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Redaktör: NILS GUNNAR ÅKERLUND | 1949

OM KLUBBANDA

Om manförsöker klara ut vad det är för
faktorer, som avgöra en idrottsklubbs fram-

gångar, äro några omedelbart framträdande.

Den första är kanske, att klubben har ett

fysiskt gott människomaterial att arbeta

med. Det må sedan gälla fotbollspelare eller

friidrottsmän. Det är dock inte endast en

fråga om kvalitet, kvantiteten har också sin

stora betydelse, Reserver måste nämligen all-

tid finnas.

Goda träningsmöjligheter är én annan

framgångsbefrämjande faktor. Jag menar

här både lokaler, idrottsplatser och instruk-

törer.
En god klubbledning har säkerligen sitt

värde. Ledningen måste vara verklig ledning,

utan att släppa kontakten med de aktiva

leden.

En <:idrottsförenings framgångar beror

emellertid icke bara på dessa, jag skulle vil-

ja säga yttre, ting. Lika starka — eller

starkare — drivfjädrar finnas av ideell eller

moralisk art. Betydelsen av dessa inre kraf-

ter kan icke underskattas.

Det finns knappast några inom idrotten

jag så beundrar som de arbetande krafterna

i en liten klubb. Här drages man ofta med

dålig ekonomi. Träningsmöjligheterna äro
dåliga. Men trots detta når man resultat.

Det måste bero på, att ledare och aktiva äro

besjälade av en levande ideell anda och tro

på sin uppgift. Denna anda av idealitet föder

ofta en tillgång av mänsklig-moralisk natur,

som uppväger mycket och övervinner alla

bekymmer. Den kan kallas klubbanda,

Jag har sett små fattiga idrottsklubbar

 

NILS GRÖNVALL

Ordförande

göra storartade insatser. Man har röjt mark

till tränings- och tävlingsplatser. Ibland har

man med eget arbete uppfört klubbhus. Le-

darna ha icke sällan hårt ansträngt sin egen

ekonomi för sakens skull, och de aktiva har

stött dem. Så småningom ha också de

idrottsliga resultaten, både i bredd och topp,
kommit.

Livet inom en stor idrottsförening idag sy-

nes mig i många avseenden ha kommit ifrån

denna idrottens ursprungliga idealitet.

I storklubbens arbete har det ekonomiska

— ett rent merkantilt drag — fått för

stor plats, Detta gäller både ledare och de

aktiva. Jag tror icke detta är lyckligt.

Idrottens mål måste vara bredden, de många

aktiva, där de flesta idrottar icke för täv-
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lingens utan för hälsans — det fysiska väl-

befinnandets skull. Storklubben har snart

bara topp- med nödiga reserver.

Det, sista måste vara ett svaghetstecken.

Min tro är att idealiteten måste väckas till

liv igen, både hos ledare och aktiva. Låt oss

börja med att skaffa oss en god klubbanda.

Vad innebär då detta? Jo, först och sist,

en uppriktig tro på varandra. De aktiva mås-

te tro på ledarnas omdöme och goda vilja och

hålla tillbaka sina krav på egna förmåner.

Råder icke detta förhållande, kommer sär-

intressen och egennytta fram, och därmed

faller klubbandan,

Man skapar icke en ekonomiskt stark

förenings klubbanda på samma sätt som

i den lilla föreningen. För vår egen före-

nings skull ville jag börja med att skaffa ett

eget hem, med snygga samlingsrum, med

spel, med böcker, med alla klubbens minnen.

Men först och sist med möjligheter till trev-

nad och otvungen samvaro.

Nog kan man väl i ett trevligt klubbhem

skapa större glädje vid en enkel måltid ef-

ler en hård tävling än på en restaurant,

där omgivningen icke på något sätt stämmer

till samling utan snarare till splittring.

Om jag skulle inför 45-årsjubileet uttala

någon önskan skulle det heta: ”Låt oss alla

som goda Kamrater arbeta för en bätt-

re klubbanda. Låt oss börja med ätt pruta
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Vårda idealiteten.
I ordet Kamraterna ligger inte enbart

ett namn, accepterat utan mening av de
unga men framsynta, uppoffrande män,
som 1893 skapade vår förening. Man la-
de stor vikt vid sammanhållning och
idealitet. Man ville inte bara skapa in-
tresse för idrott och folkhälsa, man ville

bevara och utbygga idéerna. En enande

stärkande tanke har också genomsyrat

blodet hos dem, som fostrades till 1le-

dare inom vår organisation och vi, som
nu arbeta, äro besiälade av samma var-

maönskan, att under kamratliga former

på ideell grund bygga vidare på den

blåvita byggnad vi satts att förvalta och

öppna för dem, som med oss vilja föra

idrotten vidare till kommande släkten.

Men överallt på vår väg lura faror och

frestelser. Materialismen är en av dem,

som gärna fölier i framgångens spår och
inom idrotten yttrar den sig ofta nog i
penningbegärets och fordringarnas gestalt.

Nå. dessa idrotten ovidkommande egen-

skaper full: mognad, har idrotten blivit

enbart affär och idealiteten är borta. Vi

ska akta oss för detta och hellre sträva

efter” att bevara en lycklig barndomstid,

varom man med rätta talar, när det gäl-

ler idrotten, ty i dess barndom voro alla

ett -.med sin: förening.

Vi ha genom åren bevarat en god sak

inom idrotten, nämligen frånvaron av
klasskillnad. Låt oss sträva efter att
även bevara idealiteten. Oförnöjdsamhet

och pretentioner få icke stegras till ett

crescendo. Låt hellre medlemsskapet vara

ett' offer till föreningens framgång, visa

idrottslig medborgargärning i stort som i

smått. Det ger den största tillfredsstäl-

lelsen, då en gång minnena ska passera

revy, då vi själva se det uppväxande

släktet med liv och lust ägna sig åt
idrotten, som vi väl alla innerst inne ön-

ska se leva, utvecklas och blomstra.

» För åtminstone varje: IFK-are bör det

GÖTEBORGS-KAMRATEN

stå klart, att sanning oeh rätt kan föra

idrotten vidare till den ställning i sam-

hället den vill och skall ha. Egennytta

och vinningslystnad vare fjärran Ifrån

dem, som klätt sig i blåvit dräkt och ta-

2it den fyruddiga stjärnan till rättesnöre.

Carl Larsson.

 

Grabbar i A-laget!
Milano i nov.

Jag har fölit Kamraternas höstmatcher

i serien från starten och kan tala om, att

iag varit lika nervös som ni innan jag fått

veta hur det gått. Jag brukar höra på
de svenska nyheterna på söndagskvällarna

ochfårföljaktligen tämligen omgående reda

på de allsvenska resultaten.

Säsongen har kanske inte blivit vad man

väntat, men efter tidningsrapporterna att

döma har ju oturen i form av justeringar

o. dyl. varit ganska envis. Vidare har ju

föryngringen av laget rätt naturligt fört

med sig en kris. Jag skulle i detta sam-
manhangvilia ge de unga spelarna några

råd.

Träna omsorgsfullt. Missa inte en trä-

ningskväll om det inte är alldeles nödvän-

digt. Se upp till tränaren och försök att

bli ett lag även utanför planen. Hjälp

varandra på matcherna och ha inte för

bråttom. Det är inte så märkvärdigt som

de flesta tror att spela allsvensk fotboll.

Felet brukar vara, att man har för stor

respekt för de spelare, som varit med i

storfotbollen några år. Tänk alltid, när
ni är på planen: — Här är det jag, som

är bäst. Men säg det inte, bara tänk, så

skall ni se att det går bättre.

Nu önskar jag lycka till i fortsättningen

och hoppas att vårsäsongen skall föra med

sig många glädjeämnen. Och som sagt:

Träna, träna och åter träna. Det är det

som ger resultat.

Gunnar Gren.
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de svenska nyheterna på söndagskvällarna

ochfårföljaktligen tämligen omgående reda

på de allsvenska resultaten.

Säsongen har kanske inte blivit vad man

väntat, men efter tidningsrapporterna att

döma har ju oturen i form av justeringar

o. dyl. varit ganska envis. Vidare har ju

föryngringen av laget rätt naturligt fört

med sig en kris. Jag skulle i detta sam-
manhangvilia ge de unga spelarna några

råd.

Träna omsorgsfullt. Missa inte en trä-

ningskväll om det inte är alldeles nödvän-

digt. Se upp till tränaren och försök att

bli ett lag även utanför planen. Hjälp

varandra på matcherna och ha inte för

bråttom. Det är inte så märkvärdigt som

de flesta tror att spela allsvensk fotboll.

Felet brukar vara, att man har för stor

respekt för de spelare, som varit med i

storfotbollen några år. Tänk alltid, när
ni är på planen: — Här är det jag, som

är bäst. Men säg det inte, bara tänk, så

skall ni se att det går bättre.

Nu önskar jag lycka till i fortsättningen

och hoppas att vårsäsongen skall föra med

sig många glädjeämnen. Och som sagt:

Träna, träna och åter träna. Det är det

som ger resultat.

Gunnar Gren.

Vårda idealiteten.
I ordet Kamraterna ligger inte enbart

ett namn, accepterat utan mening av de
unga men framsynta, uppoffrande män,
som 1893 skapade vår förening. Man la-
de stor vikt vid sammanhållning och
idealitet. Man ville inte bara skapa in-
tresse för idrott och folkhälsa, man ville

bevara och utbygga idéerna. En enande

stärkande tanke har också genomsyrat

blodet hos dem, som fostrades till 1le-

dare inom vår organisation och vi, som
nu arbeta, äro besiälade av samma var-

maönskan, att under kamratliga former

på ideell grund bygga vidare på den

blåvita byggnad vi satts att förvalta och

öppna för dem, som med oss vilja föra

idrotten vidare till kommande släkten.

Men överallt på vår väg lura faror och

frestelser. Materialismen är en av dem,

som gärna fölier i framgångens spår och
inom idrotten yttrar den sig ofta nog i
penningbegärets och fordringarnas gestalt.

Nå. dessa idrotten ovidkommande egen-

skaper full: mognad, har idrotten blivit

enbart affär och idealiteten är borta. Vi

ska akta oss för detta och hellre sträva

efter” att bevara en lycklig barndomstid,

varom man med rätta talar, när det gäl-

ler idrotten, ty i dess barndom voro alla

ett -.med sin: förening.

Vi ha genom åren bevarat en god sak

inom idrotten, nämligen frånvaron av
klasskillnad. Låt oss sträva efter att
även bevara idealiteten. Oförnöjdsamhet

och pretentioner få icke stegras till ett

crescendo. Låt hellre medlemsskapet vara

ett' offer till föreningens framgång, visa

idrottslig medborgargärning i stort som i

smått. Det ger den största tillfredsstäl-

lelsen, då en gång minnena ska passera

revy, då vi själva se det uppväxande

släktet med liv och lust ägna sig åt
idrotten, som vi väl alla innerst inne ön-

ska se leva, utvecklas och blomstra.

» För åtminstone varje: IFK-are bör det

GÖTEBORGS-KAMRATEN

stå klart, att sanning oeh rätt kan föra

idrotten vidare till den ställning i sam-

hället den vill och skall ha. Egennytta

och vinningslystnad vare fjärran Ifrån

dem, som klätt sig i blåvit dräkt och ta-
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RAGNAR SANDBERG

Ragnar Sandberg är ur-IFK-are. Han har

genomgått alla stadier av sin fotbollsutveck-
ling inom Göteborgs-Kamraterna, där han

gjort betydande insatser både som aktiv och

såsom ledare, mest i den senare egenskapen.

Därför har han av en enhällig jury hedrats

med den utmärkelse, som kanske är den svå-

raste att erhålla inom svensk idrott och just

därför i sitt slag är en av de förnämligaste.

Sandberg har nämligen under sin långa

bana på ett synnerligen lyckligt och effek-

tivt sätt förverkligat just de förhoppningar,

ungdomen ställer på sina förtroendemän ock

ledare. Han har varit — och är! — ej en 1e-

dare till namnet utan till gagnet. Hans kvan-

titativa åliggande inom föreningen har varit

större än någon annans av den nuvarande

genarationen ledare i Göteborgs-Kamraterna.

Under hela sin utveckling har han karak-

tärsfast motstått lockelsen att splittra sina

krafter på uppdrag utanför IFK annat än i

mycket liten utsträckning och endast i den

mån, dessa uppdrag varit till direkt nytta
för IFK.

Ragnar Sandberg är med andra ord ing-

en ”sammanträdes”-ledare utan en verklig

grovarbetare. Tyvärr har det mer och mer
blivit så inom idrotten, att ledare kallar be-

vistandet av sammanträdena för ”arbete”

och pekar på detta arbete såsom meriteran-

de. Sedan måste de mångskiftande och på-
frestande detaljuppdragen mellan mötena

uträttas av andra eller av särskilt engagera-

de specialister och firmor. Det är detta man

kallar för grovarbete och som till mycket
stor del utföres av idrottens hängivna en-

tusiaster, vilka finna ett verkligt nöje i sådan

sysselsättning. Var och en som varit det
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minsta med i idrotten förstår vad jag menar.

Det är summan av detta grovarbete mer
än summan av sammanträdena, som tidigare

legat till grund för Guldmedaljens utdelande
och nominerandet av kandidater till denna,

och så har det nog också varit i fallet Rag-

nar Sandberg.
Göteborgs-Kamraterna kan vara glada och

stolta över altt i sin krets ha en trogen ar-
betskapacitet av Ragnars sort och jag tror

jag uttrycker allas mening, när jag från det-

ta forum uttrycker en förhoppning, att han

ännu många år måtte kunna ägna sina kraf-

ter åt föreningen!
CARL LINDE.

Bowlarna—kamratgänget.
1917, alltså 13 år efter moderföreningens

tillblivelse, rullade de första kloten från IFK-

händer nere i Arkaden och bowlingsektio-

nen har alltså för några år sedan kunnat

fira sitt 30-årsjubileum. Detta skedde vid en

tidpunkt då vi också var rätt framåt och

härjade friskt i prislistorna, och om jag ej

missminner mig, voro vi ett år stadens bäs-

ta klubb efter årsstatistiken. Det var då vi

vann serien här, och hade snudd på slutse-

gern i Stockholm. — Men just nu får det
kämpas hårdare, om en plats i solen skall

bliva mera bestående. Konkurrensen är hård
och om man därtill öppet erkänner att vi

just nu inte är riktigt så starka som för ett

par år sedan, visar vi dock då och då glim-

ten av vad som verkligen kan göras, och

nog tror jag att vi rätt var det är åter skall
bli mera fasta i veckoslutens prislistor lik-

som i serietabellens topp.

Det har sina sidor att vara bowlare.

Mången gång tages djupa tag i plånboken

då kassör ”Oscar”, försynt efter 30 års vana,

frågar hur det skulle passa med en Iiten in-

betalning. Det är träningsabonnemang, se-

riespel, klubbmatcher, SM, DM och CM lik-
som allmänna tävlingar —- men med god
vilja ocn icke minst genom förståelse och

hjälp från moderföreningen klaras skutan
alltid i hamn.

Vårt stronga seriegäng Altjärn, Anders-

son, J. Forssenius, Gillås, Sigvard Johans-

son, Krantz, Otterblad, Håkansson, Schramm

m. fl. är stommen detta föreningens jubile-

umsår och vi hoppas att så småningom till
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Under hela sin utveckling har han karak-

tärsfast motstått lockelsen att splittra sina

krafter på uppdrag utanför IFK annat än i

mycket liten utsträckning och endast i den

mån, dessa uppdrag varit till direkt nytta
för IFK.

Ragnar Sandberg är med andra ord ing-

en ”sammanträdes”-ledare utan en verklig

grovarbetare. Tyvärr har det mer och mer
blivit så inom idrotten, att ledare kallar be-

vistandet av sammanträdena för ”arbete”

och pekar på detta arbete såsom meriteran-

de. Sedan måste de mångskiftande och på-
frestande detaljuppdragen mellan mötena

uträttas av andra eller av särskilt engagera-

de specialister och firmor. Det är detta man

kallar för grovarbete och som till mycket
stor del utföres av idrottens hängivna en-

tusiaster, vilka finna ett verkligt nöje i sådan

sysselsättning. Var och en som varit det

6

minsta med i idrotten förstår vad jag menar.

Det är summan av detta grovarbete mer
än summan av sammanträdena, som tidigare

legat till grund för Guldmedaljens utdelande
och nominerandet av kandidater till denna,

och så har det nog också varit i fallet Rag-

nar Sandberg.
Göteborgs-Kamraterna kan vara glada och

stolta över altt i sin krets ha en trogen ar-
betskapacitet av Ragnars sort och jag tror

jag uttrycker allas mening, när jag från det-

ta forum uttrycker en förhoppning, att han

ännu många år måtte kunna ägna sina kraf-

ter åt föreningen!
CARL LINDE.

Bowlarna—kamratgänget.
1917, alltså 13 år efter moderföreningens

tillblivelse, rullade de första kloten från IFK-

händer nere i Arkaden och bowlingsektio-

nen har alltså för några år sedan kunnat

fira sitt 30-årsjubileum. Detta skedde vid en

tidpunkt då vi också var rätt framåt och

härjade friskt i prislistorna, och om jag ej

missminner mig, voro vi ett år stadens bäs-

ta klubb efter årsstatistiken. Det var då vi

vann serien här, och hade snudd på slutse-

gern i Stockholm. — Men just nu får det
kämpas hårdare, om en plats i solen skall

bliva mera bestående. Konkurrensen är hård
och om man därtill öppet erkänner att vi

just nu inte är riktigt så starka som för ett

par år sedan, visar vi dock då och då glim-

ten av vad som verkligen kan göras, och

nog tror jag att vi rätt var det är åter skall
bli mera fasta i veckoslutens prislistor lik-

som i serietabellens topp.

Det har sina sidor att vara bowlare.

Mången gång tages djupa tag i plånboken

då kassör ”Oscar”, försynt efter 30 års vana,

frågar hur det skulle passa med en Iiten in-

betalning. Det är träningsabonnemang, se-

riespel, klubbmatcher, SM, DM och CM lik-
som allmänna tävlingar —- men med god
vilja ocn icke minst genom förståelse och

hjälp från moderföreningen klaras skutan
alltid i hamn.

Vårt stronga seriegäng Altjärn, Anders-

son, J. Forssenius, Gillås, Sigvard Johans-

son, Krantz, Otterblad, Håkansson, Schramm

m. fl. är stommen detta föreningens jubile-

umsår och vi hoppas att så småningom till

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Guldmedaljören.
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Därför har han av en enhällig jury hedrats

med den utmärkelse, som kanske är den svå-

raste att erhålla inom svensk idrott och just

därför i sitt slag är en av de förnämligaste.
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den skall fylkas ungdomar som kan ta vid.

Finns det ej från idrottssektionen eller bland

fotbollslagen några intresserade? Vad säga
t. ex. Arne Nyberg, Ernst Andersson, Frits

Berg m. fl.? Ty som ungdomar känna vi

oss i bowlingsektionen en bra bit över de

30.
Få idrotter kan väl som bowlingen samla

deltzgare inom olika åldersklasser och un-

derbart är det väl att se 50-åriga juniorer,

eller som de nu kallas B och C-spelare tam-
pas vilt med 20-åriga mästare. Inom bow-

lingen skapas på ett alldeles särskilt sätt en

sammanhållning och ett kamratskap, som

blir bestående livet ut. De som nu i sina hel-

vita dräkter med vårt vackra emblem

kämpa i bowling för föreningen, gläds vid

dess 45-årsjubileum åt alla de framgångar

den nått under årens lopp inom såväl fotboll,

allmän idrott som i övriga grenar. Om än

vi i så gott som alla sektioner på något sätt
denna jubileumshöst känt oss trötta och

fått ta hårda törnar, så är väl dessa till för

att övervinnas. Vi ser med förtröstan framåt

mot halvsekeldagén. Heja på allt i blåvitt!

Bowlingsektionen önskar Er alla en lång,

lång ”strikeföljd”.
Ragnar Sandberg.

Lilla Sjödala.
Som alla vet, så äger föreningen ett rek-

reationsställe med namnet Lilla Sjödala.

Tyvärr är det alltför många, som vet att

Lilla Sjödala finns, men som aldrig varit

där. Om orsaken är den att man för att kom-

ma dit måste använda apostlahästarna en bit

låter vi vara osagt. I vilket fall som helst

skulle det nog inte skada om våra idrottsut-
övare av skilda kategorier kommer ut i

skog och mark någon gång i månaden. Det

är en utmärkt träning och som alla vet lig-
ger ju hård träning som grund för alla fram-

gångar. :

Även fotbollspelarna är välkomna till Lil-

la Sjödala, För närvarande ser man endast

några av våra juniorer, för övrigt de bästa,

regelbundet träna upp konditionen utan att

använda boll. Om våra fotbollspelare och fri-
idrottsmän lärde sig förstå, abt det inte finns

något fritidsnöje, som går upp mot en heder-

-lig :terrängkutning med litet bastu efteråt
så är jag säker på att resultaten skulle bli

—— GÖTEBORGS-KAMRATEN

 

betydligt bättre än hittills i resp. grenar.

Jag nästan skäms tala om hur det gick när

Joseph Nagy kallat fotbollspelarna till Hvit-

feldtsplatsen en söndagsmorgon för vidare

befordran till Lilla Sjödala. Det kom summa

summarum en man, och det var Nagy själv!

Hoppas att resultatet blir betydligt bättre

om spelarnai vinter får en kallelse till sjö-

dalaträning. |

Att komma till Lilla Sjödala är inte alls

så besvärligt, som många tycks ha för sig.

Antingen kan man åka med spårvagn till

Mölndalsbro, varifrån det är 50 minuters

promenad. Tar man bussen till. Kikås förkor-

tas gångtiden med en kvart. Förbindelserna

är bra och resorna billiga. Och så får man

ju genom promenaden gratis träning och

och frisk luft.

Årets siffror för besök och bastu vid Lil-

la Sjödala var 900 resp. 700. Nästa år bör

det bli minst dubbelt så många som söker

sig ut. till vårt friluftshem.
G. 8.

P.S.
Vistelsen på Lilla Sjödala är kostnadsfri,

bastu inberäknad. För övernattning finns tio

bäddar. Det sistnämnda meddelas för den
händelse någon premiärbesökare inte skulle

orka gå tillbaka till bussen eller spårvagnen.

D. S.
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Årets siffror för besök och bastu vid Lil-

la Sjödala var 900 resp. 700. Nästa år bör

det bli minst dubbelt så många som söker

sig ut. till vårt friluftshem.
G. 8.

P.S.
Vistelsen på Lilla Sjödala är kostnadsfri,

bastu inberäknad. För övernattning finns tio

bäddar. Det sistnämnda meddelas för den
händelse någon premiärbesökare inte skulle

orka gå tillbaka till bussen eller spårvagnen.
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Finns det ej från idrottssektionen eller bland

fotbollslagen några intresserade? Vad säga
t. ex. Arne Nyberg, Ernst Andersson, Frits

Berg m. fl.? Ty som ungdomar känna vi

oss i bowlingsektionen en bra bit över de

30.
Få idrotter kan väl som bowlingen samla
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derbart är det väl att se 50-åriga juniorer,

eller som de nu kallas B och C-spelare tam-
pas vilt med 20-åriga mästare. Inom bow-
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sammanhållning och ett kamratskap, som

blir bestående livet ut. De som nu i sina hel-
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kämpa i bowling för föreningen, gläds vid

dess 45-årsjubileum åt alla de framgångar

den nått under årens lopp inom såväl fotboll,

allmän idrott som i övriga grenar. Om än

vi i så gott som alla sektioner på något sätt
denna jubileumshöst känt oss trötta och

fått ta hårda törnar, så är väl dessa till för

att övervinnas. Vi ser med förtröstan framåt

mot halvsekeldagén. Heja på allt i blåvitt!

Bowlingsektionen önskar Er alla en lång,

lång ”strikeföljd”.
Ragnar Sandberg.

Lilla Sjödala.
Som alla vet, så äger föreningen ett rek-
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 GÖTEBORGS-KAMRATEN

Ruffigt i överkant 1 italiensk fotboll.

 
Gunnar Gren tar avsked av Ullevipubliken.

Milan A.C. Vi kunde inte ett ord italien-

ska utan gick bara omkring och tog i hand

Det tog lång tid innan jag vågade ta

steget över från amatörernas till de pro-
fessionella fotbollspelarnas led, men nu

några månader efteråt, då jag kommit in

i den nya miljön här i Milano, ångrar jag

inte ett ögonblick vad jag giort. Jag har

nu varit i Italien sedan början av augusti

och därför kanske det kan vara av intresse

att veta litet hur tiden här nere gestaltat

sig för mig och de andra nordborna.

När iag kom till Milano blev jag till-
sammans med Nisse Liedholm inkvarterad

hos en tant, som de första veckorna blev

som en mamma för oss. Jag glömmer

aldrig första gången vi skulle träna och

samtidigt träffa våra blivande kamrater i

8

och bockade. När jag såg poikarna fick

jag en känsla av att de tyckte ungefär

som så: — Vad skall du här och göra

och ta arbete från våra italienska spelare!

Det visade sig dock rätt snart att jag ta-

git fullständigt miste. Grabbarna giorde

allt för mig och försökte på allt sätt hjäl-

pa mig tillrätta. Någon som helst antipati

mot oss svenskar förekom inte alls och så

småningom har det visat sig att de in-
hemska spelarna i laget är de hyggligaste

poikar man gärna kan tänka sig.

Samtidigt med Liedholm och iag kom

ju också Laios Ceiszler till Italien och
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Milan AC. Han tog omgående hand om

träningen och det blev minsann ord och

inga visor. Vi svenskar var ju vanda vid

hårdträning, men däremot hadeitalienarna

aldrig förut varit med om sådan "blåkör-

ning", som den Laios satte igång med.

Gunnar Nordahl, som ju varit i Milano
ända sedan nyåret, förklarade att detta

måste vara hemskt för grabbarna, som

också fick en rejäl träningsverk överhela :

linien. Många av dem hotade till och

med med att de skulle riva sönder sina

kontrakt om inte Laios lättade träningen.

Men tiden gick, och nu hängeritalienarna

med riktigt bra.

Min debut för Milan skedde i en trä-
ningsmatch mot Juventus. 50,000 tittade

på och jag har för mig att de inte tyckte

att mitt spel var så mycket att hurra för.

Jag var iu inte på långa vägar fulltränad
när jag kom till Milano och tycker själv

att det jag visade mot Juventus inte var

mycket bevänt med. Mest ledsamt tyckte

iag det var för Milans ledning, som väl
började tro att de gjort en dålig affär när
de köpte mig. |

Nåväl, efter debuten har det gått bättre

match för match och nu vet jag att klub-

bens direktörer och övriga ledare är nöi-

da med mig. Det känns skönt.
Vad den italienska fotbollen beträffar är

den säkerligen inte på långa vägar så

trevlig att se på som den svenska. Kort-

GÖTEBORGS-KAMRATEN

passningsspelet lyser nästan helt med sin

frånvaro. I stället "tiongas" det för glat-

ta livet och när tekniken inte räcker till

får hårdheten träda in. Det ruffas friskt

här nere, ja ruff är kanske ett väl lind-

rigt uttryck; iag skulle snarare vilia kalla

det som förekommer i matcherna för rug-

by. Här en liten episod från vår match

i Venedig.

Jag fick en kille hängande på ryggen

med en gång. Han slogs och sparkade

och tittade på mig med blicken hos en

galning. Domaren såg här liksom på de
flesta andra håll här nere ingenting. Allt-

nog Venediggrabben fortsatte i samma

stil hela första halvlek. När fem minuter

återstod ramlade vi båda och då jag

skulle resa mig låste han mina ben så att

jag inte kunde komma upp. För en gångs
skull blev jag f-d, vände mig och klippte

in en höger på killen samt morrade på

svenska: — Passar du dig inte, får du en

till. I andra halvlek spelade han som ett

lamm och när matchen var slut bad han

om ursäkt, kysste mig på kinden och gra-

tulerade till segern.

Ja detta var några glimtar från Italien.
Kanske iag får tillfälle återkomma nästa

gång medlemsbladet skall ges ut. Då har

säkerligen mitt italienska vetande berikats

åtskilligt.

Hjärtliga hälsningar!
Gunnar Gren.

 

att alla medlemmar läser bladet.

även härlig bastu väntar.

iväg samtidigt.

SJÖDALADAGEN 19249
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Alltså, GK-are! Tag med barn och blomma samt några smörgåsar och gör Dig beredd på

hårda nappatag i skog och mark. Orienteringssektionen kommer att se till att Din intelligens

och Din fysik prövas ordentligt. Försök att kämpa så bra att Du slipper ifrån jumboplace-

ringen. Då kommer säkerligen kaffet att smaka än bättre när Du når fram till målet, där

Tåg avgår från Centralen 9.32 och 11.33 till Råda-stock. Vägvisare möter vid stationen,

Obs. Vid starten för tävlingen kommer i motsats till förra året inte mer än två att ge sig  
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om ursäkt, kysste mig på kinden och gra-

tulerade till segern.

Ja detta var några glimtar från Italien.
Kanske iag får tillfälle återkomma nästa

gång medlemsbladet skall ges ut. Då har

säkerligen mitt italienska vetande berikats
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Milan AC. Han tog omgående hand om

träningen och det blev minsann ord och

inga visor. Vi svenskar var ju vanda vid

hårdträning, men däremot hadeitalienarna

aldrig förut varit med om sådan "blåkör-

ning", som den Laios satte igång med.

Gunnar Nordahl, som ju varit i Milano
ända sedan nyåret, förklarade att detta

måste vara hemskt för grabbarna, som

också fick en rejäl träningsverk överhela :

linien. Många av dem hotade till och

med med att de skulle riva sönder sina

kontrakt om inte Laios lättade träningen.

Men tiden gick, och nu hängeritalienarna

med riktigt bra.

Min debut för Milan skedde i en trä-
ningsmatch mot Juventus. 50,000 tittade

på och jag har för mig att de inte tyckte

att mitt spel var så mycket att hurra för.

Jag var iu inte på långa vägar fulltränad
när jag kom till Milano och tycker själv

att det jag visade mot Juventus inte var

mycket bevänt med. Mest ledsamt tyckte

iag det var för Milans ledning, som väl
började tro att de gjort en dålig affär när
de köpte mig. |

Nåväl, efter debuten har det gått bättre

match för match och nu vet jag att klub-

bens direktörer och övriga ledare är nöi-

da med mig. Det känns skönt.
Vad den italienska fotbollen beträffar är

den säkerligen inte på långa vägar så

trevlig att se på som den svenska. Kort-

GÖTEBORGS-KAMRATEN

passningsspelet lyser nästan helt med sin

frånvaro. I stället "tiongas" det för glat-

ta livet och när tekniken inte räcker till

får hårdheten träda in. Det ruffas friskt

här nere, ja ruff är kanske ett väl lind-

rigt uttryck; iag skulle snarare vilia kalla

det som förekommer i matcherna för rug-

by. Här en liten episod från vår match

i Venedig.

Jag fick en kille hängande på ryggen

med en gång. Han slogs och sparkade

och tittade på mig med blicken hos en

galning. Domaren såg här liksom på de
flesta andra håll här nere ingenting. Allt-

nog Venediggrabben fortsatte i samma

stil hela första halvlek. När fem minuter

återstod ramlade vi båda och då jag
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LAGET SOM Ö VERRASKADE 1 SM-KAVLEN.

Gunnar Nilsson, Åke Andersson och Einar Olausson.

Hade snudd på segern, gjorde bästa göteborgsprestation genom tiderna.

Orientering en stor källa till glädjeämnen
Skogarnas idrott har förvisso gamla anor

inom vår förening. Ofta har vi med glädie

och beundran lyssnat till grånade kämpar,

som förtälit om den dag då "kamraterna"

belade de tre främsta platserna i budkav-

len. Sedan dess har många år förflutit

och konkurrensen har blivit allt hårdare

även inom skogssporten. Resultaten har

skiftat under årens lopp. Den senaste

tidens frammarsch har emellertid varit

enorm och vi tycks åter ha hunnit fatt

konkurrensen, vilket bevisas av att vi i

år ånyo lyckats hemföra en budkavleseger.

Att denna triumf inte var någon till-

fällighet framgår tydligt om man närmare

skärskådar de senaste årens prestationer.

10

Låt oss börja med D.M-.-tävlingarna. Så-

lunda vanns natt-DM 1947 och 1948, dag-

DM 1948 och 1949, fält-DM 1947, 1948

och 1949. Av de senaste tre årens 9 in-

dividuella DM:-titlar är det således endast

2 som inte hamnat inom föreningen. Vi-

dare hemfördes lag-DM 1948 och 1949,

budkavle-DM 1949 samt laget i fält-DM

1948. Förutom ovannämnda DM vanns

1948 följande segrar: 4 segrari elitklassen,

3 i yngre oldboysklassen och 1 bland ny-
börijarna. 1949 har givit oss 6 elitsegrar

och 1 nybörijarseger. Dessutom har ota-

liga hedrande placeringar uppnåtts.

Att Kamraterna varit den dominerande

föreningen då det gällt lagtävlingarna be-
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höver väl knappast nämnas Av de många

lagsegrarna tillhör de två sista årens trium-

fer i KFUM:s traditionella 3-mil de mest

meriterande.

Låt oss bläddra ett slag i göteborgssta-

tistiken, som offentliggiorts i orienterar-

tidningen Särtrycket. För 1947 finner vi

att Gunnar Nilsson samlat mest poäng i

elitklassen, Harry Olsson blev god 2:a i

yngre oldboysklassen och Kurt Arne Åberg

2:a bland nybörjarna under vårsäsongen
och 9:a i B-klassen under hösten. 1948

års statistik toppas av Åke Andersson

med Gunnar Nilsson på andra plats och
Einar Olausson på åttonde. I B-klassen

ligger Kurt Arne Åberg på 4:de plats.
Bland nybörjarna uppenbarar sig K. A.

Melkersson som 4:a och Leif Borlid ligger

6:a. I yngre oldboysklassen håller Harry
Olsson sig fortfarande väl framme med

en 4:de plats. Bland äldre oldboys intar

Charles Stenholm 8:de platsen. 1949 års
statistik är tyvärr inte klar ännu men re-

sultaten där torde inte bli sämre än under

föregående år.

Det är ingen överdrift att säga att IFK

är Göteborgs starkaste orienteringsklubb.

Toppen har vi, men var är bredden? Nåja

vi skall inte klaga. Skaran har ökat av-

sevärt. Vi väntar nu bara på den yngre

generationen. Var säker på att den kom-

mer. Det goda kamratskapet bland våra

orienterare och de energiskt arbetande

ledarna med Stenholm i spetsen borgar
för att den nuvarande glansperioden skall

bli lång. Den som en gång varit med på
tävlingsplatsen och fylkats kring vårt

vackert lysande standard, eller någon gång

upplevt en trivsam bastukväll hos Pelle

Åberg, han kommer gärna igen. Vad vi

aktiva emellertid saknar, det är en egen

härd att samlas omkring under mellansä-

songerna. Visserligen är var och en väl-

kommen till den fina stugan i Sjödala,

menterrängen däromkring är tyvärr sådan

att den inte verkar speciellt inbjudande för
oss orienterare. En samlingspunkt som

kunde utgöra målet för våra långprome-

nader och dit vi kunde förlägga våra små
träningsträffar skulle helt säkert verka

stimulerande för sporten.

Låt oss till sist än en gång dröja vid

det senaste årets budkavle-framgångar. I

en budkavle är det ju inte så mycket den
enskilda prestationen som man fäster sig

vid utan här är det föreningens och lagets

ära man krigar för. Därför är det helt

naturligt att en budkavleframgång är en
förenings största glädjeämne. Vi deltog

i våras i sydsvenska 7-mannakavlen med

följande lagsammansättning: Harry Olsson,

Åke Andersson, Einar Olausson, Kurt Arne

Åberg, Gunnar Nilsson, Gunnar Olausson

och Stig Borne. Resultatet blev en fin

9:de plats. I höst hemförde vi så segern i

DM-kavlen. Sammatrio, nämligen Gunnar

Nilsson, Einar Olausson och Åke Anders-
son var sedan i SM-kavlen nära att ställa

till med alla tiders sensation. Vi hade

snudd på segern, men lyckan stod oss inte

riktigt bi. Resultatet blev i alla fall en

2:dra plats. Det var den förnämsta SM

insats som en göteborgstrio någonsin gjort.

Den blandade känsla av glädje och be-
svikelse, som efter tävlingens slut smög

sig på en kan ej beskrivas, men vi tröstade

oss med att vi faktiskt varit svenska mäst-

are i 35 minuter. Att vi skall komma åter
och kämpa om segern i många år ännu

hoppas

en som själv var med.
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 GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

VIKINGATAGET I VÄSTERLEND

DEN VERKLIGA ”MRDMIESAN”
Vi krossat har Atlanten

På vår tusenmilafärd.

Vi spelat boll och kammat noll

Mot proffs förutan flärd

Men mest så ha vi segrat,

Vår målkvot den är bra

För IFK vi höja nu ett fyrfaldigt hurra

Vi haft det bra i USA

Men längtar hem ändå

Till fru och barn och fästemö,

Som väntande där gå.

Vår drömtur den är över

Till Sveriges land vi dra.

För IFK vi höja nu ett fyrfaldigt hurra.

Denna och ett par liknande verser, ned-

skrivna till USA:s populäraste schlager vå-

ren och sommaren 1949. ”Cruising down the

River”, såg dagens eller rättare sagt nattens
ljus tidigt på morgonen den 9 juli. Den stål-
grå Greyhoundbussen rusade med närmare
100 km. fart fram mellan Ludlow i Massa-

chusetts och jättestaden New York, där Hotel

Paramounts sköna sängar väntade den täm-

ligen uttröttade IFK-trupp, som i drygt fyra

veckor kuskat omkring i Nya världen och
utan tvivel gjort god propaganda för svensk

fotboll och svensk idrott över huvud taget.

De fyra veckorna hade varit fulla av upp-

levelser. Minnena började riktigt trängas

med varandra och det gick inte då att till-

närmelsevis sortera upp dem alla. Det gör

det däremot nu, några månader efteråt, då

man riktigt börjar förstå vilken enastående

resa man fått vara med om, en resa som

från början till slut var en obruten serie av

sensationer.

Om man någon gång drömmer sig tillbaka

till dagarna i ”de stora möjligheternas land”

— och det gör väl vi litet var då och då —

tänker man på alla glada stunder tillsam-

mans med de svensk-amerikanska vännerna.

Nels Dahlqvist, som nedlade ett sådant jät-

tearbete för att få turnén till stånd, jovialis-
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ke och rätt så hesröstade Melcher Stamberg

från Brooklyn, som minsann hade gått in

för mottot ”sången ädla känslor föder”, Ture

Gustafsson, turnékassören, som kanske ibland

verkade litet otillgänglig, men som ganska

snart avslöjade sig som en verklig heders-

knyffel, Eric ”Bagarn” Levin, historieberät-

tare av rang, skicklig massör och med ett

sinne hur blåvitt som helst, bevarat från ti-

den omkring 1920, då han härjade som bäst

i vårt representationslag, Kalle Berg, som

tog semester och följde oss härs och tvärs

genom Staterna, och många, många andra.

Amerikaresan har tidigare rätt ingående

skildrats i avisor av skilda slag, men givet-

vis kan inte detta jubileumsblad fördenskull

låta svensk klubbidrotts dittills mest omfat-

tande vikingatåg passera förbi obemärkt.

Det är därför på sin plats med en rekapitu-

lation av femveckorstrippen.

”Studentexamen” på Torslanda.

Hur turnén kom till stånd skall vi inte

närmare gå in på. Det tog i alla fall sin

rundliga tid, fylld av ett evinnerligt blankett-

ifyllande, läkarundersökningar med vid-

hängande vaccination, fotograferingar, mått-

tagningar på kostym, o. s. v. i all oändlig-

het innan allt var klappat och klart.

Den 8 juni rann upp, en solmättad tisdag,

som alla i 25-mannatruppen sett framåt med

sådan spänning. Torslanda fylldes med mas-

sor av folk frampå eftermiddagen, suppor-

ters, anhöriga och vänner, tidningsmän, m.fl.

Det verkade faktiskt studentexamen när man

såg alla i snygga blå gabardinkostymer

skrudade USA-resenärerna vandra omkring

med blomster både i knapphål och runt

halsen. ”Josse” Holsner t. ex. såg ut som

en konfirmand, d. v. s. det man kunde upp-

täcka av honom bakom alla rosor, nejlikor

och allsköns andra blomster.
Så småningom, ett par timmar försenad,

kom den silverblänkande DC-6:an Skjold
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Så småningom, ett par timmar försenad,

kom den silverblänkande DC-6:an Skjold

 GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

VIKINGATAGET I VÄSTERLEND

DEN VERKLIGA ”MRDMIESAN”
Vi krossat har Atlanten

På vår tusenmilafärd.

Vi spelat boll och kammat noll

Mot proffs förutan flärd

Men mest så ha vi segrat,

Vår målkvot den är bra

För IFK vi höja nu ett fyrfaldigt hurra

Vi haft det bra i USA

Men längtar hem ändå

Till fru och barn och fästemö,

Som väntande där gå.

Vår drömtur den är över

Till Sveriges land vi dra.

För IFK vi höja nu ett fyrfaldigt hurra.

Denna och ett par liknande verser, ned-

skrivna till USA:s populäraste schlager vå-

ren och sommaren 1949. ”Cruising down the

River”, såg dagens eller rättare sagt nattens
ljus tidigt på morgonen den 9 juli. Den stål-
grå Greyhoundbussen rusade med närmare
100 km. fart fram mellan Ludlow i Massa-

chusetts och jättestaden New York, där Hotel

Paramounts sköna sängar väntade den täm-

ligen uttröttade IFK-trupp, som i drygt fyra

veckor kuskat omkring i Nya världen och
utan tvivel gjort god propaganda för svensk

fotboll och svensk idrott över huvud taget.

De fyra veckorna hade varit fulla av upp-

levelser. Minnena började riktigt trängas

med varandra och det gick inte då att till-

närmelsevis sortera upp dem alla. Det gör

det däremot nu, några månader efteråt, då

man riktigt börjar förstå vilken enastående

resa man fått vara med om, en resa som

från början till slut var en obruten serie av

sensationer.

Om man någon gång drömmer sig tillbaka

till dagarna i ”de stora möjligheternas land”

— och det gör väl vi litet var då och då —

tänker man på alla glada stunder tillsam-

mans med de svensk-amerikanska vännerna.

Nels Dahlqvist, som nedlade ett sådant jät-

tearbete för att få turnén till stånd, jovialis-
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ke och rätt så hesröstade Melcher Stamberg

från Brooklyn, som minsann hade gått in

för mottot ”sången ädla känslor föder”, Ture

Gustafsson, turnékassören, som kanske ibland

verkade litet otillgänglig, men som ganska

snart avslöjade sig som en verklig heders-

knyffel, Eric ”Bagarn” Levin, historieberät-

tare av rang, skicklig massör och med ett

sinne hur blåvitt som helst, bevarat från ti-

den omkring 1920, då han härjade som bäst

i vårt representationslag, Kalle Berg, som

tog semester och följde oss härs och tvärs

genom Staterna, och många, många andra.

Amerikaresan har tidigare rätt ingående

skildrats i avisor av skilda slag, men givet-

vis kan inte detta jubileumsblad fördenskull

låta svensk klubbidrotts dittills mest omfat-

tande vikingatåg passera förbi obemärkt.

Det är därför på sin plats med en rekapitu-

lation av femveckorstrippen.

”Studentexamen” på Torslanda.

Hur turnén kom till stånd skall vi inte

närmare gå in på. Det tog i alla fall sin

rundliga tid, fylld av ett evinnerligt blankett-

ifyllande, läkarundersökningar med vid-

hängande vaccination, fotograferingar, mått-

tagningar på kostym, o. s. v. i all oändlig-

het innan allt var klappat och klart.

Den 8 juni rann upp, en solmättad tisdag,

som alla i 25-mannatruppen sett framåt med

sådan spänning. Torslanda fylldes med mas-

sor av folk frampå eftermiddagen, suppor-

ters, anhöriga och vänner, tidningsmän, m.fl.
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 - GÖTEBORGS-KAMRATEN 

 

Viking i sikte, gjorde en perfekt landning

och så började avskedstagandet. Kl. 19 gavs

order för embarkering. En kvart senare bör-

jade propellrarna smattra, jättefågelns

skickliga förare lossade bromsarna, planet

susade fram på startbanan, lyfte och var

inom kort utom synhåll för de vinkande av-

skedstagarna nere på marken. Skärgården

var det sista vi såg. av Sverige innan kur-

sen ställdes mot nordväst. En knappt tim-
me senare gjordes första mellanlandningen
på Gardemoen utanför Oslo och nästa gång
vi tog mark var i skotska Prestwick strax

utanför 'Glasgow. Dessförinnan hade vi
emellertid hunnit bekanta oss med de trev-
liga flygvärdinnorna, som bjöd på den mest
utsökta middag. Halvannan timme efter
midnatt lyfte DC 6:an för den längsta etap-
pen; den över Atlanten, av vilken vi dock
inte såg den minsta lilla skymt. Dels därför
att det var tämligen nermörkt ute och dels
därför att planet gick på så stor höjd, cirka
4,000 meter, alltså långt ovan molnen, som
bredde ut sig under oss likt ett vitt dun-
täcke:

Råttjakt på Labradorhalvön.

Morgonen därpå var vi fortfarande till vä-

ders. Från Gander på New Foundland rap-
porterades att snöstorm — den 9 juni! —
omöjliggjorde landning och vi fick därför
styra kursen så långt mot norr att vi fak-
tiskt ett tag ”hade känning” med Grönland.
Så bar det av in över ödsliga Labradorhalv-
ön, som lämnats utanför Golfströmmens

värmegivande inflytande. Det var faktiskt
rent fantastiskt att se isbelagda sjöar och
snöfält mitt i sommaren. Mellanlandningen
gjordes i Goose Bay, en gudsförgäten ort,
med flygfältet som enda ”industri”. Tempe-

raturen höll sig omkring tre grader över

noll och det är därför inte att undra på om

vi tyckte det drog ganska ordentligt genom

gabardinen. Några av grabbarna försökte

därför sätta sprätt på blodcirkulationen

genom att ge sig ut på råttjakt!

Fyra timmar senare rapporterades New

York i sikte. Vi kunde dock inte upptäcka

några som helst skyskrapor och trodde fak-

tiskt att vi kommit fel. Men det var New

York, eller rättare sagt jättestadens inter-

nationella flygfält Idlewilde. Efter välkomst-

fotografering, .handskakning med alla när-

varande USA-arrangörerna och avverkande

av tullformaliteterna, som var ganska be-

svärliga — bl. a. fick vi betala dryg tull

för de klubbmärken och standar vi fört med

att överlämnas till blivande motståndarlag
m. fl. — rullade så bussen iväg mot stor-

staden. Så småningom dök skyskrapesilu-

etterna upp i fjärran och för dem av oss
som ibland fått ett vykort från New York

var det inte så särdeles svårt att känna

igen Empire State Building, Rockefeller

Centre och de andra prominenta höghusen.

Halvannan timme senare rullade vi in på

46:e gatan, skymtade som hastigast Broad-

way och stannade så utanför 22 våningar
höga Paramount Hotel, som skulle bli vårt

högkvarter under New York-vistelsen.

Och så började livet i storstaden, d. v. s.

vårt liv, som givetvis upptog massor av

sightseeing. Bara det att promenera fram

på Broadway eller fantastiskt trafikerade

Femte Avenyen var en upplevelse utan like.

Givetvis tittade vi på utsikten från 102 vå-
ningar höga Empire State, till vars topp —

400 meter från gatunivån — man fördes

upp på 90 sekunder i en hiss mot vilken
våra svenska verkar som godståg gentemot

racerbilar. Frihetsgudinnan mitt emellan

Manhattan och Staton Island fick också

besök, Här gick en hiss upp till den väldi-

ga statyns fot. Sedan bar branta svindlande

trappor upp till gudinnans huvud. Josef

Holsner gick före signaturen, men när vi

avverkat cirka 100 av de 162 branta trapp-

stegen tyckte ”Josse” att han fått nog av

klättrandet och ville vända. Men se det gick

inte alls det. Den trappa, som vi gick, förde

nämligen endast uppåt. För att komma ned

måste man ta' en annan väg och för att

komma till den måste man först klättra

upp till toppen. Så ”Josse” hade bara att

fortsätta.

Broadway by night var en sensation, lika-

så de väldiga varuhusen, som fick många,

många besök. Bussturerna genom Harlems

negerkvarter hörde också till de upplevelser

man inte glömmer i första taget. På vägen

dit körde vi för övrigt alldeles förbi den

plats, där man höll på att bygga Förenta

Nationernas högkvarter, som i dagarna lär

stå inflyttningsklart. Bara tomten till bygg-

naden, skänkt av John D. Rockefeller j:r,

lär vara taxerad till 8 miljoner dollars!

Forts å sid. 16.
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upp till toppen. Så ”Josse” hade bara att

fortsätta.

Broadway by night var en sensation, lika-

så de väldiga varuhusen, som fick många,

många besök. Bussturerna genom Harlems

negerkvarter hörde också till de upplevelser

man inte glömmer i första taget. På vägen

dit körde vi för övrigt alldeles förbi den

plats, där man höll på att bygga Förenta

Nationernas högkvarter, som i dagarna lär

stå inflyttningsklart. Bara tomten till bygg-

naden, skänkt av John D. Rockefeller j:r,

lär vara taxerad till 8 miljoner dollars!

Forts å sid. 16.
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Överst t, v. skär Nils Grön-

vall första biten av tårtan

vid en kaomratfest i Brooklyn.

Trion vid fygmaskinspro-

pellern känner alla igen. Så

kommer en bild från 3—0-

matchen mot Belfast i New

York, och längst ner 1. v.

bjuds Arne Nyberg premiltiv

dusch av Sven Appelgren.
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 Överst träning före avresan.
Därefter två bilder från New

York-matchen mot Newcastle.

T. h. visar Holger Bengtsson

upp sinfina prisradio. I mitten

ses överst IFK-are på Broad-

waypromenad, turnéarrangören

Nels Dahlquist, Chicago, och

nederst en bild från avfärden

från Torslanda.

 

  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

 Överst träning före avresan.
Därefter två bilder från New

York-matchen mot Newcastle.

T. h. visar Holger Bengtsson

upp sinfina prisradio. I mitten

ses överst IFK-are på Broad-

waypromenad, turnéarrangören

Nels Dahlquist, Chicago, och

nederst en bild från avfärden

från Torslanda.

 

  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

 Överst träning före avresan.
Därefter två bilder från New

York-matchen mot Newcastle.

T. h. visar Holger Bengtsson

upp sinfina prisradio. I mitten

ses överst IFK-are på Broad-

waypromenad, turnéarrangören

Nels Dahlquist, Chicago, och

nederst en bild från avfärden

från Torslanda.

 

  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

 Överst träning före avresan.
Därefter två bilder från New

York-matchen mot Newcastle.

T. h. visar Holger Bengtsson

upp sinfina prisradio. I mitten

ses överst IFK-are på Broad-

waypromenad, turnéarrangören

Nels Dahlquist, Chicago, och

nederst en bild från avfärden

från Torslanda.

 

  
  
  
  
  
  
  
  
   



GÖTEBORGS-KAMRATEN

Givetvis blev det också en massa kamrat-

fester i New York, eller rättare sagt Brook-

lyn, där flertalet av de svenska idrottsklub-

barna har sin hemvist. Svensk-amerikanar-

nas gästfrihet var enastående. De visste in-

te hur väl de ville och överöste oss med gå-

vor av alla möjliga slag.

Hett som i en bakugn.

Nästa etappmål på resan, som så gott

som uteslutande företogs med en luftkondi-

tionerad Greyhoundbuss, var Förenta Sta-

ternas huvudstad Washington, som hälsade

oss med en fruktansvärd värme, Hettan ha-

de varit i det närmaste olidlig även i New

York, men Washington var i alla fall sju

resor värre. Lyckligtvis var hotellet luft-

konditionerat cch faktum är att det plus
bussen var de enda ställen där man kunde

hålla till. I Washington tittade vi givetvis

på Vita Huset. Truman bodde emellertid för

tillfället tvärs över gatan i en kvartersstor

villa, mycket strängt bevakad av maskin-

pistolbeväpnade polismän. Vi tittade också

på det säregna Washington Monument, även

benämnt ”Tandpetaren”, en smal cirka 175

m. högpelare från vars topp man hade en

hänförande utsikt över staden, som påstås
vara Amerikas vackraste. Många andra mo-
numentala byggnadsverk fick också äran av
vårt besök och innan vi på nytt startade re-

san hann vi bl. a. ägna en förmiddag åt

Mount Vernon, George Washingtons jätte-
stora fädernegods, som numera är en myc-

ket frekventerad turistattraktion.

Så vände ”Gråhunden” nosen västerut.

Delawarefloden passerades per färja av im-

ponerande format och sedan susade vi vida-

re på breda fina autostrador mot Forth

Wayne i Illinois. Vi passerade kolstaden

Pittsburgh, där det enligt uppgift inte lönar

sig att måla om ett hus. När man kommit

till den sista väggen har nämligen den förs-

ta redan blivit svart av all den kolrök som

insveper miljonmetropolen. Så började bus-

sens dieselmotor krångla, Vi blev försenade

åtskilliga timmar och tog det därför så
pass lugnt i Ohio Stade att vi per televi-

sion han bevittna VM-matchen i tungvikts-

boxning mellan Joe Walcott och Ezzard

Charles, som just då utkämpades i Chicago.

16

Gunnar Rydberg höll en 25-centare på att

Walcott skulle få segern. Han, liksom Wal-

cott förloradeklart.

”Gladiatorernas intåg”.

Forth Wayne, en gammal indianstad, nåd-

des kl. 6 på morgonen i stället för som be-

räknat kl. 1 på natten. Vi hann i alla fall

få några timmars sömn innan resan fort-

satte mot fläskpackarstaden Chicago, där vi

vid stadsgränsen möttes av två motorcykel-

beridna poliser med revolvern hängande

löst vid bältet. Resan in mot stadens cent-

rum blev ”rena propagandan”. Den ene poli-

sen åkte ett hundratal meter före den andra

och stoppade med en enkel handrörelse upp

all trafik. Vi körde mot rött ljus stup i ett

och folk stannade upp och undrade förmodli-

gen var det nu var för celebriteter, som

gjorde staden den äran.

I Chicago mottogs vi med stora famnen,

men så har också staden i det närmaste lika

många svenskättlingar som Göteborg. Det

vimlade av svenska klubbar och alla skulle

givetvis bjuda på lunch eller bankett, vilket

gjorde att programmet i staden, där vi stan-

nade tio dagar, blev rätt ansträngande. I

Chicago fick vi i alla fall vårt första utom-

husbad i Lake Michigan, som bjöd på en

två svenska mil lång badstrand. «Till vårt

speciella badställe i vars närhet vidsträckta

gräsmattor bjöd på fina träningsmöjlighe-

ter, susade vi fram efter Michigan Aveny,

en liten nätt gata med åtta körfiler, fyra i

vardera riktningen.

Vi hade också tänkt göra ett besök i det

stora slakteridistriktet men en hastig färd

genom detta inbjöd inte till närmare kon-

takt med kossornas och tjurarnas ”sista bo-

ning”. Lukten var nämligen lindrigt sagt

oangenäm.

En minnesrik flygtur.

Nästa etapp på resan företogs per flyg

och det blev en tripp, som sent skall glöm-
mas. Vi skulle till Winnipeg i Canade, cirka

150 svenska mil norr om Chicago. Ute vid

flygfältet stuvades vi så småningom in i

en rätt skraltig kärra, som hette Monark,

två - typiska Jyankar tog plats i förar-
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hytten och så bar det iväg. Fyra timmar

senare var vi i North Dakota. Under oss

bredde prärien ut sig, men vi spanade för-

gäves efter ett flygfält. Vi upptäckte emel-

lertid en hangarliknande byggnad och i när-

heten av den gick maskinen ned mitt på

prärien med dennas flera decimeter höga

gräs. Det hoppade ganska ordentligt, men

det hela avlöpte i alla fall lyckligt. Så
lämnade de två förarna planet tillsammans

med oss varpå resan fortsatte till Winnipeg,

där vi omgående skickades iväg i en hel-

täckt brandbil ut till Vasaorden, som ordnat

välkomstfest i sin sommarpaviljong, där en

högst gemytlig konsul skötte värdskapet.

Winniepegvistelsen varade endast två dagar.

När vi återvände till flygplanet gick de bå-
da besättningsmännen fram och klappade

kärran på nosen, plockade bort klossarna

för hjulen och körde iväg. Några som helst

säkerhetsföreskrifter tycktes varken finnas

eller efterkommas. Väl uppe i luften igen rå-

kade vi in i ett oväder och strax därefter

meddelade piloten i världens lugnaste ton att
bensinen började ta' slut! Nåväl, vi hann

fram till en flygplats innan all soppan runnit

ut och även i fortsättningen gick den primi-

tiva: resan bra. Vi måste dock vara mycket

försiktiga när de alternerande flygvärdin-

norna Dan Ekner och Gösta Schmidt skulle

bjuda på kaffe. Detta tillagades längst bak
i planet på något som liknade ett spritkök

och under denna procedur var det stränge-

ligen förbjudet för någon annan att gå ak-

terut. Vi måste tänka på planets balans!

Sensationen Niagara.

Efter en natts uppehåll i Chicago fort-

satte resan till Cleveland i Ohio och häri-

från sattes kursen två dar senare mot

nordost. Efter sex timmar nåddes Niagara-

fallen, som vi redan tidigare — under New

York-vistelsen hade vi gjort en avstickare

till Toronto — hunnit bekanta oss med. Nu

hade vi emellertid mera tid på oss och de

världsberömda fallen studerades från alla

möjliga vinklar och håll.

den kväll glömmas, då några av oss från

canadensiska sidan såg ett batteri av strål-

Aldrig skall väl.

kastare i regnbågens alla färger spela mot
de amerikanska fallen. Det var fantastiskt,

minst sagt. Färden ner till fallens fot, där

skummet yrde hundratals meter, var givet-

vis också intressant i allra högsta grad och vi

förstod mycket väl, varför så oerhört många

människor dagligen kommer från när och

fjärran för att ta sig en titt på det skåde-

spel, som de väldiga vattenmassorna erbju-

der.

Toronto gjordes på ett.par dagar och ef-

ter en tröttande nattresa stannade vi nästa

gång i Springfield, Mass., där svenskarna i

all hast ordnat till en kamratfest med dans,

i vilken vi trots vårt urlakade tillstånd gi-

vetvis inte kunde neka delta. Så gästade vi

i hög grad spanskbetonade Ludlow och efter

en ny natt i bussen nåddes New York, som

den 9 juli på kvällen bjöd på en pampig

avskedsfest med uppträdande av bl a.

Sven Olof Sandberg. Morgonen därpå ställ-

des färden åter mot Sverige. Bagaget var

minst sagt skrymmande, men så blev det

också förmodligen julklappsutdelning litet

var i de hem, som 20 timmar senare

fick ta emot amerikaresenärerna.

Spelades det inte någon fotboll under tur-

nén? Joodå, hela nio matcher, men de har

tidigare utförligt refererats på skilda håll

och det får därför här räcka med resul-

taten:

Belfast Celtie i New York (12/6) 3—0,

Newcastle i Toronto (15/6) 0—4,

Newcastle i New York (19/6) 0—3,

Chicago All Stars i Chicago (25/6) 3—1,

Manitoba All Stars i Winnipeg (1/7) 10—1,

Ohio All Stars i Cleveland (4/7) 5—0,

National League i Toronto (6/7) 5—1,

New England All Stars i Ludlow (8/7)
1—1,

New York Al Stars i New York (9/7)

T—2.

N. G. Å-nd,
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Vårens vackraste äventyr.

När vi inom friidrottssektionen sätter

igång med den uppbyggande vårträningen
har nog de flesta först och främst ett mål

i sikte: att försöka kvalificera sig till

Holmenkollenlaget. Är det då så märk-
värdigt att komma med i det? Förvisso.

Har ni varit med i ett gäng, som halv-

årsvis i förväg i såväl gymnastiksalen som

på gatan diskuterat en viss tävling och

som sedan i denna ger allt vad de har

av fighteranda.

Nå, men har vi så goda löpare inom

föreningen att vi kan hävda oss i en så

stor tävling som Holmenkollenstafetten?

Vi ha jut. ex. ingen av Landqvist klass eller

näst intill. Det är sant, men trots detta

har vi i alla fall de tre senaste åren nått

placeringarna 2-3-3 i norra Europas största

stafettävling. Ofta har det varit helig ilska

eller något liknande, som gjort att vi rått

på lag, vilka på papperet varit betydligt

starkare än vårt eget.

1 slutet av april brukar vi ligga i trä-

ningsläger några dagar på vårt vackra

Siödala och som avslutning på detta ar-
rangerar i regel Gustaf Sandström en

klubbterräng, som även gäller som första

uttagning till ”Kollen”. Sedan terräng-
tävlar de flesta till fram i maj, då det är

dags för de verkliga uttagningarna. Vid

det laget är förmodligen lagets stomme

klar, men det är i alla fall nödvändigt att

så många som möjligt möter upp till ut-

tagningarna, I år Hade vit. ex. tre sådana

och efter den sista var situationen tämligen

klar för Sandström & Co. Att få Gustaf att

offentliggöra laguppställningen var emeller-

tid som alltid omöjligt.

Så kommer då resdagen och jag vill i

det sammanhanget passa på att ge nästa

års Kollenaspiranter ett gott råd: om ni
kommer med på resan, så trassla inte till

det på något sätt för Gustaf Sandström,

som brukar ha en hel del besvär med så-
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dana som glömt passet eller sådana —

hm, sade greven -— som brukar komma

i sista sekunden eller senare och i så fall

måste ta flyget upp till den norska huvud-

staden. Resan brukar fördrivas på trev-

ligaste sätt och givetvis förekommer en

massa s. k. taktiksnack.

Tävlingsdagen randas och i regel har

väl de flesta sovit dåligt eller också har

man ont i magen, vilket brukar vara rätt

vanligt före en tävling. Så bär det iväg

till Bislet och kl. 12 köres samtliga löpare,

utom de som skall springa första, andra,

fjortonde och sista sträckorna, iväg till

resp. växlingar.

När de första sträckorna av tävlingen

avverkats och högsta punkten på banan

nåtts brukar en fem sex lag ligga i förnäm

avskidhet från de övriga. Allteftersom

sträckorna sedan avverkas tar jämnheten

och segervilian ut sin rätt och ofta brukar

slutstriden bli fantastiskt hård. Ifjol t. ex.

rusa Kronobergs och Vikingens slutmän

samt vår egen "Janne" Edlund på linje

mot mål. "Janne" avgiorde till vår fördel
och säkrade en vacker tredieplacering.

Prisutdelningen 1947, det år då vi slog

igenom och blev tvåa, glömmer nog de

av oss som var med aldrig. Vi kände

oss faktiskt som en samling småpoijkar

gentemot de övriga, när vi med IFK:s

fana i spetsen marscherade fram inför de

20.000 åskådarna med kronprins Olav i

spetsen för att hämta våra priser.
Den avslutande defileringen på Bislet

är något enastående i sitt slag. C:a 3.000
idrottsmän marscherar med sina klubb-

fanor fram och gör stram givakt framför

kungliga läktaren. Det är ett skådespel

utanlike och man förstår då bättre än

eljest varför norrmännen själva älskar att
kalla sin populära Holmenkollenstafetten

«Vårens vackraste äventyr".

Morgan Johansson.
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 a GÖTEBORGS-KAMRATEN

Juniorlagets glansfulla säsong.

 
1949 ÅRS INOFFICIELLA SVENSKA JUNIORMÄSTARE I FOTBOLL

Si. fr. v.: Sten Edström, Roger Johansson, Bert Fagerman, Ronald Löving, Sven Håkansson och

Uno Johansson. Knäslt. fr. v.: Bernt Magnusson, Gunnar Magnusson, Lars Andersson,

Ragnar Thorvaldsson och Lars Jangblad,

När vi startade denna säsong, var det

nog med förhoppning om en lyckosam sådan,

men att året skulle bli så framgångsrikt,

som det faktiskt gestaltat sig, var ändå en

överraskning.
Redan i de inledande matcherna märktes

prima takter hos pojkarna, som under Ernst

Anderssons insiktsfulla ledning ytterligare
förkovrades. Göteborgs-Alliansens juniorse-

rie hemfördes genom 3 raka segrar. I tur

och ordning besegrades GFF (4—0), Gais
(2—0) och Öis (2—0). I Göteborgs-serien

(juniorklass I) — vår paradtävling — vann

vi för 8:de året i sträck. Åtta av nio match-

er vunnos, en slöt oavgjord. Mål: 41—4!

Och så började Allsvenska juniorturne-

ringen. Vi ha inte haft lyckan med oss i

denna tävling de fyra föregående åren,

trots att vi varit med i slutspelet så sent

som i fjol i finalen mot Brage. Men i år —
jubileumsåret — slog det med besked ...

mellan fjolårs-finalisterna.

Redan i starten — mot Halmstads BK bor-

ta — gick det över förväntan. Efter en

blixtoffensiv i matchens början, som in-

bringade 4 mål på 7 min. (!) —-— faktiskt

bland det värsta krönikeskrivaren varit

med om i den vägen — var motståndaren

praktiskt taget slagen knock-out. Nästa

etapp var hemmamatchen mot Örgryte.

Där segrade de våra komfortabelt, med

4—0, och voro därmed klara för zonfinalen

mot Elfsborg. Denna avgjordes på Ullevi.

Elfsborg, som tyckte sig ha allt att vinna

och inget att förlora, överraskade positivt,

medan våra pojkar, ”knöt” sig på något

sätt — ungefär som i fjolårsfinalen mot

Brage. Tack vare ett taktiskt genomfört

försvarsspel klarades dock situationen upp,

och med en 2—0-seger gick vi till semifinal

mot Brage i Borlänge. Alltså revanschmatcech

( Det blev en
publikens Dalmasarnafight i smak!
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vandrade upp till Domnarvsvallen till ett

antal av 1.400. En fin siffra! Båda lagen

hade sex man kvar av 1948 års gårnityr.

Vårt lag gjorde en ypperlig match — man

kan nog säga årets bästa — och vann klart

med 4—0. En efterlängtad revansch!
Till finalen hade även Jönköpings Södra

kvalificerat sig. Matchen spelades den 28

augusti på Ullevi stora plan, och efter en

god första, men försiktig och ganska till-

knäppt andra halvlek, stodo våra ungdomar

äntligen vid sin längtans mål: inofficiella

svenska mästare. Slutfacit för våra 5 match-

er: 17—0.

Finlandsturnén.

Som en belöning för denna vackra presta-

tion hade vi lyckats ordna en veckolång tur-

né till Finland. Tyvärr måste vi här spela

utan hi. Roger Johansson — enav lagets

bästa spelare. Det gick i alla fall fint. Förs-
ta matchen i Pargas den 4 september slöt

visserligen oavgjord, 2—2, men dels fick

vi ställa upp ganska trötta efter den långa

resan och, dels hade genom slarv i tullen

vår trunk ej kommit med båten i rätt tid,
varför vi tvingades uppträda i ”lånta fjäd-

rar”. Och det var sannerligen inte så lus-

tigt. Särskilt besvärligt var det med fotbolls-
kängorna. Tack vare energiskt arbete av

våra vänner i Åbo-Kamraterna lyckades man

dock i Stockholm spåra upp den bortkomna

trunken och sända den med flyg till Åbo.

Vid vår andra match, som gick där den 5

september, hade vi åter våra egna ”grejor”.

Nu hade pojkarna också fått vila ut och

visade upp ett mycket trevligt spel. Med

I—0 besegrades det kombinerade Åbbo-laget.

Nästa etapp var Lahtis — den kända skid-

orten — där man också kan spela fotboll.

Lahden Pallo Miehet, som klubben heter,

förfogar över ett av Finlands bästa junior-

lag, som ifjol var uppe i finalen om Finska
mästerskapet, På förhand varnade av våra

vänner i Åbo för Lahtis ungdomar, gingo

de våra in alldeles speciellt för denna match

och efter en särskilt stark andra halvlek

stodo vi som segrare med hela 8—1!

Fredagen den 9 september spelades sista

matchen i Hyvinkää. Den gick på en gans-

ka dålig plan och vi måste avvara vår säkre

stopper och lagkapten Löving, som fått

känning av en tidigare skada. Trots tydli-

ga trötthetssymptom lyckades våra pojkar
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vinna även denna uppgörelse. Facit av Fin-

landsturnén blev alltså 4 spelade matcher

3 v. och 1 oa. Mål: 18—4,

Det var en enbart angenäm och minnesrik

resa för våra ungdomar i vårt östra broder-

land. Överallt blevo vi mottagna på bästa

sätt, och vi äro våra värdar på de olika
platserna stor tack skyldiga,

Norrlandsresa och RM-final.

På initiativ av tidningen Expressen, an-

ordnades vid höstsäsongens början en cup-

turnering för Norrlands juniorlag. Ur den-

na gick som vinnare Fagerviks GF, som vi

den 2 oktober mötte i en riksfinal i Sunds-
valls Idrottspark, där publiken uppgick till

2.428 personer, absolut rekord för norr-

ländsk <juniorfotboll. Fagerviks kraftiga,

storvuxna pojkar visade sig snart nog

kunna en hel del. Våra pålitliga pojkar lät

sig dock inte förbluffas. Utan att komma

upp till sitt bästa kunnande presterade elvan

ett både effektivt och sevärt spel, som syn-
och hörbart uppskattades av publiken. FEf-

ter en särskilt god första halvlek kunde vi

gå till paus med en säker 4—1-ledning, och

i andra halvlek ökade vi till 5—1. Sedan to-

go de våra det lugnare och spelade taktiskt

försiktigt i försvaret. Fagervik kom då med

en bra slutspurt, men vår säkre och smidige

målvakt Lars Andersson nekade absolut

att släppa någon mer boll förbi sig.

Efter matchen hade ordnats en trevlig

kollation för finallagen på Centralhotellet.
Där förekom prisutdelning och vidare tal

och allsång. Ja, det var en trevlig och gemyt-

lig avslutning på vår Norrlandsfärd. Vi rik-

ta i det sammanhanget ett särskilt tack till
Expressen för dess initiativ och likaså tacka

vi våra värdar, Fagerviks GF samt Ånger-

manlands och Medelpads FF för deras ar-

rangemang.

Redan söndagen efter hemkomsten från

Sundsvall fingo vi en påminnelse om vår

dödlighet. I DM-semifinalen mot Gårda BK

noterade vi vårt första nederlag i år — det

blev också det enda. Efter förl. vann Gårda
med 2—21. Vi saknade mycket skadade Jang-

blad och kom aldrig upp till vanlig standard.

Våra motståndare spelade även med större

gnista. Det var en tydlig reaktion efter de
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ERHARD SVANBORG

Juniorernas energiske ledare.

många framgångarna, men sådan är fotbol-

len. Det kan också vara nyttigt ibland att
åter komma ned till jorden . .

Årets sista match spelades den 30 oktober

mot IFK, Norrköpings ungdomar. På grund

av dåliga planförhållanden måste vi förläg-

ga den till Sävedalens idrottsplats. Vi gjor-

de inte någon bättre match. Första halvtid

hade vi dock rätt hyggligt spel och tog led-

ningen med 1—0. Efter paus gick det sämre

och Norrköping dominerade sista 20 min. :

Säkre Mål-Lasse nekade dock att kapitulera,

varför resultatet stod sig.

Årsstatistiken.

utvisar följande siffror: Spelade matcher

32, vunna 28, oavgjorda 3 samt förlorade 1.

Mål: 133—18. <:Siffermässigt var fjolåret

värre med målkvoten 147—18 på 33 match-

er. Men de inofficiella SM- och RM-segrarna

i år väga nog tyngre. Bäste målskytt har

varit vi. Lars Jangblad med hela 57 mål på

sitt konto.

En god andel i årets stora framgångar

har otvivelaktigt Ernst Andersson, vars

lugn och kunnighet varit synnerligen värde-

fulla tillgångar för våra ungdomar. Vi hop-

pas kunna bygga vidare på detta lag, som

ser ut att ha möjlighet bli ett nytt baby-lag

å la Malmö FF för en del år sedan. Det kan

gå så, om man lägger ned verkligt intresse

och energi på den uppgiften, parat med am-

bition och träningsvilja.
Erhard Svanborg.

”Tiden läker

alla sår”.

När jag ser tillbaka på de många år
iag tillhört Kamraterna strömmar många

minnen emot mig. Jag glömmer givetvis

aldrig när jag för 34 år sedan som 15-
åring första gången fick skruda mig i de

blåvita färgerna, inte heller de många
glada stunder jag haft som aktiv spelare,

tränare och nu som ledare för A-laget.

Det har alltid varit roligt att arbeta för

I. F. KE. och därför hoppas jag att den

goda anda, som för det mesta rått mellan

ledare, styrelse och aktiva skall bli ännu

starkare och alltid bestå. Då kommer

framgångarna.

Vår placering i nu pågående Allsvenska

är givetvis inte så bra som många kanske

hoppats, men om man ser närmare på

saken, så förstår säkert var och en att

det inte är så lätt att på en gång fylla

tomrummet efter de fem spelare, som i

höst av skilda anledningar kommit ur leken

längre eller kortare perioder. Jag tänker

då på Gunnar Gren, Arne Nyberg, Holger

Bengtsson, Rune Emanuelsson och Erik

Bergqvist. Jag hoppas emellertid att ord-

språket "Tiden läker alla sår" skall slå in

även för oss och därför ser jag ljust och

optimistiskt på framtiden. Vi har fått
fram en massa unga lovande spelare och

om alla går in för att göra sitt bästa —

detta gäller föreningens samtliga med-

lemmar — när vårsäsongen börjar, så når

vi nog så småningom den position inom

svensk fotboll, som vår förening bör inta.

45 år har nu gått sedan vår förening

kom till. Vi är alltså på väg att fullborda

första halvseklet och jag vill därför passa
på att önska klubben och alla som arbetar

för den lycka till i fortsättningen.

Gunnar Rydberg.

21

GÖTEBORGS-KAMRATEN 

 

ERHARD SVANBORG

Juniorernas energiske ledare.

många framgångarna, men sådan är fotbol-

len. Det kan också vara nyttigt ibland att
åter komma ned till jorden . .

Årets sista match spelades den 30 oktober

mot IFK, Norrköpings ungdomar. På grund

av dåliga planförhållanden måste vi förläg-

ga den till Sävedalens idrottsplats. Vi gjor-

de inte någon bättre match. Första halvtid

hade vi dock rätt hyggligt spel och tog led-

ningen med 1—0. Efter paus gick det sämre

och Norrköping dominerade sista 20 min. :

Säkre Mål-Lasse nekade dock att kapitulera,

varför resultatet stod sig.

Årsstatistiken.

utvisar följande siffror: Spelade matcher

32, vunna 28, oavgjorda 3 samt förlorade 1.

Mål: 133—18. <:Siffermässigt var fjolåret

värre med målkvoten 147—18 på 33 match-

er. Men de inofficiella SM- och RM-segrarna

i år väga nog tyngre. Bäste målskytt har

varit vi. Lars Jangblad med hela 57 mål på

sitt konto.

En god andel i årets stora framgångar

har otvivelaktigt Ernst Andersson, vars

lugn och kunnighet varit synnerligen värde-

fulla tillgångar för våra ungdomar. Vi hop-

pas kunna bygga vidare på detta lag, som

ser ut att ha möjlighet bli ett nytt baby-lag

å la Malmö FF för en del år sedan. Det kan

gå så, om man lägger ned verkligt intresse

och energi på den uppgiften, parat med am-

bition och träningsvilja.
Erhard Svanborg.

”Tiden läker

alla sår”.

När jag ser tillbaka på de många år
iag tillhört Kamraterna strömmar många

minnen emot mig. Jag glömmer givetvis

aldrig när jag för 34 år sedan som 15-
åring första gången fick skruda mig i de

blåvita färgerna, inte heller de många
glada stunder jag haft som aktiv spelare,

tränare och nu som ledare för A-laget.

Det har alltid varit roligt att arbeta för

I. F. KE. och därför hoppas jag att den

goda anda, som för det mesta rått mellan

ledare, styrelse och aktiva skall bli ännu

starkare och alltid bestå. Då kommer

framgångarna.

Vår placering i nu pågående Allsvenska

är givetvis inte så bra som många kanske

hoppats, men om man ser närmare på

saken, så förstår säkert var och en att

det inte är så lätt att på en gång fylla

tomrummet efter de fem spelare, som i

höst av skilda anledningar kommit ur leken

längre eller kortare perioder. Jag tänker

då på Gunnar Gren, Arne Nyberg, Holger

Bengtsson, Rune Emanuelsson och Erik

Bergqvist. Jag hoppas emellertid att ord-

språket "Tiden läker alla sår" skall slå in

även för oss och därför ser jag ljust och

optimistiskt på framtiden. Vi har fått
fram en massa unga lovande spelare och

om alla går in för att göra sitt bästa —

detta gäller föreningens samtliga med-

lemmar — när vårsäsongen börjar, så når

vi nog så småningom den position inom

svensk fotboll, som vår förening bör inta.

45 år har nu gått sedan vår förening

kom till. Vi är alltså på väg att fullborda

första halvseklet och jag vill därför passa
på att önska klubben och alla som arbetar

för den lycka till i fortsättningen.

Gunnar Rydberg.

21



GÖTEBORGS-KAMRATEN—— 

”Tappa aldrig sugen”
Årets tävlingar skildras utförligt på an-

nan plats i detta nummer, varför jag här

skall inskränka mig till några mera person-

liga reflexioner. Av angenäma minnen mås-

te jag sätta Holmenkollstafetten överst på

årets lista. Att placera sig som trea i den-
na oerhörda konkurrens bland Norges och

Sveriges bästa klubbar vittnar om kampan-

da, både fysisk och moralisk. För övrigt

måste man glädja sig åt årets tre nya klubb-

rekord av vilket Zetterquists i spjut väckte

mest uppseende i pressen. Jag skulle inte bli

det minsta förvånad om han bättrar på re-

kordet ytterligare när det magiska Lem-
ming-rekordet äntligen knäckts, . men det

måste ge resultat när man underkastar sig

sådan träning och inte visar rädsla för att

tävla trots vidriga förhållanden många

gånger.

De nya fem- och tiokamps-rekorden är

även glädjande. Varje idrottskännare vet

vilken prestation det är bara att genomföra

en mångkamp, Tage Fransson och -Edgar

Gustavsson har gjort sig väl värda sina nya

rekord sensommaren <<Slägg-Filip är ju

nationellt vårt bästa namn och in-

om fri-idrottsektionen känner vi OSS

trygga så länge han «håller på och

svingar sin kära slägga. Dessutom hop-

pas vi alla att han skall få sitt stora genom-

brott nästa år. Han har ju börjat så vac-

kert genom att spöa de nordiska represen-

tanterna när de var på hemväg från amérika-

matchen i Oslo. Nu är det bara de stora läng-

derna vi väntar på. Eftersom Filip slagit upp

sitt träningsläger i Sjödala och egenhändigt

tillverkat en kastring tror jag personligen

att han kommer att slå igenom till slut.

Om man ser över det hela måste man

konstatera en viss stagnation, men med ge-

mensamma ansträngningar av de aktiva

och. ledarna skall vi nog lyckas få hjulet

"igång igen. Men det fordras mera trä-

ning och kampvilja än i år.

Om jag skall ge några rosor eller beröm-

ma något måste jag framhålla den mycket

goda sammanhållning och kamratanda som

råder i fri-idrottssektionen och vilket gör

att vi ledare fortsätter år från år om än re-

sultaten. sjunker ibland.
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GUSTAF SANDSTRÖM

Friidrottsledare av stora målt.

Till slut tar jag mig friheten att saxa

några rader av gamle sprintern Stig Håkans-

son, Karlstad-Göta, vilka bör stå som regel

även för våra idrottsmän: ”Det behövs inga

nämnvärda förutsättningar för att bli en

god idrottsman. En normalt funtad ung man
kan komma långt med rationell träning,

energi och friskt humör”.

"Tappa aldrig sugen” borde stå som mot-

to för varje idrottsman. Gör varje nederlag

till en ytterligare sporre i träningen och

förhäv er aldrig över egna segrar. Det enda

som visar att man går framåt är om man

slår sina egna rekord. Men glöm aldrig att
en god idrottsman tänker i första hand på
sin klubb och i andra hand på sig själv.

Gust. Sandström.

Vår friidrott är

fortfarande stark.

R. Zetterquist- slog 37-årigt DM-rekord.

Bokslutet för jubileumsåret visar kanske
i toppen någon försämring mot föregående
år, men bredden har vidgats ytterligare,
vilket bevisas av att vi med bred marginal
försvarat vår position från 1948 i Svenska
Seriens högsta division:och belagt 4:e plats
efter MAI, ÖIS och Westermalm i striden

bland landets främsta klubbar.

GÖTEBORGS-KAMRATEN—— 

”Tappa aldrig sugen”
Årets tävlingar skildras utförligt på an-

nan plats i detta nummer, varför jag här

skall inskränka mig till några mera person-

liga reflexioner. Av angenäma minnen mås-

te jag sätta Holmenkollstafetten överst på

årets lista. Att placera sig som trea i den-
na oerhörda konkurrens bland Norges och

Sveriges bästa klubbar vittnar om kampan-

da, både fysisk och moralisk. För övrigt

måste man glädja sig åt årets tre nya klubb-

rekord av vilket Zetterquists i spjut väckte

mest uppseende i pressen. Jag skulle inte bli

det minsta förvånad om han bättrar på re-

kordet ytterligare när det magiska Lem-
ming-rekordet äntligen knäckts, . men det

måste ge resultat när man underkastar sig

sådan träning och inte visar rädsla för att

tävla trots vidriga förhållanden många

gånger.

De nya fem- och tiokamps-rekorden är

även glädjande. Varje idrottskännare vet

vilken prestation det är bara att genomföra

en mångkamp, Tage Fransson och -Edgar

Gustavsson har gjort sig väl värda sina nya

rekord sensommaren <<Slägg-Filip är ju

nationellt vårt bästa namn och in-

om fri-idrottsektionen känner vi OSS

trygga så länge han «håller på och

svingar sin kära slägga. Dessutom hop-

pas vi alla att han skall få sitt stora genom-

brott nästa år. Han har ju börjat så vac-

kert genom att spöa de nordiska represen-

tanterna när de var på hemväg från amérika-

matchen i Oslo. Nu är det bara de stora läng-

derna vi väntar på. Eftersom Filip slagit upp

sitt träningsläger i Sjödala och egenhändigt

tillverkat en kastring tror jag personligen

att han kommer att slå igenom till slut.

Om man ser över det hela måste man

konstatera en viss stagnation, men med ge-

mensamma ansträngningar av de aktiva

och. ledarna skall vi nog lyckas få hjulet

"igång igen. Men det fordras mera trä-

ning och kampvilja än i år.

Om jag skall ge några rosor eller beröm-

ma något måste jag framhålla den mycket

goda sammanhållning och kamratanda som

råder i fri-idrottssektionen och vilket gör

att vi ledare fortsätter år från år om än re-

sultaten. sjunker ibland.

22  

GUSTAF SANDSTRÖM

Friidrottsledare av stora målt.

Till slut tar jag mig friheten att saxa

några rader av gamle sprintern Stig Håkans-

son, Karlstad-Göta, vilka bör stå som regel

även för våra idrottsmän: ”Det behövs inga

nämnvärda förutsättningar för att bli en

god idrottsman. En normalt funtad ung man
kan komma långt med rationell träning,

energi och friskt humör”.

"Tappa aldrig sugen” borde stå som mot-

to för varje idrottsman. Gör varje nederlag

till en ytterligare sporre i träningen och

förhäv er aldrig över egna segrar. Det enda

som visar att man går framåt är om man

slår sina egna rekord. Men glöm aldrig att
en god idrottsman tänker i första hand på
sin klubb och i andra hand på sig själv.

Gust. Sandström.

Vår friidrott är

fortfarande stark.

R. Zetterquist- slog 37-årigt DM-rekord.

Bokslutet för jubileumsåret visar kanske
i toppen någon försämring mot föregående
år, men bredden har vidgats ytterligare,
vilket bevisas av att vi med bred marginal
försvarat vår position från 1948 i Svenska
Seriens högsta division:och belagt 4:e plats
efter MAI, ÖIS och Westermalm i striden

bland landets främsta klubbar.



GÖTEBORGS-KAMRATEN

 
RALPA ZETIERQUIST

som förpassade Lemmings "mossbelupna" spjulnotering

ur rekordtabellen.

I Holmenkollenstafetten visade våra poj-

kar även i år kämpatakter och belade en

hedrande 3:e plats.

Säsongens toppfigur nummer ett är na-

turligtvis Ralph Zetterquist, som till sist

lyckades slå Erik Lemmings urgamla spjut-

rekord. Ett vackert rekord av en bra idrotts-

man och har han säkert inte nått sitt max.

ännu.

Resultatmässigt har Erik Malmsten varit

vår bäste löpare därefter Albert Gustafsson,

Sigvard Karlsson, Olle Johansson och Bo

Wallin i nämnd ordning. I hopp är Bo Nord-

quist främst med Edgar Gustafsson och

Bengt Möllerström (inomhus) närmast samt

i kast Filip Karlsson, Ralph Zetterquist,

P. H. <Gabrielsson och Roy <:Tern-

sand. I mångkamp ha vi tvenne lovande —
Edgar Gustafsson i 5-kamp och Tage Frans-

.son i både 5- och 10-kamp.

En återblick på den gångna säsongen vi-

sar bl. a. följande:

Klubbrekord.

Spjut:
Ralph Zetterquist

o-kamp:
Edgar Gustafsson

10-kamp
Tage Fransson

IFK-Mästare.

1.500 m.:
Erik Malmsten

63,03 m.

2.9TT poäng

5.542 poäng

4.06,2 min.
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2.000 m.:

Albert Gustafsson

Slägga:

Filip Karlsson

15.24,2 min.

50.60 m.

Distriktmästare.

2.000 m.

Albert Gustafsson
Spjut:

Ralph Zetterquist
d-kamp:

Edgar Gustafsson

135.15,8 min.

61.33 m.

2.977 poäng

Centraföreningsmästare.
400 m. häck:

K. E. Sterner 58,7 sek,
1,500 m.

Sigvard Karlsson 4.06,4 min.

Årrangemang.

Amerika-spelen 31/7—1/8, publik 14.886.

Hösttävlingar 2/10, publik 500.
Diverse kasttävlingar.

IFK-Mästerskapen.

Vår trupp vid årets mästerskap i Halm-

stad nådde förutom mästerskapen bl. a.

följande resultat. Tävlingarna gingo på ur-

usla banor efter:ett skyfallsliknande regn,

där funktionärerna under ledning av Gus-

taf Sandström måste tömma banorna på

vattnet just före tävlingarnas början.

100 m.

3:a J. E. Edlund 11,6

200 m.
2:a J. E. Edlund 23,6

3:a Leif Olsson 23.8

800 m.
3:a Bengt Hermansson 1.59.4

1.500 m.

2:a Bo Wallin 4.06,4

4:a Sigvard Karlsson 4.07.0

3.000 m.

2:a Olle Johansson 15.28,6
» 3:a Erik Gustafsson 15.43,2

Höjd

3:a Bo Nordquist 1.30

Kula

3:a Roy Ternsand 12.67

Diskus

3:a Edgar Gustafsson 38.70

Spjut
3:a P. H. Gabrielsson 56,49
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Pånyttfödda handbollsek-

tionen har vind i seglen.
Serieseger i debuten.

 

Fr. v. stående: A. Johansson, J. E. Edlund, S.

Appelgren, R. Kjellman, I. Andersson, R. Ternsand,

N. Kimfors, Knästående: HH. Hansson, G. Sand-

ström, L. Ström, H. Johansson, G. Carlsson.

På mångas begäran beslöto vi på hösten

1948 anmäla ett lag i handbollserien och

placerades i klass V. Debuten blev synner-

ligen god och en klar seger hemfördes i denna

klass med idel segrar. Laget som var sam-

mansatt av «fotbollspelare, friidrottsmän,

gångare och orinterare, har omhänderhafts

av Gustaf Sandström och Arvid Johansson

samt har dessutom Nils Kimfors hjälpt till

som lagledare. Det serievinnane laget hade

följande sammansättning från mål: Ralph

Zetterqvist, Gunnar Nilsson, Gustaf Sand-

ström, Roy Ternsand, John-Erik Edlund,

Rune Kjällman, Ingvar Andersson, Holger

Johansson, Sven Appelgren och Holger Hamns-

son

Innevarande säsong ha vi även anmält ett

reservlag medan vårt första lag flyttat upp

i klass IV. Säsongen har även nu börjat

lyckligt med segrar i de första matcherna

— A-laget mot Renitz 14—9 och Slottssko-

gen 10—6 samt B-laget mot Rosenhov 16—6.

 
 

Å. 8.

400 m. häck
2:a K. E. Sterner 59,6

3:a Tage Fransson 60,0

1.000 m. stafett 5

3:a 2.05:0
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2.977 poäng

Centraföreningsmästare.
400 m. häck:

K. E. Sterner 58,7 sek,
1,500 m.

Sigvard Karlsson 4.06,4 min.

Årrangemang.

Amerika-spelen 31/7—1/8, publik 14.886.

Hösttävlingar 2/10, publik 500.
Diverse kasttävlingar.

IFK-Mästerskapen.

Vår trupp vid årets mästerskap i Halm-

stad nådde förutom mästerskapen bl. a.

följande resultat. Tävlingarna gingo på ur-

usla banor efter:ett skyfallsliknande regn,

där funktionärerna under ledning av Gus-

taf Sandström måste tömma banorna på

vattnet just före tävlingarnas början.

100 m.

3:a J. E. Edlund 11,6

200 m.
2:a J. E. Edlund 23,6

3:a Leif Olsson 23.8

800 m.
3:a Bengt Hermansson 1.59.4

1.500 m.

2:a Bo Wallin 4.06,4

4:a Sigvard Karlsson 4.07.0

3.000 m.

2:a Olle Johansson 15.28,6
» 3:a Erik Gustafsson 15.43,2

Höjd

3:a Bo Nordquist 1.30

Kula

3:a Roy Ternsand 12.67

Diskus

3:a Edgar Gustafsson 38.70

Spjut
3:a P. H. Gabrielsson 56,49
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Pånyttfödda handbollsek-

tionen har vind i seglen.
Serieseger i debuten.

 

Fr. v. stående: A. Johansson, J. E. Edlund, S.

Appelgren, R. Kjellman, I. Andersson, R. Ternsand,

N. Kimfors, Knästående: HH. Hansson, G. Sand-

ström, L. Ström, H. Johansson, G. Carlsson.

På mångas begäran beslöto vi på hösten

1948 anmäla ett lag i handbollserien och

placerades i klass V. Debuten blev synner-

ligen god och en klar seger hemfördes i denna

klass med idel segrar. Laget som var sam-

mansatt av «fotbollspelare, friidrottsmän,

gångare och orinterare, har omhänderhafts

av Gustaf Sandström och Arvid Johansson

samt har dessutom Nils Kimfors hjälpt till

som lagledare. Det serievinnane laget hade

följande sammansättning från mål: Ralph

Zetterqvist, Gunnar Nilsson, Gustaf Sand-

ström, Roy Ternsand, John-Erik Edlund,

Rune Kjällman, Ingvar Andersson, Holger

Johansson, Sven Appelgren och Holger Hamns-

son

Innevarande säsong ha vi även anmält ett

reservlag medan vårt första lag flyttat upp

i klass IV. Säsongen har även nu börjat

lyckligt med segrar i de första matcherna

— A-laget mot Renitz 14—9 och Slottssko-

gen 10—6 samt B-laget mot Rosenhov 16—6.

 
 

Å. 8.

400 m. häck
2:a K. E. Sterner 59,6

3:a Tage Fransson 60,0

1.000 m. stafett 5

3:a 2.05:0



 

Minnen från Adam.

Två synliga minnen har man från Kam-

raternas tidiga vårutflykt till Amsterdam

— startad så tidigt att Mora-Nisse inte ens

hunnit valla skidorna för segern i 1949 års

Vasalopp. Det ena minnet är ett silverne

fodral till tändsticksaskar, en snygg sak

förresten. Det prydes av "Kamraterna"

och så den amsterdamska anrika fotbolls-

klubben Ajax' märke, som föreställer den

grekiske hjälten Ajax med hjälm och all-

ting, ett av de prydligaste klubbmärken

man kan få se. Det andra synliga minnet
är en nyckelkedja med en berlock — man

kanske kan kalla grejen för det — med

en hare på. Tändsticksfodralet använder

jag varje dag, och det egendomliga är att

Svenska Tändsticksbolaget på sommaren

19149 började fabricera tändsticksaskar av

ett format som passar till det av F. C.

Ajax skänkta fodralen! Där ser man!

Nyckelkedian däremot ligger någonstans.

Men jag vet att det finns en hare på den.

Det kan tyckas en smula oartigt att pre-

senta fotbollsgäster nyckelkedijor med bil-

der av harar, i synnerhet om fotbollslaget

icke alls spelat harhijärtat utan tvärtom

mycket helhjärtat, men saken är den att

den blåvita fotbollstrupp som under något

mer än en veckas tid gästade Holland i

den tidiga våren 1949 bodde på Hotell

Hare. Eller De Hare. Det hette i alla fall

Familienhotell Adr. De Haas, och Haas

betyder hare.

Anledningen till detta namn är okänt.

Kanske innehavaren en gång i tiden varit

hare åt Sliikuis vid världsrekordförsök.

Men det kanske också kan tänkas att nam-

net härledde sig från den häftiga in- och

utrusning (framförallt utrusning) som ägde

rum genom hotellets dörrar när det gästa-

des av Göteborgskamraterna med vid-

hängande påhäng i form av en utskickad

medarbetare. En annan misstanke är den

att endast harar kunde få plats i hotellets

trappor. Liksom de flesta holländska hus

GÖTEBORGS-KAMRATEN

var hotellet byggt i höjden och utrymmet

väl tillvarataget med påföljd att trapporna

faktiskt var så smala, att inte ens två

harar kunde mötas i den under upp- och

nedgående.

I detta hotell trivdes vi mycket bra. I

synnerhet den eftermiddag då Gunnar

Rydberg medtränad organisationsförmåga

ordnade en turnering i det ädla whistspe-

let. En smula otur med laguttagningen
hade han förstås, då han kopplade till-
sammans undertecknad med Henry An-
dersson.: Henry är säker i målet i vanliga
fall, men när det -gällde att bestämmasig
för pass eller spela svävade han faktiskt
på målet och tog ofta fel. Det krävdes
undertecknads hela skicklighet att hålla
paret kvar över de två första omgångarna.

Otippade var vi nära att nå finalen, vilket
vi säkert också gjort om Gunnar Lindahl
inte suttit så tyst utan kommit med ett
och annat tips då och då.

När Nils Gunnar bad att jag skulle
skriva några rader om Kamraternas Hol-
landsresa mätte han ut mellan tummen och
lillfingret hur långt jag fick breda ut mig.
Jag upptäckte att det var förlitet utrymme.
Episteln är redan för lång. Men det finns
så mycket roligt att komma ihåg från den
trevliga veckan i Adam. Och mycket man
kunde: skriva om och erinra om. T. ex.
Henrys dragspelslåtar i bussen under den
roliga resan nertill Heerlen, om Gunnar

Grens underhållande sång om Mas och

Las, om tråkningarna vid frukostbordet

och om mycket annat också.

Men en episod — eller rättare sagt en

replik — kan räddas ur glömskan (den

kommer väl inte längre än till det här

jubileumsbladet?).

Lagledaren Gunnar Rydberg, sekretera-

ren N. G. Åkerlund och vidhängande

Cpåhäng" var ute på sta'n en dag och

fann ett ställe där man kunde dricka ett
glas öl. Vi gick och drack ölet. Därefter

upptäckte N. G. ett par flaskor som såg

intressanta ut. Han pekade på en och
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  GÖTEBORGS-KAMRATEN — —

Gångsektionen på väg framåt.
Arne Börjesson vår bäste gångare.

Av de svenska mästerskapstecken som

tillförts föreningen under årens lopp är det

inte oväntat gångarna som noterat sig för

huvudparten. Vi måste betänka att sådana

tess" som Harry Olsson, Einar Sundborg

och Karl Staffsing under sina resp. "pe-

rioder" stod i absolut toppklass.

Vid senaste SM, där vi var represente-

rade av en stark trupp, var vårt lag

svenska lagmästare till ungefär fem km.

återstod då Arne Börjesson råkade ut för

en domares argusblick med uteslutning

som fölid och så var den dagen förstörd.

Holger Johansson, Nils Kimfors och Urban

Knutsson kämpade dock berömvärt och

belade en hedrande andraplats i rätt hård

konkurrens.

Det gångna året har varit ett av de

starkaste i -gångsektionens historia med

många tetplaceringar som följd. Två ind.

och två lag-DM har hemförts. HolgerJo-

hansson har segrat på såväl 25 som 50

km och lagmästerskapen på förstnämnda

distansen har erövrats av Holger, Bengt

Jonsson och Nils Kimfors medan på 50 km

laget "utfylldes" av John-Ewert Lisshammar

och Eric Klippsiö (f. d. Johansson). Urban

Knutsson, som tävlade första året för oss,

har giort strålande ifrån sig och endast

lämnat ifrån sig segrarplatsen i två täv-

lingar av sex. Arne Börjesson har givet-

vis varit vårt starkaste kort och bl. a.

representerat i presslandsmatchen i Stock-

holm där han belade andra plats efter

Hindmar. Holger Johansson blev av Sven-
ska Gångförbundet uttagen att representera

vid femmilstävlingen Prag—Podbrady i

Tjeckoslovakien och placerade sig som

elite man bland hundratalet startande.

Vårt andra nyförvärv Eric Klippsjö har

bl. a. hemfört DSVG:s poängtävlan, Bengt

Jonsson har inte visat sig så mycket denna
säsong men står fortfarande kvar som ett

stort löfte. [ en del juniortävlingar har

Henry Larsson skymtat i toppen på pris-

listan och i Borås "Knalletrampen" blev

det en överlägsen seger för hans del.

Nils Kimfors har endast sporadiskt delta-

git i tävlingar men visade på SM att han

är ett starkt namn. Sektionsordf, Liss-

hammar hemförde "som vanligt" Funktio-

närsgången med nära åtta minuter.

Årets största triumf var givetvis Arne

Börjessons brittiska mästerskapstecken och

stilpriset som han vid samma tillfälle er-

övrade. En del av våra gångare har re-

presenterat i distriktsmatcher mot Skåne,

Västergötland och Värmland och sarntliga

skötte sig bra. Det är Holger Johansson,
Arne Börjesson och Henry Larsson som

förlänats dessa uppdrag.

Detta var gångsektionens årsfacit i stora

drag och det är med tillförsikt som nästa

säsong emotses. Holger Johansson, som

sköter gångarnas träning, har givit löfte

om hårdkörning och redan på nyåret sätter

man igång igen.
Jolly.

 
 

undrade om vi kunde få smaka. Joodå.

Vi smakade. Därpå pekade Gunnar R.

på en annan intressant flaska. Den sma-

kade inte så dumt den heller. Så pekade

jag på en tredie, och den gick också an.

Den var egentligen bäst.

Därpå betalade vi. Alltsammans kostade
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3 gulden och 50 cents. Och då sade

Gunnar R.::

-— Kors i alla min dar! Innan vi reste

var jag på "Logen" och drack då ett glas

av den där sista likören vi smakade på.
Bara det kostade 5:50! Här skulle man

bo! Håce.
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Gren Namn Resultat År

100 yards Charles Luther 10.3 1913

100 meter Lennart Weidlertz 10.9 1945

John Martinsson 10.9 1946
J. E. Edlund 10.9 1947

200 meter Charles Luther 22.1 1911

220 yards » 23.3 1913
400 meter K. G. Björk 50.0 1933
500 » 1.07.4 1925
800 ” 1.53.9 1933
880 yards » 1.56.0 1933

1.000 meter » 2,29,8 1933

1.500 Bo Wallin 3.56.2 1945
2.000 ) 5.27.4 1946
3.000 ov » 8.34.4 1945

Albert Gustafsson 8.34.4 1947

5000 ov Erik Backman 14.51.0 1919
10.000 » 31.137 D 1918

20.000 oh Alex, Ahlgren 1.06.55.0 D 1912
25.000 ov Arvid Adamsson 1.29.03.4 1938
30.000 Alex. Ahlgren 1.38.29.0 D 1913

40.200 » 2.21.15.0 D 1912
1 eng. mil Eric Söderbom 4.23.3 1922

2. » Curt Hellström 9.36.0 1936

3 » » Alex. Ahlgren 15.10.0 1913

4, . Erik Backman 19.56.4 1919

Bo» om > 24.443 D 1918
Timlöpning Alex. Ahlgren 18.122.3 m. D 1912

Hinderlöpning 3.000 meter Albert Gustafsson 9.23.8 1947

Häcklöpning 110 m. Olof Hedberg 16.0 1934

[ 400 m. EK. E. Sterner 58.3 1948

Höjdhopp m. a. Bo Nordquist 183 1948

» u. a. Bengt Möllerström 154 1942

Längdhopp m. a! Nils Pettersson . 726 1936

” u. a. Bengt Möllerström 325 1940

Stavhopp Erik Nilsson 390 D 1933

Olof Hedberg 390 D 1936

Trestegshopp Nils Pettersson 13.61 1936

Mellanhopp Olof Hedberg 412 1936

Grenhopp A. Friberg 227 1929

Kulstötning Roy Ternsand 13.39 1948

Diskuskastning Bo Ericson 46.17 1944

Spjutkastning Ralph Zetterquist 63.03 D 1949

Släggkastning Bo Ericson 56.66 1941

Viktkastning » 18.20 DS 1943

Femkamp Edgar Gustafsson 2.977 poäng 1949

Tiokamp Tage Fransson 5.542 ov 1949

Stafett 4<100 m. P. O. Olsson, J. E. Edlund,

John Martinsson, Leif Olsson 44.6 1946

+  4X400 Hugo Larsson, Curt Rosengren,
Toivo Lindström, KE. G. Björk 3.28.2 1934

» 4800 B. Hermansson, Bo Wallin,

G. Myhrmarker, E. Malmsten 7.59.2 1946 '

»

—-

PK1.500 E. Malmsten, G. Juhlin,
Drott Andersson, Bo Wallin 16.09.4 1946
 

S= svenskt rekord. D = distriktsrekord.
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S . É skisser och kostnadsförslag

P or fritt på begäran.
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fr La

A. RITTERE VERKSTÄDER
STOCKHOLM

Linnégatan 7 GOTEBORG Telefon 129817 Tunnelgatan 23 Telefon 1109 06    
Oscar Andersons Boktryckeri, Göteborg, 1949


