1926.
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Från Tidaholms GIF 1930.
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Göteborgs DPistrikts I. EF, Belöningspris II1 1930.

Tändsticksfabrikernas personals Hederspris vid ”Uddevalla runt”
1930.

M. A. I. 3:dje propagandalöpning 1930.

Döderhultgrupp (8 pjäser) från herr A. Vingren.

Lundbytipsens Hederspris Göteborg Runt 1931.

U. I. S. Atletscktions Hederspris Uddevalla runt 1931.

Centralstyrelsens Hederspris i bowling.

Galliganis Hederspris i Landala terräng 1931.

Göteborgs Distrikts I. F. Belöningspris IT 1931.

U. I. S. Styrelsens Hederspris Uddevalla runt 1931.

CGöteborgstidningens Hederspris Göteborg Runt 1931.

Göteborgs Distrikts I. F. Hederspris 1932.

Kroppskulturs Hederspris Uddevalla runt 1932.

Göteborgs Distrikts I. F. Ungdomstävling 1932, IIT pris.

Centralstyrelsens Hederspris i bowling 1932.

Minnestallrik från Härnösandsmatch 1922.

Schwartzmans arbetares Hederspris Uddevalla runt 1932.

KK. K. Vandringspris i bowling. Erövrad 1932.

Morgontidningens Hederspris i resultatgränstävling.

GATS Hederspris Göteborg runt 1933.

Vadstena G. I. F. Minnestallrik 1933.

Götebkorgs-Tidningens Hederspris Göteborg runt 1933.

Kroppskulturs Hederspris Uddevalla runt 1933.

U. I. S. Hederspris Uddevalla runt 1933.

U. I. S. Cykelsektions Hederspris Uddevalla runt 1933.
Göteborgs Distrikts I. F. Belöningspris 1V 1933.

Greve Erik v. Rosens Vandringspris 4X100 m. vid IFK-mäster-

skapen. .

Götebtorgs-Postens Hederspris vid Lundbystafetten 1934.

Minnestallrik från I. F. K. Karlskrona 1934.

A.-B. Borås Banks Hederspris vid B. T:s stafettlöpning 1934.

Generalkonsul E. Åkerlunds Hederspris å Idrottens dag 1934.

A.-B. Merinos Hederspris vid B. T:s stafettlöpning 1934.

Konsumtionsföreningens Hederspris vid Sv. Dagbladets stafett-

löpning 1934.

A.-B. Tryckfärgers Hederspris vid Sv. Dagbladets stafettlöp-

ning 1934.

Herr Julius Rohtenbergs Hederspris i bowling 1934.

Örgryte I. S. Hederspris Göteborg runt 1930.

Viktor Balck-plakett å Fri-idrottsdagen 1934.

Minnestavla från F. C. Nordstern. Basel 1921.

Göteborgs-Tidningens Fotbollsvecka 1931, 1:sta pris.
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Flagestång från IL. FF. K. Karlshamn 1934.

Westins Hederspris för bästa Göteborgsförening Idrottens Dacz

1934.

Föreningen G. G. E:s Vandringspris för 4-mannalag i klass 1TI

vid Landalas terränglöpning.

Kurirens Personals Vandringspris Uddevalla runt. Erövrat 1934

Törner & Sandströms Hederspris till bästa Göteborgsklubb 1:

Kl. II! vid Vikingens terränglöpning. Erövrat 1934.

Idrottsväns Lagpris Kl. II Tandala terräng 1927.

DD. M.-tecken sosossssserrers er es sr srt 40 st.

S. M.-teckeh ooooooossossessss er on ess 2 st.

C. M-.-tecken sososoosorserrssr esse res 6 st.

Medaljer osossoosoessrsrrer rer rer re tra 30 st.

Plaketter ooosossossssssresee rer rrtsr reser 9 st.

DiIplönm oososeerrerseerr etter rr ere rr res 16 st.

Vimplar ....... rrreeee es sees ss se rr 6 st.
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NHedersledamöter och ständiga ledamöter, samt

innehavare Av Föreningens olika utmärkelsetecken.

Hedersledamöter:

Gösta Dalman.

P. A. Sjöholm.

Carl Helgesson.

Herbert Johansson.

Knut Albrechtsson.

Gustaf Magnusson.

Ständiga Ledamöter:

1914 Rickard Allenborg.

1913 Hilding Persson.

1916 Levin Simon,

1917 Jacob Schylander.

1918 Carl Linde.

1919 Georg Sundberg.

1919 Olof Wennerlund.

1920 Erik Björkengren.

1921 Gunnar Wenzel.

1922 Äke Fagerlund.

1923 Gösta Kjellberg.

1924 Torsten Mellberg.

1925 Ragnar Sandberg.

1926 Sven Magnusson.

1926 Alf Helgesson.

1927 Sven Johansson.

1928 Jim Falkenström.

1929 Einar Eriksson.

1930 Bror Henning.

1931 Arvid Magnusson.

1932 Gustaf Gabrielsson.

1933 Erik Larsson.

1934 Herbert Rosell.

Innehavare av Förtjänstmedalj i guld:

1919 Herbert Johansson.

1921 Adolf Forsberg.

1923 Carl Linde.

1924 Konrad Thörnqvist.

1929 Gustaf W. Magnusson.

1924 Josef Holsner.

Innehavare av Förtjänstmedalj i silver:

1919:

Erik Börjesson.

Adolf Forsberg.

Carl Linde.

Gustaf Magnusson.

Carl Olsson.

Henning Svensson.

Konrad Törnqvist

1924:

Knut ÄAlbrechtsson.

Gillis Andersson.

Gunnar Gunnarsson.

Erik Hjelm.

Josef Holsner.

Adolt Johansson.

Erik Larsson.

Valdus Lund.

Werner Magnusson.

Torsten Mellberg.

Gunnar Wahlgren.

Eric Söderbom.

1925:

Per Lundqvist.

1929:

Julius Rohtenberg.
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Ragnar Sandberg.

Erhard Svanborg.

Gösta Wahlgren.

Ture Waldenboreg.

Gustaf Waller.

Innehavare av

1919:

Henry Almén.

Gillis Andersson.

Karl Andersson.

Theodor Andersson.

Erik Backman.

Rolf Borssén.

Hilding Carlsson.

Frans Broberg.

Herbert Carlsson.

John Carlsson.

Gcorg Carlsson.

Gösta Dalman.

Erik Eiserman.

Arvid Fagrell.

Gunnar Gunnarsson,

Erik Hjelm.

Carl Helgesson.

Harry Hellberg.

Knut Holmgren.

Josef Holsner.

Adolf Johansson.

Karl Johansson.

Ernst Johnsson.

Erik Larsson.

Erik Lund.

Valdus Lund.

Gösta Lundqvist.

Werner Magnusson.

Sigfrid Mellberg.

Thorsten Mellberg.

John Ölsson.

Enoch Olsson.

John Pettersson.

Sven Rylander.
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1934:

Nils Andersson.

Oscar Andersson.

Ernst Hedén.

Gustaf Sjölander.

Förtjänstmedalj i brons:

P. A. Sjöholm.

Oscar Svensson.

Mauritz Sandberg.

Jacob Schvlander.

Erik Söderbom.

John Säwström.

Gunnar Wahlgron.

Gustaf Waller.

1924:

Erik Andersson.

Oscar Corneliusson.

Sven Johansson.

Joel Rosell.

Anders Rydberg.

Gunnar Rydberg.

Herbert Sandström.

Helge Stålfors.

Erhard Svanborg.

Gösta Wahlgren.

Gunnar Wentzel.

1929:

Oscar Andersson.

Victor Flansson.

Ernst Hedén.

Gunnar Karlsson.

Oscar Söderberg.

1930:

Torwald Andersson.

1934:

E. Andreasson.

V. Sandblom.

Å. Stålros.
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Innehavare av Förtjänsttecken i guld:

1929:

Gillis Ahlberg.

Erik Andersson.

Erik Arnesjö.

Rudolf Eriksson.

Erik Hjelm.

Adolf Johansson.

Herbert Johansson.

Werner Magnusson.

Gunnar Rydberg.

D. O. Silverstolpe.

Henning Svensson.

Leopold Turitz.

Arthur Vingren.

1934:

Knut Albrechtson.

Gillis Andersson.

Arthur Bengtsson.

K. G. Björck.

Filip Johansson.

G. Lewrén.

Per Lundqvist.

Torsten Mellberg.

Sven Olsson.

Anders Rydberg.

Ragnar Sandberg.

Erhard Svanborg.

Gösta Wahlgren.

Ture Waldenborg.

Gustaf Waller.

Innehavare av Förtjänsttecken i förgyllt silver:

James Andersson. Enoch Olsson. John Säwström.

Innehavare av Förtjänsttecken i silver:

1929:

Nils Andersson.

Arthur Bengtsson.

K. G. Björck.

David Bremell.

John Börjesson.

Folke Engman.

David Ferdinand.

Harry Friberg.

Oscar Gunnarsson,

Edgar Hedin.

Filip Johansson.

Gösta Johansson.

Axel Johansson.

John Kristensson.

Sven Källberg.

Gösta Lefrén.

Ragnar Liljeros.

Seth Ölsson.

Sven Olsson.

Joel Rosell.

Anders Rydberg.

Herbert Samuelsson.

Oscar Svensson.

Ernst Östlund.

1934:

Ernst Andersson.

Gösta Andersson.

Erik Andersson:

Torild Larsson.

W. Lewinsky.

Innehavare av Förtjänsttecken j brons:

1929:

Erik Andersson.

Ernst Andersson.

Harry Blomegren.

Erik Hyssén.

Algot Bergström.
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1934:
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Arthur Bengtsson.
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Seth Ölsson.

Sven Olsson.

Joel Rosell.

Anders Rydberg.

Herbert Samuelsson.

Oscar Svensson.

Ernst Östlund.

1934:

Ernst Andersson.

Gösta Andersson.

Erik Andersson:

Torild Larsson.

W. Lewinsky.

Innehavare av Förtjänsttecken j brons:

1929:

Erik Andersson.

Ernst Andersson.

Harry Blomegren.

Erik Hyssén.

Algot Bergström.



Walter Lewinsky.

Ruben Mendel.
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1930:
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Gösta Andersson.

Flis Eriksson.
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Torild Larsson.

Frank Pettersson.

Mauritz Åkerweall.

1934:

P. Ahlberg.

Folke Andersson.

Fritz Berg.

Uno Bergman.

Gunnar Boman.

Gösta Bohman.

A. Brandin.

Erik Clark.
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Ådress- och FSelefonförteckning.

STYRELSEN: Adress:

J. Rohtenberg Ordf. Södra Vägen 26

H. Johansson V. ordf. Övra Husargatan 29

R. Sandberg Sekr. Alströmergatan 3 B

J. Holsner Kassör Aschebergsvatan 40 A

T. Mellberg Klubbm. Alströmergatan 2 A

G. Waller Intendent Övra Husargatan 37

T. Waldenborg Olivedalsgatan 9

G. Wahlgren Suppl. Lorensbergsgatan 4

E. Nilsson Suppl. Kommendörsgatan 31

RESERVLAGSUTSKOTTET:
R. Sandberg
G. Wahlgren

E. Svanborg Nilssonsgatan 122

IDROTTSUTSKOTTET:
J. Holsner

T. Waldenborg

E. Nilsson

Å. Stålros S. Badhusgatan 4

HANDBOLLSUTSKOTTET:
E. Svanborg

G. Boman Kastellgatan 9
T. Andersson

BOWLINGSTYRELSE:

G. Sjölander Ordf. Folkungagatan 8
F. Hansson Sekr. Standargatan 1

O. Andersson Kassör S:t Sigfridsgatan 27

FONDKOMMITÉEN:
J. Rohtenberg

K: Albrechtsson

G. Magnusson

REVISORER:
K. Albrechtsson

G. Andersson

Linnégatan 70

Jacobsdalsgatan 3

Södra Vägen 19

BITR. MATERIALFÖRVALTARE:
P. Lundqvist

LÄKARE:

L. Turitz

MASSÖR:
W. Hermansson

TRÄNARE:
E. Hjelm

Andra Långgatan 51

Avenyen 34

Carl Johansgatan 41

Kåhög, Jonsered

Bost.

16018

17253

55533

12270

50338

18136

41471

60721

14734

43928

10956

39014

51076

47730

60657

39660

66910

25081

19555

40556

Kontoret

35786

35704

Gumperts

53132

50338

71030

70540

16929

71190

32517

32014

31701

71020

39393

11603

12353

39873

18615
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Kamraterna

hänvisa varandra till inköp av

Kläder- och Herrekiperingsartiklar

7 IHagneWeidonborg2
HVITFELDTSPLATSEN 1 B (Mitt emot Engelska kyrkan)
 

VÄSTGOTABANAN
erbjuder synnerligen lämplig terräng för

orientering
i Björboholms- och Gräfsnästrakten, dit jämväl billiga

tågförbindelser finnas.

Vid större anslutning anordnas extratåg efter överenskommelse.

 

Trafikförvaltningen Göteborg-Småland-Karlskrona
   

Billiga resor
genom weekend-
o. semesterbiljetter

Weekendbiljetter, som försäljas till. pris som för enkel biljett,
gälla för avresa lördag eller söndag och återresa senast på-
följande måndag.

Semesterbiljetter, som försäljas till pris som för 1!/2 enkel bil-
jett, gälla för resa fram och åter inom 16 dagar, avstämp-
lingsdagen samt sön- och helgdagar inräknade.

Ovanstående biljetter försäljas mellan å ena sidan Göteborg samt
å andra sidan Hestra, Gislaved, Värnamo och Alvesta samt
alla stationer vid Karlskrona—Växjö— Alvesta, Växjö--Åsheda
—Hultsfred, Växjö —Tingsryds o. Östra Värends järnvägar.

Observera möjligheten att använda dessa billiga biljetter även
vid resor till andra stationer i sydöstra Sverige genom omköp
av biljett i t ex. Alvesta eller Emmaboda.

SNABBA GODSTRANSPORTER
med direktgående godståg.  
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AR Al t för alla, som sätta värde

E ma e på en storslagen svensk

natur och nejder, rika på

historiska och kulturella

minnen bör vara

ä värmland och dalarne,
för all slags vintersport äro

vid målet dessa landskap idealiska.

 

 

C

GC

HOFJUVELERARE

C. G. HALLBERG
HALLBERGS HÖRNA

 

ALLT FOR
SPORT & IDROTT

BÄST OCH BILLIGAST HOS

UsFerdfandquisto
  Lätt och bekvämt

erhåller Ni Droskbil

om Ni ringer ——

"d roskstation eller 71720

tid och telefonsamtal sparas.  
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A Allt för
R Herrgarderoben och

Ekiperingen

JardSötma,
Torggatan 19

FORSÄKRINGSAKTIEBOLA GET

FYLGIA
GRUNDAT 1881

 

Avdelningskontor: Kungsportsavenyen 1, Göteborg
Tel.: 71160

 

 AKTIEBOLAGET

KLICHE- TECKNINGAR

ANSTALTEN RETUSCHER
POSTGATAN 5 £7, GÖTEBORG, TEL. J4QO62,

  

     

  

KLICHEER

  

  Vid behov av

JÄRNVAROR och BOSÄTTNINGSARTIKLAR
vänd Eder då till

ANDRÉN & PÅHLSSON
Järnhandel - Göteborg

KORSGATAN13 (hörnet av Vallg.) - TEL. 32015, 33079, 35142

FERM EXPEDITION STOR SORTERING
LÅGA PRISER PRIMA KVALITEER
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Ekonomiskt, Gediget och Korrekt Klädd

är man i COLLIJNS KLÄDER
Kostymer och Ulstrar i 5 populära prislägen:

55:— 65:— 75:— 85:— 98:—

Ettan Junior Tvåan Trean Extra

 

Vi hava

Storklubbarnas Fotbollsförsäkringar!

Rådfråga oss angående

alla slags försäkringar.

LIV-VALAND och HERO
Södra Hamngatan 33 =<Tel. 35993, 38963

Brand-, inbrott-, olycksfallsförsäkringar och alla övriga

branscher till lägsta premier.

OMBUD ANTAGAS!

 

 Porträtt och Idrottsmedaljer,

Plaketter, Märken,

Ordensemblem, Regalier

Förstklassigt från

A. RITTERS Verkstäder
Tunnelgatan 23, STOCKHOLM

Telefon 11.09 06

 

MESTRNLAGATAANTARARE  Skisser & Kostnadsförslag fritt.
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dubbla veckoturerna
GOTEBORG - LONDON - GOTEBORG

fortsätta |

äret om!
/5«SUVUECIA« och «BRITANNIA« 2550

nerande

Från GOTEBORG tisdagar och lördagar

Från LONDON onsdagar och Jördagar

 

Biljetter och upplysningar genom
resebyråerna eller direkt från:

SVENSKA LLOYD
 

Telegram «Passagexs GOTEBORG Telefon aSvenska Lloyd«

Idrottsmän!
byt ut göteborgsrusket mot Norrlands

strålande vinter

res med S. )J. populära vinterresor

)
halva biljettpriser

nedsatta pensionspriser

Upplysningar och broschyrer

S. J. RESEBYRÅ
CENTRALSTATIONEN GOTEBORG
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SPORTEPRISIER
AV SILVER OCH NYSILVER

I ALLA PRISLÄGEN FÖRDELAKTIGAST HOS

ADOLF LANDOFF
JUVELERARBE

SS. HAMNGATAN 41 ARKADEN TEL: 36801

 

IKOL KOKS VEDE

127 ADOLFBRATT N37'h

 

 

BETALD ANNONSPLATS

  Göteborgs

Nya Begravningsbyrå
FLODIN & UHRBOM

Järntorget Tel. 10212 (ankn. bost.) & 12614
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BUTIKSINREDNINGAR
för BAGERIER, KONDITORIER, CHARKUTERIER,

SPECERIAFFÄRER samt FRUKT- och

KONFEKTYRAFFÄRER

HOTELL- och RESTAURANTINREDNINGAR

Henning R. Johansson A.-B.
Stora Nygatan 33, Göteborg Norra Vallgatan 50, Malmö

Tel. växel. 70790 Tel. 14768 - 14799

 

 

  

   
    

  

Den som sätter

värde på ett

rent, friskt och

hälsosamt

vatten begär

Vichy, Selters &   
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