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50 år - ett halvsekeljubileum
Ordet ger en reminiscens på återblick, ett

mediterande över lyckosamma händelser, vinst-

rika resultat, men även ett tankesnuddande

vid sportsliga bakslag.
En meditation av detta slag får ej bliva

lång, det pulserande livet måste ge en kom-
passriktning framåt.

Tradition förpliktar, i sig själv är den ej
livsgivande.

Intensivt klubbarbete i enighetens tecken
är den bästa jubileumsönskningen.
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RÅN ETTHÄLVSE

 

N7 man betraktar utvecklingen inom idrotten som sådan, eller inom en

enskild idrottsförening, så tror jag man görriktigast att se den i perspekti-

vet av hela den samhälleliga omdaning som skett. Med självhushållets och bon-

desamhällets succesiva avveckling under 1800- och 1900-talen blev samhället på

ett helt annat sätt än tidigare differentierat. För individen blev till en början

behovet av avspänning från det montona och ofta specialiserade arbetet en nöd-

vändighet. Idrottsrörelsen blev en av dessa möjligheter till avspänning. Det

krävdes ingen större känsla för de logiska sammanhangen för att förstå, att

idrotten på detta sätt fått en naturlig jordmån, en växtkraft som icke varit möj-

lig 100 år tidigare.

Idrottens betydelse har icke minskat nu när den samhälleliga omdaningen i

viss mån stabiliserats. Den har snarare blivit större. Det ökade välståndet för

gemene man, icke minst för ungdomen,

den ökadefritiden, de rika kommuni-

kationerna har skapat en rad nya so-

ciala problem. Idrottsrörelsen har sin

givna plats i strävandena att lösa

dessa frågor, främst kanske inriktat

på ungdomens allt större fritidspro-

blem.

Jag har velat göra denna summa-

riska analys av utvecklingen i detta

sammanhang, för att kategoriskt kon-

statera, att idrotten idag ingår som

ett viktigt och oersättligt led i hela
den sociala utvecklingen i vårt land.

Dennaställning kräver ansvar av or-

ganisationer, ledare och aktiva.

Den enskilda idrottsföreningen är |

grunden för hela idrottsrörelsen. NILS GRÖNVALL
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är IF Kamraterna i år firar sitt 50-årsjubileum är det alltså icke bara en

Nintem föreningsangelägenhet, att föreningen alltjämt och med obrutna kraf-

ter fortsätter den verksamhet, som grundades av en handfull ungdomar år 1904.

Det är också en samhällelig angelägenhet av icke ringa vikt. Så mycket större

måste vår aktning bli för de framsynta idealister, som grundade föreningen,

även om dessa då icke annat än kanske dunkelt anade idrottens kommande

betydelse.

En idrottsförenings historia är främst dess idrottsmäns. Men de aktiva skulle

ej kunna verka och arbeta på sin idrottsliga förkovran, om icke bakom dem

stode ledare, villiga att offra tid och krafter på att skapa den idrottsliga verk-

samhetens förutsättningar: träningsmöjligheter, organisation, ekonomi och myc-

ket annat. Det är en idrottens styrka att många, för att icke säga de flesta ledar-

na inom vår förening, under kortare eller längre perioder varit även aktiva

idrottsmän. Mycken sakkunskap och entusiasm har därigenom tillförts för-

eningens styrelse.

När jag nu gör en återblick på de gångna 50 åren, vill jag gärna göra

det på så sätt, att jag ur föreningens persongalleri väljer ut några profiler, som

betytt eller alltjämt betyda mycket för vår förening.

ag vet inte säkert om Arthur Wingren, vår förste ordförande var med den

Je oktober 1904 på det lilla kaféet i Annedal, där föreningen grundades av

några ungdomar med idrotten i blodet. Ett är emellertid säkert, den unge tek-

nologen Wingren, visade redan då de organisatoriska egenskaper och den ledare-
begåvning, han sedermera som framgångsrik företagsledare befäste. Det var

endast ett par korta år som förening-

en fick behålla sin förste ordförande.
Den tekniska karriären drog honom

bort från vår stad till nya uppgifter,

dessbättre också inom idrotten. I själ

och hjärta blev han allt intill sin död
1953, den trogne IFK-aren. Vid hans
sista färd var föreningen represente-

rad och hyllade sin avhållne förste
ordförande.

Var manän bläddrar i förening-

ens handlingar återfinner man stän-

digt namnet Herbert Johansson, i

varje fall intill år 1948, då Herbert,

som jag tycker allt för tidigt, rycktes
bort urlivet. Till en början finna vi
honomi den första styrelsen och sam-

tidigt inom de mest skilda idrotts-

ARTHUR WINGREN grenar på föreningens prislistor. Jag
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undrar hur många av föreningens yngre medlemmar som vet, att Herbert på

sin tid var en av landets bästa stavhoppare. Hans största betydelse för förening-
en skulle emellertid bli ledarens. Under åren 1915—1919 och 1935—1944 var

Herbert sålunda föreningens ordförande. Inom en förening kan det väl aldrig

undgås att inre strider förlamar verksamheten för en tid, men är föreningen

i grunden sund, brukar sådana perioder på litet längre sikt betyda en pånytt-
födelse. Herbert var i många avseenden den fasta klippa, som bröt sönder
missnöjets små virvelstormar och trädde till när så behövdes och häri se vi,

hans efterföljare, ett skäl att idag betyga honom och hans minne vår djupa

aktning. Som ett bevis på den djupa kärlek han hyste till IFK, vill jag nämna,
att då han uppvaktades på 60-årsdagen skedde detta enligt hans egen önskan

med en föreningsflagga, som då den vajade över hans kära sommarställe, talade

om för envar, att här bor en av idrottens och IFK:s stöttepelare.

Den unge bankmannen Carl Linde anslöt sig mycket tidigt till föreningen

och redan år 1910 tog hansitt första säte i styrelsen. Är 1920 var han dess ord-

förande. Fotbollen, föreningens mest glansfulla idrottsgren, blev Carl Lindes
lidelse och allt uppslukandeintresse. Det stod gärna strid kring vännen ”Ceve”,

men nu och med årens perspektiv skall gärna sägas, att ”Ceves” positiva sidor,
hans kunnighet och hans entusiasm helt dominerar minnesbilden av honom.

Det är ingen tvekan om att föreningen vunnit mycket på hans kunnighet och

entusiasm. Vi hylla hans minne och låt oss icke glömma hans oförtröttliga arbete

för fotbollsangdomen och för fotbollsidrottens tekniska utveckling. Den hyll-

ning föreningen vid hans död år 1952 skänkte honom, visar hur stort värde vi
satt på Carl Lindes arbete.

IFK har en god ekenomi, en icke oväsentlig tillgång i det idrottsliga arbetet.
Grundentill detta lyckliga förhållande har skapats av många, men jag tror icke
man gör sig skyldig till något större misstag om man i detta sammanhang pekar
på Gustaf Magnusson. Redan 1915 finna vi honom i styrelsen, då som vice sek-
reterare. 1917 tillträder han kassörsposten och bibehåller den i en följd ändatill
1932. Under denna tid stabiliserades föreningens ekonomi. Men långt senare,
i fondkommittén, som ekonomisk rådgivare och på många andra sätt har för-
eningen dragit nytta av Gustafs kunnande, föreningsintresse och arbetsvilja.
Föreningen skulle varit både i reel och överförd bemärkelse fattigare utan hans
arbetsinsats. Låt oss icke glömma att Gustaf Magnusson, som aktiv spelare åter-
fanns i föreningens mästarlag i fotboll år 1910. När Gustaf Magnusson avled
år 1953 stod en enhällig förening sörjande vid hans bår.

Nyss stod Ragnar Sandberg levande, verksam och full av livsglädje mitt
ibland oss, och då han 1954 hastigt avled förlorade vi alla en god IFK-arbetare
och mera än så, vi förlorade alla en uppriktig och god personlig vän. Ragnars
betydelse för föreningen har väl sin tyngdpunkt i hans verksamhet som sekre-
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terare under åren 1933—1938, men han fortsatte inom bowlings-sektionen ända

fram till sin död ledarens arbete. Ragnars lagledartid i fotboll skall även bringas
i åminnelse. Ragnars verksamhet ligger alltså i tid nära inpå och även de unga

minns hans entusiasm, hans uppoffrande arbetsvilja och hans stora idrottsliga

kunnande så väl, att vi idag endast behöva betyga vår tacksamhet inför den

bortgångne idrottsvännen.

Det är de idrottsliga händelserna och personerna, som främst verka spor-
rande på idrottskamraterna och som lockar ungdomen — virstörsta tillgång —
till de idrottsliga arenorna. Bland föreningens många legendariska idrottsge-

stalter, stannar jag idag inför bilden av Herbert Carlsson, mest känd kanske
under sitt smeknamn ”Murren”. Det kommer icke an på mig, att i detalj följa

Herbert Carlssons bedrifter på fotbollsplanen. Låt mig bara erinra om att han

återfanns i 1918 års mästarlag, att han spelade den avgörande rollen i den

första landskampssegern över Danmark 1919, och att han hos många alltjämt
står som landets främste centerforward genom tiderna. För hans gamla kamrater

står hans bild kvar såsom en god kamrat och trofast vän. Hans slutliga öde och

sista år fylldes väl av tragik, men han står alltjämt för oss som den stora idrotts-

mannen. Han dog år 1952. Måtte föreningen återigen, och helst snart, kunna
fostra en fotbollsspelare av hans resning.

Redan 1907 anslöt sig Konrad Törnqvist till IFK och hans namn återfinns
i mästarlagen från 1908, 1910 och 1918. Konrad var i försvaret vad Herbert
Carlsson var i anfallet, det stora namnet och den fasta klippan. Han bibehöll
sitt varma intresse för IFK intill dess han avled år 1952.

Men låt oss för de döda icke glömma de levande, de som alltjämt i någon
form verka inom eller intressera sig för föreningen. Också de har betytt oerhört
mycket för IFK. Med några korta ord vill jag här tacka och hylla några ännu
mitt ibland oss verksamma idrottsmän och ledare.

Gunnar Rydbergs lysande fotbollsbana har helt skett inom IFK. På planen
undersin aktiva tid en spelare av sällsynt färg och framstående kampvilja, blev
han senare ledare, tränare och rådgivare. Tack Gunnarför Ditt idrottsliga exem-
pel och för Din skickliga verksamhet inom föreningen till fotbollens fromma!

Ernst Andersson, Fritz Berg och Erik Hyssén minnas vialla från deras kamp
på fotbollsplanen och idag verka de som ledare för föreningens ungdomar. Den
idrottsliga fostrargärning de här lägger ned kan icke skattas högt nog. De kom-
binera en god ledareförmåga med den glans ett ärofullt idrottsligt förflutet
skänker.

Erik Hjelm och Valdus Lund stå för de äldre av oss i minnet som något av
fotbollens hjältar. Idag glädja vi oss åt att alltjämt ha dem ibland oss och att
de med inspirerandeintresse följer föreningens öden.
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K.G. Björk och Erik Clark äro, fast på andra distanser, äldre motsvarigheter

till dagens Jan Carlsson, vars direkta föregångare heter Charles Luther. Vi hylla

dessa, den allmänna idrottens toppfigurer för deras insatser på tävlingsbanan
i IFK:s färger.

Bland föreningens medlemmar sedan 40 år tillbaka återfinnes namnet Gustaf
Waller. Han sitter alltjämt verksam, energisk och kunnig mitt uppe i ledarens

arbete för föreningen och en titt bakåt i föreningens hävder, visar hur länge och

hur mångsidigt han varit verksam. Tack Gustaf!

Erhard Svanborg känna vi alla. I samband med 40-årsjubileet fick han
emottaga föreningens högsta utmärkelse, guldmedaljen, och hyllades i det årets
jubileumsskrift. Även om hans år blivit flera, verkar han alltjämt i ungdomens
led, där han så innerligt trivs. Låt oss med en enkel hyllning på detta sätt kon-
statera detta glädjande faktum.

Om jag nu ur de egna minnenas kammare och ur föreningens arkiv plockat

fram några namn, är det givetvis för att hylla dessa idrottens och vår förenings

stöttepelare för just deras insatser. Men de äro icke ensamma, och endast de

nämnda hade föga förmått. De har stötts av hela rader och led av idrottsmän
och ledare.

Låt oss alltså i denna korta återblick icke stanna enbart vid de särskilt nämn-

da vännerna bland idrottskamraterna. Låt oss med tacksamhet minnas alla dem,

som på idrottsbanan hedrat vår förening, alla dem, som i ledarens ofta slitsamma
arbete offrat tid och intresse för föreningens framgång och tillväxt.

Det är naturligt att man vid ett jubileum blickar tillbaka. Men viktigare
ändå är att rikta blicken framåt. Låt de gångna årens framgångar och motgång-
ar bli den bakgrund, som tvingar oss till nya krafttag till föreningens bästa,

låt de stora namnen bland idrottsmän och ledare sporra oss alla till nya tag mot

nya framgångar. Vad de kunnat utföra i gången tid skall väl vi, dagens ledare,
och ni, morgondagens idrottsmän och ledare, också kunna uträtta. Arbeta vi

alla med idealism, energi och god vilja vidare till IFK:s bästa, så är föreningens
framtid tryggad. De gamla ha byggt en stabil grund.
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emottaga föreningens högsta utmärkelse, guldmedaljen, och hyllades i det årets
jubileumsskrift. Även om hans år blivit flera, verkar han alltjämt i ungdomens
led, där han så innerligt trivs. Låt oss med en enkel hyllning på detta sätt kon-
statera detta glädjande faktum.

Om jag nu ur de egna minnenas kammare och ur föreningens arkiv plockat

fram några namn, är det givetvis för att hylla dessa idrottens och vår förenings

stöttepelare för just deras insatser. Men de äro icke ensamma, och endast de

nämnda hade föga förmått. De har stötts av hela rader och led av idrottsmän
och ledare.

Låt oss alltså i denna korta återblick icke stanna enbart vid de särskilt nämn-

da vännerna bland idrottskamraterna. Låt oss med tacksamhet minnas alla dem,

som på idrottsbanan hedrat vår förening, alla dem, som i ledarens ofta slitsamma
arbete offrat tid och intresse för föreningens framgång och tillväxt.

Det är naturligt att man vid ett jubileum blickar tillbaka. Men viktigare
ändå är att rikta blicken framåt. Låt de gångna årens framgångar och motgång-
ar bli den bakgrund, som tvingar oss till nya krafttag till föreningens bästa,

låt de stora namnen bland idrottsmän och ledare sporra oss alla till nya tag mot

nya framgångar. Vad de kunnat utföra i gången tid skall väl vi, dagens ledare,
och ni, morgondagens idrottsmän och ledare, också kunna uträtta. Arbeta vi

alla med idealism, energi och god vilja vidare till IFK:s bästa, så är föreningens
framtid tryggad. De gamla ha byggt en stabil grund.

K.G. Björk och Erik Clark äro, fast på andra distanser, äldre motsvarigheter

till dagens Jan Carlsson, vars direkta föregångare heter Charles Luther. Vi hylla

dessa, den allmänna idrottens toppfigurer för deras insatser på tävlingsbanan
i IFK:s färger.
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e flesta känner väl ”Säva”! Kanske står den yngre generationen litet frå-

Dane när namnet nämnes, men för de äldre — ”de gamle pöjkarna” — är

namnet intimt förknippat med Göteborgs-Kamraternas tillkomst. ”Säwa”eller

John Säwström som det står i prästbetyget, var med andra ord med då seklet

var ungt och det är minnen från den tiden han helst plockar fram när idrott
kommerpåtal.

— I början av 1900-talet, berättar ”Säwa”, hade fotbollen givetvis inte på
långa vägar sådan utbredning och omfattning som i våra dagar. Intresset för

leken med läderkulan var dock tämligen stort i Göteborg med omnejd, inte minst
i Annedal, där jag bodde. Detta tog sig bl. a. uttryck i det s. k. Säwalaget, dit

rekryteringen skedde bland läroverksgrabbar och andra ungdomar i Annedal

och trakterna kring Heden, som redan på den tiden var tummelplats för såväl
yngre som äldre idrottsutövare. Dit förlade vi såväl vår träning som våra matcher

och jag kommerbl. a. ihåg en söndag, då vi spelade igenom en hel turnering med

inte mindre än 25 lag. Min blygsamhet gör att jag inte vill nämna vilket lag
som utgick som segrare.

Göteborgs storlag nr 1 var på den tiden Orgryte Idrottssällskap och det var
väl i första hand med tanke på att en gång få spela för de röd-blå som alla fot-
bollsbitna grabbar i staden gjorde allt vad de kunde för att förkovra sig i fot-

bollsparkandets ädla konst. OIS-arna tränade på Balders hage och en gång på

sommaren 1903 hade jag och några andra grabbar från Säwalaget — som nu
hade upphört att existera sedan flera spelare enrollerat sig i andra av stadens
klubbar — gått nertill träningen för att titta på. Det sparkades mot ett mål
och så småningom befann vi oss bland de tränande. Glädjen blev tyvärr inte
långvarig, ty efter en stund kom vaktmästaren med meddelande från en av de
ledande öisarna, att alla som inte hade medlemsskap i Sällskapet skulle lämna
planen. Till den kategorien hörde jag och trots att jag i det längsta försökte
dölja min identitet, så befann jag mig i alla fall efter en stund bland åskådarna
till träningen.
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ledande öisarna, att alla som inte hade medlemsskap i Sällskapet skulle lämna
planen. Till den kategorien hörde jag och trots att jag i det längsta försökte
dölja min identitet, så befann jag mig i alla fall efter en stund bland åskådarna
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Tio IFK-are, som var med 1904 och ännu är i livet. Sittande fr. v.: Axel Hagberg, Einar

Andersson, John Säwström, Ernst Jonsson och Emil Davidsson. St. fr. v.: Algot Berndtsson,
Gunnar Svensson, Carl Ekman, Oscar Boije af Gennäs, Henrik Fremberg och Verner Johansson.

I och med denna händelse var mitt ”gästspel” hos Orgryte slut. I stället

kom jag med i Göteborgs Idrottsförbunds förstalag och spelade där något år.

Vi tränade på Gamla Idrottsplatsen (nuvarande Ullevi) och där fick jag goda

tillfällen att utveckla de grundläggande lärdomar jag skaffat mig under min

tid som Säwalagsspelare.
Nåväl, fortsätter ”Säwa”, jag stannade som sagt inte så särskilt länge hos

Förbundet och sommaren 1904 var jag, om jag så får säga, ”spelledig”. En kväll
hade jag vandrat ner till Heden och träffade där vid ett läskedrycksschapp,

Arthur Andersson, eller ”Lång-Arthur” som han vanligtvis kallades. Närvi stått

där en stund och pratat halade ”Lång-Arthur” fram ett nummer av tidskriften
”Förgät mig ej” ur fickan och pekade på en notis:
— Du, ”Säwa”, sa” han, vad säger du om det här? Jag tittade litet närmare

på notisen. Hur den ordagrannt löd kommerjag nu inte ihåg, men där uttrycktes

i alla fall en förundran över att Göteborg, rikets andra stad, inte höll sig med

en krets av Idrottsföreningen Kamraterna. Det hade bildats en sådan i staden

redan 1897 av bl. a. sedermera fotbollsgeneralen Anton Johansson, men den
kretsen blev bara något år gammal.

Vi diskuterade en stund ochtill sist bestämdes att jag skulle skriva till Kam-
raternas Centralstyrelse i Stockholm och undersöka möjligheterna att bilda en
kamratkrets i Göteborg.

Så småningom kom svaret från Centralstyrelsen, som meddelade, att i samma
veva en skrivelse inkommit från två chalmerister, Arthur Wingren och S. Ljung-
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gren, vilka också kommit på idén att bilda en IFK-förening i staden. Central-

styrelsen uppmanade mig att söka kontakt med nämnda chalmerister så att Vi

gemensamt kunde gripa oss verket an.

Jag fick rätt snart tag i Wingren och resultatet blev ett sammanträffande

hemma hos Enoch Olsson på Västergatan. Där samlades en kväll i slutet av

september Wingren och Ljunggren från Chalmers samt James Andersson, Meyer

(Kantarowitz) och jag själv. Vi diskuterade ett ev. föreningsbildande en hel del

den kvällen och resultatet blev att vi beslöt utlysa ett möte några dagar senare.

Så kom detsig, att på kvällen den 2 oktober 1904 ett 20-tal intresserade sam-

lades på Café Olivedal i Annedal. Wingren satt som ordförande vid samman-

trädet och jag själv var sekreterare och de befattningarna fick vi också i den

första styrelsen för krets XXXIX av Idrottsföreningen Kamraterna, som denna

kväll bildades. Enoch Olsson blev vice ordförande, Nils Andersson vice sekre-

terare, Meyer kassör och Herbert Johansson intendent. Vid mötet valde vi

också utskott för fotboll, hockey samtfester. |

Första tiden hade vi styrelsesammanträden rätt tätt på Café Olivedal och
träffades också någon gång hemma hos mig på Västergatan 10, där vi fick vårt

första sekretariat. Det var många frågor som måste lösas strax efter starten.

Bl. a. skulle vi ha en klubbdräkt. Förslagen var många, men så småningom ena-

des vi om den dräkt Kamraterna idag har, d. v. s. blå-vitrandig tröja och blå

byxor. Förslaget upptog dock även vit stjärna på bröstet och revär på byxorria.

Vi skickade upp detsamma till Centralstyrelsen och fick det också godkänt,

men när det skulle komma till utförande, visade det sig, att tröjorna var all-

deles för dyrbara för oss. Vi hade helt enkelt inte råd att låta tillverka dem.

Nå, en klubbdräkt skulle vi i alla fall ha, och vi fick en också. Hos Jönssons

på Kungsgatan fanns nämligen en blå tröja med vitt band tvärs över magen.
Det var ju våra färger och även om själva kompositionen var en helt annan än
den vi tänkt oss så fick de duga. Fyra och femti per styck var priset, och till

dennaförsta klubbtröja sydde sedan var och en av oss blå byxor.

Trots att vi redan var inne i oktober månad hann vi i alla fall med ett par

tre fotbollsmatcher första året, men någon riktig fart blev det dock inte förrän
våren därpå. Så småningom lyckades vi få tag i en lokal för träning och sam-

mankomster. Det var i en liten verkstad vid Skanstorget och där ägde bl. a.
vår första basar rum vintern 1904. Vi sålde biljetter till föräldrar och bekanta
och fick också några kronor över. De förslog dock inte långt ty klubbarbetet
drog mycket pengar och för det mesta var skulderna betydligt större än till-

gångarna. Litet längre fram, hösten 1905, arrangerade vi en basar i gamla kon-

serthuset vid Heden och där tog vi in över 900 kronor. Omkostnaderna var

emellertid stora och nettot blev inte större än 71: 50.

De ekonomiska svårigheterna fortsatte flera år framåt. En gång, det var
1909, och jag var kassör det året, skulle vi spela en match mot IFK Karlstad.
För den skull gick jag upp till Lindgrens tryckeri för att ordna med affischer.
Vi brukade alltid anlita den firman, som dock ibland fick vänta länge med
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gemensamt kunde gripa oss verket an.
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hemma hos Enoch Olsson på Västergatan. Där samlades en kväll i slutet av
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1909, och jag var kassör det året, skulle vi spela en match mot IFK Karlstad.
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(Kantarowitz) och jag själv. Vi diskuterade ett ev. föreningsbildande en hel del

den kvällen och resultatet blev att vi beslöt utlysa ett möte några dagar senare.

Så kom detsig, att på kvällen den 2 oktober 1904 ett 20-tal intresserade sam-

lades på Café Olivedal i Annedal. Wingren satt som ordförande vid samman-

trädet och jag själv var sekreterare och de befattningarna fick vi också i den

första styrelsen för krets XXXIX av Idrottsföreningen Kamraterna, som denna

kväll bildades. Enoch Olsson blev vice ordförande, Nils Andersson vice sekre-

terare, Meyer kassör och Herbert Johansson intendent. Vid mötet valde vi

också utskott för fotboll, hockey samtfester. |

Första tiden hade vi styrelsesammanträden rätt tätt på Café Olivedal och
träffades också någon gång hemma hos mig på Västergatan 10, där vi fick vårt

första sekretariat. Det var många frågor som måste lösas strax efter starten.

Bl. a. skulle vi ha en klubbdräkt. Förslagen var många, men så småningom ena-

des vi om den dräkt Kamraterna idag har, d. v. s. blå-vitrandig tröja och blå

byxor. Förslaget upptog dock även vit stjärna på bröstet och revär på byxorria.

Vi skickade upp detsamma till Centralstyrelsen och fick det också godkänt,

men när det skulle komma till utförande, visade det sig, att tröjorna var all-

deles för dyrbara för oss. Vi hade helt enkelt inte råd att låta tillverka dem.

Nå, en klubbdräkt skulle vi i alla fall ha, och vi fick en också. Hos Jönssons

på Kungsgatan fanns nämligen en blå tröja med vitt band tvärs över magen.
Det var ju våra färger och även om själva kompositionen var en helt annan än
den vi tänkt oss så fick de duga. Fyra och femti per styck var priset, och till

dennaförsta klubbtröja sydde sedan var och en av oss blå byxor.

Trots att vi redan var inne i oktober månad hann vi i alla fall med ett par

tre fotbollsmatcher första året, men någon riktig fart blev det dock inte förrän
våren därpå. Så småningom lyckades vi få tag i en lokal för träning och sam-

mankomster. Det var i en liten verkstad vid Skanstorget och där ägde bl. a.
vår första basar rum vintern 1904. Vi sålde biljetter till föräldrar och bekanta
och fick också några kronor över. De förslog dock inte långt ty klubbarbetet
drog mycket pengar och för det mesta var skulderna betydligt större än till-

gångarna. Litet längre fram, hösten 1905, arrangerade vi en basar i gamla kon-

serthuset vid Heden och där tog vi in över 900 kronor. Omkostnaderna var

emellertid stora och nettot blev inte större än 71: 50.

De ekonomiska svårigheterna fortsatte flera år framåt. En gång, det var
1909, och jag var kassör det året, skulle vi spela en match mot IFK Karlstad.
För den skull gick jag upp till Lindgrens tryckeri för att ordna med affischer.
Vi brukade alltid anlita den firman, som dock ibland fick vänta länge med
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betalningen. Så hade fallet varit när jag kom på besök och när därför tryckar

Lindgren fick höra vad jag hade på hjärtat slog han ifrån sig med båda hän-

derna. — Nää, ”Säwa”, sade han. Ni är skyldiga alldeles för mycket och jag
trycker inte en affisch åt er förrän ni betalat dem ni fått tidigare.

Det var ord och inga visor. Lindgren gick inte att övertala och till sist hade
jag ingenting annat att göra än att gå till min chef på jobbet och ta ut 75

kronor i förskott på lönen. Pengarna fick Lindgren och så fick vi affischer.

En del pengar fick vi in på medlemsavgifter. Redan från starten hade vår
förening fått många medlemmar, men som det alltid varit, hade de många

gånger väldigt svårt att punga ut med den femma vi tog för årskorten. Vi
löste emellertid den frågan också genom att göra kort som gällde per halvår
och kostade 2: 50.

Ja, nog var det besvärligt iblandde första IFK-åren, men när motgångarna
var som störst jobbades det som mest och hur det var så ordnade det alltid upp

sig på något sätt, slutar ”Säwa”, som kanske mer än någon annan nu levande,
kan gottskriva sig förtjänsten av Idrottsföreningen Kamraternas i Göteborg
tillkomst.

N. G. Å.

13
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bland kan det faktiskt hända att en vänlig själ slänger ur sig något i stil med
iöljande: ”att du orkar hålla på så mycket med idrott” eller ”tröttnar du
inte på idrottsgrabbarnas massor med småkrämpor och mer eller mindre över-
spända nervsystem?”

Ja, vad skall man egentligen svara på sådant dumt prat?
Efter arton aktiva idrottsår med massor av glada minnen och många helt

obetalbara episoder bland levnadsfriska, humorfriska idrottskompisar, kan jag
fortfarande inte inbilla mig att idrotten är tråkig eller tjatig. Tvärtom!

För en jäktad, praktiserande läkare framstår idrotten ofta som något nyttigt
och välgörande, när en pigg och livad idrottsgrabb avbryter den jämna ström-

men av patienter av det mest skilda
slag. När man hållit på och lyssnat
på dåliga hjärtan, mätt blodtryck,
klämt på magen och sagt ”gapa stort”
i flera timmar, då är det faktiskt rik-

-tigt skojigt, när t. ex. någon av de blå-
vita grabbarna dyker upp med en
liten krämpa!

Då känns det verkligen skönt att
helt få koncentrera sig på en blåna-
gel eller en fotvrickning några minu-
ter och sedan sätta sig till ro ett slag
och snacka idrott. Det behövs min-
sann ibland som omväxling i en lä-
kares vanliga rutinarbete, som ju kan

| omfatta allt mellan himmel och jord,
/ men som mestadels rör sig om mänsk-
/ liga svagheter och personliga sorger

GUSTA KARLSSON och bekymmer.
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Frågan är alltså, vem som har mest nytta av ett sådant här besök,
idrottsdoktorn eller idrottsmannen-patienten? För mig betyder det i varje fall

avkoppling och en stunds ”flykt från verkligheten”! För patienten betyder det

— hoppas jag— i de allra flesta fall en viss hjälp i tillfrisknandet. Inom parentes
och för säkerhets skull bör jag kanske upplysa kassören och vännen Alf Skånberg

om, att de räkningar, som jag då och då tillställer föreningen, inte inbegriper
det s. k. idrottssnacket utan bara den effektiva arbetsprestationen!! Avkoppling-
en får alltså gå på ett annat konto!

Idrottsgrabbar är i regel ganska pigga på att diskutera sina problem. Många

gånger kan det röra sig om något rent personligt, men ofta blir det laget och
lagkamraterna som förs på tal och de kollektiva bekymren är nog de som kanske

dominerar, framför allt om ställningen i Allsvenskan är litet bekymmersam.

Det är ”stadionkomplex” och det är kedjans oförmåga att hålla bollen —
det är försvarets dåliga markering o. s. v.

Ibland kan denna psykologiska diskussion bli så intressant och långvarig,

att en vänlig mottagningssköterska på ett mycket försynt sätt måste påminna

om, att det finns andra patienter i väntrummet, som också vill kommain. Ja,

då är de bara att ta på sig bästa doktorsminen igen och sätta full fart. Och ut
linkar kanske en fotskadad blåvit fotbollsspelare med en remiss i näven till
Einar Sundborg och hans urstarka nypor. :

Hur är det då med våra fotbollsspelares berömda nerver?
Jo, tackar som frågar, det är nog inte så farligt! Det är självfallet, att en

och annan ärlitet nervös och spänd inför en viktig match. Det är ju ganska

mänskligt. Men jag tror, och är förresten ganska övertygad om, att de allra

flesta tar det ovanligt lugnt och klokt. Ja, ett par av grabbarna i vårt nuvarande

A-lag tar det kanskelitet för lugnt! Inga namn, men en liten nervös anspän-
ning före en match tror jag bara har en fördelaktig inverkan på prestations-

förmågan. Några förstörda eller trasiga nervsystem har jag för min del inte
kunnat konstatera under de sista åren.

Det finns emellertid ett par tillfällen under spelåret, då man riktigt känner

hur nerverna spännes an och då det riktigt vibrerar av intensiv koncentration
och inre samling och det är inför mötena med GAIS. Ett lokalderby laddar upp
atmosfären på ett förunderligt sätt. Publikintresset pressar på, överallt talas
det bara om Matchen och fotbollen riktigt kittlar i kroppen.

Det är ju inte underligt, att de som är medelpunkten i dessa våldsamt spän-
nande och upphaussade matcher känner av allt detta! Det skulle tvärtom vara
ganska egendomligt, om de skulle kunna förhålla sig likgiltiga och helt opå-
verkade.

Jag brukar ha en ganska jämn ström av fotbollsgrabbar under säsongerna,
men det råder ingen tvekan om, att besöksfrekvensen ökar, på ett ganska frap-
pant sätt, veckan innan lokalderbyt. Man märker på grabbarnas allvarliga
miner, att någonting är i görningen. Det snackas kanske inte lika mycket som
vanligt, men ett och annat ord brukar avslöja att koncentrationen är helt in-
riktad på klockan K (Kamp) fredag kväll.
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Jo, tackar som frågar, det är nog inte så farligt! Det är självfallet, att en
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miner, att någonting är i görningen. Det snackas kanske inte lika mycket som
vanligt, men ett och annat ord brukar avslöja att koncentrationen är helt in-
riktad på klockan K (Kamp) fredag kväll.
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det s. k. idrottssnacket utan bara den effektiva arbetsprestationen!! Avkoppling-
en får alltså gå på ett annat konto!

Idrottsgrabbar är i regel ganska pigga på att diskutera sina problem. Många

gånger kan det röra sig om något rent personligt, men ofta blir det laget och
lagkamraterna som förs på tal och de kollektiva bekymren är nog de som kanske

dominerar, framför allt om ställningen i Allsvenskan är litet bekymmersam.

Det är ”stadionkomplex” och det är kedjans oförmåga att hålla bollen —
det är försvarets dåliga markering o. s. v.

Ibland kan denna psykologiska diskussion bli så intressant och långvarig,

att en vänlig mottagningssköterska på ett mycket försynt sätt måste påminna

om, att det finns andra patienter i väntrummet, som också vill kommain. Ja,

då är de bara att ta på sig bästa doktorsminen igen och sätta full fart. Och ut
linkar kanske en fotskadad blåvit fotbollsspelare med en remiss i näven till
Einar Sundborg och hans urstarka nypor. :

Hur är det då med våra fotbollsspelares berömda nerver?
Jo, tackar som frågar, det är nog inte så farligt! Det är självfallet, att en

och annan ärlitet nervös och spänd inför en viktig match. Det är ju ganska

mänskligt. Men jag tror, och är förresten ganska övertygad om, att de allra

flesta tar det ovanligt lugnt och klokt. Ja, ett par av grabbarna i vårt nuvarande

A-lag tar det kanskelitet för lugnt! Inga namn, men en liten nervös anspän-
ning före en match tror jag bara har en fördelaktig inverkan på prestations-

förmågan. Några förstörda eller trasiga nervsystem har jag för min del inte
kunnat konstatera under de sista åren.

Det finns emellertid ett par tillfällen under spelåret, då man riktigt känner

hur nerverna spännes an och då det riktigt vibrerar av intensiv koncentration
och inre samling och det är inför mötena med GAIS. Ett lokalderby laddar upp
atmosfären på ett förunderligt sätt. Publikintresset pressar på, överallt talas
det bara om Matchen och fotbollen riktigt kittlar i kroppen.

Det är ju inte underligt, att de som är medelpunkten i dessa våldsamt spän-
nande och upphaussade matcher känner av allt detta! Det skulle tvärtom vara
ganska egendomligt, om de skulle kunna förhålla sig likgiltiga och helt opå-
verkade.

Jag brukar ha en ganska jämn ström av fotbollsgrabbar under säsongerna,
men det råder ingen tvekan om, att besöksfrekvensen ökar, på ett ganska frap-
pant sätt, veckan innan lokalderbyt. Man märker på grabbarnas allvarliga
miner, att någonting är i görningen. Det snackas kanske inte lika mycket som
vanligt, men ett och annat ord brukar avslöja att koncentrationen är helt in-
riktad på klockan K (Kamp) fredag kväll.
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Det är framför allt småkrämporna, som dominerar. Ofta har man en känsla

av, att ”gamla krämpor blir som nya” inför mötet med lokalkonkurrenten. Och

det är ganska naturligt och lättförklarligt. När en idrottsgrabb koncentrerar sig

våldsamt inför en viss match, så är det ganska lätt att bli litet överkänslig, och

att en liten krämpa blir stor är väl också mänskligt, då ju första förutsätt-

ningen för att lyckas helt, är, att man är fullt kurant. Reaktionen och tanke-

gången är ju ofta — medvetet eller omedvetet, ”att det är ju sjutton också,
att man inte kan spela på fredag”, eller ”att man skall behöva ställa upp trasig”.

Det klagas bitterligt, ledsnaden över att eventuellt inte kunna vara med är
stor och äkta och det haltas och linkas betänkligt på sina håll. Ju närmare

fredagskvällen man kommer, desta intensivare blir ovissheten och spänningen.

”Skall jag kunna vara med? Håller foten?”
Lagledaren är förtvivlad och vill ha nervlugnande piller.

Det provas med elastiska bindor, massören arbetar i sitt anletes svett med

naken överkropp, injektionssprutan ligger uppdragen och färdig och magne-

cyltabletten har kanske börjat göra verkan. Minuterna rinner iväg och oviss-

heten är fortfarande stor och pressande. Efter ett sista litet joggningsprov kom-

mer kanske äntligen de förlösande orden: ”jag spelar” och det dras många lätt-

nadens suckar litet varstans i omklädningsrummet.

Vad är det då, som innerst inne avgör, att en skadad spelare tar chansen

och spelar med, att han ”slänger kryckorna” och springer in på plan lika
spänstigt som de övriga i laget?

Jo, det är väl nästan som när en riktigt fin, men skadad jakthund fått upp
ett fint spår med härlig vittring. Då glömmer han allt annat! När det börjar

”lukta GAIS”riktigt intensivt och när nerverna står på helspänn, då släpper

oftast känslan för alla krämpor hos våra blåvita spelare.

Då gäller det bara att kämpa och åter kämpa!

Det är så det skall vara enligt min åsikt. Idrottens tjusning ärtill stor del
just kampmomentet.

Ibland måste man dock som läkare bestämt avråda från spel och då är det
inte alltid så roligt. Det är ju inte meningen att ”halta och lytta” skall idrotta
och framför allt får inte idrotten på något vis innebära risk för framtida men.
En idrottsläkares förnämsta uppgift är enligt mitt förmenande, att endast
ta hänsyn till individens bästa och att under alla förhållande och i varje situa-
tion, sätta människan och dess hälsa framför klubben och dess bekymmer.

Med en sådan uppfattning kan det ibland bli konflikter både med spelare
och lagledning. Varje allsvensk poäng är ju numera så värdefull, att man nästan
vågar citera Churchill i ett världshistoriskt ögonblick: ”det kostar blod, svett
och tårar”. Ur idrottsmedicinsk synpunkt spelar varken svetten eller tårarna
någon större roll, men vi bör under alla förhållanden försöka undvika ”blod”
i våra fredliga strider!

Tyvärr är det ofta så, att en skicklig, men skadad A-lagsspelare under alla
omständigheter anses bättre än en oskadad, men kanske inte fullt så bra reserv-
spelare.
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gången är ju ofta — medvetet eller omedvetet, ”att det är ju sjutton också,
att man inte kan spela på fredag”, eller ”att man skall behöva ställa upp trasig”.

Det klagas bitterligt, ledsnaden över att eventuellt inte kunna vara med är
stor och äkta och det haltas och linkas betänkligt på sina håll. Ju närmare

fredagskvällen man kommer, desta intensivare blir ovissheten och spänningen.

”Skall jag kunna vara med? Håller foten?”
Lagledaren är förtvivlad och vill ha nervlugnande piller.

Det provas med elastiska bindor, massören arbetar i sitt anletes svett med

naken överkropp, injektionssprutan ligger uppdragen och färdig och magne-
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och lagledning. Varje allsvensk poäng är ju numera så värdefull, att man nästan
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någon större roll, men vi bör under alla förhållanden försöka undvika ”blod”
i våra fredliga strider!

Tyvärr är det ofta så, att en skicklig, men skadad A-lagsspelare under alla
omständigheter anses bättre än en oskadad, men kanske inte fullt så bra reserv-
spelare.

16

Det är framför allt småkrämporna, som dominerar. Ofta har man en känsla

av, att ”gamla krämpor blir som nya” inför mötet med lokalkonkurrenten. Och

det är ganska naturligt och lättförklarligt. När en idrottsgrabb koncentrerar sig

våldsamt inför en viss match, så är det ganska lätt att bli litet överkänslig, och

att en liten krämpa blir stor är väl också mänskligt, då ju första förutsätt-

ningen för att lyckas helt, är, att man är fullt kurant. Reaktionen och tanke-

gången är ju ofta — medvetet eller omedvetet, ”att det är ju sjutton också,
att man inte kan spela på fredag”, eller ”att man skall behöva ställa upp trasig”.

Det klagas bitterligt, ledsnaden över att eventuellt inte kunna vara med är
stor och äkta och det haltas och linkas betänkligt på sina håll. Ju närmare

fredagskvällen man kommer, desta intensivare blir ovissheten och spänningen.

”Skall jag kunna vara med? Håller foten?”
Lagledaren är förtvivlad och vill ha nervlugnande piller.

Det provas med elastiska bindor, massören arbetar i sitt anletes svett med

naken överkropp, injektionssprutan ligger uppdragen och färdig och magne-
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mer kanske äntligen de förlösande orden: ”jag spelar” och det dras många lätt-

nadens suckar litet varstans i omklädningsrummet.

Vad är det då, som innerst inne avgör, att en skadad spelare tar chansen

och spelar med, att han ”slänger kryckorna” och springer in på plan lika
spänstigt som de övriga i laget?

Jo, det är väl nästan som när en riktigt fin, men skadad jakthund fått upp
ett fint spår med härlig vittring. Då glömmer han allt annat! När det börjar
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oftast känslan för alla krämpor hos våra blåvita spelare.

Då gäller det bara att kämpa och åter kämpa!

Det är så det skall vara enligt min åsikt. Idrottens tjusning ärtill stor del
just kampmomentet.

Ibland måste man dock som läkare bestämt avråda från spel och då är det
inte alltid så roligt. Det är ju inte meningen att ”halta och lytta” skall idrotta
och framför allt får inte idrotten på något vis innebära risk för framtida men.
En idrottsläkares förnämsta uppgift är enligt mitt förmenande, att endast
ta hänsyn till individens bästa och att under alla förhållande och i varje situa-
tion, sätta människan och dess hälsa framför klubben och dess bekymmer.
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Det resonemanget och den tankegången kan medföra ganska så stora risker

och det är där som jag under alla förhållanden måste sätta spelarens hälsa före

allt annat, t. o. m. före en eller två allsvenska seriepoäng!

Nu måste jag dock erkänna, att jag har haft ytterst få konflikter med

spelare eller ledare i de allsvenska lagen, när det gällt just detta känsliga kapitel

om att spela eller inte spela. Ett verkligt sakskäl har i de allra flesta fall beseg-
rat även den mest brinnandelust att ställa upp och ”ta risken”. Det har glatt

mig mycket!

Genom kontakten med skadade fotbollsspelare har en f. d. simmare och vat-

tenpolospelare blivit allt mer intresserad av en del psykologiska problem inom
fotbollen och av helt naturliga skäl har kanske intresset på sista tiden mest
koncentrerat sig kring det blåvita laget.

Jag tänkte därför avslutningsvis diskutera ett par företeelser, utan att på

minsta vis göra anspråk på att försöka lösa den gordiska knuten.

Vadär t. ex. den verkliga orsaken till s. k. plattlir?

' När laget ena söndagen spelar strålande fotboll och tvingar serieledarna
på knä och nästa söndag helt ogenerat går och tar rejält med stryk av något av
bottenlagen, då kan man inte låta bli att undra varför. Man kan ju avfärda
det hela med att ”fotboll är fotboll”, men det räcker inte. Det är för enkelt!

Det blåvita stadionkomplexet är ett annat mysterium, som fordrarsin för-
klaring. Det kan ju inte vara tegelstenarna i de massiva stadionmurarna, som

gör att våra blåvita pojkar börjar darra och spelar fotboll i bästa skärgårdsse-
riestil. Det måste vara något annat, men vad?

Det är ganska naturligt, att en eller annan i ett lag på elva man kan vara

mer eller mindre psykiskt indisponerad, men när ”stora darren” sprider sig

som en epidemitill alla lagets medlemmar, då skulle man vilja ha till hands
en riktig undermedicin. Tyvärr känner vi nogtill alldeles för litet om de psy-
kiska reaktionerna vid tävlingsidrott. De psykologiska faktorerna spelar tyd-
ligen en mycket betydelsefull roll och det vore nog ett tacksamt arbetsfält för

en fackspykolog att gripa sig verket an medjust allsvenska serien och alla dess
nyckfullheter.

Det värsta med vår moderna tävlingsidrott är, att det finns så många som
tror sig vara absolut experter med rätt att kritisera när och var och hur som
helst.

Det får inte vara på det viset, att när en grabb råkar göra en dålig match
av en eller annan orsak, alla kritiker kastar sig över honom ochbildlikt talat,
försöker mörda honom. Som läkare har jag ibland kunnat sitta och få fram
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spelare eller ledare i de allsvenska lagen, när det gällt just detta känsliga kapitel

om att spela eller inte spela. Ett verkligt sakskäl har i de allra flesta fall beseg-
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Genom kontakten med skadade fotbollsspelare har en f. d. simmare och vat-
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fotbollen och av helt naturliga skäl har kanske intresset på sista tiden mest
koncentrerat sig kring det blåvita laget.

Jag tänkte därför avslutningsvis diskutera ett par företeelser, utan att på
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helst.

Det får inte vara på det viset, att när en grabb råkar göra en dålig match
av en eller annan orsak, alla kritiker kastar sig över honom ochbildlikt talat,
försöker mörda honom. Som läkare har jag ibland kunnat sitta och få fram
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sällan så förbaskad som när jag sedan hör den eller den ”förståsigpåaren” utan
minsta hänsyn eller självkritik avfärda det hela som lättja, slöhet eller dylikt.

Jag tror att vi skall vara litet mera försiktiga i våra yttranden, vi skall
inte döma så snabbt och inte så hänsynslöst, och vi skall försöka att vara litet
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Artikelförfattaren undersöker proffsboxaren Baby Davy innan denne släpps upp i ringen.

för oss själva eller till andra, att tyvärr är det så med oss människor, att vi
inte alltid kan och förmår göra vårt allra bästa. Varför vet man inte alla
gånger, men så är det, och så kommer det alltid att bli!

Ibland händer det t. o. m. att vi är rent dåliga både när det gäller arbete
och idrott, och även det måste vi acceptera så länge som vi-inte är några idiot-
säkra, felfria robotar!

När manvet att en idrottsgrabb verkligen försöker göra sitt allra bästa och

att det trots detta låser sig för honom på ett eller annat sätt, då är negativ
kritik av ondo. Några uppmuntrande ord kan lösa en spärr, och ett handslag
i rätta ögonblicket kan vändaallttill rätta.

Till slut en ”husläkares” enkla syn på dessa problem. För det första: mera
hänsyn till individen med alla dess mänskliga svagheter, för det andra: mera
positiv kritik i syfte att hjälpa och inte att stjälpa och för det tredje: glöm inte
bort att både Du och jag har våra små fel och brister och att dessa kan görasig
märkbara ganska så: tydligt utan att man själv är medveten därom.

/
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Numera är det rätt vanligt, att fotbollspelare som ”lägger upp” inte gör

detta helt utan fortsätter några år framåt med korporationsidrott. Förr i

världen var det däremot definitivt slut i och med att spelaren förklarade, att

”nu lägger jag av”. I vissa fall kanske han fortsatte att verka inom idrotten

som ledare eller tränare, men för det mesta försvann han helt från det aktiva

idrottsarbetet.

För att söka skapa någon förströelse även för ”de gamla gossarna” började

jag redan 1933 fundera på möjligheten att samla dem till gemensamma trä-

ningskvällar, där tonvikten mest skulle läggas på lek med bollen och mindre

på egentlig träning. Jag ville med andra ord försöka få ihop ett oldboyslag.

Det varlitet trögt i början, bl. a. beroende på att föreningens ledning inte
visade något större intresse för fotboll av detta slag. Däremot var de gamla

spelarna, som slutat med serieharvandet, mycket intresserade, och det var ju

egentligen huvudsaken. Så småningom ändrade emellertid styrelsen uppfatt-
ning och vi fick med tiden ett gott stöd i vårt arbete från dennas sida. Och där-

med steg givetvis intresset bland ”de slocknade” ännu mera.

Under årens lopp har våra oldtimers utkämpat många trevliga duster och

jag vill särskilt nämna matcherna mot AIK. Dessa har spelats omväxlande i

Stockholm och Göteborg och har blivit högtidsstunder, inte bara för spelarna
utan även för publiken, som faktiskt mött upp i rätt ansenlig mängd, när deras

forna idoler åter dragit på sig fotbollsskorna för att visa att takterna alltjämt

sitter i. Att så varit fallet gav bl. a. en match i Karlskoga belägg för. ”Dessa

göteborgare voro fullkomliga artister på den gröna mattan”, hette det nämligen

i en karlskogatidnings referat från uppgörelsen. |

När engelska flottan kommer på göteborgsbesök har det blivit tradition

med en match mellan våra ”Slocknade stjärnor” och ett kryssarlag. Vi kan peka
på en lång rad sådana svensk-engelska duster och gemensamt för alla dessa
arrangemang har varit den gemytlighet och stora trivsel som lagts idagen från

båda håll. Detta matchutbyte har gjort, att det inom den engelska marinen
knappast finns något utländskt lag som är så känt som IFK:s oldboys. På ett

flertal engelska kryssare finns Kamraternas blåvita standar, en reklam så god

som någonför vår kära förening.
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visade något större intresse för fotboll av detta slag. Däremot var de gamla

spelarna, som slutat med serieharvandet, mycket intresserade, och det var ju

egentligen huvudsaken. Så småningom ändrade emellertid styrelsen uppfatt-
ning och vi fick med tiden ett gott stöd i vårt arbete från dennas sida. Och där-

med steg givetvis intresset bland ”de slocknade” ännu mera.

Under årens lopp har våra oldtimers utkämpat många trevliga duster och

jag vill särskilt nämna matcherna mot AIK. Dessa har spelats omväxlande i

Stockholm och Göteborg och har blivit högtidsstunder, inte bara för spelarna
utan även för publiken, som faktiskt mött upp i rätt ansenlig mängd, när deras

forna idoler åter dragit på sig fotbollsskorna för att visa att takterna alltjämt

sitter i. Att så varit fallet gav bl. a. en match i Karlskoga belägg för. ”Dessa

göteborgare voro fullkomliga artister på den gröna mattan”, hette det nämligen

i en karlskogatidnings referat från uppgörelsen. |

När engelska flottan kommer på göteborgsbesök har det blivit tradition

med en match mellan våra ”Slocknade stjärnor” och ett kryssarlag. Vi kan peka
på en lång rad sådana svensk-engelska duster och gemensamt för alla dessa
arrangemang har varit den gemytlighet och stora trivsel som lagts idagen från

båda håll. Detta matchutbyte har gjort, att det inom den engelska marinen
knappast finns något utländskt lag som är så känt som IFK:s oldboys. På ett

flertal engelska kryssare finns Kamraternas blåvita standar, en reklam så god

som någonför vår kära förening.

19 

Numera är det rätt vanligt, att fotbollspelare som ”lägger upp” inte gör

detta helt utan fortsätter några år framåt med korporationsidrott. Förr i

världen var det däremot definitivt slut i och med att spelaren förklarade, att

”nu lägger jag av”. I vissa fall kanske han fortsatte att verka inom idrotten

som ledare eller tränare, men för det mesta försvann han helt från det aktiva

idrottsarbetet.

För att söka skapa någon förströelse även för ”de gamla gossarna” började

jag redan 1933 fundera på möjligheten att samla dem till gemensamma trä-

ningskvällar, där tonvikten mest skulle läggas på lek med bollen och mindre

på egentlig träning. Jag ville med andra ord försöka få ihop ett oldboyslag.

Det varlitet trögt i början, bl. a. beroende på att föreningens ledning inte
visade något större intresse för fotboll av detta slag. Däremot var de gamla

spelarna, som slutat med serieharvandet, mycket intresserade, och det var ju

egentligen huvudsaken. Så småningom ändrade emellertid styrelsen uppfatt-
ning och vi fick med tiden ett gott stöd i vårt arbete från dennas sida. Och där-

med steg givetvis intresset bland ”de slocknade” ännu mera.

Under årens lopp har våra oldtimers utkämpat många trevliga duster och

jag vill särskilt nämna matcherna mot AIK. Dessa har spelats omväxlande i

Stockholm och Göteborg och har blivit högtidsstunder, inte bara för spelarna
utan även för publiken, som faktiskt mött upp i rätt ansenlig mängd, när deras

forna idoler åter dragit på sig fotbollsskorna för att visa att takterna alltjämt

sitter i. Att så varit fallet gav bl. a. en match i Karlskoga belägg för. ”Dessa

göteborgare voro fullkomliga artister på den gröna mattan”, hette det nämligen

i en karlskogatidnings referat från uppgörelsen. |

När engelska flottan kommer på göteborgsbesök har det blivit tradition

med en match mellan våra ”Slocknade stjärnor” och ett kryssarlag. Vi kan peka
på en lång rad sådana svensk-engelska duster och gemensamt för alla dessa
arrangemang har varit den gemytlighet och stora trivsel som lagts idagen från

båda håll. Detta matchutbyte har gjort, att det inom den engelska marinen
knappast finns något utländskt lag som är så känt som IFK:s oldboys. På ett

flertal engelska kryssare finns Kamraternas blåvita standar, en reklam så god

som någonför vår kära förening.

19 

Numera är det rätt vanligt, att fotbollspelare som ”lägger upp” inte gör

detta helt utan fortsätter några år framåt med korporationsidrott. Förr i

världen var det däremot definitivt slut i och med att spelaren förklarade, att

”nu lägger jag av”. I vissa fall kanske han fortsatte att verka inom idrotten

som ledare eller tränare, men för det mesta försvann han helt från det aktiva

idrottsarbetet.

För att söka skapa någon förströelse även för ”de gamla gossarna” började

jag redan 1933 fundera på möjligheten att samla dem till gemensamma trä-

ningskvällar, där tonvikten mest skulle läggas på lek med bollen och mindre

på egentlig träning. Jag ville med andra ord försöka få ihop ett oldboyslag.

Det varlitet trögt i början, bl. a. beroende på att föreningens ledning inte
visade något större intresse för fotboll av detta slag. Däremot var de gamla

spelarna, som slutat med serieharvandet, mycket intresserade, och det var ju

egentligen huvudsaken. Så småningom ändrade emellertid styrelsen uppfatt-
ning och vi fick med tiden ett gott stöd i vårt arbete från dennas sida. Och där-

med steg givetvis intresset bland ”de slocknade” ännu mera.

Under årens lopp har våra oldtimers utkämpat många trevliga duster och

jag vill särskilt nämna matcherna mot AIK. Dessa har spelats omväxlande i

Stockholm och Göteborg och har blivit högtidsstunder, inte bara för spelarna
utan även för publiken, som faktiskt mött upp i rätt ansenlig mängd, när deras

forna idoler åter dragit på sig fotbollsskorna för att visa att takterna alltjämt

sitter i. Att så varit fallet gav bl. a. en match i Karlskoga belägg för. ”Dessa

göteborgare voro fullkomliga artister på den gröna mattan”, hette det nämligen

i en karlskogatidnings referat från uppgörelsen. |

När engelska flottan kommer på göteborgsbesök har det blivit tradition

med en match mellan våra ”Slocknade stjärnor” och ett kryssarlag. Vi kan peka
på en lång rad sådana svensk-engelska duster och gemensamt för alla dessa
arrangemang har varit den gemytlighet och stora trivsel som lagts idagen från

båda håll. Detta matchutbyte har gjort, att det inom den engelska marinen
knappast finns något utländskt lag som är så känt som IFK:s oldboys. På ett

flertal engelska kryssare finns Kamraternas blåvita standar, en reklam så god

som någonför vår kära förening.

19 

Numera är det rätt vanligt, att fotbollspelare som ”lägger upp” inte gör

detta helt utan fortsätter några år framåt med korporationsidrott. Förr i

världen var det däremot definitivt slut i och med att spelaren förklarade, att

”nu lägger jag av”. I vissa fall kanske han fortsatte att verka inom idrotten

som ledare eller tränare, men för det mesta försvann han helt från det aktiva

idrottsarbetet.

För att söka skapa någon förströelse även för ”de gamla gossarna” började

jag redan 1933 fundera på möjligheten att samla dem till gemensamma trä-

ningskvällar, där tonvikten mest skulle läggas på lek med bollen och mindre

på egentlig träning. Jag ville med andra ord försöka få ihop ett oldboyslag.

Det varlitet trögt i början, bl. a. beroende på att föreningens ledning inte
visade något större intresse för fotboll av detta slag. Däremot var de gamla

spelarna, som slutat med serieharvandet, mycket intresserade, och det var ju

egentligen huvudsaken. Så småningom ändrade emellertid styrelsen uppfatt-
ning och vi fick med tiden ett gott stöd i vårt arbete från dennas sida. Och där-

med steg givetvis intresset bland ”de slocknade” ännu mera.

Under årens lopp har våra oldtimers utkämpat många trevliga duster och

jag vill särskilt nämna matcherna mot AIK. Dessa har spelats omväxlande i

Stockholm och Göteborg och har blivit högtidsstunder, inte bara för spelarna
utan även för publiken, som faktiskt mött upp i rätt ansenlig mängd, när deras

forna idoler åter dragit på sig fotbollsskorna för att visa att takterna alltjämt

sitter i. Att så varit fallet gav bl. a. en match i Karlskoga belägg för. ”Dessa

göteborgare voro fullkomliga artister på den gröna mattan”, hette det nämligen

i en karlskogatidnings referat från uppgörelsen. |

När engelska flottan kommer på göteborgsbesök har det blivit tradition

med en match mellan våra ”Slocknade stjärnor” och ett kryssarlag. Vi kan peka
på en lång rad sådana svensk-engelska duster och gemensamt för alla dessa
arrangemang har varit den gemytlighet och stora trivsel som lagts idagen från

båda håll. Detta matchutbyte har gjort, att det inom den engelska marinen
knappast finns något utländskt lag som är så känt som IFK:s oldboys. På ett

flertal engelska kryssare finns Kamraternas blåvita standar, en reklam så god

som någonför vår kära förening.

19 

Numera är det rätt vanligt, att fotbollspelare som ”lägger upp” inte gör

detta helt utan fortsätter några år framåt med korporationsidrott. Förr i

världen var det däremot definitivt slut i och med att spelaren förklarade, att

”nu lägger jag av”. I vissa fall kanske han fortsatte att verka inom idrotten

som ledare eller tränare, men för det mesta försvann han helt från det aktiva

idrottsarbetet.

För att söka skapa någon förströelse även för ”de gamla gossarna” började

jag redan 1933 fundera på möjligheten att samla dem till gemensamma trä-

ningskvällar, där tonvikten mest skulle läggas på lek med bollen och mindre

på egentlig träning. Jag ville med andra ord försöka få ihop ett oldboyslag.

Det varlitet trögt i början, bl. a. beroende på att föreningens ledning inte
visade något större intresse för fotboll av detta slag. Däremot var de gamla

spelarna, som slutat med serieharvandet, mycket intresserade, och det var ju

egentligen huvudsaken. Så småningom ändrade emellertid styrelsen uppfatt-
ning och vi fick med tiden ett gott stöd i vårt arbete från dennas sida. Och där-

med steg givetvis intresset bland ”de slocknade” ännu mera.

Under årens lopp har våra oldtimers utkämpat många trevliga duster och

jag vill särskilt nämna matcherna mot AIK. Dessa har spelats omväxlande i

Stockholm och Göteborg och har blivit högtidsstunder, inte bara för spelarna
utan även för publiken, som faktiskt mött upp i rätt ansenlig mängd, när deras

forna idoler åter dragit på sig fotbollsskorna för att visa att takterna alltjämt

sitter i. Att så varit fallet gav bl. a. en match i Karlskoga belägg för. ”Dessa

göteborgare voro fullkomliga artister på den gröna mattan”, hette det nämligen

i en karlskogatidnings referat från uppgörelsen. |

När engelska flottan kommer på göteborgsbesök har det blivit tradition

med en match mellan våra ”Slocknade stjärnor” och ett kryssarlag. Vi kan peka
på en lång rad sådana svensk-engelska duster och gemensamt för alla dessa
arrangemang har varit den gemytlighet och stora trivsel som lagts idagen från

båda håll. Detta matchutbyte har gjort, att det inom den engelska marinen
knappast finns något utländskt lag som är så känt som IFK:s oldboys. På ett

flertal engelska kryssare finns Kamraternas blåvita standar, en reklam så god

som någonför vår kära förening.

19 

Numera är det rätt vanligt, att fotbollspelare som ”lägger upp” inte gör

detta helt utan fortsätter några år framåt med korporationsidrott. Förr i

världen var det däremot definitivt slut i och med att spelaren förklarade, att

”nu lägger jag av”. I vissa fall kanske han fortsatte att verka inom idrotten

som ledare eller tränare, men för det mesta försvann han helt från det aktiva

idrottsarbetet.

För att söka skapa någon förströelse även för ”de gamla gossarna” började

jag redan 1933 fundera på möjligheten att samla dem till gemensamma trä-

ningskvällar, där tonvikten mest skulle läggas på lek med bollen och mindre

på egentlig träning. Jag ville med andra ord försöka få ihop ett oldboyslag.

Det varlitet trögt i början, bl. a. beroende på att föreningens ledning inte
visade något större intresse för fotboll av detta slag. Däremot var de gamla

spelarna, som slutat med serieharvandet, mycket intresserade, och det var ju

egentligen huvudsaken. Så småningom ändrade emellertid styrelsen uppfatt-
ning och vi fick med tiden ett gott stöd i vårt arbete från dennas sida. Och där-

med steg givetvis intresset bland ”de slocknade” ännu mera.

Under årens lopp har våra oldtimers utkämpat många trevliga duster och

jag vill särskilt nämna matcherna mot AIK. Dessa har spelats omväxlande i

Stockholm och Göteborg och har blivit högtidsstunder, inte bara för spelarna
utan även för publiken, som faktiskt mött upp i rätt ansenlig mängd, när deras

forna idoler åter dragit på sig fotbollsskorna för att visa att takterna alltjämt

sitter i. Att så varit fallet gav bl. a. en match i Karlskoga belägg för. ”Dessa

göteborgare voro fullkomliga artister på den gröna mattan”, hette det nämligen

i en karlskogatidnings referat från uppgörelsen. |

När engelska flottan kommer på göteborgsbesök har det blivit tradition

med en match mellan våra ”Slocknade stjärnor” och ett kryssarlag. Vi kan peka
på en lång rad sådana svensk-engelska duster och gemensamt för alla dessa
arrangemang har varit den gemytlighet och stora trivsel som lagts idagen från

båda håll. Detta matchutbyte har gjort, att det inom den engelska marinen
knappast finns något utländskt lag som är så känt som IFK:s oldboys. På ett

flertal engelska kryssare finns Kamraternas blåvita standar, en reklam så god

som någonför vår kära förening.

19 

Numera är det rätt vanligt, att fotbollspelare som ”lägger upp” inte gör

detta helt utan fortsätter några år framåt med korporationsidrott. Förr i

världen var det däremot definitivt slut i och med att spelaren förklarade, att

”nu lägger jag av”. I vissa fall kanske han fortsatte att verka inom idrotten

som ledare eller tränare, men för det mesta försvann han helt från det aktiva

idrottsarbetet.

För att söka skapa någon förströelse även för ”de gamla gossarna” började

jag redan 1933 fundera på möjligheten att samla dem till gemensamma trä-

ningskvällar, där tonvikten mest skulle läggas på lek med bollen och mindre

på egentlig träning. Jag ville med andra ord försöka få ihop ett oldboyslag.

Det varlitet trögt i början, bl. a. beroende på att föreningens ledning inte
visade något större intresse för fotboll av detta slag. Däremot var de gamla

spelarna, som slutat med serieharvandet, mycket intresserade, och det var ju

egentligen huvudsaken. Så småningom ändrade emellertid styrelsen uppfatt-
ning och vi fick med tiden ett gott stöd i vårt arbete från dennas sida. Och där-

med steg givetvis intresset bland ”de slocknade” ännu mera.

Under årens lopp har våra oldtimers utkämpat många trevliga duster och

jag vill särskilt nämna matcherna mot AIK. Dessa har spelats omväxlande i

Stockholm och Göteborg och har blivit högtidsstunder, inte bara för spelarna
utan även för publiken, som faktiskt mött upp i rätt ansenlig mängd, när deras

forna idoler åter dragit på sig fotbollsskorna för att visa att takterna alltjämt

sitter i. Att så varit fallet gav bl. a. en match i Karlskoga belägg för. ”Dessa

göteborgare voro fullkomliga artister på den gröna mattan”, hette det nämligen

i en karlskogatidnings referat från uppgörelsen. |

När engelska flottan kommer på göteborgsbesök har det blivit tradition

med en match mellan våra ”Slocknade stjärnor” och ett kryssarlag. Vi kan peka
på en lång rad sådana svensk-engelska duster och gemensamt för alla dessa
arrangemang har varit den gemytlighet och stora trivsel som lagts idagen från

båda håll. Detta matchutbyte har gjort, att det inom den engelska marinen
knappast finns något utländskt lag som är så känt som IFK:s oldboys. På ett

flertal engelska kryssare finns Kamraternas blåvita standar, en reklam så god

som någonför vår kära förening.

19 

Numera är det rätt vanligt, att fotbollspelare som ”lägger upp” inte gör

detta helt utan fortsätter några år framåt med korporationsidrott. Förr i

världen var det däremot definitivt slut i och med att spelaren förklarade, att

”nu lägger jag av”. I vissa fall kanske han fortsatte att verka inom idrotten

som ledare eller tränare, men för det mesta försvann han helt från det aktiva

idrottsarbetet.

För att söka skapa någon förströelse även för ”de gamla gossarna” började

jag redan 1933 fundera på möjligheten att samla dem till gemensamma trä-

ningskvällar, där tonvikten mest skulle läggas på lek med bollen och mindre

på egentlig träning. Jag ville med andra ord försöka få ihop ett oldboyslag.

Det varlitet trögt i början, bl. a. beroende på att föreningens ledning inte
visade något större intresse för fotboll av detta slag. Däremot var de gamla

spelarna, som slutat med serieharvandet, mycket intresserade, och det var ju

egentligen huvudsaken. Så småningom ändrade emellertid styrelsen uppfatt-
ning och vi fick med tiden ett gott stöd i vårt arbete från dennas sida. Och där-

med steg givetvis intresset bland ”de slocknade” ännu mera.

Under årens lopp har våra oldtimers utkämpat många trevliga duster och

jag vill särskilt nämna matcherna mot AIK. Dessa har spelats omväxlande i

Stockholm och Göteborg och har blivit högtidsstunder, inte bara för spelarna
utan även för publiken, som faktiskt mött upp i rätt ansenlig mängd, när deras

forna idoler åter dragit på sig fotbollsskorna för att visa att takterna alltjämt

sitter i. Att så varit fallet gav bl. a. en match i Karlskoga belägg för. ”Dessa

göteborgare voro fullkomliga artister på den gröna mattan”, hette det nämligen

i en karlskogatidnings referat från uppgörelsen. |

När engelska flottan kommer på göteborgsbesök har det blivit tradition

med en match mellan våra ”Slocknade stjärnor” och ett kryssarlag. Vi kan peka
på en lång rad sådana svensk-engelska duster och gemensamt för alla dessa
arrangemang har varit den gemytlighet och stora trivsel som lagts idagen från

båda håll. Detta matchutbyte har gjort, att det inom den engelska marinen
knappast finns något utländskt lag som är så känt som IFK:s oldboys. På ett

flertal engelska kryssare finns Kamraternas blåvita standar, en reklam så god

som någonför vår kära förening.

19 

Numera är det rätt vanligt, att fotbollspelare som ”lägger upp” inte gör

detta helt utan fortsätter några år framåt med korporationsidrott. Förr i

världen var det däremot definitivt slut i och med att spelaren förklarade, att

”nu lägger jag av”. I vissa fall kanske han fortsatte att verka inom idrotten

som ledare eller tränare, men för det mesta försvann han helt från det aktiva

idrottsarbetet.

För att söka skapa någon förströelse även för ”de gamla gossarna” började

jag redan 1933 fundera på möjligheten att samla dem till gemensamma trä-

ningskvällar, där tonvikten mest skulle läggas på lek med bollen och mindre

på egentlig träning. Jag ville med andra ord försöka få ihop ett oldboyslag.

Det varlitet trögt i början, bl. a. beroende på att föreningens ledning inte
visade något större intresse för fotboll av detta slag. Däremot var de gamla

spelarna, som slutat med serieharvandet, mycket intresserade, och det var ju

egentligen huvudsaken. Så småningom ändrade emellertid styrelsen uppfatt-
ning och vi fick med tiden ett gott stöd i vårt arbete från dennas sida. Och där-

med steg givetvis intresset bland ”de slocknade” ännu mera.

Under årens lopp har våra oldtimers utkämpat många trevliga duster och

jag vill särskilt nämna matcherna mot AIK. Dessa har spelats omväxlande i

Stockholm och Göteborg och har blivit högtidsstunder, inte bara för spelarna
utan även för publiken, som faktiskt mött upp i rätt ansenlig mängd, när deras

forna idoler åter dragit på sig fotbollsskorna för att visa att takterna alltjämt

sitter i. Att så varit fallet gav bl. a. en match i Karlskoga belägg för. ”Dessa

göteborgare voro fullkomliga artister på den gröna mattan”, hette det nämligen

i en karlskogatidnings referat från uppgörelsen. |

När engelska flottan kommer på göteborgsbesök har det blivit tradition

med en match mellan våra ”Slocknade stjärnor” och ett kryssarlag. Vi kan peka
på en lång rad sådana svensk-engelska duster och gemensamt för alla dessa
arrangemang har varit den gemytlighet och stora trivsel som lagts idagen från

båda håll. Detta matchutbyte har gjort, att det inom den engelska marinen
knappast finns något utländskt lag som är så känt som IFK:s oldboys. På ett

flertal engelska kryssare finns Kamraternas blåvita standar, en reklam så god

som någonför vår kära förening.

19 

Numera är det rätt vanligt, att fotbollspelare som ”lägger upp” inte gör

detta helt utan fortsätter några år framåt med korporationsidrott. Förr i

världen var det däremot definitivt slut i och med att spelaren förklarade, att

”nu lägger jag av”. I vissa fall kanske han fortsatte att verka inom idrotten

som ledare eller tränare, men för det mesta försvann han helt från det aktiva

idrottsarbetet.

För att söka skapa någon förströelse även för ”de gamla gossarna” började

jag redan 1933 fundera på möjligheten att samla dem till gemensamma trä-

ningskvällar, där tonvikten mest skulle läggas på lek med bollen och mindre

på egentlig träning. Jag ville med andra ord försöka få ihop ett oldboyslag.

Det varlitet trögt i början, bl. a. beroende på att föreningens ledning inte
visade något större intresse för fotboll av detta slag. Däremot var de gamla

spelarna, som slutat med serieharvandet, mycket intresserade, och det var ju

egentligen huvudsaken. Så småningom ändrade emellertid styrelsen uppfatt-
ning och vi fick med tiden ett gott stöd i vårt arbete från dennas sida. Och där-
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Strong oldboyselva efter 4-—0-segern 'mot Örgryte 1947. St. fr. v.: Gösta Lundquist (lagledare),
Helge Jonsson, Svejde Krook, Erik Hyssén, Olof Hultfeldt, Filip Johansson, Olof Johansson.
Knäst.: Fritz Berg, Ernst Andersson, Gunnar Rydberg, Anders Rydberg, Valle Hulthén,

Gösta Andersson.

Oldboysfotbollen har enligt min åsikt en viss mission att fylla. Den gör att

spelarna får tillfälle att komma samman även sedan de slutat serieharvandet.
De blir på ett bättre sätt knutna till sin gamla klubb, som i många fall får
större nytta av dem än vad fallet skulle ha varit om oldboysfotbollen inte

funnits.

Tänk om vi kundefå till stånd ett svenskt mästerskap för oldboyslag! Jag

tror att flera klubbar skulle uppskatta en sådan tävling och jag tror också att

den skulle dra rätt stora publikskaror till matcherna.
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ubileumsåret 1954 gav inte vår förening några allsvenska medaljer, men vi

kan i alla fall glädja oss åt en förnämlig jubileumspresent: föreningens första
världsmästerskap. Den som svarade för den bravaden var bowlaren Gösta

Algeskog, som i och med att han lade beslag på den individuella VM-titeln,
satte pricken över i'et på en synnerligen förnämlig bowlarsäsong, prydd med en

rad storsegrar.

Det hör inte till det vardagliga att intervjua en världsmästare, framför allt
inte när vederbörande är en klubbkamrat. Hur det nu gick till så träffades i

alla fall Gösta och jag en sommarkväll uppe på lokalen, Östra Hamngatan 14,

och ungefär så här gick frågorna och svaren:

— Grattis, Gösta, hur känns det att vara världsmästare?

— Ja, nu har väl det värsta lyckoruset gått över, men när jag stod på

mittersta trappsteget på prispallen i Helsingfors Rosavillahall, och ”Du gamla,

Du fria” spelades mig till ära, så var det givetvis mitt livs största ögonblick

hittills.

— Hade Du siktat på VM-titeln?

— Kanske inte direkt på titeln, men i alla fall på att göra en hygglig
insats i stortävlingen. Jag hade ju varit i fin form hela vintersäsongen och efter

den månadslånga specialträning jag hade i Mässhallen före VM, förstod jag att

jag hade en god chanstill placering. Rosavillahallen kände jag sedan tidigare :

helsingforsbesök i såväl stads- som landslagssammanhang. Den påminner rätt
roycket om vår egen, d. v. s. vad ban- och kägelbeskaffenheten beträffar. Den

är med andra ord inte så ”givmild” som t. ex. stockholmshallarna, utan skall
man få någonting i poängväg så måste man spela precisionsspel för hela slanten.

— Och när fick du ordentlig vittring på VM-titeln?

— Efter 8-mannalagtävlingen tredje dagen. VM omfattade fyra olika täv-
lingar. Vi började med femmanna, där jag spelade i Sveriges första lag. Vi fick

emellertid på tafsen av andralaget, men blev i alla fall tvåa. Dagen därpå gick

tvåmans-VM, där jag hade Ottosson till partner. Vi spelade skapligt båda två,

men VM-titeln gick till Finland och jag fick min andra silvermedalj. Tredje
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dagen stod som sagt 8-manna på programmet. Det blev en stor fullträff för oss

svenskar. Jag tror näppeligen att ett blågult åttamannalag slagit så bra som

vi gjorde nu. Genomsnittet var 1.521, d. v. s. drygt 760 på fyra serier.

I den individuella VM-tävlingen inräknades resultaten från 2-, 5- och 8-

mannatävlingarna och när den sista var över ledde jag med inte mindre än 116

poäng före finnen Koivoinen. Då förstod jag att jag hade en rejäl chans till

slutseger. Det återstod åtta serier individuellt för de 32 spelarna som låg bäst
till efter åttamannatävlingen.

— Nå, men närsaken låg så till, var du väl rätt nervös, när det drog ihop

sig till finalen?

— Nej, det vill jag inte påstå. Jag brukar känna en viss nervositet före varje
tävling, men den förvinner så fort jag grabbat tag i klotet och gjort första
slaget. Koivoinen och jag spelade förresten tillsammans, så jag kunde ju hela

tiden kontrollera mitt försprång. Det hade, när den sista av de 25 serier hela
VM omfattade återstod, sprungit upp till 143 poäng och därmed borde ju saken

vara klar, ansåg jag. Sista serien ”spökade det emellertid till sig” ordentlig. Det

började nog så bra med två strikes, men sedan verkade det som om den lede
själv farit i klotet. Jag radade nämligen upp inte mindre än sex genomskärare

i följd, fick liten tröst av en strike i nionde rutan, men föll så tillbaka i genom-

skärarstilen och avslutade VM-deltagandet med en ”skådis”. Poängen för sista

serien blev givetvis min sämsta under hela tävlingen, eller 128. Koivoinen slu-

tade dock med föga märkvärdiga 186 och därmed hade jag vunnit VM-titeln

med 85 poäng till godo på finnen.

— Nå, vad berodde det på att du slog så dåligt i slutserien?

— Svårt att säga, men förmodligen spände jag mig omedvetet.

— Och på vad sätt belönades den nye världsmästaren?

— På det mest charmanta. Prisutdelningen ägde rum i Fiskartorpets restau-
rang och förrättades av skådespelerskan Lisa Tuorni, maka till Finska Bowling-

förbundets ordförande Kauko Ahlström. Förutom VM-medaljen fick jag för
min individuella seger Aaltonens halvmeterhöga Nurmistaty, som lär vara det

finaste man kan få inom finsk idrott och som hittills utdelats i ytterst få exem-

plar. Därtill kom en pampig skål i äkta silver.

Ja, så berättade Gösta Algeskog om sin stora triumf i Helsingfors, varifrån
han alltså hemförde två guld- och två silvermedaljer. Genom sina VM-segrar

blev han också ”stor grabb” och därmed har han, som redan nämnts, vunnit det
mesta som står att vinna inom sporten ifråga. Hör bara:

Gösta har vunnit CM i Göteborg för såväl juniorer som seniorer samt DM

såväl individuellt som i lag. Han har gjort fyra landskamper, av vilka han seg-

rade i mötet med Finland i Orebro nu i år. 1952 och -53 blev han tvåa mot

finnarna i resp. Tammerfors och Helsingfors och i år trea mot Tyskland i Stock-
holm. Snygg serie alltså. Enda trofén som saknas i prissamlingen är ett SM-
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rang och förrättades av skådespelerskan Lisa Tuorni, maka till Finska Bowling-

förbundets ordförande Kauko Ahlström. Förutom VM-medaljen fick jag för
min individuella seger Aaltonens halvmeterhöga Nurmistaty, som lär vara det

finaste man kan få inom finsk idrott och som hittills utdelats i ytterst få exem-

plar. Därtill kom en pampig skål i äkta silver.

Ja, så berättade Gösta Algeskog om sin stora triumf i Helsingfors, varifrån
han alltså hemförde två guld- och två silvermedaljer. Genom sina VM-segrar

blev han också ”stor grabb” och därmed har han, som redan nämnts, vunnit det
mesta som står att vinna inom sporten ifråga. Hör bara:

Gösta har vunnit CM i Göteborg för såväl juniorer som seniorer samt DM

såväl individuellt som i lag. Han har gjort fyra landskamper, av vilka han seg-

rade i mötet med Finland i Orebro nu i år. 1952 och -53 blev han tvåa mot

finnarna i resp. Tammerfors och Helsingfors och i år trea mot Tyskland i Stock-
holm. Snygg serie alltså. Enda trofén som saknas i prissamlingen är ett SM-
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dagen stod som sagt 8-manna på programmet. Det blev en stor fullträff för oss

svenskar. Jag tror näppeligen att ett blågult åttamannalag slagit så bra som

vi gjorde nu. Genomsnittet var 1.521, d. v. s. drygt 760 på fyra serier.

I den individuella VM-tävlingen inräknades resultaten från 2-, 5- och 8-

mannatävlingarna och när den sista var över ledde jag med inte mindre än 116

poäng före finnen Koivoinen. Då förstod jag att jag hade en rejäl chans till

slutseger. Det återstod åtta serier individuellt för de 32 spelarna som låg bäst
till efter åttamannatävlingen.

— Nå, men närsaken låg så till, var du väl rätt nervös, när det drog ihop

sig till finalen?

— Nej, det vill jag inte påstå. Jag brukar känna en viss nervositet före varje
tävling, men den förvinner så fort jag grabbat tag i klotet och gjort första
slaget. Koivoinen och jag spelade förresten tillsammans, så jag kunde ju hela

tiden kontrollera mitt försprång. Det hade, när den sista av de 25 serier hela
VM omfattade återstod, sprungit upp till 143 poäng och därmed borde ju saken

vara klar, ansåg jag. Sista serien ”spökade det emellertid till sig” ordentlig. Det

började nog så bra med två strikes, men sedan verkade det som om den lede
själv farit i klotet. Jag radade nämligen upp inte mindre än sex genomskärare

i följd, fick liten tröst av en strike i nionde rutan, men föll så tillbaka i genom-

skärarstilen och avslutade VM-deltagandet med en ”skådis”. Poängen för sista

serien blev givetvis min sämsta under hela tävlingen, eller 128. Koivoinen slu-

tade dock med föga märkvärdiga 186 och därmed hade jag vunnit VM-titeln

med 85 poäng till godo på finnen.

— Nå, vad berodde det på att du slog så dåligt i slutserien?

— Svårt att säga, men förmodligen spände jag mig omedvetet.

— Och på vad sätt belönades den nye världsmästaren?

— På det mest charmanta. Prisutdelningen ägde rum i Fiskartorpets restau-
rang och förrättades av skådespelerskan Lisa Tuorni, maka till Finska Bowling-

förbundets ordförande Kauko Ahlström. Förutom VM-medaljen fick jag för
min individuella seger Aaltonens halvmeterhöga Nurmistaty, som lär vara det

finaste man kan få inom finsk idrott och som hittills utdelats i ytterst få exem-

plar. Därtill kom en pampig skål i äkta silver.

Ja, så berättade Gösta Algeskog om sin stora triumf i Helsingfors, varifrån
han alltså hemförde två guld- och två silvermedaljer. Genom sina VM-segrar

blev han också ”stor grabb” och därmed har han, som redan nämnts, vunnit det
mesta som står att vinna inom sporten ifråga. Hör bara:

Gösta har vunnit CM i Göteborg för såväl juniorer som seniorer samt DM

såväl individuellt som i lag. Han har gjort fyra landskamper, av vilka han seg-

rade i mötet med Finland i Orebro nu i år. 1952 och -53 blev han tvåa mot

finnarna i resp. Tammerfors och Helsingfors och i år trea mot Tyskland i Stock-
holm. Snygg serie alltså. Enda trofén som saknas i prissamlingen är ett SM-
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dagen stod som sagt 8-manna på programmet. Det blev en stor fullträff för oss

svenskar. Jag tror näppeligen att ett blågult åttamannalag slagit så bra som

vi gjorde nu. Genomsnittet var 1.521, d. v. s. drygt 760 på fyra serier.

I den individuella VM-tävlingen inräknades resultaten från 2-, 5- och 8-

mannatävlingarna och när den sista var över ledde jag med inte mindre än 116

poäng före finnen Koivoinen. Då förstod jag att jag hade en rejäl chans till

slutseger. Det återstod åtta serier individuellt för de 32 spelarna som låg bäst
till efter åttamannatävlingen.

— Nå, men närsaken låg så till, var du väl rätt nervös, när det drog ihop

sig till finalen?

— Nej, det vill jag inte påstå. Jag brukar känna en viss nervositet före varje
tävling, men den förvinner så fort jag grabbat tag i klotet och gjort första
slaget. Koivoinen och jag spelade förresten tillsammans, så jag kunde ju hela

tiden kontrollera mitt försprång. Det hade, när den sista av de 25 serier hela
VM omfattade återstod, sprungit upp till 143 poäng och därmed borde ju saken

vara klar, ansåg jag. Sista serien ”spökade det emellertid till sig” ordentlig. Det

började nog så bra med två strikes, men sedan verkade det som om den lede
själv farit i klotet. Jag radade nämligen upp inte mindre än sex genomskärare

i följd, fick liten tröst av en strike i nionde rutan, men föll så tillbaka i genom-

skärarstilen och avslutade VM-deltagandet med en ”skådis”. Poängen för sista

serien blev givetvis min sämsta under hela tävlingen, eller 128. Koivoinen slu-

tade dock med föga märkvärdiga 186 och därmed hade jag vunnit VM-titeln

med 85 poäng till godo på finnen.

— Nå, vad berodde det på att du slog så dåligt i slutserien?

— Svårt att säga, men förmodligen spände jag mig omedvetet.

— Och på vad sätt belönades den nye världsmästaren?

— På det mest charmanta. Prisutdelningen ägde rum i Fiskartorpets restau-
rang och förrättades av skådespelerskan Lisa Tuorni, maka till Finska Bowling-

förbundets ordförande Kauko Ahlström. Förutom VM-medaljen fick jag för
min individuella seger Aaltonens halvmeterhöga Nurmistaty, som lär vara det

finaste man kan få inom finsk idrott och som hittills utdelats i ytterst få exem-

plar. Därtill kom en pampig skål i äkta silver.

Ja, så berättade Gösta Algeskog om sin stora triumf i Helsingfors, varifrån
han alltså hemförde två guld- och två silvermedaljer. Genom sina VM-segrar

blev han också ”stor grabb” och därmed har han, som redan nämnts, vunnit det
mesta som står att vinna inom sporten ifråga. Hör bara:

Gösta har vunnit CM i Göteborg för såväl juniorer som seniorer samt DM

såväl individuellt som i lag. Han har gjort fyra landskamper, av vilka han seg-

rade i mötet med Finland i Orebro nu i år. 1952 och -53 blev han tvåa mot

finnarna i resp. Tammerfors och Helsingfors och i år trea mot Tyskland i Stock-
holm. Snygg serie alltså. Enda trofén som saknas i prissamlingen är ett SM-
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dagen stod som sagt 8-manna på programmet. Det blev en stor fullträff för oss

svenskar. Jag tror näppeligen att ett blågult åttamannalag slagit så bra som

vi gjorde nu. Genomsnittet var 1.521, d. v. s. drygt 760 på fyra serier.

I den individuella VM-tävlingen inräknades resultaten från 2-, 5- och 8-

mannatävlingarna och när den sista var över ledde jag med inte mindre än 116

poäng före finnen Koivoinen. Då förstod jag att jag hade en rejäl chans till

slutseger. Det återstod åtta serier individuellt för de 32 spelarna som låg bäst
till efter åttamannatävlingen.

— Nå, men närsaken låg så till, var du väl rätt nervös, när det drog ihop

sig till finalen?

— Nej, det vill jag inte påstå. Jag brukar känna en viss nervositet före varje
tävling, men den förvinner så fort jag grabbat tag i klotet och gjort första
slaget. Koivoinen och jag spelade förresten tillsammans, så jag kunde ju hela

tiden kontrollera mitt försprång. Det hade, när den sista av de 25 serier hela
VM omfattade återstod, sprungit upp till 143 poäng och därmed borde ju saken

vara klar, ansåg jag. Sista serien ”spökade det emellertid till sig” ordentlig. Det

började nog så bra med två strikes, men sedan verkade det som om den lede
själv farit i klotet. Jag radade nämligen upp inte mindre än sex genomskärare

i följd, fick liten tröst av en strike i nionde rutan, men föll så tillbaka i genom-

skärarstilen och avslutade VM-deltagandet med en ”skådis”. Poängen för sista

serien blev givetvis min sämsta under hela tävlingen, eller 128. Koivoinen slu-

tade dock med föga märkvärdiga 186 och därmed hade jag vunnit VM-titeln

med 85 poäng till godo på finnen.

— Nå, vad berodde det på att du slog så dåligt i slutserien?

— Svårt att säga, men förmodligen spände jag mig omedvetet.

— Och på vad sätt belönades den nye världsmästaren?

— På det mest charmanta. Prisutdelningen ägde rum i Fiskartorpets restau-
rang och förrättades av skådespelerskan Lisa Tuorni, maka till Finska Bowling-

förbundets ordförande Kauko Ahlström. Förutom VM-medaljen fick jag för
min individuella seger Aaltonens halvmeterhöga Nurmistaty, som lär vara det

finaste man kan få inom finsk idrott och som hittills utdelats i ytterst få exem-

plar. Därtill kom en pampig skål i äkta silver.

Ja, så berättade Gösta Algeskog om sin stora triumf i Helsingfors, varifrån
han alltså hemförde två guld- och två silvermedaljer. Genom sina VM-segrar

blev han också ”stor grabb” och därmed har han, som redan nämnts, vunnit det
mesta som står att vinna inom sporten ifråga. Hör bara:

Gösta har vunnit CM i Göteborg för såväl juniorer som seniorer samt DM

såväl individuellt som i lag. Han har gjort fyra landskamper, av vilka han seg-

rade i mötet med Finland i Orebro nu i år. 1952 och -53 blev han tvåa mot

finnarna i resp. Tammerfors och Helsingfors och i år trea mot Tyskland i Stock-
holm. Snygg serie alltså. Enda trofén som saknas i prissamlingen är ett SM-
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dagen stod som sagt 8-manna på programmet. Det blev en stor fullträff för oss

svenskar. Jag tror näppeligen att ett blågult åttamannalag slagit så bra som

vi gjorde nu. Genomsnittet var 1.521, d. v. s. drygt 760 på fyra serier.

I den individuella VM-tävlingen inräknades resultaten från 2-, 5- och 8-

mannatävlingarna och när den sista var över ledde jag med inte mindre än 116

poäng före finnen Koivoinen. Då förstod jag att jag hade en rejäl chans till

slutseger. Det återstod åtta serier individuellt för de 32 spelarna som låg bäst
till efter åttamannatävlingen.

— Nå, men närsaken låg så till, var du väl rätt nervös, när det drog ihop

sig till finalen?

— Nej, det vill jag inte påstå. Jag brukar känna en viss nervositet före varje
tävling, men den förvinner så fort jag grabbat tag i klotet och gjort första
slaget. Koivoinen och jag spelade förresten tillsammans, så jag kunde ju hela

tiden kontrollera mitt försprång. Det hade, när den sista av de 25 serier hela
VM omfattade återstod, sprungit upp till 143 poäng och därmed borde ju saken

vara klar, ansåg jag. Sista serien ”spökade det emellertid till sig” ordentlig. Det

började nog så bra med två strikes, men sedan verkade det som om den lede
själv farit i klotet. Jag radade nämligen upp inte mindre än sex genomskärare

i följd, fick liten tröst av en strike i nionde rutan, men föll så tillbaka i genom-

skärarstilen och avslutade VM-deltagandet med en ”skådis”. Poängen för sista

serien blev givetvis min sämsta under hela tävlingen, eller 128. Koivoinen slu-

tade dock med föga märkvärdiga 186 och därmed hade jag vunnit VM-titeln

med 85 poäng till godo på finnen.

— Nå, vad berodde det på att du slog så dåligt i slutserien?

— Svårt att säga, men förmodligen spände jag mig omedvetet.

— Och på vad sätt belönades den nye världsmästaren?

— På det mest charmanta. Prisutdelningen ägde rum i Fiskartorpets restau-
rang och förrättades av skådespelerskan Lisa Tuorni, maka till Finska Bowling-

förbundets ordförande Kauko Ahlström. Förutom VM-medaljen fick jag för
min individuella seger Aaltonens halvmeterhöga Nurmistaty, som lär vara det

finaste man kan få inom finsk idrott och som hittills utdelats i ytterst få exem-

plar. Därtill kom en pampig skål i äkta silver.

Ja, så berättade Gösta Algeskog om sin stora triumf i Helsingfors, varifrån
han alltså hemförde två guld- och två silvermedaljer. Genom sina VM-segrar

blev han också ”stor grabb” och därmed har han, som redan nämnts, vunnit det
mesta som står att vinna inom sporten ifråga. Hör bara:

Gösta har vunnit CM i Göteborg för såväl juniorer som seniorer samt DM

såväl individuellt som i lag. Han har gjort fyra landskamper, av vilka han seg-

rade i mötet med Finland i Orebro nu i år. 1952 och -53 blev han tvåa mot

finnarna i resp. Tammerfors och Helsingfors och i år trea mot Tyskland i Stock-
holm. Snygg serie alltså. Enda trofén som saknas i prissamlingen är ett SM-
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dagen stod som sagt 8-manna på programmet. Det blev en stor fullträff för oss

svenskar. Jag tror näppeligen att ett blågult åttamannalag slagit så bra som

vi gjorde nu. Genomsnittet var 1.521, d. v. s. drygt 760 på fyra serier.

I den individuella VM-tävlingen inräknades resultaten från 2-, 5- och 8-

mannatävlingarna och när den sista var över ledde jag med inte mindre än 116

poäng före finnen Koivoinen. Då förstod jag att jag hade en rejäl chans till

slutseger. Det återstod åtta serier individuellt för de 32 spelarna som låg bäst
till efter åttamannatävlingen.

— Nå, men närsaken låg så till, var du väl rätt nervös, när det drog ihop

sig till finalen?

— Nej, det vill jag inte påstå. Jag brukar känna en viss nervositet före varje
tävling, men den förvinner så fort jag grabbat tag i klotet och gjort första
slaget. Koivoinen och jag spelade förresten tillsammans, så jag kunde ju hela

tiden kontrollera mitt försprång. Det hade, när den sista av de 25 serier hela
VM omfattade återstod, sprungit upp till 143 poäng och därmed borde ju saken

vara klar, ansåg jag. Sista serien ”spökade det emellertid till sig” ordentlig. Det

började nog så bra med två strikes, men sedan verkade det som om den lede
själv farit i klotet. Jag radade nämligen upp inte mindre än sex genomskärare

i följd, fick liten tröst av en strike i nionde rutan, men föll så tillbaka i genom-

skärarstilen och avslutade VM-deltagandet med en ”skådis”. Poängen för sista

serien blev givetvis min sämsta under hela tävlingen, eller 128. Koivoinen slu-

tade dock med föga märkvärdiga 186 och därmed hade jag vunnit VM-titeln

med 85 poäng till godo på finnen.

— Nå, vad berodde det på att du slog så dåligt i slutserien?

— Svårt att säga, men förmodligen spände jag mig omedvetet.

— Och på vad sätt belönades den nye världsmästaren?

— På det mest charmanta. Prisutdelningen ägde rum i Fiskartorpets restau-
rang och förrättades av skådespelerskan Lisa Tuorni, maka till Finska Bowling-

förbundets ordförande Kauko Ahlström. Förutom VM-medaljen fick jag för
min individuella seger Aaltonens halvmeterhöga Nurmistaty, som lär vara det

finaste man kan få inom finsk idrott och som hittills utdelats i ytterst få exem-

plar. Därtill kom en pampig skål i äkta silver.

Ja, så berättade Gösta Algeskog om sin stora triumf i Helsingfors, varifrån
han alltså hemförde två guld- och två silvermedaljer. Genom sina VM-segrar

blev han också ”stor grabb” och därmed har han, som redan nämnts, vunnit det
mesta som står att vinna inom sporten ifråga. Hör bara:

Gösta har vunnit CM i Göteborg för såväl juniorer som seniorer samt DM

såväl individuellt som i lag. Han har gjort fyra landskamper, av vilka han seg-

rade i mötet med Finland i Orebro nu i år. 1952 och -53 blev han tvåa mot

finnarna i resp. Tammerfors och Helsingfors och i år trea mot Tyskland i Stock-
holm. Snygg serie alltså. Enda trofén som saknas i prissamlingen är ett SM-
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dagen stod som sagt 8-manna på programmet. Det blev en stor fullträff för oss

svenskar. Jag tror näppeligen att ett blågult åttamannalag slagit så bra som

vi gjorde nu. Genomsnittet var 1.521, d. v. s. drygt 760 på fyra serier.

I den individuella VM-tävlingen inräknades resultaten från 2-, 5- och 8-

mannatävlingarna och när den sista var över ledde jag med inte mindre än 116

poäng före finnen Koivoinen. Då förstod jag att jag hade en rejäl chans till

slutseger. Det återstod åtta serier individuellt för de 32 spelarna som låg bäst
till efter åttamannatävlingen.

— Nå, men närsaken låg så till, var du väl rätt nervös, när det drog ihop

sig till finalen?

— Nej, det vill jag inte påstå. Jag brukar känna en viss nervositet före varje
tävling, men den förvinner så fort jag grabbat tag i klotet och gjort första
slaget. Koivoinen och jag spelade förresten tillsammans, så jag kunde ju hela

tiden kontrollera mitt försprång. Det hade, när den sista av de 25 serier hela
VM omfattade återstod, sprungit upp till 143 poäng och därmed borde ju saken

vara klar, ansåg jag. Sista serien ”spökade det emellertid till sig” ordentlig. Det

började nog så bra med två strikes, men sedan verkade det som om den lede
själv farit i klotet. Jag radade nämligen upp inte mindre än sex genomskärare

i följd, fick liten tröst av en strike i nionde rutan, men föll så tillbaka i genom-

skärarstilen och avslutade VM-deltagandet med en ”skådis”. Poängen för sista

serien blev givetvis min sämsta under hela tävlingen, eller 128. Koivoinen slu-

tade dock med föga märkvärdiga 186 och därmed hade jag vunnit VM-titeln

med 85 poäng till godo på finnen.

— Nå, vad berodde det på att du slog så dåligt i slutserien?

— Svårt att säga, men förmodligen spände jag mig omedvetet.

— Och på vad sätt belönades den nye världsmästaren?

— På det mest charmanta. Prisutdelningen ägde rum i Fiskartorpets restau-
rang och förrättades av skådespelerskan Lisa Tuorni, maka till Finska Bowling-

förbundets ordförande Kauko Ahlström. Förutom VM-medaljen fick jag för
min individuella seger Aaltonens halvmeterhöga Nurmistaty, som lär vara det

finaste man kan få inom finsk idrott och som hittills utdelats i ytterst få exem-

plar. Därtill kom en pampig skål i äkta silver.

Ja, så berättade Gösta Algeskog om sin stora triumf i Helsingfors, varifrån
han alltså hemförde två guld- och två silvermedaljer. Genom sina VM-segrar

blev han också ”stor grabb” och därmed har han, som redan nämnts, vunnit det
mesta som står att vinna inom sporten ifråga. Hör bara:

Gösta har vunnit CM i Göteborg för såväl juniorer som seniorer samt DM

såväl individuellt som i lag. Han har gjort fyra landskamper, av vilka han seg-

rade i mötet med Finland i Orebro nu i år. 1952 och -53 blev han tvåa mot

finnarna i resp. Tammerfors och Helsingfors och i år trea mot Tyskland i Stock-
holm. Snygg serie alltså. Enda trofén som saknas i prissamlingen är ett SM-
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dagen stod som sagt 8-manna på programmet. Det blev en stor fullträff för oss

svenskar. Jag tror näppeligen att ett blågult åttamannalag slagit så bra som

vi gjorde nu. Genomsnittet var 1.521, d. v. s. drygt 760 på fyra serier.

I den individuella VM-tävlingen inräknades resultaten från 2-, 5- och 8-

mannatävlingarna och när den sista var över ledde jag med inte mindre än 116

poäng före finnen Koivoinen. Då förstod jag att jag hade en rejäl chans till

slutseger. Det återstod åtta serier individuellt för de 32 spelarna som låg bäst
till efter åttamannatävlingen.

— Nå, men närsaken låg så till, var du väl rätt nervös, när det drog ihop

sig till finalen?

— Nej, det vill jag inte påstå. Jag brukar känna en viss nervositet före varje
tävling, men den förvinner så fort jag grabbat tag i klotet och gjort första
slaget. Koivoinen och jag spelade förresten tillsammans, så jag kunde ju hela

tiden kontrollera mitt försprång. Det hade, när den sista av de 25 serier hela
VM omfattade återstod, sprungit upp till 143 poäng och därmed borde ju saken

vara klar, ansåg jag. Sista serien ”spökade det emellertid till sig” ordentlig. Det

började nog så bra med två strikes, men sedan verkade det som om den lede
själv farit i klotet. Jag radade nämligen upp inte mindre än sex genomskärare

i följd, fick liten tröst av en strike i nionde rutan, men föll så tillbaka i genom-

skärarstilen och avslutade VM-deltagandet med en ”skådis”. Poängen för sista

serien blev givetvis min sämsta under hela tävlingen, eller 128. Koivoinen slu-

tade dock med föga märkvärdiga 186 och därmed hade jag vunnit VM-titeln

med 85 poäng till godo på finnen.

— Nå, vad berodde det på att du slog så dåligt i slutserien?

— Svårt att säga, men förmodligen spände jag mig omedvetet.

— Och på vad sätt belönades den nye världsmästaren?

— På det mest charmanta. Prisutdelningen ägde rum i Fiskartorpets restau-
rang och förrättades av skådespelerskan Lisa Tuorni, maka till Finska Bowling-

förbundets ordförande Kauko Ahlström. Förutom VM-medaljen fick jag för
min individuella seger Aaltonens halvmeterhöga Nurmistaty, som lär vara det

finaste man kan få inom finsk idrott och som hittills utdelats i ytterst få exem-

plar. Därtill kom en pampig skål i äkta silver.

Ja, så berättade Gösta Algeskog om sin stora triumf i Helsingfors, varifrån
han alltså hemförde två guld- och två silvermedaljer. Genom sina VM-segrar

blev han också ”stor grabb” och därmed har han, som redan nämnts, vunnit det
mesta som står att vinna inom sporten ifråga. Hör bara:

Gösta har vunnit CM i Göteborg för såväl juniorer som seniorer samt DM

såväl individuellt som i lag. Han har gjort fyra landskamper, av vilka han seg-

rade i mötet med Finland i Orebro nu i år. 1952 och -53 blev han tvåa mot

finnarna i resp. Tammerfors och Helsingfors och i år trea mot Tyskland i Stock-
holm. Snygg serie alltså. Enda trofén som saknas i prissamlingen är ett SM-
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dagen stod som sagt 8-manna på programmet. Det blev en stor fullträff för oss

svenskar. Jag tror näppeligen att ett blågult åttamannalag slagit så bra som

vi gjorde nu. Genomsnittet var 1.521, d. v. s. drygt 760 på fyra serier.

I den individuella VM-tävlingen inräknades resultaten från 2-, 5- och 8-

mannatävlingarna och när den sista var över ledde jag med inte mindre än 116

poäng före finnen Koivoinen. Då förstod jag att jag hade en rejäl chans till

slutseger. Det återstod åtta serier individuellt för de 32 spelarna som låg bäst
till efter åttamannatävlingen.

— Nå, men närsaken låg så till, var du väl rätt nervös, när det drog ihop

sig till finalen?

— Nej, det vill jag inte påstå. Jag brukar känna en viss nervositet före varje
tävling, men den förvinner så fort jag grabbat tag i klotet och gjort första
slaget. Koivoinen och jag spelade förresten tillsammans, så jag kunde ju hela

tiden kontrollera mitt försprång. Det hade, när den sista av de 25 serier hela
VM omfattade återstod, sprungit upp till 143 poäng och därmed borde ju saken

vara klar, ansåg jag. Sista serien ”spökade det emellertid till sig” ordentlig. Det

började nog så bra med två strikes, men sedan verkade det som om den lede
själv farit i klotet. Jag radade nämligen upp inte mindre än sex genomskärare

i följd, fick liten tröst av en strike i nionde rutan, men föll så tillbaka i genom-

skärarstilen och avslutade VM-deltagandet med en ”skådis”. Poängen för sista

serien blev givetvis min sämsta under hela tävlingen, eller 128. Koivoinen slu-

tade dock med föga märkvärdiga 186 och därmed hade jag vunnit VM-titeln

med 85 poäng till godo på finnen.

— Nå, vad berodde det på att du slog så dåligt i slutserien?

— Svårt att säga, men förmodligen spände jag mig omedvetet.
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tecken. Där har det hittills gått rätt knackigt för världsmästaren, men det

dröjer väl inte alltför länge innan han lyckas även i denna kraftmätning. Själv

anser Gösta att en SM-tävling alltid gynnar de spelare som har hemmabana i

rätt hög grad. Modellen vore att låta tävlingen gälla cirka 25 serier, lika för-
delade på tre hallar.

Ja, slutligen skall vi tala om att Gösta Algeskog hösten 1953 hemförde den

första allsvenska seriemedaljen på 12 år till Göteborg. Denna medalj utdelas

till den bowlare i landet som når högsta poäng i varje allsvensk rond. Gösta

tog hem den med granna 953 poäng. Medaljen har tidigare erövrats av blott två
göteborgare, John Forsenius och Oscar Krantz, båda IFK-are.

N. G. Å.
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N? gangsporten i slutet av 20-talet började sin renässans i form av långa

distansmarschtävlingar började jag få smak för idrott på allvar. De långa
träningsturerna på vägar och stigar och i skog och mark blev en underbar
omväxling och avkoppling från vardagen.

På den tiden var emellertid inte gångsporten organiserad i något förbund,

utar: små specialklubbar jobbade oförtrutet och med stora svårigheter i alla

avseenden fram den ena stortävlingen efter den andra. Men så började jag
försöka mig på riktigt lång landsvägslöpning också, ty sådan var ju ganska

besläktad med långpromenaderna. Distanssällskapet Varberg-Göteborg, som
jag tillhörde, var liksom övriga gångklubbar icke anslutet till Riksidrottsförbun-

det. För att få delta i offentliga tävlingar måste jag tillhöra en riksförbunds-
ansluten förening och så hamnade jag i Kamraterna, där jag verkligen fick det

stöd och den uppmuntran, som så väl behövdes i början.

Långlöpningen visade ganska blygsamma resultat, men gången blev allt

bättre och bättre. När så denna sport fick sitt specialförbund, anslöt sig IFK
på min begäran omedelbart, så jag fick möjlighet att starta i modern tids första
DM- och SM-tävlingar. Gångsektionen bestod på den tiden endast av en man,

så jag var mycket tacksam mot ledningen i IFK, som trots detta visade så mycket
intresse och förståelse för mina förehavanden. Ett av de många bevis för idrotts-

lig vidsynthet, som jag alltid tyckt mig finna inom vår förening. Speciellt gläd-

jande för mig var, att jag i någon mån kunde visa min tacksamhet genom goda
resultat i min specialgren.

Genom det ihärdiga långharvandet blev jag litet smått ett konditionsfeno-
men och det förstod Kamratledningen att ta vara på. Jag fick nämligen rätt
snart agera ”slavdrivare”. Det var speciellt fotbollslaget som skulle ha hjälp
med konditionsträningen fram på vårvintrarna. Och riktigt slut med det är det
inte ännu. Många roliga och minnesvärda episoder i det sammanhanget har under
årens lopp förekommit. Man skulle nästan kunna göra en skojig bok av dem.

Under en hel del år har jag också hjälpt pojkarna med idrottsgymnastiken,
som i början var något extra motigt, speciellt för fotbollsfolket, som i allmänhet
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Massören i arbete. Einar Sundborg ”knådar” Holger Hansson. I bakgrunden Gunnar Rydberg.

inte är så gymnastikintresserat att det stör. Men nu för tiden inse de dock
nyttan och betydelsen av att vara så smidiga och välbalanserade som möjligt

och därför få de mer ut av den träningsdetaljen än förr.

För ungefär 15 år sedan började föreningen på allvar anlita mig som massör.

Det har givetvis i första hand varit fotbollens ”offer” jag fått ägna mig åt.
En massörför ett fotbollslag ställs inför alldeles speciella problem. S. k. oumbär-
liga spelare, som blivit skadade ena söndagen, måste vara spelklara söndagen
därpå, även om benet är av påtre ställen och vristen ser ut som en spärrballong.
Ja, det där kanskevartilltaget lite i överkant men är ganska målande.

Många hektiska minuter både före match och i halvtid har det varit. För att
inte nämna om dramatiska slutminuter, då man haft någon halvskadad gosse
med, som manfaktiskt suttit och varit livrädd för, hur han skulle klara sig.

Ja, så har åren gått och åtskilliga generationer spelare har krängt på och
av den blåvita tröjan. Mycket taktiksnack och många diskussioner om träning
har man varit med om, men framför allt lyssnat till. Det lär man mycket av.
Med de erfarenheter jag under åren vunnit, kommer givetvis större säkerhet
och kunnandeoch jag har fått en känsla av, att vara till mer nytta än tidigare,
samtidigt som det ömsesidiga förtroendet växer. En sådan utveckling på alla
fronter inom en stor idrottsförening är en nåd att stilla bedja om.

Ejnar Sundborg
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  EN NINerÄr

ycken träning och få tävlingstillfällen är som regel det resultat man kom-

Mic till som vinteridrottsman i rikets andra stad. Den som skriver dessa

rader erfor detta redan för ett 15-tal år sedan, då jag ”klämde lagg” som med-

lem i Göteborgs Skidklubb.

Men oaktat det ringa utbytet — eller kanske tack vare detta? — är entusias-

men synnerligen stor för såväl skidåkning som skridskolöpning här på väst-

kusten. Osökt gjorde jag därför den reflektionen, att varför kan inte IFK ta
upp vinteridrott på sitt program? Inte kanske direkt för att på allvar kon-

kurrera med stadens specialklubbar, utan mera för att bereda medlemmarna en

ypperlig motions- och konditionsträning under mellansäsongen. Och därtill är

det ju ganska onödigt att behöva tillhöra mer än en klubb, när man är intresse-

rad av såväl sommar- som vinteridrott. 'Tanken blev relativt snart handling

och sedan 12—13 år tillbaka har IFK-arna varit med i leken på ”nederbörden”
i såväl DM som andra tävlingar. I första hand har det under senare år synner-

ligen livaktiga orienteringsgänget blandat sig med skidans och de senaste fem
åren med skridskons män.

Av de många skidminnen som. upplevts under årens lopp är utan tvekan

budkavle-DM 1947 det angenämaste. ”Rödtopp” — alias Gunnar Nilsson —
hade det mindre angenäma nöjet att utan reservman åka första sträckan, som

gick nere i Lygnerskogarna. Drygt timmen efter bästa lag blev Gunnars väl-

kända profil synlig i växelmålet, dit han staplade in med bruten skida, trasig

stav och slocknad lykta. 25 man hade då redan växlat. Det var inte med direkt
segersisu som jag själv tillsammans med Bo Wallin stakade ut på mellansträckan.

Men hur det var kom vi fint igång och lyckades plocka in icke mindre än ett
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ycken träning och få tävlingstillfällen är som regel det resultat man kom-

Mic till som vinteridrottsman i rikets andra stad. Den som skriver dessa

rader erfor detta redan för ett 15-tal år sedan, då jag ”klämde lagg” som med-
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Men oaktat det ringa utbytet — eller kanske tack vare detta? — är entusias-

men synnerligen stor för såväl skidåkning som skridskolöpning här på väst-
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segersisu som jag själv tillsammans med Bo Wallin stakade ut på mellansträckan.

Men hur det var kom vi fint igång och lyckades plocka in icke mindre än ett
20-tal lag och växlade som fyra. Rune Johansson, som åkte slutsträckan solo-
kvist, förvaltade förtroendet fint och stakade i mål som femma.
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En skidåkare i Göteborg får inte ”falla i farstun” för att det blir ont om
snö och inte heller för att det slits ut några par laggar per säsong — barfrost-

träning kan ge gott utbyte och är en god ”mellanrätt” i förberedelserna för
sommarsäsongen.

Det har också visat sig att skridskoåkningen utgör ett värdefullt komple-

menttill skidorna, speciellt när det är dåliga snövintrar.

IFK tog därför initiativet till en skridskosektion för fem år sedan. Intresset

har varit stort, även om våra representanter inte på allvar kunnat konkurrera

med stadens främsta skrinnare. Men Leif Borlid och även Äke Ling har med
den äran varit med i konkurrensen.

Underinnevarande års jubileumssäsong har f. ö. sektionen, som ettlitet led

i 50-årsfirandet, stått som arrangör av DM på 10.000 meter. Tävlingen blev en
verklig isfest. Banan på Härlanda tjärn hade upplysts med facklor och mar-

schaller, vilket gav en trolsk stämning åt evenemanget, som livligt uppskattades
av minst tusentalet åskådare.

Pelle Äberg
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Sammanhållning - idealitet - kamratanda.
N7 det gäller fotbollträning är denna uppdelad i två grupper: konditions-

träning och ren teknisk träning. Av dessa är konditionsträningen den avgjort

viktigaste, ty har man inte tillräckligt av kondition under en match, så blir

det i regel någonting som påminner om ”platt fall”. När krafterna börjar tryta

kan givetvis inte hjärnan arbeta lika effektivt som vanligt.
Det är med stor glädje jag kunnat konstatera, att Kamraternas representa-

tionsspelare av idag går in för sin sak med den rätta förståelsen, gnistan och

glöden. Spelarna har klart för sig att framgångarna på den gröna mattan inga-
lunda kommer av sig själva, utan att de för att nå dem måste underkasta sig

rationell träning.
Det är emellertid av stor vikt, att träningen komponeras på rätt sätt. Den

får inte bli monoton och ensidig, utan den skall vara omväxlande och rolig.

Den skall med andra ord förena nytta och nöje. Då först kommer den verkliga
träningslusten och som en direkt följd därav ett ökat intresse för matcherna.

Sammanhållningen inom Jlaget, idealiteten och kamratandan är andra
mycket viktiga faktorer man måste
räkna med för att nå så goda resul-
tat som möjligt. Då laget seglar i

medvind brukar sammanhållningen
komma av sig själv och lagledaren

och tränaren har det då tämligen

lindrigt. Värre är det i motgångens
stund. Spelarna blir då lätt humör-

lösa och inte så ofta griniga och lätt-

retade. Då behövs det uppmuntrande

ord från ledarens sida, då måste man

ta i ordentligt för att kamratandan
och sammanhållningen skall bestå.

Utan dessa ingredienser är det enligt

min åsikt direkt omöjligt att skapa

 

         

 

. . JEN Axel Ohlsson ”rullar snöboll” i vintrig
ett verkligt effektivt seriegäng. Ullevimatch.
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Taktisk träning i samband med teoretisk fotbollundervisning är också av

stor betydelse. Lagledning och spelare måste före varje viktig match komma
sammanför att smida planer och göra upp de ritningar, enligt vilka man anser

sig lättast kunna rå på motståndaren. Det är då av vikt, att man i minst lika

hög grad tar sikte på motståndarlagets styrka och svaghet som det egna lagets.

Till slut vill jag ta tillfället i akt, att framföra några önskemål inför 50-
årsjubiléet.

Det första är att det rent ideella arbetet inom föreningen skall sättas i hög-
sätet. sol

Det andra är att vi i fortsättningen skall få fram ett gott spelarmaterial

från vår junioravdelning och att de unga pojkarna skall visa sammaträningsflit
som despelare jag haft att göra med under min tid som tränare i föreningen.

Dettredje slutligen är att Kamraternas blåvita färger skall föras med största
möjliga framgång och att A-laget skall slå vakt om sin position som ”Sveriges
bästa serielag genom tiderna”.

Hal”

Arbetet med ungdomen stimulerande.
D: år jag verkat som tränare för juniorlagen har för mig varit enbarttill

glädje. Inte så att det alltid varit framgångar för pojkarna — manlärsig
så småningom att ta både med- och motgångar på rätt sätt — men själva arbetet
bland ungdomarna har gjort, att jag själv känt mig yngre. Jag har faktiskt haft
lättare än eljest att behålla vigören och det ungdomliga humöret.

I våra dagar klankas det allt som oftast på ungdomen. Det är därför roligt
och med viss stolthet man kan säga, att vi inom Kamraterna alltid haft sköt-
samma och trevliga pojkar, som på bästa sätt gått in för att tillägna sig de
o e . Oo . .” Oo . sea .råd och anvisningar de fått. När man tänker på hur det var när man själv till-

hörde juniorlaget, så tycker man kanske ibland att pojkarna av idag blir väl
bortskämda och att de får saker och ting för lättvindigt. Tiderna har emellertid
förändrats och det går faktiskt inte att sköta ett fotbollag på samma sätt nu
som tidigare. Pojkarna har fått större pretentioner på så gott som allting och
det går igen även inom idrotten.
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Vad nu själva juniorfotbollen beträfffar, så är det en sak som jag tycker
att man gjort alldeles för mycket ”ståhej” av. Det är det s. k. bolljonglerandet,

där det koras klubb-, distrikts-, svenska-, ja, till och med världsmästare. Visst
är det bra med tekniskt kunnande, men detta skall varieras. Viktigare än jong-
lering tycker jag är att lära dämpa en boll på rätt sätt, att slå precisa pass-
ningar och kanske ännu mera att lära pojkarna spela ett rörligt spel och att

snabbt uppfatta luckor. Sådan träning är till båtnad för lagspelet, vilket jag
däremot inte tror att bolljonglerandet är.

Till slut vill jag framhålla, att vi som arbetar med ungdomsfotboll är över-

ens om, att det behövs åtskilligt flera pojk- och juniorlagsspelare inom för-
eningen. Hur gärna vi än vill så kan vi emellertid inte öka grupperna. Det

knappa utrymme som står oss till buds på Ullevi är redan överbelastat och det
tycks inte finnas några möjligheter till ökat ”livsrum” inom anläggningen. Låt
oss därför hoppas att den nya idrottsanläggning, som sedan lång tid tillbaka

planerats och projekterats, blir en verklighet så snart som möjligt.
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om resande idrottsman får man vara med om många upplevelser, som när
Sman bläddrar i minnets dagbok, tränger sig fram och pockar på en alldeles

speciell uppmärksamhet. När jag därför blivit ombedd att ”skriva ner någon-

ting” från Kamraternas Fjärran Osternturné 1951, så har jag stannat inför en

för vår del nog så trevlig, men för arrangörer och övriga ansvariga kanske

mindre angenäm försening.

Från Rangoon i Burma var vårt närmaste mål Singapore med mellanland-
. . . . . . . Oo

ning och övernattning i Bangkok i Siam, eller Thailand, som landet också heter.

US-dollarn stod högt i kurs där, det visste vi, och ryktet hade berättat, att det

fanns många saker i den siamesiska huvudstaden, värda att byta mot hårdvaluta.

Det tråkiga var bara det, att vi skulle anlända till Bangkok efter stängnings-

dags och resa vidare därifrån i arla morgonstunden.

Ost och Väst mötas aldrig, sägs det, men visst har de vissa saker gemensamt.

Liksom i Amerika visade det sig nämligen, att Bangkok höll sig med s. k.

nattbutiker, öppnatill fram mot kl. 24 och en av dem låg alldeles intill Princess
Hotell, där vi tog in.

Efter att på vårt rum ha räknat upp till sex stora ödlor hängande i taket

och slängt i oss en kopp the, gavvi oss följaktligen ut på shoppingrond. Utbytet

blev dock inte det väntade. Sedan vi köpslagit om krimskrams av alla de sorter
kändevi oss riktigt besvikna. Just den där speciella saken till frugan, fästmön,
mammaneller systern fanns nämligen inte. Om vi bara hade haft morgondagen
på oss skulle vi väl ha hittat rätt på den i någon annan affär, men då skulle vi
ju vara på väg mot Singapore. Trodde vi!

Närvi sovit några timmargick reveljen strax efter klockan fyra. En stund
senare skulle vi resa ut till flygplatsen, men därav blev intet. I hotelltrappan
stötte vi nämligen på en mörkhyad tjänsteman, som pratade något om 24 tim-
mars försening. Det var mer än vanligt, så vi trodde inte på beskedet. Vi skulle
ju för övrigt spela en match i Singapore samma eftermiddag. Men förseningen
visade sig vara nog så riktig och det resulterade i, att vår reseledare Sven Ljung-
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fanns många saker i den siamesiska huvudstaden, värda att byta mot hårdvaluta.

Det tråkiga var bara det, att vi skulle anlända till Bangkok efter stängnings-

dags och resa vidare därifrån i arla morgonstunden.

Ost och Väst mötas aldrig, sägs det, men visst har de vissa saker gemensamt.

Liksom i Amerika visade det sig nämligen, att Bangkok höll sig med s. k.

nattbutiker, öppnatill fram mot kl. 24 och en av dem låg alldeles intill Princess
Hotell, där vi tog in.

Efter att på vårt rum ha räknat upp till sex stora ödlor hängande i taket

och slängt i oss en kopp the, gavvi oss följaktligen ut på shoppingrond. Utbytet

blev dock inte det väntade. Sedan vi köpslagit om krimskrams av alla de sorter
kändevi oss riktigt besvikna. Just den där speciella saken till frugan, fästmön,
mammaneller systern fanns nämligen inte. Om vi bara hade haft morgondagen
på oss skulle vi väl ha hittat rätt på den i någon annan affär, men då skulle vi
ju vara på väg mot Singapore. Trodde vi!

Närvi sovit några timmargick reveljen strax efter klockan fyra. En stund
senare skulle vi resa ut till flygplatsen, men därav blev intet. I hotelltrappan
stötte vi nämligen på en mörkhyad tjänsteman, som pratade något om 24 tim-
mars försening. Det var mer än vanligt, så vi trodde inte på beskedet. Vi skulle
ju för övrigt spela en match i Singapore samma eftermiddag. Men förseningen
visade sig vara nog så riktig och det resulterade i, att vår reseledare Sven Ljung-
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om resande idrottsman får man vara med om många upplevelser, som när
Sman bläddrar i minnets dagbok, tränger sig fram och pockar på en alldeles

speciell uppmärksamhet. När jag därför blivit ombedd att ”skriva ner någon-

ting” från Kamraternas Fjärran Osternturné 1951, så har jag stannat inför en

för vår del nog så trevlig, men för arrangörer och övriga ansvariga kanske

mindre angenäm försening.

Från Rangoon i Burma var vårt närmaste mål Singapore med mellanland-
. . . . . . . Oo

ning och övernattning i Bangkok i Siam, eller Thailand, som landet också heter.

US-dollarn stod högt i kurs där, det visste vi, och ryktet hade berättat, att det

fanns många saker i den siamesiska huvudstaden, värda att byta mot hårdvaluta.

Det tråkiga var bara det, att vi skulle anlända till Bangkok efter stängnings-

dags och resa vidare därifrån i arla morgonstunden.

Ost och Väst mötas aldrig, sägs det, men visst har de vissa saker gemensamt.

Liksom i Amerika visade det sig nämligen, att Bangkok höll sig med s. k.

nattbutiker, öppnatill fram mot kl. 24 och en av dem låg alldeles intill Princess
Hotell, där vi tog in.

Efter att på vårt rum ha räknat upp till sex stora ödlor hängande i taket

och slängt i oss en kopp the, gavvi oss följaktligen ut på shoppingrond. Utbytet

blev dock inte det väntade. Sedan vi köpslagit om krimskrams av alla de sorter
kändevi oss riktigt besvikna. Just den där speciella saken till frugan, fästmön,
mammaneller systern fanns nämligen inte. Om vi bara hade haft morgondagen
på oss skulle vi väl ha hittat rätt på den i någon annan affär, men då skulle vi
ju vara på väg mot Singapore. Trodde vi!

Närvi sovit några timmargick reveljen strax efter klockan fyra. En stund
senare skulle vi resa ut till flygplatsen, men därav blev intet. I hotelltrappan
stötte vi nämligen på en mörkhyad tjänsteman, som pratade något om 24 tim-
mars försening. Det var mer än vanligt, så vi trodde inte på beskedet. Vi skulle
ju för övrigt spela en match i Singapore samma eftermiddag. Men förseningen
visade sig vara nog så riktig och det resulterade i, att vår reseledare Sven Ljung-
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om resande idrottsman får man vara med om många upplevelser, som när
Sman bläddrar i minnets dagbok, tränger sig fram och pockar på en alldeles

speciell uppmärksamhet. När jag därför blivit ombedd att ”skriva ner någon-

ting” från Kamraternas Fjärran Osternturné 1951, så har jag stannat inför en

för vår del nog så trevlig, men för arrangörer och övriga ansvariga kanske

mindre angenäm försening.

Från Rangoon i Burma var vårt närmaste mål Singapore med mellanland-
. . . . . . . Oo

ning och övernattning i Bangkok i Siam, eller Thailand, som landet också heter.

US-dollarn stod högt i kurs där, det visste vi, och ryktet hade berättat, att det

fanns många saker i den siamesiska huvudstaden, värda att byta mot hårdvaluta.

Det tråkiga var bara det, att vi skulle anlända till Bangkok efter stängnings-

dags och resa vidare därifrån i arla morgonstunden.

Ost och Väst mötas aldrig, sägs det, men visst har de vissa saker gemensamt.

Liksom i Amerika visade det sig nämligen, att Bangkok höll sig med s. k.

nattbutiker, öppnatill fram mot kl. 24 och en av dem låg alldeles intill Princess
Hotell, där vi tog in.

Efter att på vårt rum ha räknat upp till sex stora ödlor hängande i taket

och slängt i oss en kopp the, gavvi oss följaktligen ut på shoppingrond. Utbytet

blev dock inte det väntade. Sedan vi köpslagit om krimskrams av alla de sorter
kändevi oss riktigt besvikna. Just den där speciella saken till frugan, fästmön,
mammaneller systern fanns nämligen inte. Om vi bara hade haft morgondagen
på oss skulle vi väl ha hittat rätt på den i någon annan affär, men då skulle vi
ju vara på väg mot Singapore. Trodde vi!

Närvi sovit några timmargick reveljen strax efter klockan fyra. En stund
senare skulle vi resa ut till flygplatsen, men därav blev intet. I hotelltrappan
stötte vi nämligen på en mörkhyad tjänsteman, som pratade något om 24 tim-
mars försening. Det var mer än vanligt, så vi trodde inte på beskedet. Vi skulle
ju för övrigt spela en match i Singapore samma eftermiddag. Men förseningen
visade sig vara nog så riktig och det resulterade i, att vår reseledare Sven Ljung-
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om resande idrottsman får man vara med om många upplevelser, som när
Sman bläddrar i minnets dagbok, tränger sig fram och pockar på en alldeles

speciell uppmärksamhet. När jag därför blivit ombedd att ”skriva ner någon-

ting” från Kamraternas Fjärran Osternturné 1951, så har jag stannat inför en

för vår del nog så trevlig, men för arrangörer och övriga ansvariga kanske

mindre angenäm försening.

Från Rangoon i Burma var vårt närmaste mål Singapore med mellanland-
. . . . . . . Oo

ning och övernattning i Bangkok i Siam, eller Thailand, som landet också heter.

US-dollarn stod högt i kurs där, det visste vi, och ryktet hade berättat, att det

fanns många saker i den siamesiska huvudstaden, värda att byta mot hårdvaluta.

Det tråkiga var bara det, att vi skulle anlända till Bangkok efter stängnings-

dags och resa vidare därifrån i arla morgonstunden.

Ost och Väst mötas aldrig, sägs det, men visst har de vissa saker gemensamt.

Liksom i Amerika visade det sig nämligen, att Bangkok höll sig med s. k.

nattbutiker, öppnatill fram mot kl. 24 och en av dem låg alldeles intill Princess
Hotell, där vi tog in.

Efter att på vårt rum ha räknat upp till sex stora ödlor hängande i taket

och slängt i oss en kopp the, gavvi oss följaktligen ut på shoppingrond. Utbytet

blev dock inte det väntade. Sedan vi köpslagit om krimskrams av alla de sorter
kändevi oss riktigt besvikna. Just den där speciella saken till frugan, fästmön,
mammaneller systern fanns nämligen inte. Om vi bara hade haft morgondagen
på oss skulle vi väl ha hittat rätt på den i någon annan affär, men då skulle vi
ju vara på väg mot Singapore. Trodde vi!

Närvi sovit några timmargick reveljen strax efter klockan fyra. En stund
senare skulle vi resa ut till flygplatsen, men därav blev intet. I hotelltrappan
stötte vi nämligen på en mörkhyad tjänsteman, som pratade något om 24 tim-
mars försening. Det var mer än vanligt, så vi trodde inte på beskedet. Vi skulle
ju för övrigt spela en match i Singapore samma eftermiddag. Men förseningen
visade sig vara nog så riktig och det resulterade i, att vår reseledare Sven Ljung-
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om resande idrottsman får man vara med om många upplevelser, som när
Sman bläddrar i minnets dagbok, tränger sig fram och pockar på en alldeles

speciell uppmärksamhet. När jag därför blivit ombedd att ”skriva ner någon-

ting” från Kamraternas Fjärran Osternturné 1951, så har jag stannat inför en

för vår del nog så trevlig, men för arrangörer och övriga ansvariga kanske

mindre angenäm försening.

Från Rangoon i Burma var vårt närmaste mål Singapore med mellanland-
. . . . . . . Oo

ning och övernattning i Bangkok i Siam, eller Thailand, som landet också heter.

US-dollarn stod högt i kurs där, det visste vi, och ryktet hade berättat, att det

fanns många saker i den siamesiska huvudstaden, värda att byta mot hårdvaluta.

Det tråkiga var bara det, att vi skulle anlända till Bangkok efter stängnings-

dags och resa vidare därifrån i arla morgonstunden.

Ost och Väst mötas aldrig, sägs det, men visst har de vissa saker gemensamt.

Liksom i Amerika visade det sig nämligen, att Bangkok höll sig med s. k.

nattbutiker, öppnatill fram mot kl. 24 och en av dem låg alldeles intill Princess
Hotell, där vi tog in.

Efter att på vårt rum ha räknat upp till sex stora ödlor hängande i taket

och slängt i oss en kopp the, gavvi oss följaktligen ut på shoppingrond. Utbytet

blev dock inte det väntade. Sedan vi köpslagit om krimskrams av alla de sorter
kändevi oss riktigt besvikna. Just den där speciella saken till frugan, fästmön,
mammaneller systern fanns nämligen inte. Om vi bara hade haft morgondagen
på oss skulle vi väl ha hittat rätt på den i någon annan affär, men då skulle vi
ju vara på väg mot Singapore. Trodde vi!

Närvi sovit några timmargick reveljen strax efter klockan fyra. En stund
senare skulle vi resa ut till flygplatsen, men därav blev intet. I hotelltrappan
stötte vi nämligen på en mörkhyad tjänsteman, som pratade något om 24 tim-
mars försening. Det var mer än vanligt, så vi trodde inte på beskedet. Vi skulle
ju för övrigt spela en match i Singapore samma eftermiddag. Men förseningen
visade sig vara nog så riktig och det resulterade i, att vår reseledare Sven Ljung-
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om resande idrottsman får man vara med om många upplevelser, som när
Sman bläddrar i minnets dagbok, tränger sig fram och pockar på en alldeles

speciell uppmärksamhet. När jag därför blivit ombedd att ”skriva ner någon-

ting” från Kamraternas Fjärran Osternturné 1951, så har jag stannat inför en

för vår del nog så trevlig, men för arrangörer och övriga ansvariga kanske

mindre angenäm försening.

Från Rangoon i Burma var vårt närmaste mål Singapore med mellanland-
. . . . . . . Oo

ning och övernattning i Bangkok i Siam, eller Thailand, som landet också heter.

US-dollarn stod högt i kurs där, det visste vi, och ryktet hade berättat, att det

fanns många saker i den siamesiska huvudstaden, värda att byta mot hårdvaluta.

Det tråkiga var bara det, att vi skulle anlända till Bangkok efter stängnings-

dags och resa vidare därifrån i arla morgonstunden.

Ost och Väst mötas aldrig, sägs det, men visst har de vissa saker gemensamt.

Liksom i Amerika visade det sig nämligen, att Bangkok höll sig med s. k.

nattbutiker, öppnatill fram mot kl. 24 och en av dem låg alldeles intill Princess
Hotell, där vi tog in.

Efter att på vårt rum ha räknat upp till sex stora ödlor hängande i taket

och slängt i oss en kopp the, gavvi oss följaktligen ut på shoppingrond. Utbytet

blev dock inte det väntade. Sedan vi köpslagit om krimskrams av alla de sorter
kändevi oss riktigt besvikna. Just den där speciella saken till frugan, fästmön,
mammaneller systern fanns nämligen inte. Om vi bara hade haft morgondagen
på oss skulle vi väl ha hittat rätt på den i någon annan affär, men då skulle vi
ju vara på väg mot Singapore. Trodde vi!

Närvi sovit några timmargick reveljen strax efter klockan fyra. En stund
senare skulle vi resa ut till flygplatsen, men därav blev intet. I hotelltrappan
stötte vi nämligen på en mörkhyad tjänsteman, som pratade något om 24 tim-
mars försening. Det var mer än vanligt, så vi trodde inte på beskedet. Vi skulle
ju för övrigt spela en match i Singapore samma eftermiddag. Men förseningen
visade sig vara nog så riktig och det resulterade i, att vår reseledare Sven Ljung-
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om resande idrottsman får man vara med om många upplevelser, som när
Sman bläddrar i minnets dagbok, tränger sig fram och pockar på en alldeles

speciell uppmärksamhet. När jag därför blivit ombedd att ”skriva ner någon-

ting” från Kamraternas Fjärran Osternturné 1951, så har jag stannat inför en

för vår del nog så trevlig, men för arrangörer och övriga ansvariga kanske

mindre angenäm försening.

Från Rangoon i Burma var vårt närmaste mål Singapore med mellanland-
. . . . . . . Oo

ning och övernattning i Bangkok i Siam, eller Thailand, som landet också heter.

US-dollarn stod högt i kurs där, det visste vi, och ryktet hade berättat, att det

fanns många saker i den siamesiska huvudstaden, värda att byta mot hårdvaluta.

Det tråkiga var bara det, att vi skulle anlända till Bangkok efter stängnings-

dags och resa vidare därifrån i arla morgonstunden.

Ost och Väst mötas aldrig, sägs det, men visst har de vissa saker gemensamt.

Liksom i Amerika visade det sig nämligen, att Bangkok höll sig med s. k.

nattbutiker, öppnatill fram mot kl. 24 och en av dem låg alldeles intill Princess
Hotell, där vi tog in.

Efter att på vårt rum ha räknat upp till sex stora ödlor hängande i taket

och slängt i oss en kopp the, gavvi oss följaktligen ut på shoppingrond. Utbytet

blev dock inte det väntade. Sedan vi köpslagit om krimskrams av alla de sorter
kändevi oss riktigt besvikna. Just den där speciella saken till frugan, fästmön,
mammaneller systern fanns nämligen inte. Om vi bara hade haft morgondagen
på oss skulle vi väl ha hittat rätt på den i någon annan affär, men då skulle vi
ju vara på väg mot Singapore. Trodde vi!

Närvi sovit några timmargick reveljen strax efter klockan fyra. En stund
senare skulle vi resa ut till flygplatsen, men därav blev intet. I hotelltrappan
stötte vi nämligen på en mörkhyad tjänsteman, som pratade något om 24 tim-
mars försening. Det var mer än vanligt, så vi trodde inte på beskedet. Vi skulle
ju för övrigt spela en match i Singapore samma eftermiddag. Men förseningen
visade sig vara nog så riktig och det resulterade i, att vår reseledare Sven Ljung-
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om resande idrottsman får man vara med om många upplevelser, som när
Sman bläddrar i minnets dagbok, tränger sig fram och pockar på en alldeles

speciell uppmärksamhet. När jag därför blivit ombedd att ”skriva ner någon-

ting” från Kamraternas Fjärran Osternturné 1951, så har jag stannat inför en

för vår del nog så trevlig, men för arrangörer och övriga ansvariga kanske

mindre angenäm försening.

Från Rangoon i Burma var vårt närmaste mål Singapore med mellanland-
. . . . . . . Oo

ning och övernattning i Bangkok i Siam, eller Thailand, som landet också heter.

US-dollarn stod högt i kurs där, det visste vi, och ryktet hade berättat, att det

fanns många saker i den siamesiska huvudstaden, värda att byta mot hårdvaluta.

Det tråkiga var bara det, att vi skulle anlända till Bangkok efter stängnings-

dags och resa vidare därifrån i arla morgonstunden.

Ost och Väst mötas aldrig, sägs det, men visst har de vissa saker gemensamt.

Liksom i Amerika visade det sig nämligen, att Bangkok höll sig med s. k.

nattbutiker, öppnatill fram mot kl. 24 och en av dem låg alldeles intill Princess
Hotell, där vi tog in.

Efter att på vårt rum ha räknat upp till sex stora ödlor hängande i taket

och slängt i oss en kopp the, gavvi oss följaktligen ut på shoppingrond. Utbytet

blev dock inte det väntade. Sedan vi köpslagit om krimskrams av alla de sorter
kändevi oss riktigt besvikna. Just den där speciella saken till frugan, fästmön,
mammaneller systern fanns nämligen inte. Om vi bara hade haft morgondagen
på oss skulle vi väl ha hittat rätt på den i någon annan affär, men då skulle vi
ju vara på väg mot Singapore. Trodde vi!

Närvi sovit några timmargick reveljen strax efter klockan fyra. En stund
senare skulle vi resa ut till flygplatsen, men därav blev intet. I hotelltrappan
stötte vi nämligen på en mörkhyad tjänsteman, som pratade något om 24 tim-
mars försening. Det var mer än vanligt, så vi trodde inte på beskedet. Vi skulle
ju för övrigt spela en match i Singapore samma eftermiddag. Men förseningen
visade sig vara nog så riktig och det resulterade i, att vår reseledare Sven Ljung-
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om resande idrottsman får man vara med om många upplevelser, som när
Sman bläddrar i minnets dagbok, tränger sig fram och pockar på en alldeles

speciell uppmärksamhet. När jag därför blivit ombedd att ”skriva ner någon-

ting” från Kamraternas Fjärran Osternturné 1951, så har jag stannat inför en

för vår del nog så trevlig, men för arrangörer och övriga ansvariga kanske

mindre angenäm försening.

Från Rangoon i Burma var vårt närmaste mål Singapore med mellanland-
. . . . . . . Oo

ning och övernattning i Bangkok i Siam, eller Thailand, som landet också heter.

US-dollarn stod högt i kurs där, det visste vi, och ryktet hade berättat, att det

fanns många saker i den siamesiska huvudstaden, värda att byta mot hårdvaluta.

Det tråkiga var bara det, att vi skulle anlända till Bangkok efter stängnings-

dags och resa vidare därifrån i arla morgonstunden.

Ost och Väst mötas aldrig, sägs det, men visst har de vissa saker gemensamt.

Liksom i Amerika visade det sig nämligen, att Bangkok höll sig med s. k.

nattbutiker, öppnatill fram mot kl. 24 och en av dem låg alldeles intill Princess
Hotell, där vi tog in.

Efter att på vårt rum ha räknat upp till sex stora ödlor hängande i taket

och slängt i oss en kopp the, gavvi oss följaktligen ut på shoppingrond. Utbytet

blev dock inte det väntade. Sedan vi köpslagit om krimskrams av alla de sorter
kändevi oss riktigt besvikna. Just den där speciella saken till frugan, fästmön,
mammaneller systern fanns nämligen inte. Om vi bara hade haft morgondagen
på oss skulle vi väl ha hittat rätt på den i någon annan affär, men då skulle vi
ju vara på väg mot Singapore. Trodde vi!

Närvi sovit några timmargick reveljen strax efter klockan fyra. En stund
senare skulle vi resa ut till flygplatsen, men därav blev intet. I hotelltrappan
stötte vi nämligen på en mörkhyad tjänsteman, som pratade något om 24 tim-
mars försening. Det var mer än vanligt, så vi trodde inte på beskedet. Vi skulle
ju för övrigt spela en match i Singapore samma eftermiddag. Men förseningen
visade sig vara nog så riktig och det resulterade i, att vår reseledare Sven Ljung-
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om resande idrottsman får man vara med om många upplevelser, som när
Sman bläddrar i minnets dagbok, tränger sig fram och pockar på en alldeles

speciell uppmärksamhet. När jag därför blivit ombedd att ”skriva ner någon-

ting” från Kamraternas Fjärran Osternturné 1951, så har jag stannat inför en

för vår del nog så trevlig, men för arrangörer och övriga ansvariga kanske

mindre angenäm försening.

Från Rangoon i Burma var vårt närmaste mål Singapore med mellanland-
. . . . . . . Oo

ning och övernattning i Bangkok i Siam, eller Thailand, som landet också heter.

US-dollarn stod högt i kurs där, det visste vi, och ryktet hade berättat, att det

fanns många saker i den siamesiska huvudstaden, värda att byta mot hårdvaluta.

Det tråkiga var bara det, att vi skulle anlända till Bangkok efter stängnings-

dags och resa vidare därifrån i arla morgonstunden.

Ost och Väst mötas aldrig, sägs det, men visst har de vissa saker gemensamt.

Liksom i Amerika visade det sig nämligen, att Bangkok höll sig med s. k.

nattbutiker, öppnatill fram mot kl. 24 och en av dem låg alldeles intill Princess
Hotell, där vi tog in.

Efter att på vårt rum ha räknat upp till sex stora ödlor hängande i taket

och slängt i oss en kopp the, gavvi oss följaktligen ut på shoppingrond. Utbytet

blev dock inte det väntade. Sedan vi köpslagit om krimskrams av alla de sorter
kändevi oss riktigt besvikna. Just den där speciella saken till frugan, fästmön,
mammaneller systern fanns nämligen inte. Om vi bara hade haft morgondagen
på oss skulle vi väl ha hittat rätt på den i någon annan affär, men då skulle vi
ju vara på väg mot Singapore. Trodde vi!

Närvi sovit några timmargick reveljen strax efter klockan fyra. En stund
senare skulle vi resa ut till flygplatsen, men därav blev intet. I hotelltrappan
stötte vi nämligen på en mörkhyad tjänsteman, som pratade något om 24 tim-
mars försening. Det var mer än vanligt, så vi trodde inte på beskedet. Vi skulle
ju för övrigt spela en match i Singapore samma eftermiddag. Men förseningen
visade sig vara nog så riktig och det resulterade i, att vår reseledare Sven Ljung-
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om resande idrottsman får man vara med om många upplevelser, som när
Sman bläddrar i minnets dagbok, tränger sig fram och pockar på en alldeles

speciell uppmärksamhet. När jag därför blivit ombedd att ”skriva ner någon-

ting” från Kamraternas Fjärran Osternturné 1951, så har jag stannat inför en

för vår del nog så trevlig, men för arrangörer och övriga ansvariga kanske

mindre angenäm försening.

Från Rangoon i Burma var vårt närmaste mål Singapore med mellanland-
. . . . . . . Oo

ning och övernattning i Bangkok i Siam, eller Thailand, som landet också heter.

US-dollarn stod högt i kurs där, det visste vi, och ryktet hade berättat, att det

fanns många saker i den siamesiska huvudstaden, värda att byta mot hårdvaluta.

Det tråkiga var bara det, att vi skulle anlända till Bangkok efter stängnings-

dags och resa vidare därifrån i arla morgonstunden.

Ost och Väst mötas aldrig, sägs det, men visst har de vissa saker gemensamt.

Liksom i Amerika visade det sig nämligen, att Bangkok höll sig med s. k.

nattbutiker, öppnatill fram mot kl. 24 och en av dem låg alldeles intill Princess
Hotell, där vi tog in.

Efter att på vårt rum ha räknat upp till sex stora ödlor hängande i taket

och slängt i oss en kopp the, gavvi oss följaktligen ut på shoppingrond. Utbytet

blev dock inte det väntade. Sedan vi köpslagit om krimskrams av alla de sorter
kändevi oss riktigt besvikna. Just den där speciella saken till frugan, fästmön,
mammaneller systern fanns nämligen inte. Om vi bara hade haft morgondagen
på oss skulle vi väl ha hittat rätt på den i någon annan affär, men då skulle vi
ju vara på väg mot Singapore. Trodde vi!

Närvi sovit några timmargick reveljen strax efter klockan fyra. En stund
senare skulle vi resa ut till flygplatsen, men därav blev intet. I hotelltrappan
stötte vi nämligen på en mörkhyad tjänsteman, som pratade något om 24 tim-
mars försening. Det var mer än vanligt, så vi trodde inte på beskedet. Vi skulle
ju för övrigt spela en match i Singapore samma eftermiddag. Men förseningen
visade sig vara nog så riktig och det resulterade i, att vår reseledare Sven Ljung-
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gren fick ett väldigt bestyr med att försöka ordna ett annat plan. Alla upp-

tänkliga möjligheter prövades, men trots böner, mutor och hot om repressalier

fanns det ingen chans att komma iväg förrän om 24 timmar.

Närdetta stod klart hurrade vi nog litet till mans tyst inom oss. Nu skulle

vi ju få chansen att ”göra Bangkok”, om än blott för en dag. Ett telegram skulle
tala om för 20.000 väntande ”fans” i Singapore att vi var försenade och medan
detta kablades förbyttes våra dollar mot diverse silversaker, krokodilväskor

och mycket annat. Och på så sätt slutade ju allt lyckligt för oss, som kvällen
innan kommit hem till hotellet tomhänta.

Nästa morgon skulle vi så ge oss iväg till Singapore. Planet måste emellertid

ses överlitet före starten och på så sätt blev vi ytterligare fyra timmar försenade.

Väl installerade i maskinen provkördes motorerna, varefter de stoppades, meka-
nikerna kom ombord igen, o. s. v.

Det fanns många oroliga blåvita spelare i DC 4:an, när den äntligen lyfte.

Allt gick emellertid väl. Vi landade en timma före avspark och åkte direkt till

Jalan Besar Stadium och ställde upp mot Singapore Malyans. När vi efter

matchen, som slutade 1—1, fick reda på, att värdarna aldrig fått något telegram
om vår försening, så gladde vi oss litet till mans, att vi sluppit ifrån Singapore-
matchen helskinnade. Sedan bekantade vi oss med Singapore, men det är som
Kipling sa” ”en annan historia”.
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DD” var söndagen den 27 september, jubileumsåret. På Ullevi spelade Gais och

HIF underen gravlik tystnad från de 13.000 runt gräsmattan, en tystnad som

blev om möjligt ännu tystare när anslagstavlan snurrat fram och tillbaka och

siffrorna 1—0 kommit upp för matchen Kalmar—Kamraterna (som i fotbolls-

officiella sammanhang aldrig heter Kamraterna utan Göteborg — och varför

det?) Men en stund senare vaknade mantill av ett illvrål: det stod 1—2 på tav-

Jan. En stund senare kom ett nytt illvrål: det stod 1—4.
Och samtidigt gick viskningar i presstrappan och upp till Kamraternas hjärn-

trust på läktaren, det lär vara 1—6 viskades det. Kamratordföranden, Nisse

Grönvall, låtsades som om han inte hörde, utan tittade på en eldsvåderök från

Kallebäck, och bakom mig slog Gösta Schmidt och P. O. Lundqvist ifrån sig

med bägge händerna. — Asch, det är

inte sant! sa” de, medan deras ansik-

ten fick en gladare färg och man

kunde höra flera bänkrader ner hur

deras hjärtan dunkade av fröjd.
På väg från Ullevi i en taxi höll

jag på att ställa till en trafikolycka,

när jag berättade för chauffören att

de blåvita hade vunnit med 6—21.

Han var tvungen att bromsa in bilen
för att höra om han hört rätt. Han

trodde mig förstås och sa:

— Det varfan!

Och så en stund senare:
— Då vart det ju en riktig trevlig

söndag då i alla fall. — Ja, Kamra-
terna, di kan i alla fall när di vill.

Tänk så många mål... det är ju änna
som på ”Murrens” och ”Svarte

Filips” tid. Kommer redaktörn ihåg. 
X | HELGE HAÄRNEMAN
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DD” var söndagen den 27 september, jubileumsåret. På Ullevi spelade Gais och

HIF underen gravlik tystnad från de 13.000 runt gräsmattan, en tystnad som

blev om möjligt ännu tystare när anslagstavlan snurrat fram och tillbaka och
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Grönvall, låtsades som om han inte hörde, utan tittade på en eldsvåderök från

Kallebäck, och bakom mig slog Gösta Schmidt och P. O. Lundqvist ifrån sig

med bägge händerna. — Asch, det är

inte sant! sa” de, medan deras ansik-

ten fick en gladare färg och man

kunde höra flera bänkrader ner hur

deras hjärtan dunkade av fröjd.
På väg från Ullevi i en taxi höll

jag på att ställa till en trafikolycka,

när jag berättade för chauffören att

de blåvita hade vunnit med 6—21.

Han var tvungen att bromsa in bilen
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Om jag kom ihåg ”Murren”! Jag minns när han gjorde tre mål i en match
på Ullevi, fast han hade nageltrång på högerfoten i så pass hög grad att en

vanlig människa knappt kunde gått med den.

Om jag mindes ”Svarte Filip?” Chauffören stängde av tioöresplockaren och

vi fördjupade oss i minnen, vi kom båda ihåg ett 30-metersskott som ”Svarten”
med en av sina 40-centimeterskanoner dundrade in på Norrköpingskamraterna
någon gång i början på 30-talet. Vi erinrade oss en gång när Gunnar Rydberg

gjorde fem sylar på HIF — på Olympia, dit vi båda hade reste med extratåg —

och så radade vi ur minnet upp en massa blåvita, som glatt göteborgarna med

fotbollsspel av finaste märke.

Kavalkaden är icke så personrik, även när man gräver i hävderna utan annat

stöd än minnet. Det kan vara roligt att erinra sig vad man kommerihåg...
Den Kamratspelare som mest imponerade på mig på sin sin tid var icke en

forward ( annars vet ni ju att ”everybody likes a goalgetter”) utan en back,

Henning Svensson. Jag kan ännu i dag när som helst se honom framför mig, då

han hoppade upp och mötte en hård passning till motståndarens högerytter med

huvudet — ja, pannan var det. Henning satte till, så det gjorde ont i ens eget
huvud. Bollen flög iväg i en vacker lyra fram mot forwardskedjan, exempelvis

till Erik Hjelm, och då var det ju ännu så mycket roligare, ty då tog Hjelm

ner bollen så där omärkligt enkelt, som endast den födde bollbehandlaren kan

göra, stoppade undan den under vänsterfoten medan han såg sig omkring och
lade upp en ritning som skulle resultera i mål.

Jag vet att jag ofta undrade om Henning Svenssons skalle — jag har aldrig

sett någon som kunnat konkurrera med honom ifråga om nickar — skulle hålla.
Med kunskap om att han blev en av Jonsereds fabrikers mest anlitade resemon-
törer som reste världen runt och satte upp maskiner, måste den ha stått rycken ..

&

Kamraterna hade en halvbackskedja också som man minns.... Werner

Andersson, Arthur Bengtsson, Äke Hansson, Artur Bengtsson var en av de

prydligaste centerhalvor som stoppat en center i den här stan, han fick i IFK

en lika elegant som välspelande och effektiv efterträdare i Gunnar Löfgren.

Kommer Ni ihåg Erik Andersson, ”Rö-Erik”? Han som i en enda match,

jag tror det var mot Örgryte, från sammaplats, cirka en meter in på egna plan-

halvan, slog in två frisparkar i rad i mål, och som var ettrig och snabb som
självaste ”Gobben” Lund.

X

Det blev mest spelare av äldre årgångar det här, som togs ur minnet — någon
kanske undrar om jag glömt Gunnar Gren, men han är ju bara barnet! — Men
när man blir gammal kommer man egentligen bara ihåg vad som hänt för
länge sen.
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med en av sina 40-centimeterskanoner dundrade in på Norrköpingskamraterna
någon gång i början på 30-talet. Vi erinrade oss en gång när Gunnar Rydberg

gjorde fem sylar på HIF — på Olympia, dit vi båda hade reste med extratåg —

och så radade vi ur minnet upp en massa blåvita, som glatt göteborgarna med

fotbollsspel av finaste märke.

Kavalkaden är icke så personrik, även när man gräver i hävderna utan annat

stöd än minnet. Det kan vara roligt att erinra sig vad man kommerihåg...
Den Kamratspelare som mest imponerade på mig på sin sin tid var icke en

forward ( annars vet ni ju att ”everybody likes a goalgetter”) utan en back,

Henning Svensson. Jag kan ännu i dag när som helst se honom framför mig, då

han hoppade upp och mötte en hård passning till motståndarens högerytter med

huvudet — ja, pannan var det. Henning satte till, så det gjorde ont i ens eget
huvud. Bollen flög iväg i en vacker lyra fram mot forwardskedjan, exempelvis

till Erik Hjelm, och då var det ju ännu så mycket roligare, ty då tog Hjelm

ner bollen så där omärkligt enkelt, som endast den födde bollbehandlaren kan

göra, stoppade undan den under vänsterfoten medan han såg sig omkring och
lade upp en ritning som skulle resultera i mål.

Jag vet att jag ofta undrade om Henning Svenssons skalle — jag har aldrig

sett någon som kunnat konkurrera med honom ifråga om nickar — skulle hålla.
Med kunskap om att han blev en av Jonsereds fabrikers mest anlitade resemon-
törer som reste världen runt och satte upp maskiner, måste den ha stått rycken ..

&

Kamraterna hade en halvbackskedja också som man minns.... Werner

Andersson, Arthur Bengtsson, Äke Hansson, Artur Bengtsson var en av de

prydligaste centerhalvor som stoppat en center i den här stan, han fick i IFK

en lika elegant som välspelande och effektiv efterträdare i Gunnar Löfgren.

Kommer Ni ihåg Erik Andersson, ”Rö-Erik”? Han som i en enda match,

jag tror det var mot Örgryte, från sammaplats, cirka en meter in på egna plan-

halvan, slog in två frisparkar i rad i mål, och som var ettrig och snabb som
självaste ”Gobben” Lund.

X

Det blev mest spelare av äldre årgångar det här, som togs ur minnet — någon
kanske undrar om jag glömt Gunnar Gren, men han är ju bara barnet! — Men
när man blir gammal kommer man egentligen bara ihåg vad som hänt för
länge sen.
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En oerhörd massa roliga minnen har man av Göteborgs-Kamraterna. Mindre

roliga också, ty det har gått upp och ner för ”di blåvite” liksom för alla andra.

Men, var god slå upp Fotbollsboken och se efter vilken allsvensk klubb som
ligger i täten bland 37 allsvenska klubbar. Det gör Kamraterna! IFK leder mara-
tontabellen överlägset och kommer att göra det även efter innevarande säsongs

bokslut. Spelstyrkan kan mattas eller ökas, men summan av alla ansträngningar

håller sig konstant, och publiken följer i vått och torrt.

En gång när IFK spelade en div. II-match på Ullevi — mot Malmökamra-

terna var det visst — gick spelet så knackigt och eländigt att publiken på södra
ståplatsläktaren, där jag dvaldes, var förtvivlad. En tjomme gavtill sist uttryck
åt allas missnöje genom att säga:

— Nä, harre javvlar, hadde ja vetat det här så kunde jag lika gärna stannat
hemma och hjälpt tanta å piska mattera...

X

Men laget kommerigen. Och det håller stilen. Det är egentligen en ganska
märklig sak detta att ett fotbollslag kan igenkännas, icke bara på färgerna utan
på stilen — spelare kommer och går, lagen ändrar utseende totalt, ibland på
bara ett fåtal säsonger, men stilen är densamma. Det måtte sitta i tröjorna!

Vad Kamraternas fotbollsspelare beträffar, kan man gott och utan något
som helst försök till smicker säga, att de oavsett allt vad som hänt på 50 år,
alltid bemödat sig om att ”spela spelet”.

Men man måste förstås tillägga att denna princip är i stort sett betecknande
för all göteborgsfotboll.

Me ; KlämlecaLE .
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I en stor förening såsom IFK, bildas ju gärna en del sammanslutningar av
äldre medlemmar, såsom GK, IFK-veteraner etc. En sammanslutning där

endast aktiva ledare och idrottsmän förekommer är KS eller Kamratsällskapet.

Sällskapet bildades den 25 september 1911 av Adolf Forsberg, den då le-

dande kraften inom den fria-idrotten, eller allmän idrott som det då hette. I $ 1

av sällskapets stadgar står att ”Kamratsällskapet utgör sektion för allmän
idrott inom IF Kamraterna och har till ändamål att inom nämnda förening
utöva och förkovra den allmänna idrotten”.

KS kom till i en tid då de ekonomiska förhållandena vållade många ”bryt-
ningar” inom IFK mellan å ena sidan fotbollen och å andra den fria idrotten.

En av de första uppgifterna blev alltså att skaffa fram pengar, att hjälpa upp

ekonomien för att grabbarna skulle kunna kommaut och tävla, få massage etc.,
och hela den s. k. döda säsongen upptogs fri-idrottsledarnas tid av att vara
cabaret- och teaterdirektörer, arran-

görer av danstillställningar, cirkus-

nöjen o. dyl. Under tävlingssäsongen

offrade ledarna hela sin fritid med
att leda det rent idrottsliga arbetet.

Själen i det hela var Adolf Fors-

berg som höll på i ledningen fram

till 1924 och kanske sedan dess ej
släppt intresset för KS, utan ständigt

står till förfogande när KS kallar.

Givetvis hade han goda medhjälpare,
bland vilka kan nämnas Gunnar och
Gösta Wahlgren, Josef Holsner, Joel
Rosell, Rob. Kronberg och Erik Lars-
son. Efter Adolf Forsberg övertogs
kommandot av Thure Waldenborg,
som med några års bortvaro höll på ÄKE STÄLROS
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av sällskapets stadgar står att ”Kamratsällskapet utgör sektion för allmän
idrott inom IF Kamraterna och har till ändamål att inom nämnda förening
utöva och förkovra den allmänna idrotten”.

KS kom till i en tid då de ekonomiska förhållandena vållade många ”bryt-
ningar” inom IFK mellan å ena sidan fotbollen och å andra den fria idrotten.

En av de första uppgifterna blev alltså att skaffa fram pengar, att hjälpa upp

ekonomien för att grabbarna skulle kunna kommaut och tävla, få massage etc.,
och hela den s. k. döda säsongen upptogs fri-idrottsledarnas tid av att vara
cabaret- och teaterdirektörer, arran-

görer av danstillställningar, cirkus-

nöjen o. dyl. Under tävlingssäsongen

offrade ledarna hela sin fritid med
att leda det rent idrottsliga arbetet.

Själen i det hela var Adolf Fors-

berg som höll på i ledningen fram

till 1924 och kanske sedan dess ej
släppt intresset för KS, utan ständigt

står till förfogande när KS kallar.

Givetvis hade han goda medhjälpare,
bland vilka kan nämnas Gunnar och
Gösta Wahlgren, Josef Holsner, Joel
Rosell, Rob. Kronberg och Erik Lars-
son. Efter Adolf Forsberg övertogs
kommandot av Thure Waldenborg,
som med några års bortvaro höll på ÄKE STÄLROS
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I en stor förening såsom IFK, bildas ju gärna en del sammanslutningar av
äldre medlemmar, såsom GK, IFK-veteraner etc. En sammanslutning där

endast aktiva ledare och idrottsmän förekommer är KS eller Kamratsällskapet.

Sällskapet bildades den 25 september 1911 av Adolf Forsberg, den då le-

dande kraften inom den fria-idrotten, eller allmän idrott som det då hette. I $ 1

av sällskapets stadgar står att ”Kamratsällskapet utgör sektion för allmän
idrott inom IF Kamraterna och har till ändamål att inom nämnda förening
utöva och förkovra den allmänna idrotten”.

KS kom till i en tid då de ekonomiska förhållandena vållade många ”bryt-
ningar” inom IFK mellan å ena sidan fotbollen och å andra den fria idrotten.

En av de första uppgifterna blev alltså att skaffa fram pengar, att hjälpa upp

ekonomien för att grabbarna skulle kunna kommaut och tävla, få massage etc.,
och hela den s. k. döda säsongen upptogs fri-idrottsledarnas tid av att vara
cabaret- och teaterdirektörer, arran-

görer av danstillställningar, cirkus-

nöjen o. dyl. Under tävlingssäsongen

offrade ledarna hela sin fritid med
att leda det rent idrottsliga arbetet.

Själen i det hela var Adolf Fors-

berg som höll på i ledningen fram

till 1924 och kanske sedan dess ej
släppt intresset för KS, utan ständigt

står till förfogande när KS kallar.

Givetvis hade han goda medhjälpare,
bland vilka kan nämnas Gunnar och
Gösta Wahlgren, Josef Holsner, Joel
Rosell, Rob. Kronberg och Erik Lars-
son. Efter Adolf Forsberg övertogs
kommandot av Thure Waldenborg,
som med några års bortvaro höll på ÄKE STÄLROS
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I en stor förening såsom IFK, bildas ju gärna en del sammanslutningar av
äldre medlemmar, såsom GK, IFK-veteraner etc. En sammanslutning där

endast aktiva ledare och idrottsmän förekommer är KS eller Kamratsällskapet.

Sällskapet bildades den 25 september 1911 av Adolf Forsberg, den då le-

dande kraften inom den fria-idrotten, eller allmän idrott som det då hette. I $ 1

av sällskapets stadgar står att ”Kamratsällskapet utgör sektion för allmän
idrott inom IF Kamraterna och har till ändamål att inom nämnda förening
utöva och förkovra den allmänna idrotten”.

KS kom till i en tid då de ekonomiska förhållandena vållade många ”bryt-
ningar” inom IFK mellan å ena sidan fotbollen och å andra den fria idrotten.

En av de första uppgifterna blev alltså att skaffa fram pengar, att hjälpa upp

ekonomien för att grabbarna skulle kunna kommaut och tävla, få massage etc.,
och hela den s. k. döda säsongen upptogs fri-idrottsledarnas tid av att vara
cabaret- och teaterdirektörer, arran-

görer av danstillställningar, cirkus-

nöjen o. dyl. Under tävlingssäsongen

offrade ledarna hela sin fritid med
att leda det rent idrottsliga arbetet.

Själen i det hela var Adolf Fors-

berg som höll på i ledningen fram

till 1924 och kanske sedan dess ej
släppt intresset för KS, utan ständigt

står till förfogande när KS kallar.

Givetvis hade han goda medhjälpare,
bland vilka kan nämnas Gunnar och
Gösta Wahlgren, Josef Holsner, Joel
Rosell, Rob. Kronberg och Erik Lars-
son. Efter Adolf Forsberg övertogs
kommandot av Thure Waldenborg,
som med några års bortvaro höll på ÄKE STÄLROS
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I en stor förening såsom IFK, bildas ju gärna en del sammanslutningar av
äldre medlemmar, såsom GK, IFK-veteraner etc. En sammanslutning där

endast aktiva ledare och idrottsmän förekommer är KS eller Kamratsällskapet.

Sällskapet bildades den 25 september 1911 av Adolf Forsberg, den då le-

dande kraften inom den fria-idrotten, eller allmän idrott som det då hette. I $ 1

av sällskapets stadgar står att ”Kamratsällskapet utgör sektion för allmän
idrott inom IF Kamraterna och har till ändamål att inom nämnda förening
utöva och förkovra den allmänna idrotten”.

KS kom till i en tid då de ekonomiska förhållandena vållade många ”bryt-
ningar” inom IFK mellan å ena sidan fotbollen och å andra den fria idrotten.

En av de första uppgifterna blev alltså att skaffa fram pengar, att hjälpa upp

ekonomien för att grabbarna skulle kunna kommaut och tävla, få massage etc.,
och hela den s. k. döda säsongen upptogs fri-idrottsledarnas tid av att vara
cabaret- och teaterdirektörer, arran-

görer av danstillställningar, cirkus-

nöjen o. dyl. Under tävlingssäsongen

offrade ledarna hela sin fritid med
att leda det rent idrottsliga arbetet.

Själen i det hela var Adolf Fors-

berg som höll på i ledningen fram

till 1924 och kanske sedan dess ej
släppt intresset för KS, utan ständigt

står till förfogande när KS kallar.

Givetvis hade han goda medhjälpare,
bland vilka kan nämnas Gunnar och
Gösta Wahlgren, Josef Holsner, Joel
Rosell, Rob. Kronberg och Erik Lars-
son. Efter Adolf Forsberg övertogs
kommandot av Thure Waldenborg,
som med några års bortvaro höll på ÄKE STÄLROS
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I en stor förening såsom IFK, bildas ju gärna en del sammanslutningar av
äldre medlemmar, såsom GK, IFK-veteraner etc. En sammanslutning där

endast aktiva ledare och idrottsmän förekommer är KS eller Kamratsällskapet.

Sällskapet bildades den 25 september 1911 av Adolf Forsberg, den då le-

dande kraften inom den fria-idrotten, eller allmän idrott som det då hette. I $ 1

av sällskapets stadgar står att ”Kamratsällskapet utgör sektion för allmän
idrott inom IF Kamraterna och har till ändamål att inom nämnda förening
utöva och förkovra den allmänna idrotten”.

KS kom till i en tid då de ekonomiska förhållandena vållade många ”bryt-
ningar” inom IFK mellan å ena sidan fotbollen och å andra den fria idrotten.

En av de första uppgifterna blev alltså att skaffa fram pengar, att hjälpa upp

ekonomien för att grabbarna skulle kunna kommaut och tävla, få massage etc.,
och hela den s. k. döda säsongen upptogs fri-idrottsledarnas tid av att vara
cabaret- och teaterdirektörer, arran-

görer av danstillställningar, cirkus-

nöjen o. dyl. Under tävlingssäsongen

offrade ledarna hela sin fritid med
att leda det rent idrottsliga arbetet.

Själen i det hela var Adolf Fors-

berg som höll på i ledningen fram

till 1924 och kanske sedan dess ej
släppt intresset för KS, utan ständigt

står till förfogande när KS kallar.

Givetvis hade han goda medhjälpare,
bland vilka kan nämnas Gunnar och
Gösta Wahlgren, Josef Holsner, Joel
Rosell, Rob. Kronberg och Erik Lars-
son. Efter Adolf Forsberg övertogs
kommandot av Thure Waldenborg,
som med några års bortvaro höll på ÄKE STÄLROS
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I en stor förening såsom IFK, bildas ju gärna en del sammanslutningar av
äldre medlemmar, såsom GK, IFK-veteraner etc. En sammanslutning där

endast aktiva ledare och idrottsmän förekommer är KS eller Kamratsällskapet.

Sällskapet bildades den 25 september 1911 av Adolf Forsberg, den då le-

dande kraften inom den fria-idrotten, eller allmän idrott som det då hette. I $ 1

av sällskapets stadgar står att ”Kamratsällskapet utgör sektion för allmän
idrott inom IF Kamraterna och har till ändamål att inom nämnda förening
utöva och förkovra den allmänna idrotten”.

KS kom till i en tid då de ekonomiska förhållandena vållade många ”bryt-
ningar” inom IFK mellan å ena sidan fotbollen och å andra den fria idrotten.

En av de första uppgifterna blev alltså att skaffa fram pengar, att hjälpa upp

ekonomien för att grabbarna skulle kunna kommaut och tävla, få massage etc.,
och hela den s. k. döda säsongen upptogs fri-idrottsledarnas tid av att vara
cabaret- och teaterdirektörer, arran-

görer av danstillställningar, cirkus-

nöjen o. dyl. Under tävlingssäsongen

offrade ledarna hela sin fritid med
att leda det rent idrottsliga arbetet.

Själen i det hela var Adolf Fors-

berg som höll på i ledningen fram

till 1924 och kanske sedan dess ej
släppt intresset för KS, utan ständigt

står till förfogande när KS kallar.

Givetvis hade han goda medhjälpare,
bland vilka kan nämnas Gunnar och
Gösta Wahlgren, Josef Holsner, Joel
Rosell, Rob. Kronberg och Erik Lars-
son. Efter Adolf Forsberg övertogs
kommandot av Thure Waldenborg,
som med några års bortvaro höll på ÄKE STÄLROS
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I en stor förening såsom IFK, bildas ju gärna en del sammanslutningar av
äldre medlemmar, såsom GK, IFK-veteraner etc. En sammanslutning där

endast aktiva ledare och idrottsmän förekommer är KS eller Kamratsällskapet.

Sällskapet bildades den 25 september 1911 av Adolf Forsberg, den då le-

dande kraften inom den fria-idrotten, eller allmän idrott som det då hette. I $ 1

av sällskapets stadgar står att ”Kamratsällskapet utgör sektion för allmän
idrott inom IF Kamraterna och har till ändamål att inom nämnda förening
utöva och förkovra den allmänna idrotten”.

KS kom till i en tid då de ekonomiska förhållandena vållade många ”bryt-
ningar” inom IFK mellan å ena sidan fotbollen och å andra den fria idrotten.

En av de första uppgifterna blev alltså att skaffa fram pengar, att hjälpa upp

ekonomien för att grabbarna skulle kunna kommaut och tävla, få massage etc.,
och hela den s. k. döda säsongen upptogs fri-idrottsledarnas tid av att vara
cabaret- och teaterdirektörer, arran-

görer av danstillställningar, cirkus-

nöjen o. dyl. Under tävlingssäsongen

offrade ledarna hela sin fritid med
att leda det rent idrottsliga arbetet.

Själen i det hela var Adolf Fors-

berg som höll på i ledningen fram

till 1924 och kanske sedan dess ej
släppt intresset för KS, utan ständigt

står till förfogande när KS kallar.

Givetvis hade han goda medhjälpare,
bland vilka kan nämnas Gunnar och
Gösta Wahlgren, Josef Holsner, Joel
Rosell, Rob. Kronberg och Erik Lars-
son. Efter Adolf Forsberg övertogs
kommandot av Thure Waldenborg,
som med några års bortvaro höll på ÄKE STÄLROS
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I en stor förening såsom IFK, bildas ju gärna en del sammanslutningar av
äldre medlemmar, såsom GK, IFK-veteraner etc. En sammanslutning där

endast aktiva ledare och idrottsmän förekommer är KS eller Kamratsällskapet.

Sällskapet bildades den 25 september 1911 av Adolf Forsberg, den då le-

dande kraften inom den fria-idrotten, eller allmän idrott som det då hette. I $ 1

av sällskapets stadgar står att ”Kamratsällskapet utgör sektion för allmän
idrott inom IF Kamraterna och har till ändamål att inom nämnda förening
utöva och förkovra den allmänna idrotten”.

KS kom till i en tid då de ekonomiska förhållandena vållade många ”bryt-
ningar” inom IFK mellan å ena sidan fotbollen och å andra den fria idrotten.

En av de första uppgifterna blev alltså att skaffa fram pengar, att hjälpa upp

ekonomien för att grabbarna skulle kunna kommaut och tävla, få massage etc.,
och hela den s. k. döda säsongen upptogs fri-idrottsledarnas tid av att vara
cabaret- och teaterdirektörer, arran-

görer av danstillställningar, cirkus-

nöjen o. dyl. Under tävlingssäsongen

offrade ledarna hela sin fritid med
att leda det rent idrottsliga arbetet.

Själen i det hela var Adolf Fors-

berg som höll på i ledningen fram

till 1924 och kanske sedan dess ej
släppt intresset för KS, utan ständigt

står till förfogande när KS kallar.

Givetvis hade han goda medhjälpare,
bland vilka kan nämnas Gunnar och
Gösta Wahlgren, Josef Holsner, Joel
Rosell, Rob. Kronberg och Erik Lars-
son. Efter Adolf Forsberg övertogs
kommandot av Thure Waldenborg,
som med några års bortvaro höll på ÄKE STÄLROS
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I en stor förening såsom IFK, bildas ju gärna en del sammanslutningar av
äldre medlemmar, såsom GK, IFK-veteraner etc. En sammanslutning där

endast aktiva ledare och idrottsmän förekommer är KS eller Kamratsällskapet.

Sällskapet bildades den 25 september 1911 av Adolf Forsberg, den då le-

dande kraften inom den fria-idrotten, eller allmän idrott som det då hette. I $ 1

av sällskapets stadgar står att ”Kamratsällskapet utgör sektion för allmän
idrott inom IF Kamraterna och har till ändamål att inom nämnda förening
utöva och förkovra den allmänna idrotten”.

KS kom till i en tid då de ekonomiska förhållandena vållade många ”bryt-
ningar” inom IFK mellan å ena sidan fotbollen och å andra den fria idrotten.

En av de första uppgifterna blev alltså att skaffa fram pengar, att hjälpa upp

ekonomien för att grabbarna skulle kunna kommaut och tävla, få massage etc.,
och hela den s. k. döda säsongen upptogs fri-idrottsledarnas tid av att vara
cabaret- och teaterdirektörer, arran-

görer av danstillställningar, cirkus-

nöjen o. dyl. Under tävlingssäsongen

offrade ledarna hela sin fritid med
att leda det rent idrottsliga arbetet.

Själen i det hela var Adolf Fors-

berg som höll på i ledningen fram

till 1924 och kanske sedan dess ej
släppt intresset för KS, utan ständigt

står till förfogande när KS kallar.

Givetvis hade han goda medhjälpare,
bland vilka kan nämnas Gunnar och
Gösta Wahlgren, Josef Holsner, Joel
Rosell, Rob. Kronberg och Erik Lars-
son. Efter Adolf Forsberg övertogs
kommandot av Thure Waldenborg,
som med några års bortvaro höll på ÄKE STÄLROS
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I en stor förening såsom IFK, bildas ju gärna en del sammanslutningar av
äldre medlemmar, såsom GK, IFK-veteraner etc. En sammanslutning där

endast aktiva ledare och idrottsmän förekommer är KS eller Kamratsällskapet.

Sällskapet bildades den 25 september 1911 av Adolf Forsberg, den då le-

dande kraften inom den fria-idrotten, eller allmän idrott som det då hette. I $ 1

av sällskapets stadgar står att ”Kamratsällskapet utgör sektion för allmän
idrott inom IF Kamraterna och har till ändamål att inom nämnda förening
utöva och förkovra den allmänna idrotten”.

KS kom till i en tid då de ekonomiska förhållandena vållade många ”bryt-
ningar” inom IFK mellan å ena sidan fotbollen och å andra den fria idrotten.

En av de första uppgifterna blev alltså att skaffa fram pengar, att hjälpa upp

ekonomien för att grabbarna skulle kunna kommaut och tävla, få massage etc.,
och hela den s. k. döda säsongen upptogs fri-idrottsledarnas tid av att vara
cabaret- och teaterdirektörer, arran-

görer av danstillställningar, cirkus-

nöjen o. dyl. Under tävlingssäsongen

offrade ledarna hela sin fritid med
att leda det rent idrottsliga arbetet.

Själen i det hela var Adolf Fors-

berg som höll på i ledningen fram

till 1924 och kanske sedan dess ej
släppt intresset för KS, utan ständigt

står till förfogande när KS kallar.

Givetvis hade han goda medhjälpare,
bland vilka kan nämnas Gunnar och
Gösta Wahlgren, Josef Holsner, Joel
Rosell, Rob. Kronberg och Erik Lars-
son. Efter Adolf Forsberg övertogs
kommandot av Thure Waldenborg,
som med några års bortvaro höll på ÄKE STÄLROS
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I en stor förening såsom IFK, bildas ju gärna en del sammanslutningar av
äldre medlemmar, såsom GK, IFK-veteraner etc. En sammanslutning där

endast aktiva ledare och idrottsmän förekommer är KS eller Kamratsällskapet.

Sällskapet bildades den 25 september 1911 av Adolf Forsberg, den då le-

dande kraften inom den fria-idrotten, eller allmän idrott som det då hette. I $ 1

av sällskapets stadgar står att ”Kamratsällskapet utgör sektion för allmän
idrott inom IF Kamraterna och har till ändamål att inom nämnda förening
utöva och förkovra den allmänna idrotten”.

KS kom till i en tid då de ekonomiska förhållandena vållade många ”bryt-
ningar” inom IFK mellan å ena sidan fotbollen och å andra den fria idrotten.

En av de första uppgifterna blev alltså att skaffa fram pengar, att hjälpa upp

ekonomien för att grabbarna skulle kunna kommaut och tävla, få massage etc.,
och hela den s. k. döda säsongen upptogs fri-idrottsledarnas tid av att vara
cabaret- och teaterdirektörer, arran-

görer av danstillställningar, cirkus-

nöjen o. dyl. Under tävlingssäsongen

offrade ledarna hela sin fritid med
att leda det rent idrottsliga arbetet.

Själen i det hela var Adolf Fors-

berg som höll på i ledningen fram

till 1924 och kanske sedan dess ej
släppt intresset för KS, utan ständigt

står till förfogande när KS kallar.

Givetvis hade han goda medhjälpare,
bland vilka kan nämnas Gunnar och
Gösta Wahlgren, Josef Holsner, Joel
Rosell, Rob. Kronberg och Erik Lars-
son. Efter Adolf Forsberg övertogs
kommandot av Thure Waldenborg,
som med några års bortvaro höll på ÄKE STÄLROS
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till och med 1935. Under senare år har ordförandeposten innehafts av

bl. a. K. G. Björk, Nils Andersson, Fritz Berglund och nu senast fr. o. m. 1943,
av Gustaf Sandström.

KS uppgift omfattar nu ej direkt det ekonomiska planet, utan koncentreras
helt på uppgiften att leda och skapa fram ledare för inte blott den fria idrotten
utan för gång, orientering, handboll, skidor och skridsko samt IFK-stugan
1 Lilla Sjödala och att vara den sammanhållande länken mellan dessa olika
idrotter — en uppgift som i rådandetid är av största betydelse för en förening
av IFK:s storlek. I denna uppgift har KS alltid kunnat räkna på stöd av f. d.
KS:are, vilka mången gång genom uppsättande av priser etc, bidragit till att
sammanhållningen fungerat så friktionsfritt den gjort. Samarbetet med IFK:s
huvudstyrelse har hela tiden varit mycket gott och alltid mötts av förståelse
och har kanske nuvarande ordföranden Gustaf Sandström stor del häri.

KS kan vid IFK:s 50-årsjubileum peka på ett starkt garde i ledningen för
de olika sektionerna, som givit till resultat att IFK-namneti dessa idrotter ofta
förekommer i toppsammanhang, vilket vi hoppas kommer att bestå. Ledare-
bristen är tidens stora problem, men nuvarande KS-ledare har detta för ögonen
och lämparej någon möda ospard för att skaffa fram efterträdare.
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DD? göteborgska fria idrotten, som under lång tid varit på stark tillbaka-
gång, håller sakta, men — som det ser ut — säkert på att sega sig uppåt

igen. Och att så är fallet kan våra egna pojkar ta åt sig en icke föraktlig del
av äran för.

Kamraternas fria idrott har under jubileumsåret kanske varit den mest

framgångsrika under föreningens 50-åriga tillvaro. Därom vittnar bl. a. raden
av nya klubbrekord: 100, 200, 400 och 1.000 meter, samt stafett 4 100, 4X 200

och 1.000 m. Av noteringarna är de på 100, 200 och 1.000 m. stafett svenska
Kamratrekord och 200-meterstiden 21,3 tillika svenskt och nordiskt rekord.

Rekordmannennr 1 är givetvis Jan Carlsson. Janne är en föreningens egen

produkt — ej ”upptäckt” av någon tränare — och han har i år sprungit direkt
in i den absoluta sprintereliten. Kul-
men nåddes vid EM i Bern, där han

först tangerade och sedan underskred
Lennart Strandbergs 12-åriga rekord-

notering på 200 m. Därtill var hanfi-

nalist på sprinterdistanserna i Euro-

pas hittills förnämsta mönstring av

elitidrottsmän.

Jan Carlsson blev vidare dubbel

svensk mästare, har varit med i samt-

liga landskamperoch blivit stor grabb

och har dessutom visat, att han till-

hör de yppersta även på kvartmilen, där han i sina två lopp under året )
båda gångerna pressat klubbrekordet, =
som nu lyder på 48,5. Nästa år kry-

=

0 |
per Janne, om han gör ett allvarligt V oo
försök, ned under 48 sekundersstrec- OO -
ket. Den saken är klar. GUSTAF SANDSTRÖM
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DD? göteborgska fria idrotten, som under lång tid varit på stark tillbaka-
gång, håller sakta, men — som det ser ut — säkert på att sega sig uppåt

igen. Och att så är fallet kan våra egna pojkar ta åt sig en icke föraktlig del
av äran för.

Kamraternas fria idrott har under jubileumsåret kanske varit den mest

framgångsrika under föreningens 50-åriga tillvaro. Därom vittnar bl. a. raden
av nya klubbrekord: 100, 200, 400 och 1.000 meter, samt stafett 4 100, 4X 200

och 1.000 m. Av noteringarna är de på 100, 200 och 1.000 m. stafett svenska
Kamratrekord och 200-meterstiden 21,3 tillika svenskt och nordiskt rekord.

Rekordmannennr 1 är givetvis Jan Carlsson. Janne är en föreningens egen

produkt — ej ”upptäckt” av någon tränare — och han har i år sprungit direkt
in i den absoluta sprintereliten. Kul-
men nåddes vid EM i Bern, där han

först tangerade och sedan underskred
Lennart Strandbergs 12-åriga rekord-

notering på 200 m. Därtill var hanfi-

nalist på sprinterdistanserna i Euro-

pas hittills förnämsta mönstring av

elitidrottsmän.

Jan Carlsson blev vidare dubbel
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JAN CARLSSON,

svensk mästare, EM-finalist, landslagssegrare, nordisk rekordhållare.
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Janne är inte bara en prydnad på idrottsbanan, utan även utanför densamma

gör han den bästa reklam för idrotten och sin förening. Med sådana grabbari

ledet är det lätt att arbeta för den fria idrotten.

Men föreningens friidrott är inte identiskt med Jan Carlsson, även om han

är den tongivande, Vi har flera andra pojkar att glädja oss åt och jag vill i det

här sammanhanget nämna namn som Filip Karlsson, Ralph Zetterqvist, Roy

Ternsand, Leif Olsson, Sigvard Karlsson, Edgar Gustavsson, Arthur Lindberg

och Tulle Andersson. Tack allesammans för den goda klubbkänsla ni alltid lagt
i dagen!

 
Från friidrottarnas Tysklandsturné 1953. Truppen har just kommit upp efter ett besök i ett
1200 meter djupt gruvschakt i Hamm. Artikelförfattaren står andra man fr. v. och längst

t. h. i samma rad igenkännes Jan Carlsson och Filip Karlsson.

Någon gång har kanske i vårt gäng kommit in en eller annan, som rätt
snart visat sig mindre lämplig att representera de blåvita färgerna. Vistelsen
i föreningen har dock för dem blivit synnerligen kortvarig. De har självmant
försvunnit, utan att de hunnit göra någon skada på det goda kamratskap och
den fina disciplin, som råder bland våra friidrottare.

På senare år har vi även fått friska tillskott utifrån, som t. ex. medeldistan-
saren Rolf Gottfridsson, kortdistansarna Manne och Holger Nestorsson, hoppa-
ren Eie Ericsson samt kastaren Lennart Johansson. Trevliga pojkar allesammans,
som ser ut att trivas med oss och det gör vi också i allra högsta grad med dem.
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Ryktet går att flera andra har signalerat sin ankomst och de är hjärtligt väl-

komna att pryda sin tröja med den fyruddiga stjärnan: det goda kamratskapets
tecken.

Men en klubb klarar sig inte bara på aktiva förmågor. Det fordras också

goda ledare. Äke Stålros, Arvid Johansson, Ingvar Andersson, Sven Ahnsén,

Fritz Berglund och inte minst Leif Olsson, som alltjämt också är aktiv, har alla

stor andel i framgångarna. De tvekar aldrig att hörsamma en kallelse vid vilken
tid på dygnet denna än kommer. Vi är också tack skyldig flera av ”de gamla

pojkarna”. Sven Carlsson, David Bremell och Holger Duell, för att nu nämna

några, har genom att skänka priser och på annat sätt stödja oss, varit till stor
hjälp.

Kamratmästerskapen har varit något som vi alltid gått in för med en spe-
ciell glöd och gnista. Många gånger har vi blivit bästa klubb vid dessa täv-

lingar. Så var fallet bl. a. i år, då vi för övrigt noterade den högsta poäng vi
någonsin gjort.

På uppresan till Nyköping, där IFK-mästerskapen gick, kom något ljus-
huvud på, att den brokiga amerikaslips färdledaren bar — och som väckt allmän
munterhet — skulle tillfalla den i vår trupp, som tog minsta antalet poäng

vid tävlingarna. Maken till den kampanda som sedan mobiliserades under mäs-

terskapen har jag aldrig varit med om. Visserligen hade vi en stark trupp, men
nog gjorde också ”faran för slipsen”sitt till!

Tyvärr har det i år inte kunnat bli någon utomlandsresa för pojkarna. Vi
hade fått en flott inbjudan att komma till tyska östzonen, men avråddes av

Svenska Friidrottsförbundet, som i stället lovade oss liscens för en resa nästa år.

Så nu har ni något att gå in för grabbar! En sak är klar: dåliga resultat ger
ingen biljett. Full fart, alltså, med träningen i vinter!

Aipolsoddilr
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Mindasen den 17 oktober 1921 kunde man i dagspressen i Göteborg läsa föl-

jande: ”Kamratsällskapet anordnar söndagen den 23 oktober orienterings-

löpning i terräng för IF Kamraternas medlemmar. — — — Klädsel: vanlig

promenaddräkt, vanliga skodon eller fotbollskängor”. Starten skulle ske vid

Orgryte gamla kyrka. Detta var den första i Göteborg utlysta orienteringstäv-

lingen, som dock blev inställd på grund av regn!

KS lät sig dock icke avskräcka av detta misslyckande. En månad senare

inbjöds återtill tävling, avsedd icke allenast för IFK:s medlemmar, utanföralla

stadens idrottssammanslutningar. Att inbjudan mottogs med stort intresse av

stadens friluftsentusiaster framgår av följande notis i HT den 26/11 1921:

”Kamraternas orienteringslöpning har samlat 73 deltagare, därav 24 från Or-

gryte och 20 från Kamraterna. Deltagarna samlas vid Bergslagernas station

kl. 11 fm. (hoppas att nutida arrangörer läser om den behagliga samlingstiden).

Deltagarna böra medhava torra underkläder och överrock till samlings-

stället”.

Resultatet av tävlingen blev mycket gott. Så här skrev bl. a. GT: ”En lyckad

men svår tävling. IFK:s orienteringslöpning i går middag blev i allo lyckad.
Starten var förlagd till Ogärde, strax söder om Mölnlycke. Banan, som var 12

km, gick över Holmen—Sjödal (vårt numera kära Sjödala) med mål vid Kärra

gamla gästgivaregård. Banan var kanske väl krånglig för idrottsmännen. Fler-

talet av dem voro nämligen icke så värst vana i kartläsning”. Segrartiden blev

2.04.24. Bästa IFK:are var 4) D. Fedinand, 6) E. Löfberg, 8) J. Rosell.

Den korta novemberdagen hade för länge sedan övergått i mörker när sista

deltagarna anlände i mål. Virket i orienterarna var redan på den tiden segt.

Detstora flertalet var terräng- och långdistanslöpare, som ville pröva på den

nya idrottsgrenen. Men även icke tidigare idrottsutövare i skilda åldrar drogs

medi leken efter skärmarna. Från en orientering i Stockholmstrakten år 1920
vill jag ur Idrottsbladet citera följande: ”Se på kärngubbarna, som samlas här

på morgonkröken med en cognac och smörgås i fickan. De fråga inte efter om
tiden blir en sekund sämre för att de äta en matbit för mycket eller styrka sig
med en geting på sista halvmilen. Bland dem idrottas för idrottens och nöjets
skull.”
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Trots urgamla, mer eller mindre schematiserade kartor och primitiva, cvigt

näldarrande kompasser ökades skaran av orienterare för varje tävling. Och vår
förening höll sig väl framme i konkurrensen. Vår namnkunnigaste man under de

första åren var nog David Ferdinand. Men även andra snabbfotade och snabb-
tänkta grabbar fanns i gänget. Vår gode Oscar Svensson kan vittna därom. Hans

skildringar av IFK:arnas framfarter i markerna kring Göteborg under 1920-
talet senteras livligt av dagens tuvskuttare.

 
Från målet för jubileumsorienteringen 1954.

Aven som tävlingsarrangörer skötte sig föreningen med den äran. En av
våra främsta banläggare från denna tid var Nils Andersson. Han är förresten

icke äldre än att han fortfarande gärna räcker oss en kunnig hand när det

gäller ett arrangemang.

I och med att den nya kartan, det välritade och detaljrika konceptbladet

”Borås SV” i skala 1:50.000 utsläpptes år 1929 strömmade nya skaror av fri-
luftsfolk till tävlingarna. I nära samband därmed kom den vätskefyllda kom-

passen ut i marknaden. Klädedräkten förvandlades från den väl påpaltade luffa-
rens till en betydligt lättare. Spikskor eller gummiskor blev melodin även bland

skogs- och mosstraskarna. Med andra ord: orienteringsidrotten genomgick på

några få år en metamorfos.
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Av svårförståelig anledning svalnade dock intresset inom föreningen och låg

under 1930-talets senare hälft och ett stycke in på 1940-talet så gott som helt

nere.

Menvi kom igen. 1945 bildade de då mycket fåtaliga orienterarna inom för-
eningen egen sektion. Äteruppbyggnaden gick sakta men stadigt framåt och

våra grabbar förekom allt oftare i toppen på resultatlistorna.

Utan att närmare ingå på tävlingsresultaten under senare år vill jag här

med några glimtar ge en bild av sektionens utveckling och öden under denna tid.

Be

 9
Kamratlaget i Sjumannabudkavlen 1953. Fr. v.: K. A. Melkersson, P. O. Svensson, Einar

Olausson, Leif Borlid, Äke Andersson, Gunnar Nilsson och Hugo Carlsson.

1947. I lyckligaste fall kan vi på tävlingar ställa upp 6—8 man. Den 13 de-

cember bildar vi Skogskamraterna och håller den första vinterblotfesten i

trakten av Sjödala. Yngve Bluhme uppträdde som Lucia med tänt ljus

fastsmält på flinten. Trots en till synes rätt spexartad karaktär lades
med denna sammanslutnings tillkomst grunden till en gemensamhet
mellan de aktiva orienterarna och f. d. orienterare och ledare, som alltfort
har sin stora betydelse för sektionens styrka och sammanhållning.
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I första Kamratmästerskapen i orientering i Falun, deltar vi med väx-

lande framgångar med sju man. Efter resan diktade Gunnar Nilsson en
av sina första nidvisor. Den började ”Det var bara fyra gubbar som

2”gick runt — —”.

Vi deltar för första gången i Sydsvenska 7-mannakavlen. Efter en av
sträckorna, där vår man dröjt sig väl länge kvar på banan, mottogs han

vid växeln med orden: ”Vad f—n har du varit?” Repliken kommer ome-

delbart: ”Ah, det var en bonne som erbjöd sig koka kaffe till mig och

jag tackade ja.” Trots allt blev vi 9:e lag.

På en av årets tävlingar ställer vi upp med inte mindre än 23 man.

I Skogskamraterna intages Oscar Svensson — kämpen från 20-talet. I
hans utrustning märkes bl. a. hans från tävlingstiden så berömda kikare.

Efter en tävling träffar vi några grabbar från en konkurrerande klubb

varvid följande samtal utspinner sig: ”Säj, Gunnar, hur många morrnår

i veckan tränar du?” ” Morrnar?!?” ”Ja, att du tränar varje kväll det vet
”vi ju, men — — —.

Årets allt överskuggande händelse är resan till Schweiz. I en liten by, där

vi slagit läger för natten, skulle vår ende medföljande junior köpa ett par
frimärken. I stället för de begärda frimärkena ställdes på disken ett glas

skummande bier. Van vid hemlandets krångliga bestämmelser och rest-
riktioner reagerade ynglingen icke härför utan gjorde endast den reflek-

tionen, att för att få köpa ett par frimärken måste någon förtäring intagas.
Han drack därför ur glaset och avvaktade de beställda märkena. Efter

en stunds väntan påminde han försynt därom. Döm om hans förvåning,

när åter ett glas bier ställdes fram. Även detta tömde han, men med

samma påföljd. Rädd för att frimärkena till slut skulle bli för dyra
betalade han för förtäringen och gick. Det var en ganska upprymd, om

ock en smula bekymrad junior som återvändetill oss — utan frimärken.
Så kan det gå när man inte behärskar språket!

Till en och samma tävling anmäler vi 33 deltagare. Det så kallade ”gröt-
laget” P. O. Svensson, Leif Borlid och K. A. Melkersson vinner för femte

gångeni följd i budkavle över sina mera namnkunniga motståndare Åke,

Einar och Gunnar.
Vår jubileumsorientering samlar över 600 deltagare.
Till årets junior-SM uttas från Göteborgs distrikt fyra man och av dessa
kommer icke mindre än tre från Kamraterna. Bert Carlsson, Torsten An-

dersson och Arild Eliasson har väl kvalificerat sig för uppgiften.
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hans utrustning märkes bl. a. hans från tävlingstiden så berömda kikare.

Efter en tävling träffar vi några grabbar från en konkurrerande klubb

varvid följande samtal utspinner sig: ”Säj, Gunnar, hur många morrnår

i veckan tränar du?” ” Morrnar?!?” ”Ja, att du tränar varje kväll det vet
”vi ju, men — — —.

Årets allt överskuggande händelse är resan till Schweiz. I en liten by, där

vi slagit läger för natten, skulle vår ende medföljande junior köpa ett par
frimärken. I stället för de begärda frimärkena ställdes på disken ett glas

skummande bier. Van vid hemlandets krångliga bestämmelser och rest-
riktioner reagerade ynglingen icke härför utan gjorde endast den reflek-

tionen, att för att få köpa ett par frimärken måste någon förtäring intagas.
Han drack därför ur glaset och avvaktade de beställda märkena. Efter

en stunds väntan påminde han försynt därom. Döm om hans förvåning,

när åter ett glas bier ställdes fram. Även detta tömde han, men med

samma påföljd. Rädd för att frimärkena till slut skulle bli för dyra
betalade han för förtäringen och gick. Det var en ganska upprymd, om

ock en smula bekymrad junior som återvändetill oss — utan frimärken.
Så kan det gå när man inte behärskar språket!

Till en och samma tävling anmäler vi 33 deltagare. Det så kallade ”gröt-
laget” P. O. Svensson, Leif Borlid och K. A. Melkersson vinner för femte

gångeni följd i budkavle över sina mera namnkunniga motståndare Åke,

Einar och Gunnar.
Vår jubileumsorientering samlar över 600 deltagare.
Till årets junior-SM uttas från Göteborgs distrikt fyra man och av dessa
kommer icke mindre än tre från Kamraterna. Bert Carlsson, Torsten An-

dersson och Arild Eliasson har väl kvalificerat sig för uppgiften.
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Det är inte endast envis träning och sammanbiten tävlingsvilja, som gjort
vår sektion till vad den är i dag. Lojt sollapande i goda vänners sällskap vid en

idyllisk torpruin en varm vårdag i avvaktan på att kaffet skall koka, nidvise-
skrivarnas hänsynslösa — av icke berörda bejublade — framförande av sina

opus i någon sportstuga, en stilla pratstund i kvällningen vid en falnande läger-

eld, ibland avbruten av storlommens skri över ett skogomkransat vatten, det
är sådant som skapat sammanhållning och god laganda.
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F.em gånger tidigare har Göteborgs-Kamraterna celebrerat sina jubiléer med

minnesskrifter, som mer eller mindre ingående redogjort för vad som hänt och

skett under årens lopp. Sista gången detta hände var 1944, Föreningens öden

och äventyr finns alltså på pränt vad de fyrtio åren beträffar och egentligen

borde denna 50-årsskrift endast uppehålla sig vid det senaste decenniet.

Nu är det emellertid något alldeles speciellt med ett 50-årsjubileum och där-

för har i följande ”kavalkad” tagits med episoder från hela halvseklet. Inne-

havare av tidigare jubileumsskrifter finner förmodligen en hel del som inga-

lunda är nytt, men det är direkt ofrånkomligt. Kanske finns det också en och

annan felaktighet, kanske har någonting som borde varit med uteglömts. Hav

överseende därmed. ”Kavalkaden” är fattig på siffror, men statistikälskaren

får förmodligen sitt lystmäte stillat längre fram i minnesskriften.

Och så till de 50 åren!
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MpkVidermetraf FK fp Ulbadeke.

 

Första protokollet, fört vid mötet på Café Olivedal den 2 oktober 1904.

4 4 0 0 &8&2

Ovanståendesifferrad är i stort sett identisk
med verksamhetsberättelsen för år 1904. För-
eningen bildades ju så sent på året som i okto-
ber och det är rätt naturligt att idrottsverksam-
heten under sista kvartalet inte blev av mera
omfattande format. De fyra fotbollmatcherna,
som sifferraden avser, utkämpades alla mot
göteborgslag och även om dessa inte precis till-
hörde stadens ”uper ten” så måste i alla fall
starten betecknas som högst tillfredsställande.

Första tävlingeni fri idrott

arrangerades i oktober 1904, alltså strax

efter föreningens bildande och i den av Herbert

Johansson förda protokollboken ”öfver afhållna
täflingar” saxas följande:

”I pointtäflingar i fri idrott erövrades
1:sta pris af Ejnar Andersson, silfvermedalj

för 72 points, 2:dra pris af Nils Andersson,
silfvermärke och bronsmedalj för 64 points,
3:dje pris af Herbert Johansson, bronsme-
dalj för 33 points.”

Samma källa meddelar, att föreningens för-
sta terränglöpning också ägde rum i oktober
1904. Distansen var 2.500 meter och här gick

segern till Abraham Bendix före Nils Anders-
son och Oscar Widell.

51

1904
 

PALLLR /

BRadRIE

.

hj
4

LMEGA

: -Yakahage JaLEE
jerRv:

prkandl: HA.föoAnektr;

| Sffpp Ef. ModdingJ
MpkVidermetraf FK fp Ulbadeke.

 

Första protokollet, fört vid mötet på Café Olivedal den 2 oktober 1904.

4 4 0 0 &8&2

Ovanståendesifferrad är i stort sett identisk
med verksamhetsberättelsen för år 1904. För-
eningen bildades ju så sent på året som i okto-
ber och det är rätt naturligt att idrottsverksam-
heten under sista kvartalet inte blev av mera
omfattande format. De fyra fotbollmatcherna,
som sifferraden avser, utkämpades alla mot
göteborgslag och även om dessa inte precis till-
hörde stadens ”uper ten” så måste i alla fall
starten betecknas som högst tillfredsställande.

Första tävlingeni fri idrott

arrangerades i oktober 1904, alltså strax

efter föreningens bildande och i den av Herbert

Johansson förda protokollboken ”öfver afhållna
täflingar” saxas följande:

”I pointtäflingar i fri idrott erövrades
1:sta pris af Ejnar Andersson, silfvermedalj

för 72 points, 2:dra pris af Nils Andersson,
silfvermärke och bronsmedalj för 64 points,
3:dje pris af Herbert Johansson, bronsme-
dalj för 33 points.”

Samma källa meddelar, att föreningens för-
sta terränglöpning också ägde rum i oktober
1904. Distansen var 2.500 meter och här gick

segern till Abraham Bendix före Nils Anders-
son och Oscar Widell.

51

1904
 

PALLLR /

BRadRIE

.

hj
4

LMEGA

: -Yakahage JaLEE
jerRv:

prkandl: HA.föoAnektr;

| Sffpp Ef. ModdingJ
MpkVidermetraf FK fp Ulbadeke.

 

Första protokollet, fört vid mötet på Café Olivedal den 2 oktober 1904.

4 4 0 0 &8&2

Ovanståendesifferrad är i stort sett identisk
med verksamhetsberättelsen för år 1904. För-
eningen bildades ju så sent på året som i okto-
ber och det är rätt naturligt att idrottsverksam-
heten under sista kvartalet inte blev av mera
omfattande format. De fyra fotbollmatcherna,
som sifferraden avser, utkämpades alla mot
göteborgslag och även om dessa inte precis till-
hörde stadens ”uper ten” så måste i alla fall
starten betecknas som högst tillfredsställande.

Första tävlingeni fri idrott

arrangerades i oktober 1904, alltså strax

efter föreningens bildande och i den av Herbert

Johansson förda protokollboken ”öfver afhållna
täflingar” saxas följande:

”I pointtäflingar i fri idrott erövrades
1:sta pris af Ejnar Andersson, silfvermedalj

för 72 points, 2:dra pris af Nils Andersson,
silfvermärke och bronsmedalj för 64 points,
3:dje pris af Herbert Johansson, bronsme-
dalj för 33 points.”

Samma källa meddelar, att föreningens för-
sta terränglöpning också ägde rum i oktober
1904. Distansen var 2.500 meter och här gick

segern till Abraham Bendix före Nils Anders-
son och Oscar Widell.

51

1904
 

PALLLR /

BRadRIE

.

hj
4

LMEGA

: -Yakahage JaLEE
jerRv:

prkandl: HA.föoAnektr;

| Sffpp Ef. ModdingJ
MpkVidermetraf FK fp Ulbadeke.

 

Första protokollet, fört vid mötet på Café Olivedal den 2 oktober 1904.

4 4 0 0 &8&2

Ovanståendesifferrad är i stort sett identisk
med verksamhetsberättelsen för år 1904. För-
eningen bildades ju så sent på året som i okto-
ber och det är rätt naturligt att idrottsverksam-
heten under sista kvartalet inte blev av mera
omfattande format. De fyra fotbollmatcherna,
som sifferraden avser, utkämpades alla mot
göteborgslag och även om dessa inte precis till-
hörde stadens ”uper ten” så måste i alla fall
starten betecknas som högst tillfredsställande.

Första tävlingeni fri idrott

arrangerades i oktober 1904, alltså strax

efter föreningens bildande och i den av Herbert

Johansson förda protokollboken ”öfver afhållna
täflingar” saxas följande:

”I pointtäflingar i fri idrott erövrades
1:sta pris af Ejnar Andersson, silfvermedalj

för 72 points, 2:dra pris af Nils Andersson,
silfvermärke och bronsmedalj för 64 points,
3:dje pris af Herbert Johansson, bronsme-
dalj för 33 points.”

Samma källa meddelar, att föreningens för-
sta terränglöpning också ägde rum i oktober
1904. Distansen var 2.500 meter och här gick

segern till Abraham Bendix före Nils Anders-
son och Oscar Widell.

51

1904
 

PALLLR /

BRadRIE

.

hj
4

LMEGA

: -Yakahage JaLEE
jerRv:

prkandl: HA.föoAnektr;

| Sffpp Ef. ModdingJ
MpkVidermetraf FK fp Ulbadeke.

 

Första protokollet, fört vid mötet på Café Olivedal den 2 oktober 1904.

4 4 0 0 &8&2

Ovanståendesifferrad är i stort sett identisk
med verksamhetsberättelsen för år 1904. För-
eningen bildades ju så sent på året som i okto-
ber och det är rätt naturligt att idrottsverksam-
heten under sista kvartalet inte blev av mera
omfattande format. De fyra fotbollmatcherna,
som sifferraden avser, utkämpades alla mot
göteborgslag och även om dessa inte precis till-
hörde stadens ”uper ten” så måste i alla fall
starten betecknas som högst tillfredsställande.

Första tävlingeni fri idrott

arrangerades i oktober 1904, alltså strax

efter föreningens bildande och i den av Herbert

Johansson förda protokollboken ”öfver afhållna
täflingar” saxas följande:

”I pointtäflingar i fri idrott erövrades
1:sta pris af Ejnar Andersson, silfvermedalj

för 72 points, 2:dra pris af Nils Andersson,
silfvermärke och bronsmedalj för 64 points,
3:dje pris af Herbert Johansson, bronsme-
dalj för 33 points.”

Samma källa meddelar, att föreningens för-
sta terränglöpning också ägde rum i oktober
1904. Distansen var 2.500 meter och här gick

segern till Abraham Bendix före Nils Anders-
son och Oscar Widell.

51

1904
 

PALLLR /

BRadRIE

.

hj
4

LMEGA

: -Yakahage JaLEE
jerRv:

prkandl: HA.föoAnektr;

| Sffpp Ef. ModdingJ
MpkVidermetraf FK fp Ulbadeke.

 

Första protokollet, fört vid mötet på Café Olivedal den 2 oktober 1904.

4 4 0 0 &8&2

Ovanståendesifferrad är i stort sett identisk
med verksamhetsberättelsen för år 1904. För-
eningen bildades ju så sent på året som i okto-
ber och det är rätt naturligt att idrottsverksam-
heten under sista kvartalet inte blev av mera
omfattande format. De fyra fotbollmatcherna,
som sifferraden avser, utkämpades alla mot
göteborgslag och även om dessa inte precis till-
hörde stadens ”uper ten” så måste i alla fall
starten betecknas som högst tillfredsställande.

Första tävlingeni fri idrott

arrangerades i oktober 1904, alltså strax

efter föreningens bildande och i den av Herbert

Johansson förda protokollboken ”öfver afhållna
täflingar” saxas följande:

”I pointtäflingar i fri idrott erövrades
1:sta pris af Ejnar Andersson, silfvermedalj

för 72 points, 2:dra pris af Nils Andersson,
silfvermärke och bronsmedalj för 64 points,
3:dje pris af Herbert Johansson, bronsme-
dalj för 33 points.”

Samma källa meddelar, att föreningens för-
sta terränglöpning också ägde rum i oktober
1904. Distansen var 2.500 meter och här gick

segern till Abraham Bendix före Nils Anders-
son och Oscar Widell.

51

1904
 

PALLLR /

BRadRIE

.

hj
4

LMEGA

: -Yakahage JaLEE
jerRv:

prkandl: HA.föoAnektr;

| Sffpp Ef. ModdingJ
MpkVidermetraf FK fp Ulbadeke.

 

Första protokollet, fört vid mötet på Café Olivedal den 2 oktober 1904.

4 4 0 0 &8&2

Ovanståendesifferrad är i stort sett identisk
med verksamhetsberättelsen för år 1904. För-
eningen bildades ju så sent på året som i okto-
ber och det är rätt naturligt att idrottsverksam-
heten under sista kvartalet inte blev av mera
omfattande format. De fyra fotbollmatcherna,
som sifferraden avser, utkämpades alla mot
göteborgslag och även om dessa inte precis till-
hörde stadens ”uper ten” så måste i alla fall
starten betecknas som högst tillfredsställande.

Första tävlingeni fri idrott

arrangerades i oktober 1904, alltså strax

efter föreningens bildande och i den av Herbert

Johansson förda protokollboken ”öfver afhållna
täflingar” saxas följande:

”I pointtäflingar i fri idrott erövrades
1:sta pris af Ejnar Andersson, silfvermedalj

för 72 points, 2:dra pris af Nils Andersson,
silfvermärke och bronsmedalj för 64 points,
3:dje pris af Herbert Johansson, bronsme-
dalj för 33 points.”

Samma källa meddelar, att föreningens för-
sta terränglöpning också ägde rum i oktober
1904. Distansen var 2.500 meter och här gick

segern till Abraham Bendix före Nils Anders-
son och Oscar Widell.

51

1904
 

PALLLR /

BRadRIE

.

hj
4

LMEGA

: -Yakahage JaLEE
jerRv:

prkandl: HA.föoAnektr;

| Sffpp Ef. ModdingJ
MpkVidermetraf FK fp Ulbadeke.

 

Första protokollet, fört vid mötet på Café Olivedal den 2 oktober 1904.

4 4 0 0 &8&2

Ovanståendesifferrad är i stort sett identisk
med verksamhetsberättelsen för år 1904. För-
eningen bildades ju så sent på året som i okto-
ber och det är rätt naturligt att idrottsverksam-
heten under sista kvartalet inte blev av mera
omfattande format. De fyra fotbollmatcherna,
som sifferraden avser, utkämpades alla mot
göteborgslag och även om dessa inte precis till-
hörde stadens ”uper ten” så måste i alla fall
starten betecknas som högst tillfredsställande.

Första tävlingeni fri idrott

arrangerades i oktober 1904, alltså strax

efter föreningens bildande och i den av Herbert

Johansson förda protokollboken ”öfver afhållna
täflingar” saxas följande:

”I pointtäflingar i fri idrott erövrades
1:sta pris af Ejnar Andersson, silfvermedalj

för 72 points, 2:dra pris af Nils Andersson,
silfvermärke och bronsmedalj för 64 points,
3:dje pris af Herbert Johansson, bronsme-
dalj för 33 points.”

Samma källa meddelar, att föreningens för-
sta terränglöpning också ägde rum i oktober
1904. Distansen var 2.500 meter och här gick

segern till Abraham Bendix före Nils Anders-
son och Oscar Widell.

51

1904
 

PALLLR /

BRadRIE

.

hj
4

LMEGA

: -Yakahage JaLEE
jerRv:

prkandl: HA.föoAnektr;

| Sffpp Ef. ModdingJ
MpkVidermetraf FK fp Ulbadeke.

 

Första protokollet, fört vid mötet på Café Olivedal den 2 oktober 1904.

4 4 0 0 &8&2

Ovanståendesifferrad är i stort sett identisk
med verksamhetsberättelsen för år 1904. För-
eningen bildades ju så sent på året som i okto-
ber och det är rätt naturligt att idrottsverksam-
heten under sista kvartalet inte blev av mera
omfattande format. De fyra fotbollmatcherna,
som sifferraden avser, utkämpades alla mot
göteborgslag och även om dessa inte precis till-
hörde stadens ”uper ten” så måste i alla fall
starten betecknas som högst tillfredsställande.

Första tävlingeni fri idrott

arrangerades i oktober 1904, alltså strax

efter föreningens bildande och i den av Herbert

Johansson förda protokollboken ”öfver afhållna
täflingar” saxas följande:

”I pointtäflingar i fri idrott erövrades
1:sta pris af Ejnar Andersson, silfvermedalj

för 72 points, 2:dra pris af Nils Andersson,
silfvermärke och bronsmedalj för 64 points,
3:dje pris af Herbert Johansson, bronsme-
dalj för 33 points.”

Samma källa meddelar, att föreningens för-
sta terränglöpning också ägde rum i oktober
1904. Distansen var 2.500 meter och här gick

segern till Abraham Bendix före Nils Anders-
son och Oscar Widell.
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1905 Redan Göteborgstvåa

Följande år, 1905 alltså, slog verksamheten
ut i full blom. Fotbollen var fortfarande så gott
som allenarådande och det var också de visade
färdigheterna på detta område som i slutet av
året föranledde ”Nordiskt Idrottslif” att under
rubriken ”Svenska fotbollag” presentera läsaren
följande:

”Platsen som andra lag i Göteborg har
öfverraskande nog i år intagits af de unga
Göteborgs-Kamraterna. I Göteborgs di-
strikts serietäflan klass I, hvari 6 lag del-
togo, blev nämligen IF Kamraternas Göte-
borgskrets god tvåa efter det segervana
Orgrytes lag I.

Idrottsföreningen Kamraterna, Göte-
borg, bildades i oktober 1904. Genast vid
föreningens bildande uppsattes ett fotboll-
lag, och det visade sig snart, att man hade
att förfoga öfver rätt goda spelare. Men
som nämnts var detta i oktober månad, så
man hade knappt hunnit börja spela förrän
vintern kom med snö och is.

Då säsongen 1905 började kunde Kam-
raterna sätta upp ett ganska godt lag, och
deras första match för året blev en seger
över IK Vikingen med 8 mål mot 1.

I utslagstäflingen om svenska mäster-
skapet blefvo Kamraterna i första omgång-

en lottade att spela mot Örgrytes idrotts-
sällskaps I lag, hvarvid de senare segrade
med 3—1.

Senare deltogo de i täflingen om Kam-
raternas mästerskap, där de i första om-
gången mötte Karlstads-Kamraterna å de
senares plan och segrade med 3—2. De
blefvo därefter hoplottade att spela semi-
finalen mot Köpings-Kamraterna i Orebro,
där Köping vann med 3—2.

Laget, som består af helt unga spelare,
de flesta i en ålder af 17—18 år, kommer
nog att göra ytterligare framsteg.”

Artikeln, som torde vara den första mera

uppmärksammade presentationen av Göteborgs-
Kamraterna, innehåller ett par små fel. 8—1-

matchen mot Vikingen var inte den första för
året. Fjorton dagar tidigare hade också de båda
lagen mötts, och då vann Vikingen med 2—1.
Men revanschen blev ju eftertrycklig! Vidare
löd nederlaget mot Köpings-Kamraterna på
2—5 och inte 2—3. Rätt skall vara rätt!

Och här namnen på spelarna ”i en ålder af
17—18 år”: Carl Andersson, Anders Helgeson,
Nils Andersson, Emil Davidsson, Einar Anders-

son, Verner Johansson, John Säwström, Verner
Janson, Carl Ekman, Enoch Olson, Herbert

Johanson, A. Fagrell.

 
A-laget 1905. St. fr. v.: Nils Andersson, Verner Johansson, Einar Andersson, Anders Helgesson,
Emil Davidsson. Sittande fr. v.: John Säwström, Enoch Olsson, Carl Ekman, Verner Jansson,

Herbert Johansson. Längst fram Carl Andersson.
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rubriken ”Svenska fotbollag” presentera läsaren
följande:

”Platsen som andra lag i Göteborg har
öfverraskande nog i år intagits af de unga
Göteborgs-Kamraterna. I Göteborgs di-
strikts serietäflan klass I, hvari 6 lag del-
togo, blev nämligen IF Kamraternas Göte-
borgskrets god tvåa efter det segervana
Orgrytes lag I.

Idrottsföreningen Kamraterna, Göte-
borg, bildades i oktober 1904. Genast vid
föreningens bildande uppsattes ett fotboll-
lag, och det visade sig snart, att man hade
att förfoga öfver rätt goda spelare. Men
som nämnts var detta i oktober månad, så
man hade knappt hunnit börja spela förrän
vintern kom med snö och is.

Då säsongen 1905 började kunde Kam-
raterna sätta upp ett ganska godt lag, och
deras första match för året blev en seger
över IK Vikingen med 8 mål mot 1.

I utslagstäflingen om svenska mäster-
skapet blefvo Kamraterna i första omgång-

en lottade att spela mot Örgrytes idrotts-
sällskaps I lag, hvarvid de senare segrade
med 3—1.

Senare deltogo de i täflingen om Kam-
raternas mästerskap, där de i första om-
gången mötte Karlstads-Kamraterna å de
senares plan och segrade med 3—2. De
blefvo därefter hoplottade att spela semi-
finalen mot Köpings-Kamraterna i Orebro,
där Köping vann med 3—2.

Laget, som består af helt unga spelare,
de flesta i en ålder af 17—18 år, kommer
nog att göra ytterligare framsteg.”

Artikeln, som torde vara den första mera

uppmärksammade presentationen av Göteborgs-
Kamraterna, innehåller ett par små fel. 8—1-

matchen mot Vikingen var inte den första för
året. Fjorton dagar tidigare hade också de båda
lagen mötts, och då vann Vikingen med 2—1.
Men revanschen blev ju eftertrycklig! Vidare
löd nederlaget mot Köpings-Kamraterna på
2—5 och inte 2—3. Rätt skall vara rätt!

Och här namnen på spelarna ”i en ålder af
17—18 år”: Carl Andersson, Anders Helgeson,
Nils Andersson, Emil Davidsson, Einar Anders-

son, Verner Johansson, John Säwström, Verner
Janson, Carl Ekman, Enoch Olson, Herbert

Johanson, A. Fagrell.
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Skridskopremiär i orkanlik storm.

I Kamraternasförsta rapporttill Riksidrotts-
förbundet uppges att föreningen bland sina sek-

tioner har en för ”snö & isidrott”. En tidigare
jubileumsskrift har angivit 1909 som årtal för
föreningens första och enda skridskotävling.
Mera ingående studier av gulnade handlingar
och protokoll har emellertid givit vid handen,
att nämnda tävling var den andra i ordningen.
Premiären ägde nämligen rum redan i januari
1905. Var tävlingarna arrangerades är höljt i
dunkel, men arkivhandlingarna omtalar i alla
fall följande:

”I januari 1905. Skridskotäflingar å
500 & 1.500 mtr. erövrades 500 mtr: 1:sta
pris af James Andersson, silfermedalj, tid
67 sek. 2:dra pris af Herbert Johansson,
bronsmedalj, tid 70 sek. 1.500 mtr 1:sta
pris af James Andersson, silfvermedalj, tid
4 m. 16 sek. 2:dra pris af Herbert Johans-
son, bronsmedalj, tid 4 m. 18 sek. Anmärk-
ningar: De dåliga tiderna få tillskrifvas den
med tumshögt vatten betäckta mycket då-
liga isen samt en orkanlik storm som rådde
under täflingen.”

Brottningspremiären
ägde rum i januari-februari 1905 och de

första segrarna hette Carl Ekman och Einar
Andersson, som vann resp. lättvikt och tung-
vikt.

Fria idrotten
debuterade inom föreningen i början av

februari 1905. Tävlingen gällde höjdhopp, där
Ernst Johnsson vann före Einar Andersson. Det

 

var en poängtävling och märkligt nog hade
tvåan Einar Andersson bättre resultat, 150, än

segraren, som stannade på 145.

De första utomhustävlingarna arrangerades
den 28 maj och 4 juni 1905. Programmet upptog
”höjd- och stafsprång, discuskastning, löpning

100 mtr, längdsprång, spjutkastning, trestegs-
språng, löpning 400 mtr, kulstötning och löp-
ning 1.500 mtr.”

”Pointstävlan i Fotboll”
arrangerades sommaren 1905 och omfattade

12 matcher mellan lag I och lag II, ”hvarvid
I gaf II 10 goals handicap. Lag II vann med
”16 points mot 8”.

Notabelt
”OIS hade annandag jul anordnat en

fotbollmatch mellan sitt första lag och
IF Kamraterna. Matchen var anordnad för
att betäcka de kostnader som OIS fått vid-
kännas genom böter vid Svenska mäster-
skapet i fotboll. Matchen blef dock ej slut-
spelad, då bollen några minuter före ”tid”
gick sönder. ÖIS ledde då med 6 mot 1.”

Ovanstående notis förekom i Nordiskt
Idrottslif den 3 jan. 1906. Redaktören var dock
tydligen litet misstrogen, ty han lät notisen åt-
följas av följande fotnot:

”Ja, så går det till i Göteborg enligt
E. Folke Ledel, hvilken sändt oss detta
uppseendeväckande meddelande. Redaktio-
nen fritager sig från allt ansvar med anled-
ning af notisens återgifvande i tryck.”

 

Så här såg föreningens första medlemskort ut.
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spelad, då bollen några minuter före ”tid”
gick sönder. ÖIS ledde då med 6 mot 1.”

Ovanstående notis förekom i Nordiskt
Idrottslif den 3 jan. 1906. Redaktören var dock
tydligen litet misstrogen, ty han lät notisen åt-
följas av följande fotnot:

”Ja, så går det till i Göteborg enligt
E. Folke Ledel, hvilken sändt oss detta
uppseendeväckande meddelande. Redaktio-
nen fritager sig från allt ansvar med anled-
ning af notisens återgifvande i tryck.”
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Skridskopremiär i orkanlik storm.

I Kamraternasförsta rapporttill Riksidrotts-
förbundet uppges att föreningen bland sina sek-

tioner har en för ”snö & isidrott”. En tidigare
jubileumsskrift har angivit 1909 som årtal för
föreningens första och enda skridskotävling.
Mera ingående studier av gulnade handlingar
och protokoll har emellertid givit vid handen,
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under täflingen.”
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ägde rum i januari-februari 1905 och de

första segrarna hette Carl Ekman och Einar
Andersson, som vann resp. lättvikt och tung-
vikt.

Fria idrotten
debuterade inom föreningen i början av

februari 1905. Tävlingen gällde höjdhopp, där
Ernst Johnsson vann före Einar Andersson. Det

 

var en poängtävling och märkligt nog hade
tvåan Einar Andersson bättre resultat, 150, än
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1906

Första Stockholmsresan kunde

ha slutat bättre.

Framgångarna 1905 sporrade spelarna och
träningen påföljande år inleddes medan marken
ännu låg vit. I snö, regn, slask och lera spelades
i tär följd fyra träningsmatcher mot Örgryte i
Balders Hage och trots att blåvitt fick rejält
med stryk — sammanlagt 7—40 i de fyra mat-
cherna — visade sig den tidiga träningsstarten
vara till stor nytta, när det så småningom drog
ihop sig till tävlingar om Kamratmästerskapet.

Denna turnering resulterade nämligen i för-
eningens första resa till kungliga huvudstaden.
Biljetterna till Stockholm säkrades genom seg-
rar över Karlstad och Eskilstuna med resp.
8—1 och 4—2.

Därmed var de våra klara för final och
sprang den 28 oktober 1906 in på Idrottsparken
i Stockholm för att göra upp med Stockholms-
Kamraterna om mästerskapet.
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Om matchen skrev en dåtida avisa:

”Man hade gjort sig ganska stora för-
väntningar om spelet i denna final. Göte-
borgs-Kamraterna hade ju besegrat Eskil-
stuna-Kamraterna med 4—2, hvilka i sin
tur spelat i semifinalen om Svenska mäs-
terskapet emot Örgryte med 1—3.
Stockholms-Kamraterna däremot hade ju
förra söndagen blifvit slagna af Örgryte
med 8—2.

Det blef därför en smula öfverraskande,
när Stockholms-Kamraterna segrade öfver
Göteborgs-Kamraterna med 10—3, men
denna gång liksom så många gånger förut
är det stora antalet mål en smula missvi-
sande. Det bevisar blott att ena laget för-
stod att begagnasig af tillfälligheterna och
att det andra laget hade otur.

Stockholms-Kamraterna voro visserligen
öfverlägsna i spelet, men icke så öfverväl-
digande.”

I en göteborgsk fotbollöversikt för 1906
heter det bl. a.:

”IF Kamraternas lag har ju i år visat
sig vara i hastigt uppåtgående, förstärkt
som det blifvit med flera goda spelare från
andra klubbar. Detsamma är dock alltför
ojämnt för att kunna täfla med OIS II
Flera platser äro ännu mycket svagt be-
satta, målvakten är ju t. ex. absolut odug-
lig, och det var därför ganska öfverraskan-
de, att laget kunde slå Eskilstuna-Kamra-
terna.”

1:a, 2:a, 3:a

Slutställningen i Göteborgsserien 1906 hade
följande utseende:

Klass I:

Örgryte IS II .... 8 6 1 1 18—5 13
IF Kamraterna I .. 8 6 1 1 20—9 13
Krokslätts IK ..... 84 0 4 5-1 8
IK Vikingen I .... 83 0 5 8—23 &
Gbgs Idrottsförb. .. 8 0 0 8 4—7 0

Det märkliga är Idrottsförbundets tabellard,
men målskillnaden 4—7 på åtta förlustmatcher
förklaras därav, att laget inte ställde upptill
spel i de fem sista matcherna. Notabelt för ett
lag som samma år figurerade i Göteborgs DM-
final och tre år tidigare blivit svenska mästare.
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NILS ANDERSSON

första A-lagskaptenen
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Om matchen skrev en dåtida avisa:

”Man hade gjort sig ganska stora för-
väntningar om spelet i denna final. Göte-
borgs-Kamraterna hade ju besegrat Eskil-
stuna-Kamraterna med 4—2, hvilka i sin
tur spelat i semifinalen om Svenska mäs-
terskapet emot Örgryte med 1—3.
Stockholms-Kamraterna däremot hade ju
förra söndagen blifvit slagna af Örgryte
med 8—2.

Det blef därför en smula öfverraskande,
när Stockholms-Kamraterna segrade öfver
Göteborgs-Kamraterna med 10—3, men
denna gång liksom så många gånger förut
är det stora antalet mål en smula missvi-
sande. Det bevisar blott att ena laget för-
stod att begagnasig af tillfälligheterna och
att det andra laget hade otur.

Stockholms-Kamraterna voro visserligen
öfverlägsna i spelet, men icke så öfverväl-
digande.”

I en göteborgsk fotbollöversikt för 1906
heter det bl. a.:

”IF Kamraternas lag har ju i år visat
sig vara i hastigt uppåtgående, förstärkt
som det blifvit med flera goda spelare från
andra klubbar. Detsamma är dock alltför
ojämnt för att kunna täfla med OIS II
Flera platser äro ännu mycket svagt be-
satta, målvakten är ju t. ex. absolut odug-
lig, och det var därför ganska öfverraskan-
de, att laget kunde slå Eskilstuna-Kamra-
terna.”

1:a, 2:a, 3:a

Slutställningen i Göteborgsserien 1906 hade
följande utseende:

Klass I:

Örgryte IS II .... 8 6 1 1 18—5 13
IF Kamraterna I .. 8 6 1 1 20—9 13
Krokslätts IK ..... 84 0 4 5-1 8
IK Vikingen I .... 83 0 5 8—23 &
Gbgs Idrottsförb. .. 8 0 0 8 4—7 0

Det märkliga är Idrottsförbundets tabellard,
men målskillnaden 4—7 på åtta förlustmatcher
förklaras därav, att laget inte ställde upptill
spel i de fem sista matcherna. Notabelt för ett
lag som samma år figurerade i Göteborgs DM-
final och tre år tidigare blivit svenska mästare.

1906

Första Stockholmsresan kunde

ha slutat bättre.

Framgångarna 1905 sporrade spelarna och
träningen påföljande år inleddes medan marken
ännu låg vit. I snö, regn, slask och lera spelades
i tär följd fyra träningsmatcher mot Örgryte i
Balders Hage och trots att blåvitt fick rejält
med stryk — sammanlagt 7—40 i de fyra mat-
cherna — visade sig den tidiga träningsstarten
vara till stor nytta, när det så småningom drog
ihop sig till tävlingar om Kamratmästerskapet.

Denna turnering resulterade nämligen i för-
eningens första resa till kungliga huvudstaden.
Biljetterna till Stockholm säkrades genom seg-
rar över Karlstad och Eskilstuna med resp.
8—1 och 4—2.

Därmed var de våra klara för final och
sprang den 28 oktober 1906 in på Idrottsparken
i Stockholm för att göra upp med Stockholms-
Kamraterna om mästerskapet.

 
NILS ANDERSSON

första A-lagskaptenen
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Om matchen skrev en dåtida avisa:

”Man hade gjort sig ganska stora för-
väntningar om spelet i denna final. Göte-
borgs-Kamraterna hade ju besegrat Eskil-
stuna-Kamraterna med 4—2, hvilka i sin
tur spelat i semifinalen om Svenska mäs-
terskapet emot Örgryte med 1—3.
Stockholms-Kamraterna däremot hade ju
förra söndagen blifvit slagna af Örgryte
med 8—2.

Det blef därför en smula öfverraskande,
när Stockholms-Kamraterna segrade öfver
Göteborgs-Kamraterna med 10—3, men
denna gång liksom så många gånger förut
är det stora antalet mål en smula missvi-
sande. Det bevisar blott att ena laget för-
stod att begagnasig af tillfälligheterna och
att det andra laget hade otur.

Stockholms-Kamraterna voro visserligen
öfverlägsna i spelet, men icke så öfverväl-
digande.”

I en göteborgsk fotbollöversikt för 1906
heter det bl. a.:

”IF Kamraternas lag har ju i år visat
sig vara i hastigt uppåtgående, förstärkt
som det blifvit med flera goda spelare från
andra klubbar. Detsamma är dock alltför
ojämnt för att kunna täfla med OIS II
Flera platser äro ännu mycket svagt be-
satta, målvakten är ju t. ex. absolut odug-
lig, och det var därför ganska öfverraskan-
de, att laget kunde slå Eskilstuna-Kamra-
terna.”

1:a, 2:a, 3:a

Slutställningen i Göteborgsserien 1906 hade
följande utseende:

Klass I:

Örgryte IS II .... 8 6 1 1 18—5 13
IF Kamraterna I .. 8 6 1 1 20—9 13
Krokslätts IK ..... 84 0 4 5-1 8
IK Vikingen I .... 83 0 5 8—23 &
Gbgs Idrottsförb. .. 8 0 0 8 4—7 0

Det märkliga är Idrottsförbundets tabellard,
men målskillnaden 4—7 på åtta förlustmatcher
förklaras därav, att laget inte ställde upptill
spel i de fem sista matcherna. Notabelt för ett
lag som samma år figurerade i Göteborgs DM-
final och tre år tidigare blivit svenska mästare.

1906

Första Stockholmsresan kunde

ha slutat bättre.

Framgångarna 1905 sporrade spelarna och
träningen påföljande år inleddes medan marken
ännu låg vit. I snö, regn, slask och lera spelades
i tär följd fyra träningsmatcher mot Örgryte i
Balders Hage och trots att blåvitt fick rejält
med stryk — sammanlagt 7—40 i de fyra mat-
cherna — visade sig den tidiga träningsstarten
vara till stor nytta, när det så småningom drog
ihop sig till tävlingar om Kamratmästerskapet.

Denna turnering resulterade nämligen i för-
eningens första resa till kungliga huvudstaden.
Biljetterna till Stockholm säkrades genom seg-
rar över Karlstad och Eskilstuna med resp.
8—1 och 4—2.

Därmed var de våra klara för final och
sprang den 28 oktober 1906 in på Idrottsparken
i Stockholm för att göra upp med Stockholms-
Kamraterna om mästerskapet.

 
NILS ANDERSSON

första A-lagskaptenen
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Om matchen skrev en dåtida avisa:

”Man hade gjort sig ganska stora för-
väntningar om spelet i denna final. Göte-
borgs-Kamraterna hade ju besegrat Eskil-
stuna-Kamraterna med 4—2, hvilka i sin
tur spelat i semifinalen om Svenska mäs-
terskapet emot Örgryte med 1—3.
Stockholms-Kamraterna däremot hade ju
förra söndagen blifvit slagna af Örgryte
med 8—2.

Det blef därför en smula öfverraskande,
när Stockholms-Kamraterna segrade öfver
Göteborgs-Kamraterna med 10—3, men
denna gång liksom så många gånger förut
är det stora antalet mål en smula missvi-
sande. Det bevisar blott att ena laget för-
stod att begagnasig af tillfälligheterna och
att det andra laget hade otur.

Stockholms-Kamraterna voro visserligen
öfverlägsna i spelet, men icke så öfverväl-
digande.”

I en göteborgsk fotbollöversikt för 1906
heter det bl. a.:

”IF Kamraternas lag har ju i år visat
sig vara i hastigt uppåtgående, förstärkt
som det blifvit med flera goda spelare från
andra klubbar. Detsamma är dock alltför
ojämnt för att kunna täfla med OIS II
Flera platser äro ännu mycket svagt be-
satta, målvakten är ju t. ex. absolut odug-
lig, och det var därför ganska öfverraskan-
de, att laget kunde slå Eskilstuna-Kamra-
terna.”

1:a, 2:a, 3:a

Slutställningen i Göteborgsserien 1906 hade
följande utseende:

Klass I:

Örgryte IS II .... 8 6 1 1 18—5 13
IF Kamraterna I .. 8 6 1 1 20—9 13
Krokslätts IK ..... 84 0 4 5-1 8
IK Vikingen I .... 83 0 5 8—23 &
Gbgs Idrottsförb. .. 8 0 0 8 4—7 0

Det märkliga är Idrottsförbundets tabellard,
men målskillnaden 4—7 på åtta förlustmatcher
förklaras därav, att laget inte ställde upptill
spel i de fem sista matcherna. Notabelt för ett
lag som samma år figurerade i Göteborgs DM-
final och tre år tidigare blivit svenska mästare.

1906

Första Stockholmsresan kunde

ha slutat bättre.

Framgångarna 1905 sporrade spelarna och
träningen påföljande år inleddes medan marken
ännu låg vit. I snö, regn, slask och lera spelades
i tär följd fyra träningsmatcher mot Örgryte i
Balders Hage och trots att blåvitt fick rejält
med stryk — sammanlagt 7—40 i de fyra mat-
cherna — visade sig den tidiga träningsstarten
vara till stor nytta, när det så småningom drog
ihop sig till tävlingar om Kamratmästerskapet.

Denna turnering resulterade nämligen i för-
eningens första resa till kungliga huvudstaden.
Biljetterna till Stockholm säkrades genom seg-
rar över Karlstad och Eskilstuna med resp.
8—1 och 4—2.

Därmed var de våra klara för final och
sprang den 28 oktober 1906 in på Idrottsparken
i Stockholm för att göra upp med Stockholms-
Kamraterna om mästerskapet.
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första A-lagskaptenen
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Om matchen skrev en dåtida avisa:

”Man hade gjort sig ganska stora för-
väntningar om spelet i denna final. Göte-
borgs-Kamraterna hade ju besegrat Eskil-
stuna-Kamraterna med 4—2, hvilka i sin
tur spelat i semifinalen om Svenska mäs-
terskapet emot Örgryte med 1—3.
Stockholms-Kamraterna däremot hade ju
förra söndagen blifvit slagna af Örgryte
med 8—2.

Det blef därför en smula öfverraskande,
när Stockholms-Kamraterna segrade öfver
Göteborgs-Kamraterna med 10—3, men
denna gång liksom så många gånger förut
är det stora antalet mål en smula missvi-
sande. Det bevisar blott att ena laget för-
stod att begagnasig af tillfälligheterna och
att det andra laget hade otur.

Stockholms-Kamraterna voro visserligen
öfverlägsna i spelet, men icke så öfverväl-
digande.”

I en göteborgsk fotbollöversikt för 1906
heter det bl. a.:

”IF Kamraternas lag har ju i år visat
sig vara i hastigt uppåtgående, förstärkt
som det blifvit med flera goda spelare från
andra klubbar. Detsamma är dock alltför
ojämnt för att kunna täfla med OIS II
Flera platser äro ännu mycket svagt be-
satta, målvakten är ju t. ex. absolut odug-
lig, och det var därför ganska öfverraskan-
de, att laget kunde slå Eskilstuna-Kamra-
terna.”

1:a, 2:a, 3:a

Slutställningen i Göteborgsserien 1906 hade
följande utseende:

Klass I:

Örgryte IS II .... 8 6 1 1 18—5 13
IF Kamraterna I .. 8 6 1 1 20—9 13
Krokslätts IK ..... 84 0 4 5-1 8
IK Vikingen I .... 83 0 5 8—23 &
Gbgs Idrottsförb. .. 8 0 0 8 4—7 0

Det märkliga är Idrottsförbundets tabellard,
men målskillnaden 4—7 på åtta förlustmatcher
förklaras därav, att laget inte ställde upptill
spel i de fem sista matcherna. Notabelt för ett
lag som samma år figurerade i Göteborgs DM-
final och tre år tidigare blivit svenska mästare.

1906

Första Stockholmsresan kunde

ha slutat bättre.

Framgångarna 1905 sporrade spelarna och
träningen påföljande år inleddes medan marken
ännu låg vit. I snö, regn, slask och lera spelades
i tär följd fyra träningsmatcher mot Örgryte i
Balders Hage och trots att blåvitt fick rejält
med stryk — sammanlagt 7—40 i de fyra mat-
cherna — visade sig den tidiga träningsstarten
vara till stor nytta, när det så småningom drog
ihop sig till tävlingar om Kamratmästerskapet.

Denna turnering resulterade nämligen i för-
eningens första resa till kungliga huvudstaden.
Biljetterna till Stockholm säkrades genom seg-
rar över Karlstad och Eskilstuna med resp.
8—1 och 4—2.

Därmed var de våra klara för final och
sprang den 28 oktober 1906 in på Idrottsparken
i Stockholm för att göra upp med Stockholms-
Kamraterna om mästerskapet.

 
NILS ANDERSSON

första A-lagskaptenen
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Om matchen skrev en dåtida avisa:

”Man hade gjort sig ganska stora för-
väntningar om spelet i denna final. Göte-
borgs-Kamraterna hade ju besegrat Eskil-
stuna-Kamraterna med 4—2, hvilka i sin
tur spelat i semifinalen om Svenska mäs-
terskapet emot Örgryte med 1—3.
Stockholms-Kamraterna däremot hade ju
förra söndagen blifvit slagna af Örgryte
med 8—2.

Det blef därför en smula öfverraskande,
när Stockholms-Kamraterna segrade öfver
Göteborgs-Kamraterna med 10—3, men
denna gång liksom så många gånger förut
är det stora antalet mål en smula missvi-
sande. Det bevisar blott att ena laget för-
stod att begagnasig af tillfälligheterna och
att det andra laget hade otur.

Stockholms-Kamraterna voro visserligen
öfverlägsna i spelet, men icke så öfverväl-
digande.”

I en göteborgsk fotbollöversikt för 1906
heter det bl. a.:

”IF Kamraternas lag har ju i år visat
sig vara i hastigt uppåtgående, förstärkt
som det blifvit med flera goda spelare från
andra klubbar. Detsamma är dock alltför
ojämnt för att kunna täfla med OIS II
Flera platser äro ännu mycket svagt be-
satta, målvakten är ju t. ex. absolut odug-
lig, och det var därför ganska öfverraskan-
de, att laget kunde slå Eskilstuna-Kamra-
terna.”

1:a, 2:a, 3:a

Slutställningen i Göteborgsserien 1906 hade
följande utseende:

Klass I:

Örgryte IS II .... 8 6 1 1 18—5 13
IF Kamraterna I .. 8 6 1 1 20—9 13
Krokslätts IK ..... 84 0 4 5-1 8
IK Vikingen I .... 83 0 5 8—23 &
Gbgs Idrottsförb. .. 8 0 0 8 4—7 0

Det märkliga är Idrottsförbundets tabellard,
men målskillnaden 4—7 på åtta förlustmatcher
förklaras därav, att laget inte ställde upptill
spel i de fem sista matcherna. Notabelt för ett
lag som samma år figurerade i Göteborgs DM-
final och tre år tidigare blivit svenska mästare.

1906

Första Stockholmsresan kunde

ha slutat bättre.

Framgångarna 1905 sporrade spelarna och
träningen påföljande år inleddes medan marken
ännu låg vit. I snö, regn, slask och lera spelades
i tär följd fyra träningsmatcher mot Örgryte i
Balders Hage och trots att blåvitt fick rejält
med stryk — sammanlagt 7—40 i de fyra mat-
cherna — visade sig den tidiga träningsstarten
vara till stor nytta, när det så småningom drog
ihop sig till tävlingar om Kamratmästerskapet.

Denna turnering resulterade nämligen i för-
eningens första resa till kungliga huvudstaden.
Biljetterna till Stockholm säkrades genom seg-
rar över Karlstad och Eskilstuna med resp.
8—1 och 4—2.

Därmed var de våra klara för final och
sprang den 28 oktober 1906 in på Idrottsparken
i Stockholm för att göra upp med Stockholms-
Kamraterna om mästerskapet.

 
NILS ANDERSSON

första A-lagskaptenen
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Om matchen skrev en dåtida avisa:

”Man hade gjort sig ganska stora för-
väntningar om spelet i denna final. Göte-
borgs-Kamraterna hade ju besegrat Eskil-
stuna-Kamraterna med 4—2, hvilka i sin
tur spelat i semifinalen om Svenska mäs-
terskapet emot Örgryte med 1—3.
Stockholms-Kamraterna däremot hade ju
förra söndagen blifvit slagna af Örgryte
med 8—2.

Det blef därför en smula öfverraskande,
när Stockholms-Kamraterna segrade öfver
Göteborgs-Kamraterna med 10—3, men
denna gång liksom så många gånger förut
är det stora antalet mål en smula missvi-
sande. Det bevisar blott att ena laget för-
stod att begagnasig af tillfälligheterna och
att det andra laget hade otur.

Stockholms-Kamraterna voro visserligen
öfverlägsna i spelet, men icke så öfverväl-
digande.”

I en göteborgsk fotbollöversikt för 1906
heter det bl. a.:

”IF Kamraternas lag har ju i år visat
sig vara i hastigt uppåtgående, förstärkt
som det blifvit med flera goda spelare från
andra klubbar. Detsamma är dock alltför
ojämnt för att kunna täfla med OIS II
Flera platser äro ännu mycket svagt be-
satta, målvakten är ju t. ex. absolut odug-
lig, och det var därför ganska öfverraskan-
de, att laget kunde slå Eskilstuna-Kamra-
terna.”

1:a, 2:a, 3:a

Slutställningen i Göteborgsserien 1906 hade
följande utseende:

Klass I:

Örgryte IS II .... 8 6 1 1 18—5 13
IF Kamraterna I .. 8 6 1 1 20—9 13
Krokslätts IK ..... 84 0 4 5-1 8
IK Vikingen I .... 83 0 5 8—23 &
Gbgs Idrottsförb. .. 8 0 0 8 4—7 0

Det märkliga är Idrottsförbundets tabellard,
men målskillnaden 4—7 på åtta förlustmatcher
förklaras därav, att laget inte ställde upptill
spel i de fem sista matcherna. Notabelt för ett
lag som samma år figurerade i Göteborgs DM-
final och tre år tidigare blivit svenska mästare.

1906

Första Stockholmsresan kunde

ha slutat bättre.

Framgångarna 1905 sporrade spelarna och
träningen påföljande år inleddes medan marken
ännu låg vit. I snö, regn, slask och lera spelades
i tär följd fyra träningsmatcher mot Örgryte i
Balders Hage och trots att blåvitt fick rejält
med stryk — sammanlagt 7—40 i de fyra mat-
cherna — visade sig den tidiga träningsstarten
vara till stor nytta, när det så småningom drog
ihop sig till tävlingar om Kamratmästerskapet.

Denna turnering resulterade nämligen i för-
eningens första resa till kungliga huvudstaden.
Biljetterna till Stockholm säkrades genom seg-
rar över Karlstad och Eskilstuna med resp.
8—1 och 4—2.

Därmed var de våra klara för final och
sprang den 28 oktober 1906 in på Idrottsparken
i Stockholm för att göra upp med Stockholms-
Kamraterna om mästerskapet.

 
NILS ANDERSSON

första A-lagskaptenen
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Om matchen skrev en dåtida avisa:

”Man hade gjort sig ganska stora för-
väntningar om spelet i denna final. Göte-
borgs-Kamraterna hade ju besegrat Eskil-
stuna-Kamraterna med 4—2, hvilka i sin
tur spelat i semifinalen om Svenska mäs-
terskapet emot Örgryte med 1—3.
Stockholms-Kamraterna däremot hade ju
förra söndagen blifvit slagna af Örgryte
med 8—2.

Det blef därför en smula öfverraskande,
när Stockholms-Kamraterna segrade öfver
Göteborgs-Kamraterna med 10—3, men
denna gång liksom så många gånger förut
är det stora antalet mål en smula missvi-
sande. Det bevisar blott att ena laget för-
stod att begagnasig af tillfälligheterna och
att det andra laget hade otur.

Stockholms-Kamraterna voro visserligen
öfverlägsna i spelet, men icke så öfverväl-
digande.”

I en göteborgsk fotbollöversikt för 1906
heter det bl. a.:

”IF Kamraternas lag har ju i år visat
sig vara i hastigt uppåtgående, förstärkt
som det blifvit med flera goda spelare från
andra klubbar. Detsamma är dock alltför
ojämnt för att kunna täfla med OIS II
Flera platser äro ännu mycket svagt be-
satta, målvakten är ju t. ex. absolut odug-
lig, och det var därför ganska öfverraskan-
de, att laget kunde slå Eskilstuna-Kamra-
terna.”

1:a, 2:a, 3:a

Slutställningen i Göteborgsserien 1906 hade
följande utseende:

Klass I:

Örgryte IS II .... 8 6 1 1 18—5 13
IF Kamraterna I .. 8 6 1 1 20—9 13
Krokslätts IK ..... 84 0 4 5-1 8
IK Vikingen I .... 83 0 5 8—23 &
Gbgs Idrottsförb. .. 8 0 0 8 4—7 0

Det märkliga är Idrottsförbundets tabellard,
men målskillnaden 4—7 på åtta förlustmatcher
förklaras därav, att laget inte ställde upptill
spel i de fem sista matcherna. Notabelt för ett
lag som samma år figurerade i Göteborgs DM-
final och tre år tidigare blivit svenska mästare.

1906

Första Stockholmsresan kunde

ha slutat bättre.

Framgångarna 1905 sporrade spelarna och
träningen påföljande år inleddes medan marken
ännu låg vit. I snö, regn, slask och lera spelades
i tär följd fyra träningsmatcher mot Örgryte i
Balders Hage och trots att blåvitt fick rejält
med stryk — sammanlagt 7—40 i de fyra mat-
cherna — visade sig den tidiga träningsstarten
vara till stor nytta, när det så småningom drog
ihop sig till tävlingar om Kamratmästerskapet.

Denna turnering resulterade nämligen i för-
eningens första resa till kungliga huvudstaden.
Biljetterna till Stockholm säkrades genom seg-
rar över Karlstad och Eskilstuna med resp.
8—1 och 4—2.

Därmed var de våra klara för final och
sprang den 28 oktober 1906 in på Idrottsparken
i Stockholm för att göra upp med Stockholms-
Kamraterna om mästerskapet.
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första A-lagskaptenen
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Om matchen skrev en dåtida avisa:

”Man hade gjort sig ganska stora för-
väntningar om spelet i denna final. Göte-
borgs-Kamraterna hade ju besegrat Eskil-
stuna-Kamraterna med 4—2, hvilka i sin
tur spelat i semifinalen om Svenska mäs-
terskapet emot Örgryte med 1—3.
Stockholms-Kamraterna däremot hade ju
förra söndagen blifvit slagna af Örgryte
med 8—2.

Det blef därför en smula öfverraskande,
när Stockholms-Kamraterna segrade öfver
Göteborgs-Kamraterna med 10—3, men
denna gång liksom så många gånger förut
är det stora antalet mål en smula missvi-
sande. Det bevisar blott att ena laget för-
stod att begagnasig af tillfälligheterna och
att det andra laget hade otur.

Stockholms-Kamraterna voro visserligen
öfverlägsna i spelet, men icke så öfverväl-
digande.”

I en göteborgsk fotbollöversikt för 1906
heter det bl. a.:

”IF Kamraternas lag har ju i år visat
sig vara i hastigt uppåtgående, förstärkt
som det blifvit med flera goda spelare från
andra klubbar. Detsamma är dock alltför
ojämnt för att kunna täfla med OIS II
Flera platser äro ännu mycket svagt be-
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1:a, 2:a, 3:a
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Klass II:

IF Kamraterna II 14 12 1 1 32— 9 25

Jonsereds GoIF .. 14 12 1 1 43—15 25
IS Göterna ..... 14 8 2 4 22—13 18

Orgryte IS III .. 14 7 2 5 33—27 16
Holmens IS I.... 14 6 2 6 21—19 14

IK Spiran ...... 14 4 19 4—32 9
Idrottsförb. II .. 14 0 212 5—35 2

GAIS II ....... 14 0 113 1—11 1

Klass III:

Majornas IS ..... 1413 1 0 28—10 27
IK Vikingen II ... 14 9 1 4 26—19 19

IF Kamraterna III 14 8 2 4 19—17 18

IK Vega ........ 14 9 0 5 21—11 18

Orgryte IS IV .... 14 5 2 7 15—20 12
IS Göta ........ 14 2 2 8 6—18 6

GAIS III ........ 14 219 5—6 5

HolmensIS II .... 14 0 3 11 2—11 3

Uppkastning af tyngsta vikt
var en av de grenar som stod på sektionens

för allmän idrott program. 1905 började fri-
idrottarna inom föreningen röra på sig, eller
rättare sagt började fotbollspelarna syssla även
med fri idrott, ty någon som specialiserade sig
på fri idrott fanns knappast på den tiden.
Övningarna förlades till den s. k. Dalen, där det
hoppades och kastades av hjärtans lust. För
löpning var Dalen mindre lämplig och fort-
springarna anammade därför landsvägen vid
Carlsroängen som träningsbana. På program-
met stod även brottning och gång.

Fri idrott bedrevs även inomhus i-en lokal
vid Linnégatan och om vad som där försig-
gick berättar bl. a. följande referat från den
28 mars 1906:

”IF Kamraterna har under jan., febr.
och mars avhållit poängtäflingar i höjd-
språng, brottning och atletik, och ha dessa
gifvit följande resultat:

Höjdsprång: 1. Ernst Jansson 19 p.
bästa resultat 160 cm.), 2. Oscar Boije 12 p.
(bästa resultat 150 cm.), 3. Sten Hallberg
10 p. (bästa resultat 155 cm.), 4. Herbert
Johansson 8 p. (bästa resultat 145 cm.).

Uppkastning af tyngsta vikt: 1. Carl
Andersson 16 p. (bästa resultat 106 kg.), 2.
Axel Johansson 16 p. (95 kg.), 3. Viktor
Andersson 9 p. (88 kg).

Pressning: 1. Viktor Andersson 19 p.
(bästa resultat 15 ggr), 2. Axel Johansson

Brottning: Fjädervikt: 1. Oscar Boije 20
P- 2. Algot Berndtsson 13 p. 3. Vilhelm
Boije 12 p.

 
HERBERT JOHANSSON
med medaljernas mång fald.

Lättvikt: 1. Carl Ekman 16 p., 2. Emil
Davidsson 13 p., 3. Henrik Fremberg 12 p.,
4. John Pettersson 5 p.

Mellanvikt: 1. James Kristensson 20 p.,
2. Nils Andersson 13 p., 3. Eric Olsson
8 Pp.

Resultaten få i sin helhet anses rätt
goda. Höjdhopparna få nöja sig med 5 å 6
meters fart på grund af lokalens knappa
utrymme, och är ju Janssons 160 cm. då ej
att skämmas för. Anderssons 106 kg. i vikt-
lyftning är ju ej heller dåligt af en 19-
åring.”

Fotbollssparkarbal i Balders hage
Ovanstående evenemang ägde rum lördagen

den 31 mars 1906 och om hur det gick till på
den tiden vittnar i någon mån följande skrivelse
från IF Kamraternatill Örgryte 1S:

”Till svar å Edert ärade få vi härmed
meddela, att vi bestämma oss för att hyra
Edert klubbhus i ”Balders Hage” lördagen
den 31 dennes till det i Edert ärade upp-
gifna priset.

Ändamålet för hyrningen af Edert
klubbhus är att vi tänkt afhålla en fest
med dans samt därtill naturligtvis hörande
utskänkning och servering. Var god medde-
Ja pr omgående post eller per telefon 2053
om i Edert pris är includerat utskänknings-
rättigheter, eller om vi skola gjöra anmälan
till poliskammaren för att erhålla sådana.”
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Ändamålet för hyrningen af Edert
klubbhus är att vi tänkt afhålla en fest
med dans samt därtill naturligtvis hörande
utskänkning och servering. Var god medde-
Ja pr omgående post eller per telefon 2053
om i Edert pris är includerat utskänknings-
rättigheter, eller om vi skola gjöra anmälan
till poliskammaren för att erhålla sådana.”
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1906Klass II:

IF Kamraterna II 14 12 1 1 32— 9 25

Jonsereds GoIF .. 14 12 1 1 43—15 25
IS Göterna ..... 14 8 2 4 22—13 18

Orgryte IS III .. 14 7 2 5 33—27 16
Holmens IS I.... 14 6 2 6 21—19 14

IK Spiran ...... 14 4 19 4—32 9
Idrottsförb. II .. 14 0 212 5—35 2

GAIS II ....... 14 0 113 1—11 1

Klass III:

Majornas IS ..... 1413 1 0 28—10 27
IK Vikingen II ... 14 9 1 4 26—19 19

IF Kamraterna III 14 8 2 4 19—17 18

IK Vega ........ 14 9 0 5 21—11 18

Orgryte IS IV .... 14 5 2 7 15—20 12
IS Göta ........ 14 2 2 8 6—18 6

GAIS III ........ 14 219 5—6 5

HolmensIS II .... 14 0 3 11 2—11 3

Uppkastning af tyngsta vikt
var en av de grenar som stod på sektionens

för allmän idrott program. 1905 började fri-
idrottarna inom föreningen röra på sig, eller
rättare sagt började fotbollspelarna syssla även
med fri idrott, ty någon som specialiserade sig
på fri idrott fanns knappast på den tiden.
Övningarna förlades till den s. k. Dalen, där det
hoppades och kastades av hjärtans lust. För
löpning var Dalen mindre lämplig och fort-
springarna anammade därför landsvägen vid
Carlsroängen som träningsbana. På program-
met stod även brottning och gång.

Fri idrott bedrevs även inomhus i-en lokal
vid Linnégatan och om vad som där försig-
gick berättar bl. a. följande referat från den
28 mars 1906:

”IF Kamraterna har under jan., febr.
och mars avhållit poängtäflingar i höjd-
språng, brottning och atletik, och ha dessa
gifvit följande resultat:

Höjdsprång: 1. Ernst Jansson 19 p.
bästa resultat 160 cm.), 2. Oscar Boije 12 p.
(bästa resultat 150 cm.), 3. Sten Hallberg
10 p. (bästa resultat 155 cm.), 4. Herbert
Johansson 8 p. (bästa resultat 145 cm.).

Uppkastning af tyngsta vikt: 1. Carl
Andersson 16 p. (bästa resultat 106 kg.), 2.
Axel Johansson 16 p. (95 kg.), 3. Viktor
Andersson 9 p. (88 kg).

Pressning: 1. Viktor Andersson 19 p.
(bästa resultat 15 ggr), 2. Axel Johansson

Brottning: Fjädervikt: 1. Oscar Boije 20
P- 2. Algot Berndtsson 13 p. 3. Vilhelm
Boije 12 p.

 
HERBERT JOHANSSON
med medaljernas mång fald.

Lättvikt: 1. Carl Ekman 16 p., 2. Emil
Davidsson 13 p., 3. Henrik Fremberg 12 p.,
4. John Pettersson 5 p.

Mellanvikt: 1. James Kristensson 20 p.,
2. Nils Andersson 13 p., 3. Eric Olsson
8 Pp.

Resultaten få i sin helhet anses rätt
goda. Höjdhopparna få nöja sig med 5 å 6
meters fart på grund af lokalens knappa
utrymme, och är ju Janssons 160 cm. då ej
att skämmas för. Anderssons 106 kg. i vikt-
lyftning är ju ej heller dåligt af en 19-
åring.”

Fotbollssparkarbal i Balders hage
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1907 Första märkesåret

1907 blev det dittills mest händelserika året
i föreningens historia. Framgångarna hade ju
varit stora 1905—1906 och att styrelsen inga-
lunda hade glömt detta framgår bl. a. av föl-
jande brev till Styrelsen för Exercishuset:

”Med anledning av vår förenings fram-
åtgående på sista tiden och med detta den
ställning vi för närvarande intager inom
idrottsvärlden härstädes, våga vi, för att
detta framåtgående skall fortfara och för
att bibehålla denna vår ställning, vördsamt
anhålla, att om möjlighet finnes få afhålla
våra öfningar för den instundande vintern
i Exercishuset. Då detta är ett lifsvillkor
för oss, våga vi hoppas på ett från Edert
gynnsamt svar, enär vi i annan händelse
stå utan någon som helst lämplig lokal.”

Örgryte IS

var som redan tidigare nämnts helt suveränt
inom göteborgsfotbollen åren närmast efter se-
kelskiftet. För att ge öisarna någorlunda mot-
stånd arrangerades i maj 1907 en match mellan
rödbyxorna och ett kombinerat lag. Det sist-
nämnda överraskade med att spela 3—3 mot
mästarna. Framgången resulterade bl. a. däri, att
flera av spelarna i det kombinerade laget så

 OF TÖRNKVIST,
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småningom bestämde sig för att gå in i Kamra-
terna, som därmed började den verkliga mar-

schen mot toppen. Bland nyförvärven var bl. a.
jonseredsspelarna Erik Börjesson och Konrad
Törnqvist, två fotbollens giganter, som så små-
ningom skulle framstå som ett par av landets

absolut bästa spelare genom tiderna.

Ökadrivalitet

I och med de fina nyförvärv Kamraterna
gjorde ökades rivaliteten mellan föreningen och
Orgryte och att ”umpgängestonen” inte alltid
var så kärvänlig framgår av bl. a. följande
rader:

”Orgryte Idrotts-Sällskap,
Göteborg

Eder utmaning af 25 dennes erhöllo vi
under gårdagen kl. 11.55 f. m., men som
Ni i första rummet vändt Eder till tid-
ningarna med Eder utmaning torde Ni i
desamma äfven taga del af vårt svar.

för Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg
Herbert Johansson

/ sekr.

”Diskningen” som uteblev

1907 var ett oroligt år i många avseenden.

Sålunda anhöll Göteborgsdistriktets styrelse hos
Svenska Fotbollförbundet om ett års diskvali-

fikation av Göteborgs-Kamraterna, vilka enligt

distriktsstyrelsen i första hand bar ansvaret för
att ett av distriktet uttaget kombinerat lag
strejkat och inte ställde upptill spel i en match
mot Örgryte, arrangerad för att stärka distrikts-
förbundets ekonomi. Spelarna dömdes till 14

dagars diskvalificering och Kamraterna samt
Göterna, som bl. a. skulle ha deltagit i kombi-

nationen, ådömdes dessutom böter.

Det skrevs mycket om denna sak i tidning-
arna, som överlag tog de ”diskades” parti, vilket
i än högre grad blev fallet, när distriktsstyrelsen
anhöll om den årslånga diskvalificeringen av
Kamraterna. Ärendet togs så småningom upptill
behandling av Svenska Fotbollförbundet, som
icke ansåg sig kunna göra distriktsstyrelsen till
viljes och till yttermera visso upphävde de av
denna redan avkunnade domarna.
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för oss, våga vi hoppas på ett från Edert
gynnsamt svar, enär vi i annan händelse
stå utan någon som helst lämplig lokal.”

Örgryte IS

var som redan tidigare nämnts helt suveränt
inom göteborgsfotbollen åren närmast efter se-
kelskiftet. För att ge öisarna någorlunda mot-
stånd arrangerades i maj 1907 en match mellan
rödbyxorna och ett kombinerat lag. Det sist-
nämnda överraskade med att spela 3—3 mot
mästarna. Framgången resulterade bl. a. däri, att
flera av spelarna i det kombinerade laget så
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småningom bestämde sig för att gå in i Kamra-
terna, som därmed började den verkliga mar-

schen mot toppen. Bland nyförvärven var bl. a.
jonseredsspelarna Erik Börjesson och Konrad
Törnqvist, två fotbollens giganter, som så små-
ningom skulle framstå som ett par av landets

absolut bästa spelare genom tiderna.

Ökadrivalitet

I och med de fina nyförvärv Kamraterna
gjorde ökades rivaliteten mellan föreningen och
Orgryte och att ”umpgängestonen” inte alltid
var så kärvänlig framgår av bl. a. följande
rader:

”Orgryte Idrotts-Sällskap,
Göteborg

Eder utmaning af 25 dennes erhöllo vi
under gårdagen kl. 11.55 f. m., men som
Ni i första rummet vändt Eder till tid-
ningarna med Eder utmaning torde Ni i
desamma äfven taga del af vårt svar.

för Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg
Herbert Johansson

/ sekr.

”Diskningen” som uteblev

1907 var ett oroligt år i många avseenden.

Sålunda anhöll Göteborgsdistriktets styrelse hos
Svenska Fotbollförbundet om ett års diskvali-

fikation av Göteborgs-Kamraterna, vilka enligt

distriktsstyrelsen i första hand bar ansvaret för
att ett av distriktet uttaget kombinerat lag
strejkat och inte ställde upptill spel i en match
mot Örgryte, arrangerad för att stärka distrikts-
förbundets ekonomi. Spelarna dömdes till 14

dagars diskvalificering och Kamraterna samt
Göterna, som bl. a. skulle ha deltagit i kombi-

nationen, ådömdes dessutom böter.

Det skrevs mycket om denna sak i tidning-
arna, som överlag tog de ”diskades” parti, vilket
i än högre grad blev fallet, när distriktsstyrelsen
anhöll om den årslånga diskvalificeringen av
Kamraterna. Ärendet togs så småningom upptill
behandling av Svenska Fotbollförbundet, som
icke ansåg sig kunna göra distriktsstyrelsen till
viljes och till yttermera visso upphävde de av
denna redan avkunnade domarna.

1907 Första märkesåret

1907 blev det dittills mest händelserika året
i föreningens historia. Framgångarna hade ju
varit stora 1905—1906 och att styrelsen inga-
lunda hade glömt detta framgår bl. a. av föl-
jande brev till Styrelsen för Exercishuset:

”Med anledning av vår förenings fram-
åtgående på sista tiden och med detta den
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icke ansåg sig kunna göra distriktsstyrelsen till
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denna redan avkunnade domarna.



Första segern över Öis gav eko

t fotbollvärlden.
Den 13 oktober 1907 är ett av föreningens

märkligaste minnesdatum. Då besegrade nämli-
gen Kamraterna för första gången Örgrytes

förstalag. Oisarna skulle egentligen ha mött
Uppsala-Kamraterna, men så blev dessa för-

hindrade och i stället ryckte våra blåvita in.

Ur referaten från matchen saxas:

”Då matchen började strax efter kl. 1
voro Idrottsplatsens åskådareplatser besatta
med en för göteborgsförhållanden stor pu-
blik, omkring 1.500 personer, bland hvilka
naturligtvis endast rådde en mening om
hvilket lag som skulle gå segrande ur stri-
den.

Orgrytarna, som spelade med den gan-
ska friska vinden i ryggen, gingo genast till
anfall med stor energi, men deras motstån-
dare försvarade sig lika energiskt. Rätt som
det var låg emellertid bollen i kamratmålet.
Det var Erik Lund, som endast några meter
från målet spelade in bollen. Under den
öfriga delen av halfleken fördes spelet
hufvudsakligen på Kamraternas sida, ehuru
dessa äfven gjorde flera vackra rusher hvil-
ka dock icke resulterade i något mål. För-
sta halfleken slutade alltså med 1—0 till
Orgrytes favör.

Under andra halftiden blef det genast
litet mera fart i spelet. Bollen gick upp och
ner på planen, och det märktes tydligt att
Kamraterna ansträngde sig för att taga igen
det förlorade målet, hvilket äfven lyckades
efter en kort stund.

Orgrytarna sågo litet förbluffade ut,
och forcerade sinaanfall, hvilka för öfrigt
gingo ganska slött. Snart hade dock Erik
Bergström med ett vackert skott skaffat
sitt lag ledningen med 2—1. Men de ener-
giska Kamraterna spelade allt mera upp
sig och deras centerforward dribblade gång
på gång fram bollen mot ÖOrgrytemålet.
Snart lade han också ett hårdt skott mot
ena hörnet, som Sandgren icke kunde mota,
och spelet stod åter lika. Matchen började
nu blifva riktigt intressant, och publikens
sympatier tycktes allt mera gå öfver till
det käcka Kamratlaget, hvilket också för-
tjänade detta till tack för sitt på alla håll
eleganta spel. Några minuter senare fingo
Kamraterna en hörnspark, hvilken resulte-
rade i mål. Detta tycktes blifva det gamla
mästerskapslaget för mycket, och deras spel
började blifva litet lifligare. De pressade
flera gånger hårdt, men kamratförsvaret
var väl på sin plats, och det blef i stället
Orgrytemålet, som innan matchens slut

ånyo fick en påhälsning. När domaren af-
blåste spelet stodo alltså Kamraterna såsom
segrare med 4—2.

Publikens jubel öfver deras vackra och
välförtjänta seger var oerhördt, och länge
dånade applåderna och bifallsropen ut öf-
ver planen.

Det var första gången på de 4 sista
åren, som ÖISI fått bita i gräset för något
svenskt lag.

Görteborgs-Kamraterna spelade på alla
händer mycket godt, särskildt var deras
forwardskedja delvis briljant. Deras center-
forward (Börjesson) torde vara Göteborgs
bästa dribbler, och i bollbehandling står
vänster inner, Fagrell, icke långt efter ho-
nom.”

Ett par månader senare tog Örgryte revansch
med 6—2, men det är ju en annanhistoria...

Friidrottarna var även nu livligt i farten.
Ernst Johnsson satte klubbrekord i höjdhopp
med 168 och tog tredje pris i IFK-mästerskapen.
Samma placering blev det för Herbert Johans-
son i stavhopp. Herbert J. tog för övrigt hem
segern i de båda första tävlingarna i fem- och
tiokamp, som arrangerades hösten 1907.

Protest
”Som de igår tjänliga målställen i mat-

chen IK Vikingen och vårt lag II totalt
saknade de brukliga tvärribborna, få vi
härmed på vårt lags uppmaning protestera
mot nämnda matchs giltighet då utgången
af matchen uteslutande berodde på ofvan
berörda tillfällighet.” (16/12 1907)

”Obehagligt uppförande”
”I enlighet med styrelsens beslut af går-

dagen får jag härmed meddela, att det obe-
hag Edert uppförande förorsakat oss, för-
anledt till Edert strykande ur föreningen.”

Brev av denna lydelse gick i slutet av ja-
nuari 1908 från IFK-sekreteraren till cirka halv-
dussinet medlemmaroch är rätt betecknande för

den oro som karakteriserade föreningsarbetet
åren 1907—1909. Klarder framfördes från en
”oppositionsgrupp” möt styrelsen för dennas
sätt att sköta föreningens administration och
ekonomi och stridens vågor gick stundtals höga.
Allt ordnade emellertid upp sig så småningom,
till båtnad för föreningens fortsatta arbete.
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Ett par månader senare tog Örgryte revansch
med 6—2, men det är ju en annanhistoria...

Friidrottarna var även nu livligt i farten.
Ernst Johnsson satte klubbrekord i höjdhopp
med 168 och tog tredje pris i IFK-mästerskapen.
Samma placering blev det för Herbert Johans-
son i stavhopp. Herbert J. tog för övrigt hem
segern i de båda första tävlingarna i fem- och
tiokamp, som arrangerades hösten 1907.

Protest
”Som de igår tjänliga målställen i mat-

chen IK Vikingen och vårt lag II totalt
saknade de brukliga tvärribborna, få vi
härmed på vårt lags uppmaning protestera
mot nämnda matchs giltighet då utgången
af matchen uteslutande berodde på ofvan
berörda tillfällighet.” (16/12 1907)

”Obehagligt uppförande”
”I enlighet med styrelsens beslut af går-

dagen får jag härmed meddela, att det obe-
hag Edert uppförande förorsakat oss, för-
anledt till Edert strykande ur föreningen.”

Brev av denna lydelse gick i slutet av ja-
nuari 1908 från IFK-sekreteraren till cirka halv-
dussinet medlemmaroch är rätt betecknande för

den oro som karakteriserade föreningsarbetet
åren 1907—1909. Klarder framfördes från en
”oppositionsgrupp” möt styrelsen för dennas
sätt att sköta föreningens administration och
ekonomi och stridens vågor gick stundtals höga.
Allt ordnade emellertid upp sig så småningom,
till båtnad för föreningens fortsatta arbete.
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—08

Första segern över Öis gav eko

t fotbollvärlden.
Den 13 oktober 1907 är ett av föreningens

märkligaste minnesdatum. Då besegrade nämli-
gen Kamraterna för första gången Örgrytes

förstalag. Oisarna skulle egentligen ha mött
Uppsala-Kamraterna, men så blev dessa för-

hindrade och i stället ryckte våra blåvita in.

Ur referaten från matchen saxas:

”Då matchen började strax efter kl. 1
voro Idrottsplatsens åskådareplatser besatta
med en för göteborgsförhållanden stor pu-
blik, omkring 1.500 personer, bland hvilka
naturligtvis endast rådde en mening om
hvilket lag som skulle gå segrande ur stri-
den.

Orgrytarna, som spelade med den gan-
ska friska vinden i ryggen, gingo genast till
anfall med stor energi, men deras motstån-
dare försvarade sig lika energiskt. Rätt som
det var låg emellertid bollen i kamratmålet.
Det var Erik Lund, som endast några meter
från målet spelade in bollen. Under den
öfriga delen av halfleken fördes spelet
hufvudsakligen på Kamraternas sida, ehuru
dessa äfven gjorde flera vackra rusher hvil-
ka dock icke resulterade i något mål. För-
sta halfleken slutade alltså med 1—0 till
Orgrytes favör.

Under andra halftiden blef det genast
litet mera fart i spelet. Bollen gick upp och
ner på planen, och det märktes tydligt att
Kamraterna ansträngde sig för att taga igen
det förlorade målet, hvilket äfven lyckades
efter en kort stund.

Orgrytarna sågo litet förbluffade ut,
och forcerade sinaanfall, hvilka för öfrigt
gingo ganska slött. Snart hade dock Erik
Bergström med ett vackert skott skaffat
sitt lag ledningen med 2—1. Men de ener-
giska Kamraterna spelade allt mera upp
sig och deras centerforward dribblade gång
på gång fram bollen mot ÖOrgrytemålet.
Snart lade han också ett hårdt skott mot
ena hörnet, som Sandgren icke kunde mota,
och spelet stod åter lika. Matchen började
nu blifva riktigt intressant, och publikens
sympatier tycktes allt mera gå öfver till
det käcka Kamratlaget, hvilket också för-
tjänade detta till tack för sitt på alla håll
eleganta spel. Några minuter senare fingo
Kamraterna en hörnspark, hvilken resulte-
rade i mål. Detta tycktes blifva det gamla
mästerskapslaget för mycket, och deras spel
började blifva litet lifligare. De pressade
flera gånger hårdt, men kamratförsvaret
var väl på sin plats, och det blef i stället
Orgrytemålet, som innan matchens slut

ånyo fick en påhälsning. När domaren af-
blåste spelet stodo alltså Kamraterna såsom
segrare med 4—2.

Publikens jubel öfver deras vackra och
välförtjänta seger var oerhördt, och länge
dånade applåderna och bifallsropen ut öf-
ver planen.

Det var första gången på de 4 sista
åren, som ÖISI fått bita i gräset för något
svenskt lag.

Görteborgs-Kamraterna spelade på alla
händer mycket godt, särskildt var deras
forwardskedja delvis briljant. Deras center-
forward (Börjesson) torde vara Göteborgs
bästa dribbler, och i bollbehandling står
vänster inner, Fagrell, icke långt efter ho-
nom.”

Ett par månader senare tog Örgryte revansch
med 6—2, men det är ju en annanhistoria...

Friidrottarna var även nu livligt i farten.
Ernst Johnsson satte klubbrekord i höjdhopp
med 168 och tog tredje pris i IFK-mästerskapen.
Samma placering blev det för Herbert Johans-
son i stavhopp. Herbert J. tog för övrigt hem
segern i de båda första tävlingarna i fem- och
tiokamp, som arrangerades hösten 1907.

Protest
”Som de igår tjänliga målställen i mat-

chen IK Vikingen och vårt lag II totalt
saknade de brukliga tvärribborna, få vi
härmed på vårt lags uppmaning protestera
mot nämnda matchs giltighet då utgången
af matchen uteslutande berodde på ofvan
berörda tillfällighet.” (16/12 1907)

”Obehagligt uppförande”
”I enlighet med styrelsens beslut af går-

dagen får jag härmed meddela, att det obe-
hag Edert uppförande förorsakat oss, för-
anledt till Edert strykande ur föreningen.”

Brev av denna lydelse gick i slutet av ja-
nuari 1908 från IFK-sekreteraren till cirka halv-
dussinet medlemmaroch är rätt betecknande för

den oro som karakteriserade föreningsarbetet
åren 1907—1909. Klarder framfördes från en
”oppositionsgrupp” möt styrelsen för dennas
sätt att sköta föreningens administration och
ekonomi och stridens vågor gick stundtals höga.
Allt ordnade emellertid upp sig så småningom,
till båtnad för föreningens fortsatta arbete.
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—08

Första segern över Öis gav eko

t fotbollvärlden.
Den 13 oktober 1907 är ett av föreningens

märkligaste minnesdatum. Då besegrade nämli-
gen Kamraterna för första gången Örgrytes

förstalag. Oisarna skulle egentligen ha mött
Uppsala-Kamraterna, men så blev dessa för-

hindrade och i stället ryckte våra blåvita in.

Ur referaten från matchen saxas:

”Då matchen började strax efter kl. 1
voro Idrottsplatsens åskådareplatser besatta
med en för göteborgsförhållanden stor pu-
blik, omkring 1.500 personer, bland hvilka
naturligtvis endast rådde en mening om
hvilket lag som skulle gå segrande ur stri-
den.

Orgrytarna, som spelade med den gan-
ska friska vinden i ryggen, gingo genast till
anfall med stor energi, men deras motstån-
dare försvarade sig lika energiskt. Rätt som
det var låg emellertid bollen i kamratmålet.
Det var Erik Lund, som endast några meter
från målet spelade in bollen. Under den
öfriga delen av halfleken fördes spelet
hufvudsakligen på Kamraternas sida, ehuru
dessa äfven gjorde flera vackra rusher hvil-
ka dock icke resulterade i något mål. För-
sta halfleken slutade alltså med 1—0 till
Orgrytes favör.

Under andra halftiden blef det genast
litet mera fart i spelet. Bollen gick upp och
ner på planen, och det märktes tydligt att
Kamraterna ansträngde sig för att taga igen
det förlorade målet, hvilket äfven lyckades
efter en kort stund.

Orgrytarna sågo litet förbluffade ut,
och forcerade sinaanfall, hvilka för öfrigt
gingo ganska slött. Snart hade dock Erik
Bergström med ett vackert skott skaffat
sitt lag ledningen med 2—1. Men de ener-
giska Kamraterna spelade allt mera upp
sig och deras centerforward dribblade gång
på gång fram bollen mot ÖOrgrytemålet.
Snart lade han också ett hårdt skott mot
ena hörnet, som Sandgren icke kunde mota,
och spelet stod åter lika. Matchen började
nu blifva riktigt intressant, och publikens
sympatier tycktes allt mera gå öfver till
det käcka Kamratlaget, hvilket också för-
tjänade detta till tack för sitt på alla håll
eleganta spel. Några minuter senare fingo
Kamraterna en hörnspark, hvilken resulte-
rade i mål. Detta tycktes blifva det gamla
mästerskapslaget för mycket, och deras spel
började blifva litet lifligare. De pressade
flera gånger hårdt, men kamratförsvaret
var väl på sin plats, och det blef i stället
Orgrytemålet, som innan matchens slut

ånyo fick en påhälsning. När domaren af-
blåste spelet stodo alltså Kamraterna såsom
segrare med 4—2.

Publikens jubel öfver deras vackra och
välförtjänta seger var oerhördt, och länge
dånade applåderna och bifallsropen ut öf-
ver planen.

Det var första gången på de 4 sista
åren, som ÖISI fått bita i gräset för något
svenskt lag.

Görteborgs-Kamraterna spelade på alla
händer mycket godt, särskildt var deras
forwardskedja delvis briljant. Deras center-
forward (Börjesson) torde vara Göteborgs
bästa dribbler, och i bollbehandling står
vänster inner, Fagrell, icke långt efter ho-
nom.”

Ett par månader senare tog Örgryte revansch
med 6—2, men det är ju en annanhistoria...

Friidrottarna var även nu livligt i farten.
Ernst Johnsson satte klubbrekord i höjdhopp
med 168 och tog tredje pris i IFK-mästerskapen.
Samma placering blev det för Herbert Johans-
son i stavhopp. Herbert J. tog för övrigt hem
segern i de båda första tävlingarna i fem- och
tiokamp, som arrangerades hösten 1907.

Protest
”Som de igår tjänliga målställen i mat-

chen IK Vikingen och vårt lag II totalt
saknade de brukliga tvärribborna, få vi
härmed på vårt lags uppmaning protestera
mot nämnda matchs giltighet då utgången
af matchen uteslutande berodde på ofvan
berörda tillfällighet.” (16/12 1907)

”Obehagligt uppförande”
”I enlighet med styrelsens beslut af går-

dagen får jag härmed meddela, att det obe-
hag Edert uppförande förorsakat oss, för-
anledt till Edert strykande ur föreningen.”

Brev av denna lydelse gick i slutet av ja-
nuari 1908 från IFK-sekreteraren till cirka halv-
dussinet medlemmaroch är rätt betecknande för

den oro som karakteriserade föreningsarbetet
åren 1907—1909. Klarder framfördes från en
”oppositionsgrupp” möt styrelsen för dennas
sätt att sköta föreningens administration och
ekonomi och stridens vågor gick stundtals höga.
Allt ordnade emellertid upp sig så småningom,
till båtnad för föreningens fortsatta arbete.
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—08

Första segern över Öis gav eko

t fotbollvärlden.
Den 13 oktober 1907 är ett av föreningens

märkligaste minnesdatum. Då besegrade nämli-
gen Kamraterna för första gången Örgrytes

förstalag. Oisarna skulle egentligen ha mött
Uppsala-Kamraterna, men så blev dessa för-

hindrade och i stället ryckte våra blåvita in.

Ur referaten från matchen saxas:

”Då matchen började strax efter kl. 1
voro Idrottsplatsens åskådareplatser besatta
med en för göteborgsförhållanden stor pu-
blik, omkring 1.500 personer, bland hvilka
naturligtvis endast rådde en mening om
hvilket lag som skulle gå segrande ur stri-
den.

Orgrytarna, som spelade med den gan-
ska friska vinden i ryggen, gingo genast till
anfall med stor energi, men deras motstån-
dare försvarade sig lika energiskt. Rätt som
det var låg emellertid bollen i kamratmålet.
Det var Erik Lund, som endast några meter
från målet spelade in bollen. Under den
öfriga delen av halfleken fördes spelet
hufvudsakligen på Kamraternas sida, ehuru
dessa äfven gjorde flera vackra rusher hvil-
ka dock icke resulterade i något mål. För-
sta halfleken slutade alltså med 1—0 till
Orgrytes favör.

Under andra halftiden blef det genast
litet mera fart i spelet. Bollen gick upp och
ner på planen, och det märktes tydligt att
Kamraterna ansträngde sig för att taga igen
det förlorade målet, hvilket äfven lyckades
efter en kort stund.

Orgrytarna sågo litet förbluffade ut,
och forcerade sinaanfall, hvilka för öfrigt
gingo ganska slött. Snart hade dock Erik
Bergström med ett vackert skott skaffat
sitt lag ledningen med 2—1. Men de ener-
giska Kamraterna spelade allt mera upp
sig och deras centerforward dribblade gång
på gång fram bollen mot ÖOrgrytemålet.
Snart lade han också ett hårdt skott mot
ena hörnet, som Sandgren icke kunde mota,
och spelet stod åter lika. Matchen började
nu blifva riktigt intressant, och publikens
sympatier tycktes allt mera gå öfver till
det käcka Kamratlaget, hvilket också för-
tjänade detta till tack för sitt på alla håll
eleganta spel. Några minuter senare fingo
Kamraterna en hörnspark, hvilken resulte-
rade i mål. Detta tycktes blifva det gamla
mästerskapslaget för mycket, och deras spel
började blifva litet lifligare. De pressade
flera gånger hårdt, men kamratförsvaret
var väl på sin plats, och det blef i stället
Orgrytemålet, som innan matchens slut

ånyo fick en påhälsning. När domaren af-
blåste spelet stodo alltså Kamraterna såsom
segrare med 4—2.

Publikens jubel öfver deras vackra och
välförtjänta seger var oerhördt, och länge
dånade applåderna och bifallsropen ut öf-
ver planen.

Det var första gången på de 4 sista
åren, som ÖISI fått bita i gräset för något
svenskt lag.

Görteborgs-Kamraterna spelade på alla
händer mycket godt, särskildt var deras
forwardskedja delvis briljant. Deras center-
forward (Börjesson) torde vara Göteborgs
bästa dribbler, och i bollbehandling står
vänster inner, Fagrell, icke långt efter ho-
nom.”

Ett par månader senare tog Örgryte revansch
med 6—2, men det är ju en annanhistoria...

Friidrottarna var även nu livligt i farten.
Ernst Johnsson satte klubbrekord i höjdhopp
med 168 och tog tredje pris i IFK-mästerskapen.
Samma placering blev det för Herbert Johans-
son i stavhopp. Herbert J. tog för övrigt hem
segern i de båda första tävlingarna i fem- och
tiokamp, som arrangerades hösten 1907.

Protest
”Som de igår tjänliga målställen i mat-

chen IK Vikingen och vårt lag II totalt
saknade de brukliga tvärribborna, få vi
härmed på vårt lags uppmaning protestera
mot nämnda matchs giltighet då utgången
af matchen uteslutande berodde på ofvan
berörda tillfällighet.” (16/12 1907)

”Obehagligt uppförande”
”I enlighet med styrelsens beslut af går-

dagen får jag härmed meddela, att det obe-
hag Edert uppförande förorsakat oss, för-
anledt till Edert strykande ur föreningen.”

Brev av denna lydelse gick i slutet av ja-
nuari 1908 från IFK-sekreteraren till cirka halv-
dussinet medlemmaroch är rätt betecknande för

den oro som karakteriserade föreningsarbetet
åren 1907—1909. Klarder framfördes från en
”oppositionsgrupp” möt styrelsen för dennas
sätt att sköta föreningens administration och
ekonomi och stridens vågor gick stundtals höga.
Allt ordnade emellertid upp sig så småningom,
till båtnad för föreningens fortsatta arbete.
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1907

—08

Första segern över Öis gav eko

t fotbollvärlden.
Den 13 oktober 1907 är ett av föreningens

märkligaste minnesdatum. Då besegrade nämli-
gen Kamraterna för första gången Örgrytes

förstalag. Oisarna skulle egentligen ha mött
Uppsala-Kamraterna, men så blev dessa för-

hindrade och i stället ryckte våra blåvita in.

Ur referaten från matchen saxas:

”Då matchen började strax efter kl. 1
voro Idrottsplatsens åskådareplatser besatta
med en för göteborgsförhållanden stor pu-
blik, omkring 1.500 personer, bland hvilka
naturligtvis endast rådde en mening om
hvilket lag som skulle gå segrande ur stri-
den.

Orgrytarna, som spelade med den gan-
ska friska vinden i ryggen, gingo genast till
anfall med stor energi, men deras motstån-
dare försvarade sig lika energiskt. Rätt som
det var låg emellertid bollen i kamratmålet.
Det var Erik Lund, som endast några meter
från målet spelade in bollen. Under den
öfriga delen av halfleken fördes spelet
hufvudsakligen på Kamraternas sida, ehuru
dessa äfven gjorde flera vackra rusher hvil-
ka dock icke resulterade i något mål. För-
sta halfleken slutade alltså med 1—0 till
Orgrytes favör.

Under andra halftiden blef det genast
litet mera fart i spelet. Bollen gick upp och
ner på planen, och det märktes tydligt att
Kamraterna ansträngde sig för att taga igen
det förlorade målet, hvilket äfven lyckades
efter en kort stund.

Orgrytarna sågo litet förbluffade ut,
och forcerade sinaanfall, hvilka för öfrigt
gingo ganska slött. Snart hade dock Erik
Bergström med ett vackert skott skaffat
sitt lag ledningen med 2—1. Men de ener-
giska Kamraterna spelade allt mera upp
sig och deras centerforward dribblade gång
på gång fram bollen mot ÖOrgrytemålet.
Snart lade han också ett hårdt skott mot
ena hörnet, som Sandgren icke kunde mota,
och spelet stod åter lika. Matchen började
nu blifva riktigt intressant, och publikens
sympatier tycktes allt mera gå öfver till
det käcka Kamratlaget, hvilket också för-
tjänade detta till tack för sitt på alla håll
eleganta spel. Några minuter senare fingo
Kamraterna en hörnspark, hvilken resulte-
rade i mål. Detta tycktes blifva det gamla
mästerskapslaget för mycket, och deras spel
började blifva litet lifligare. De pressade
flera gånger hårdt, men kamratförsvaret
var väl på sin plats, och det blef i stället
Orgrytemålet, som innan matchens slut

ånyo fick en påhälsning. När domaren af-
blåste spelet stodo alltså Kamraterna såsom
segrare med 4—2.

Publikens jubel öfver deras vackra och
välförtjänta seger var oerhördt, och länge
dånade applåderna och bifallsropen ut öf-
ver planen.

Det var första gången på de 4 sista
åren, som ÖISI fått bita i gräset för något
svenskt lag.

Görteborgs-Kamraterna spelade på alla
händer mycket godt, särskildt var deras
forwardskedja delvis briljant. Deras center-
forward (Börjesson) torde vara Göteborgs
bästa dribbler, och i bollbehandling står
vänster inner, Fagrell, icke långt efter ho-
nom.”

Ett par månader senare tog Örgryte revansch
med 6—2, men det är ju en annanhistoria...

Friidrottarna var även nu livligt i farten.
Ernst Johnsson satte klubbrekord i höjdhopp
med 168 och tog tredje pris i IFK-mästerskapen.
Samma placering blev det för Herbert Johans-
son i stavhopp. Herbert J. tog för övrigt hem
segern i de båda första tävlingarna i fem- och
tiokamp, som arrangerades hösten 1907.

Protest
”Som de igår tjänliga målställen i mat-

chen IK Vikingen och vårt lag II totalt
saknade de brukliga tvärribborna, få vi
härmed på vårt lags uppmaning protestera
mot nämnda matchs giltighet då utgången
af matchen uteslutande berodde på ofvan
berörda tillfällighet.” (16/12 1907)

”Obehagligt uppförande”
”I enlighet med styrelsens beslut af går-

dagen får jag härmed meddela, att det obe-
hag Edert uppförande förorsakat oss, för-
anledt till Edert strykande ur föreningen.”

Brev av denna lydelse gick i slutet av ja-
nuari 1908 från IFK-sekreteraren till cirka halv-
dussinet medlemmaroch är rätt betecknande för

den oro som karakteriserade föreningsarbetet
åren 1907—1909. Klarder framfördes från en
”oppositionsgrupp” möt styrelsen för dennas
sätt att sköta föreningens administration och
ekonomi och stridens vågor gick stundtals höga.
Allt ordnade emellertid upp sig så småningom,
till båtnad för föreningens fortsatta arbete.
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Rekord?: Svenska mästare redan

vid fyra års ålder.

Präglades 1908 av oroligheter inom för-
eningen så gick detta ingalunda ut över det
rent idrottsliga. Tvärtom kulminerade de senaste

årens framgångar, närmare bestämt söndagen
den 11 oktober, då Kamraterna för första gång-
en hemförde svenska mästerskapet i fotboll.
Rätt märkligt med tanke på att föreningen den
stora triumfdagen nätt och jämnt fyllt fyra år.
Utan att ha forskat närmare i saken måste det
anses för troligt, att denna bravad alltjämt är
rekord för svensk fotboll.

Finalmatchen spelades på Walhalla och mot-
ståndare var Uppsala-Kamraterna med seder-
mera ”bandydoktorn” Sune Almqvist i spetsen.
Det började minst sagt oroväckande för ”blå-
vitt”. Uppsalas första skott resulterade nämli-

gen i mål, efter först missförstånd mellan bac-
karna Konrad Törnqvist och Nisse Andersson,
och sedan en generalmiss av målvakten ”Smör-
Kalle” Andersson. Nåväl, det dröjde inte så

länge förrän ställningen var ”om ett” sedan
”Dompan” Fagrell dundrat in ett kanonskott.
Strax efteråt gjorde Valter Lidén, Kamraternas
vänsterhalv och en av föreningens bästa dribb-
lers genom tiderna, ett skådespelarnummer, som
tillhör det bästa i sin genre. Efter att ha dribb-
lat sig ända in i Uppsalas straffområde, mötte
han en av gästernas backar, fintade bort även

denne, men trasslade i samma ögonblick in sina
fötter i varandra och rullade runt. ”Straff-
spark!!!”, vrålade Valter så mycket han orkade
och ojade sig som om han råkat ut för en väldig

A-laget 1907—08. I övre raden fr. v.: Erik Börjesson, Konrad Törnqvist, Nils Andersson,
O. Rutgersson, Verner Johansson, Bror Rundberg. I nedre raden Lindoff Andersson, Arvid
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smäll. Ruben Gellbord, stockholmsdomaren, lät

sig genast duperas av de lidénska skådespelare-
konsterna och pekade obevekligt på straffpunk-
ten. Börjesson gjorde inget misstag och Kamra-
terna ledde med 2—1. När halvtid ingick stod
det emellertid åter jämnt i målprotokollet, 3—3,
men efter paus svarade de våra för enda full-
träffen och därmed var första mästerskapet och
inteckningen i den Rosénska pokalen ett faktum.

Att året var framgångsrikt även i övrigt,
vittnar matchstatistiken om: blott fyra neder-
lag på 27 matcher. Bl. a. besegrades Örgryte
två gånger och i båda fallen gällde det finaler
om den s .k. Krokslättspokalen. DM-segern
gick också till Kamraterna, vars enda plump i
protokollet var förlusten mot Stockholm i täv-
lingen om IFK-mästerskapet.

Första landslagsmännen

Sveriges första landskamp i fotboll ägde rum
i Göteborg den 12 juli 1908. 3.000 åskådare såg
blå-gult vinna med 11—3 och andelar i trium-
fen hade bl. a. Kamraternas Ove Eriksson, Nils

Andersson och Erik Börjesson, av vilka den

sistnämnde för övrigt svarade för fyra av de
svenska fullträffarna.

Ett par månader senare kom engelska lands-
laget till Göteborg och Walhalla. Nu utgjorde
Börjesson enda kamratinslaget i Sveriges lag.
Däremot kunde ”Börje” inte vara med i olym-
piatruppen till London, dit vi i stället fick
skicka Nisse Andersson, Fagrell och Valter Li-
dén, som alla medverkade i 0—2-matchen mot

Holland.

1998 var också debutåret för Kamraternas

internationella umgänge med hemmamatcher
mot danska Osterbro och B 93. Båda matcherna

slutade 3—3.

Första DM-teckneni fri idrott

kom också dessa år och erövrades i diskus

av Obadja Eriksson samt i stavhopp av Herbert
Johansson.

Reaktionen kommer
Var 1908 vad det rent idrottsliga beträffar

ett framgångsrikt år, så karakteriseras 1909

av en allmän reaktion. De oroligheter inom för-

eningen, som tidigare omnämnts, kulminerade 1908
i att revisorerna förklarade sig icke kunnatill-
styrka ansvarsfrihet för styrelsen, som icke
ansågs ha haft erforderlig ekonomisk kontroll
över föreningens verksamhet. Det blev ett stor-

migt årsmöte, som dock hade det goda med sig

att det rensade luften ganska ordentligt och
blev inledningen till en lugnare epok.

A-laget i fotboll fick stryk av Örgryte i

såväl DM som SM, men klarade i stället hem

Kamratmästerskapet efter storseger med 10—1
över Norrköping och knapp finaltriumf (3—2)
mot Gävle.

Strongt fjärdelag

Ärets kanske största glädjeimne inom fot-
bollen var fjärdelaget, som vann sin serie utan
poängförlust och med målkvoten 32—5. Elvan
spelade en utmärkt fotboll och var förmodligen
föreningens näst starkaste lag.
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smäll. Ruben Gellbord, stockholmsdomaren, lät

sig genast duperas av de lidénska skådespelare-
konsterna och pekade obevekligt på straffpunk-
ten. Börjesson gjorde inget misstag och Kamra-
terna ledde med 2—1. När halvtid ingick stod
det emellertid åter jämnt i målprotokollet, 3—3,
men efter paus svarade de våra för enda full-
träffen och därmed var första mästerskapet och
inteckningen i den Rosénska pokalen ett faktum.

Att året var framgångsrikt även i övrigt,
vittnar matchstatistiken om: blott fyra neder-
lag på 27 matcher. Bl. a. besegrades Örgryte
två gånger och i båda fallen gällde det finaler
om den s .k. Krokslättspokalen. DM-segern
gick också till Kamraterna, vars enda plump i
protokollet var förlusten mot Stockholm i täv-
lingen om IFK-mästerskapet.

Första landslagsmännen

Sveriges första landskamp i fotboll ägde rum
i Göteborg den 12 juli 1908. 3.000 åskådare såg
blå-gult vinna med 11—3 och andelar i trium-
fen hade bl. a. Kamraternas Ove Eriksson, Nils

Andersson och Erik Börjesson, av vilka den

sistnämnde för övrigt svarade för fyra av de
svenska fullträffarna.

Ett par månader senare kom engelska lands-
laget till Göteborg och Walhalla. Nu utgjorde
Börjesson enda kamratinslaget i Sveriges lag.
Däremot kunde ”Börje” inte vara med i olym-
piatruppen till London, dit vi i stället fick
skicka Nisse Andersson, Fagrell och Valter Li-
dén, som alla medverkade i 0—2-matchen mot

Holland.

1998 var också debutåret för Kamraternas

internationella umgänge med hemmamatcher
mot danska Osterbro och B 93. Båda matcherna

slutade 3—3.

Första DM-teckneni fri idrott

kom också dessa år och erövrades i diskus

av Obadja Eriksson samt i stavhopp av Herbert
Johansson.
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Var 1908 vad det rent idrottsliga beträffar

ett framgångsrikt år, så karakteriseras 1909
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ansågs ha haft erforderlig ekonomisk kontroll
över föreningens verksamhet. Det blev ett stor-

migt årsmöte, som dock hade det goda med sig

att det rensade luften ganska ordentligt och
blev inledningen till en lugnare epok.

A-laget i fotboll fick stryk av Örgryte i

såväl DM som SM, men klarade i stället hem

Kamratmästerskapet efter storseger med 10—1
över Norrköping och knapp finaltriumf (3—2)
mot Gävle.

Strongt fjärdelag

Ärets kanske största glädjeimne inom fot-
bollen var fjärdelaget, som vann sin serie utan
poängförlust och med målkvoten 32—5. Elvan
spelade en utmärkt fotboll och var förmodligen
föreningens näst starkaste lag.

 

Personalnyheter. |

Lysning tU äktenskap afkonnades i
går 1 Surte mellan —Göteborgskamraternas
sjätte lag och Surte idrottssällskaps tredje
lag. Matehen blef oafgjord med 3—8. :

ES

 

Hvad kan icke hävda I röt |
månaden. En tidvingserverar —icke bland

gäffelbitar utan I da silvarligare spalterna rå

följande nyheter.

Under Idröft lses 208 3 -

+ vänskapsmater spelades 1 går i Falkt-

pings kyrke Jöreta gången mellan. direktören |

tör Falköpings stråhattiabriks akticholag Juius |

Alvar BodaFalköping, ochfröken Judith Ki--

Innder. dotter till manufekturbandlaren Emil]

Kilander, Falköping, och bansmakeMatilda,
född Mörk. 3
'" Oehunder Personalnyhetett so toeeo

i släsning ull ärlenskap afkunnades: i går i

Surte mellan - Göteborgskamraternas sjötte Jag
"och Surte idrottssällskaps tredje lag, - Matehen  

"blef oafgjordmed33.   

59
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terna ledde med 2—1. När halvtid ingick stod
det emellertid åter jämnt i målprotokollet, 3—3,
men efter paus svarade de våra för enda full-
träffen och därmed var första mästerskapet och
inteckningen i den Rosénska pokalen ett faktum.

Att året var framgångsrikt även i övrigt,
vittnar matchstatistiken om: blott fyra neder-
lag på 27 matcher. Bl. a. besegrades Örgryte
två gånger och i båda fallen gällde det finaler
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gick också till Kamraterna, vars enda plump i
protokollet var förlusten mot Stockholm i täv-
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över föreningens verksamhet. Det blev ett stor-
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att det rensade luften ganska ordentligt och
blev inledningen till en lugnare epok.
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såväl DM som SM, men klarade i stället hem

Kamratmästerskapet efter storseger med 10—1
över Norrköping och knapp finaltriumf (3—2)
mot Gävle.

Strongt fjärdelag

Ärets kanske största glädjeimne inom fot-
bollen var fjärdelaget, som vann sin serie utan
poängförlust och med målkvoten 32—5. Elvan
spelade en utmärkt fotboll och var förmodligen
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konsterna och pekade obevekligt på straffpunk-
ten. Börjesson gjorde inget misstag och Kamra-
terna ledde med 2—1. När halvtid ingick stod
det emellertid åter jämnt i målprotokollet, 3—3,
men efter paus svarade de våra för enda full-
träffen och därmed var första mästerskapet och
inteckningen i den Rosénska pokalen ett faktum.

Att året var framgångsrikt även i övrigt,
vittnar matchstatistiken om: blott fyra neder-
lag på 27 matcher. Bl. a. besegrades Örgryte
två gånger och i båda fallen gällde det finaler
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gick också till Kamraterna, vars enda plump i
protokollet var förlusten mot Stockholm i täv-
lingen om IFK-mästerskapet.
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i Göteborg den 12 juli 1908. 3.000 åskådare såg
blå-gult vinna med 11—3 och andelar i trium-
fen hade bl. a. Kamraternas Ove Eriksson, Nils

Andersson och Erik Börjesson, av vilka den

sistnämnde för övrigt svarade för fyra av de
svenska fullträffarna.

Ett par månader senare kom engelska lands-
laget till Göteborg och Walhalla. Nu utgjorde
Börjesson enda kamratinslaget i Sveriges lag.
Däremot kunde ”Börje” inte vara med i olym-
piatruppen till London, dit vi i stället fick
skicka Nisse Andersson, Fagrell och Valter Li-
dén, som alla medverkade i 0—2-matchen mot

Holland.

1998 var också debutåret för Kamraternas

internationella umgänge med hemmamatcher
mot danska Osterbro och B 93. Båda matcherna

slutade 3—3.
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kom också dessa år och erövrades i diskus

av Obadja Eriksson samt i stavhopp av Herbert
Johansson.
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Var 1908 vad det rent idrottsliga beträffar

ett framgångsrikt år, så karakteriseras 1909

av en allmän reaktion. De oroligheter inom för-

eningen, som tidigare omnämnts, kulminerade 1908
i att revisorerna förklarade sig icke kunnatill-
styrka ansvarsfrihet för styrelsen, som icke
ansågs ha haft erforderlig ekonomisk kontroll
över föreningens verksamhet. Det blev ett stor-

migt årsmöte, som dock hade det goda med sig

att det rensade luften ganska ordentligt och
blev inledningen till en lugnare epok.

A-laget i fotboll fick stryk av Örgryte i

såväl DM som SM, men klarade i stället hem

Kamratmästerskapet efter storseger med 10—1
över Norrköping och knapp finaltriumf (3—2)
mot Gävle.

Strongt fjärdelag

Ärets kanske största glädjeimne inom fot-
bollen var fjärdelaget, som vann sin serie utan
poängförlust och med målkvoten 32—5. Elvan
spelade en utmärkt fotboll och var förmodligen
föreningens näst starkaste lag.
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smäll. Ruben Gellbord, stockholmsdomaren, lät

sig genast duperas av de lidénska skådespelare-
konsterna och pekade obevekligt på straffpunk-
ten. Börjesson gjorde inget misstag och Kamra-
terna ledde med 2—1. När halvtid ingick stod
det emellertid åter jämnt i målprotokollet, 3—3,
men efter paus svarade de våra för enda full-
träffen och därmed var första mästerskapet och
inteckningen i den Rosénska pokalen ett faktum.

Att året var framgångsrikt även i övrigt,
vittnar matchstatistiken om: blott fyra neder-
lag på 27 matcher. Bl. a. besegrades Örgryte
två gånger och i båda fallen gällde det finaler
om den s .k. Krokslättspokalen. DM-segern
gick också till Kamraterna, vars enda plump i
protokollet var förlusten mot Stockholm i täv-
lingen om IFK-mästerskapet.
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i Göteborg den 12 juli 1908. 3.000 åskådare såg
blå-gult vinna med 11—3 och andelar i trium-
fen hade bl. a. Kamraternas Ove Eriksson, Nils

Andersson och Erik Börjesson, av vilka den

sistnämnde för övrigt svarade för fyra av de
svenska fullträffarna.

Ett par månader senare kom engelska lands-
laget till Göteborg och Walhalla. Nu utgjorde
Börjesson enda kamratinslaget i Sveriges lag.
Däremot kunde ”Börje” inte vara med i olym-
piatruppen till London, dit vi i stället fick
skicka Nisse Andersson, Fagrell och Valter Li-
dén, som alla medverkade i 0—2-matchen mot
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mot danska Osterbro och B 93. Båda matcherna

slutade 3—3.
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av Obadja Eriksson samt i stavhopp av Herbert
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Reaktionen kommer
Var 1908 vad det rent idrottsliga beträffar

ett framgångsrikt år, så karakteriseras 1909

av en allmän reaktion. De oroligheter inom för-
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styrka ansvarsfrihet för styrelsen, som icke
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migt årsmöte, som dock hade det goda med sig
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såväl DM som SM, men klarade i stället hem

Kamratmästerskapet efter storseger med 10—1
över Norrköping och knapp finaltriumf (3—2)
mot Gävle.
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bollen var fjärdelaget, som vann sin serie utan
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föreningens näst starkaste lag.
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det emellertid åter jämnt i målprotokollet, 3—3,
men efter paus svarade de våra för enda full-
träffen och därmed var första mästerskapet och
inteckningen i den Rosénska pokalen ett faktum.
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gick också till Kamraterna, vars enda plump i
protokollet var förlusten mot Stockholm i täv-
lingen om IFK-mästerskapet.
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Andersson och Erik Börjesson, av vilka den
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sig genast duperas av de lidénska skådespelare-
konsterna och pekade obevekligt på straffpunk-
ten. Börjesson gjorde inget misstag och Kamra-
terna ledde med 2—1. När halvtid ingick stod
det emellertid åter jämnt i målprotokollet, 3—3,
men efter paus svarade de våra för enda full-
träffen och därmed var första mästerskapet och
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vittnar matchstatistiken om: blott fyra neder-
lag på 27 matcher. Bl. a. besegrades Örgryte
två gånger och i båda fallen gällde det finaler
om den s .k. Krokslättspokalen. DM-segern
gick också till Kamraterna, vars enda plump i
protokollet var förlusten mot Stockholm i täv-
lingen om IFK-mästerskapet.

Första landslagsmännen

Sveriges första landskamp i fotboll ägde rum
i Göteborg den 12 juli 1908. 3.000 åskådare såg
blå-gult vinna med 11—3 och andelar i trium-
fen hade bl. a. Kamraternas Ove Eriksson, Nils

Andersson och Erik Börjesson, av vilka den

sistnämnde för övrigt svarade för fyra av de
svenska fullträffarna.

Ett par månader senare kom engelska lands-
laget till Göteborg och Walhalla. Nu utgjorde
Börjesson enda kamratinslaget i Sveriges lag.
Däremot kunde ”Börje” inte vara med i olym-
piatruppen till London, dit vi i stället fick
skicka Nisse Andersson, Fagrell och Valter Li-
dén, som alla medverkade i 0—2-matchen mot

Holland.

1998 var också debutåret för Kamraternas

internationella umgänge med hemmamatcher
mot danska Osterbro och B 93. Båda matcherna

slutade 3—3.

Första DM-teckneni fri idrott

kom också dessa år och erövrades i diskus

av Obadja Eriksson samt i stavhopp av Herbert
Johansson.

Reaktionen kommer
Var 1908 vad det rent idrottsliga beträffar

ett framgångsrikt år, så karakteriseras 1909

av en allmän reaktion. De oroligheter inom för-

eningen, som tidigare omnämnts, kulminerade 1908
i att revisorerna förklarade sig icke kunnatill-
styrka ansvarsfrihet för styrelsen, som icke
ansågs ha haft erforderlig ekonomisk kontroll
över föreningens verksamhet. Det blev ett stor-

migt årsmöte, som dock hade det goda med sig

att det rensade luften ganska ordentligt och
blev inledningen till en lugnare epok.

A-laget i fotboll fick stryk av Örgryte i

såväl DM som SM, men klarade i stället hem

Kamratmästerskapet efter storseger med 10—1
över Norrköping och knapp finaltriumf (3—2)
mot Gävle.

Strongt fjärdelag

Ärets kanske största glädjeimne inom fot-
bollen var fjärdelaget, som vann sin serie utan
poängförlust och med målkvoten 32—5. Elvan
spelade en utmärkt fotboll och var förmodligen
föreningens näst starkaste lag.

 

Personalnyheter. |

Lysning tU äktenskap afkonnades i
går 1 Surte mellan —Göteborgskamraternas
sjätte lag och Surte idrottssällskaps tredje
lag. Matehen blef oafgjord med 3—8. :

ES

 

Hvad kan icke hävda I röt |
månaden. En tidvingserverar —icke bland

gäffelbitar utan I da silvarligare spalterna rå

följande nyheter.

Under Idröft lses 208 3 -

+ vänskapsmater spelades 1 går i Falkt-

pings kyrke Jöreta gången mellan. direktören |

tör Falköpings stråhattiabriks akticholag Juius |

Alvar BodaFalköping, ochfröken Judith Ki--

Innder. dotter till manufekturbandlaren Emil]

Kilander, Falköping, och bansmakeMatilda,
född Mörk. 3
'" Oehunder Personalnyhetett so toeeo

i släsning ull ärlenskap afkunnades: i går i

Surte mellan - Göteborgskamraternas sjötte Jag
"och Surte idrottssällskaps tredje lag, - Matehen  

"blef oafgjordmed33.   

59

smäll. Ruben Gellbord, stockholmsdomaren, lät

sig genast duperas av de lidénska skådespelare-
konsterna och pekade obevekligt på straffpunk-
ten. Börjesson gjorde inget misstag och Kamra-
terna ledde med 2—1. När halvtid ingick stod
det emellertid åter jämnt i målprotokollet, 3—3,
men efter paus svarade de våra för enda full-
träffen och därmed var första mästerskapet och
inteckningen i den Rosénska pokalen ett faktum.

Att året var framgångsrikt även i övrigt,
vittnar matchstatistiken om: blott fyra neder-
lag på 27 matcher. Bl. a. besegrades Örgryte
två gånger och i båda fallen gällde det finaler
om den s .k. Krokslättspokalen. DM-segern
gick också till Kamraterna, vars enda plump i
protokollet var förlusten mot Stockholm i täv-
lingen om IFK-mästerskapet.

Första landslagsmännen

Sveriges första landskamp i fotboll ägde rum
i Göteborg den 12 juli 1908. 3.000 åskådare såg
blå-gult vinna med 11—3 och andelar i trium-
fen hade bl. a. Kamraternas Ove Eriksson, Nils

Andersson och Erik Börjesson, av vilka den

sistnämnde för övrigt svarade för fyra av de
svenska fullträffarna.

Ett par månader senare kom engelska lands-
laget till Göteborg och Walhalla. Nu utgjorde
Börjesson enda kamratinslaget i Sveriges lag.
Däremot kunde ”Börje” inte vara med i olym-
piatruppen till London, dit vi i stället fick
skicka Nisse Andersson, Fagrell och Valter Li-
dén, som alla medverkade i 0—2-matchen mot

Holland.

1998 var också debutåret för Kamraternas

internationella umgänge med hemmamatcher
mot danska Osterbro och B 93. Båda matcherna

slutade 3—3.

Första DM-teckneni fri idrott

kom också dessa år och erövrades i diskus

av Obadja Eriksson samt i stavhopp av Herbert
Johansson.

Reaktionen kommer
Var 1908 vad det rent idrottsliga beträffar

ett framgångsrikt år, så karakteriseras 1909

av en allmän reaktion. De oroligheter inom för-

eningen, som tidigare omnämnts, kulminerade 1908
i att revisorerna förklarade sig icke kunnatill-
styrka ansvarsfrihet för styrelsen, som icke
ansågs ha haft erforderlig ekonomisk kontroll
över föreningens verksamhet. Det blev ett stor-

migt årsmöte, som dock hade det goda med sig

att det rensade luften ganska ordentligt och
blev inledningen till en lugnare epok.

A-laget i fotboll fick stryk av Örgryte i

såväl DM som SM, men klarade i stället hem

Kamratmästerskapet efter storseger med 10—1
över Norrköping och knapp finaltriumf (3—2)
mot Gävle.

Strongt fjärdelag

Ärets kanske största glädjeimne inom fot-
bollen var fjärdelaget, som vann sin serie utan
poängförlust och med målkvoten 32—5. Elvan
spelade en utmärkt fotboll och var förmodligen
föreningens näst starkaste lag.

 

Personalnyheter. |

Lysning tU äktenskap afkonnades i
går 1 Surte mellan —Göteborgskamraternas
sjätte lag och Surte idrottssällskaps tredje
lag. Matehen blef oafgjord med 3—8. :

ES

 

Hvad kan icke hävda I röt |
månaden. En tidvingserverar —icke bland

gäffelbitar utan I da silvarligare spalterna rå

följande nyheter.

Under Idröft lses 208 3 -

+ vänskapsmater spelades 1 går i Falkt-

pings kyrke Jöreta gången mellan. direktören |

tör Falköpings stråhattiabriks akticholag Juius |

Alvar BodaFalköping, ochfröken Judith Ki--

Innder. dotter till manufekturbandlaren Emil]

Kilander, Falköping, och bansmakeMatilda,
född Mörk. 3
'" Oehunder Personalnyhetett so toeeo

i släsning ull ärlenskap afkunnades: i går i

Surte mellan - Göteborgskamraternas sjötte Jag
"och Surte idrottssällskaps tredje lag, - Matehen  

"blef oafgjordmed33.   

59



4 EN AU SVERIGES FÖRNÄMSTA CENTERFORWARDS )

ERIK ORJESSON GENOM TIDERNA ÅREN 14908—19Z2Z SPELADE HAN
17 CANOSKAUPER "B8RJE", SOM HAN ALLMÄNT KALLADES... .

TA'UT BÄNKEN DÅ
"TYS ATTAN ÅA SÄTT DEJ S!//MAJA AA TRÖTT

   

      

  

  

    

  
  

 

  

ser: HADE ALLTID EN
MULLBANK INNANFOTO
CAPPEN NAR HAN

URADES

HAN VAR EN
STRÅLAN DE
ORIBBLER,
FARLIG FRAMFÖR
MÅL OCH ENORMT
SNABG

I HANS SINNE
FÖR CAGSPEC
VAR MINDRE
STARKT OcH
NÄR"BÖRJE "ock

s u BOLCELEGANTEN

EKIS" FRÅN ALK
| SPELADE TILL—-
wa "SAMMANS VAR

KEDJAN INTE
SÅ EFFEKTIV— MEN HÄRLIG

07 FOTBOLL FICK MAN SEZ lll

   
 

 

     

  

  

  

   

   
       

sasRNA, | N | SR S 25 ÖAAN NES
GNDPERS MrkäraLÖ
NR
  

60

4 EN AU SVERIGES FÖRNÄMSTA CENTERFORWARDS )

ERIK ORJESSON GENOM TIDERNA ÅREN 14908—19Z2Z SPELADE HAN
17 CANOSKAUPER "B8RJE", SOM HAN ALLMÄNT KALLADES... .

TA'UT BÄNKEN DÅ
"TYS ATTAN ÅA SÄTT DEJ S!//MAJA AA TRÖTT

   

      

  

  

    

  
  

 

  

ser: HADE ALLTID EN
MULLBANK INNANFOTO
CAPPEN NAR HAN

URADES

HAN VAR EN
STRÅLAN DE
ORIBBLER,
FARLIG FRAMFÖR
MÅL OCH ENORMT
SNABG

I HANS SINNE
FÖR CAGSPEC
VAR MINDRE
STARKT OcH
NÄR"BÖRJE "ock

s u BOLCELEGANTEN

EKIS" FRÅN ALK
| SPELADE TILL—-
wa "SAMMANS VAR

KEDJAN INTE
SÅ EFFEKTIV— MEN HÄRLIG

07 FOTBOLL FICK MAN SEZ lll

   
 

 

     

  

  

  

   

   
       

sasRNA, | N | SR S 25 ÖAAN NES
GNDPERS MrkäraLÖ
NR
  

60

4 EN AU SVERIGES FÖRNÄMSTA CENTERFORWARDS )

ERIK ORJESSON GENOM TIDERNA ÅREN 14908—19Z2Z SPELADE HAN
17 CANOSKAUPER "B8RJE", SOM HAN ALLMÄNT KALLADES... .

TA'UT BÄNKEN DÅ
"TYS ATTAN ÅA SÄTT DEJ S!//MAJA AA TRÖTT

   

      

  

  

    

  
  

 

  

ser: HADE ALLTID EN
MULLBANK INNANFOTO
CAPPEN NAR HAN

URADES

HAN VAR EN
STRÅLAN DE
ORIBBLER,
FARLIG FRAMFÖR
MÅL OCH ENORMT
SNABG

I HANS SINNE
FÖR CAGSPEC
VAR MINDRE
STARKT OcH
NÄR"BÖRJE "ock

s u BOLCELEGANTEN

EKIS" FRÅN ALK
| SPELADE TILL—-
wa "SAMMANS VAR

KEDJAN INTE
SÅ EFFEKTIV— MEN HÄRLIG

07 FOTBOLL FICK MAN SEZ lll

   
 

 

     

  

  

  

   

   
       

sasRNA, | N | SR S 25 ÖAAN NES
GNDPERS MrkäraLÖ
NR
  

60

4 EN AU SVERIGES FÖRNÄMSTA CENTERFORWARDS )

ERIK ORJESSON GENOM TIDERNA ÅREN 14908—19Z2Z SPELADE HAN
17 CANOSKAUPER "B8RJE", SOM HAN ALLMÄNT KALLADES... .

TA'UT BÄNKEN DÅ
"TYS ATTAN ÅA SÄTT DEJ S!//MAJA AA TRÖTT

   

      

  

  

    

  
  

 

  

ser: HADE ALLTID EN
MULLBANK INNANFOTO
CAPPEN NAR HAN

URADES

HAN VAR EN
STRÅLAN DE
ORIBBLER,
FARLIG FRAMFÖR
MÅL OCH ENORMT
SNABG

I HANS SINNE
FÖR CAGSPEC
VAR MINDRE
STARKT OcH
NÄR"BÖRJE "ock

s u BOLCELEGANTEN

EKIS" FRÅN ALK
| SPELADE TILL—-
wa "SAMMANS VAR

KEDJAN INTE
SÅ EFFEKTIV— MEN HÄRLIG

07 FOTBOLL FICK MAN SEZ lll

   
 

 

     

  

  

  

   

   
       

sasRNA, | N | SR S 25 ÖAAN NES
GNDPERS MrkäraLÖ
NR
  

60

4 EN AU SVERIGES FÖRNÄMSTA CENTERFORWARDS )

ERIK ORJESSON GENOM TIDERNA ÅREN 14908—19Z2Z SPELADE HAN
17 CANOSKAUPER "B8RJE", SOM HAN ALLMÄNT KALLADES... .

TA'UT BÄNKEN DÅ
"TYS ATTAN ÅA SÄTT DEJ S!//MAJA AA TRÖTT

   

      

  

  

    

  
  

 

  

ser: HADE ALLTID EN
MULLBANK INNANFOTO
CAPPEN NAR HAN

URADES

HAN VAR EN
STRÅLAN DE
ORIBBLER,
FARLIG FRAMFÖR
MÅL OCH ENORMT
SNABG

I HANS SINNE
FÖR CAGSPEC
VAR MINDRE
STARKT OcH
NÄR"BÖRJE "ock

s u BOLCELEGANTEN

EKIS" FRÅN ALK
| SPELADE TILL—-
wa "SAMMANS VAR

KEDJAN INTE
SÅ EFFEKTIV— MEN HÄRLIG

07 FOTBOLL FICK MAN SEZ lll

   
 

 

     

  

  

  

   

   
       

sasRNA, | N | SR S 25 ÖAAN NES
GNDPERS MrkäraLÖ
NR
  

60

4 EN AU SVERIGES FÖRNÄMSTA CENTERFORWARDS )

ERIK ORJESSON GENOM TIDERNA ÅREN 14908—19Z2Z SPELADE HAN
17 CANOSKAUPER "B8RJE", SOM HAN ALLMÄNT KALLADES... .

TA'UT BÄNKEN DÅ
"TYS ATTAN ÅA SÄTT DEJ S!//MAJA AA TRÖTT

   

      

  

  

    

  
  

 

  

ser: HADE ALLTID EN
MULLBANK INNANFOTO
CAPPEN NAR HAN

URADES

HAN VAR EN
STRÅLAN DE
ORIBBLER,
FARLIG FRAMFÖR
MÅL OCH ENORMT
SNABG

I HANS SINNE
FÖR CAGSPEC
VAR MINDRE
STARKT OcH
NÄR"BÖRJE "ock

s u BOLCELEGANTEN

EKIS" FRÅN ALK
| SPELADE TILL—-
wa "SAMMANS VAR

KEDJAN INTE
SÅ EFFEKTIV— MEN HÄRLIG

07 FOTBOLL FICK MAN SEZ lll

   
 

 

     

  

  

  

   

   
       

sasRNA, | N | SR S 25 ÖAAN NES
GNDPERS MrkäraLÖ
NR
  

60

4 EN AU SVERIGES FÖRNÄMSTA CENTERFORWARDS )

ERIK ORJESSON GENOM TIDERNA ÅREN 14908—19Z2Z SPELADE HAN
17 CANOSKAUPER "B8RJE", SOM HAN ALLMÄNT KALLADES... .

TA'UT BÄNKEN DÅ
"TYS ATTAN ÅA SÄTT DEJ S!//MAJA AA TRÖTT

   

      

  

  

    

  
  

 

  

ser: HADE ALLTID EN
MULLBANK INNANFOTO
CAPPEN NAR HAN

URADES

HAN VAR EN
STRÅLAN DE
ORIBBLER,
FARLIG FRAMFÖR
MÅL OCH ENORMT
SNABG

I HANS SINNE
FÖR CAGSPEC
VAR MINDRE
STARKT OcH
NÄR"BÖRJE "ock

s u BOLCELEGANTEN

EKIS" FRÅN ALK
| SPELADE TILL—-
wa "SAMMANS VAR

KEDJAN INTE
SÅ EFFEKTIV— MEN HÄRLIG

07 FOTBOLL FICK MAN SEZ lll

   
 

 

     

  

  

  

   

   
       

sasRNA, | N | SR S 25 ÖAAN NES
GNDPERS MrkäraLÖ
NR
  

60

4 EN AU SVERIGES FÖRNÄMSTA CENTERFORWARDS )

ERIK ORJESSON GENOM TIDERNA ÅREN 14908—19Z2Z SPELADE HAN
17 CANOSKAUPER "B8RJE", SOM HAN ALLMÄNT KALLADES... .

TA'UT BÄNKEN DÅ
"TYS ATTAN ÅA SÄTT DEJ S!//MAJA AA TRÖTT

   

      

  

  

    

  
  

 

  

ser: HADE ALLTID EN
MULLBANK INNANFOTO
CAPPEN NAR HAN

URADES

HAN VAR EN
STRÅLAN DE
ORIBBLER,
FARLIG FRAMFÖR
MÅL OCH ENORMT
SNABG

I HANS SINNE
FÖR CAGSPEC
VAR MINDRE
STARKT OcH
NÄR"BÖRJE "ock

s u BOLCELEGANTEN

EKIS" FRÅN ALK
| SPELADE TILL—-
wa "SAMMANS VAR

KEDJAN INTE
SÅ EFFEKTIV— MEN HÄRLIG

07 FOTBOLL FICK MAN SEZ lll

   
 

 

     

  

  

  

   

   
       

sasRNA, | N | SR S 25 ÖAAN NES
GNDPERS MrkäraLÖ
NR
  

60

4 EN AU SVERIGES FÖRNÄMSTA CENTERFORWARDS )

ERIK ORJESSON GENOM TIDERNA ÅREN 14908—19Z2Z SPELADE HAN
17 CANOSKAUPER "B8RJE", SOM HAN ALLMÄNT KALLADES... .

TA'UT BÄNKEN DÅ
"TYS ATTAN ÅA SÄTT DEJ S!//MAJA AA TRÖTT

   

      

  

  

    

  
  

 

  

ser: HADE ALLTID EN
MULLBANK INNANFOTO
CAPPEN NAR HAN

URADES

HAN VAR EN
STRÅLAN DE
ORIBBLER,
FARLIG FRAMFÖR
MÅL OCH ENORMT
SNABG

I HANS SINNE
FÖR CAGSPEC
VAR MINDRE
STARKT OcH
NÄR"BÖRJE "ock

s u BOLCELEGANTEN

EKIS" FRÅN ALK
| SPELADE TILL—-
wa "SAMMANS VAR

KEDJAN INTE
SÅ EFFEKTIV— MEN HÄRLIG

07 FOTBOLL FICK MAN SEZ lll

   
 

 

     

  

  

  

   

   
       

sasRNA, | N | SR S 25 ÖAAN NES
GNDPERS MrkäraLÖ
NR
  

60



Bandypremiär

”Kommittén för snö- & isidrott” hade det

rätt besvärligt i sitt arbete. Vintrarna på väst-
kusten har ju aldrig varit direkt arktiska och
det gällde därför att passa på varenda liten
köldknäpp om man ville åka skridskor. Trots

detta hade föreningen de första åren en hel del
medlemmar som tränade bandy på ”Näckros-
dammen” i ”Dalen” och 1909 utkämpades till
och med en vänskapsmatch mot Vänersborgs IF
i Vänersborg. Det blev stryk med 2—3, men
enligt uppgift lär vänersborgarna: ha haft god
hjälp av publiken, som fyllde upp hela hemma-
lagets mål och stoppade fyra bollar från Arvid
Fagrell, som annars skulle ha resulterat.

I februari arrangerades vidare en tävling i
skridskosegling och hastighetsåkning 500 m. på
sjön Aspen. Nils Nilsson vann den 8 kilometer
långa seglingen och ”Ceve” Linde tog hem 500
meter före Herbert Johansson.

Friidrottarna vann bl. a. fem segrar i Cen-
tralföreningens mästerskap. Obadja Eriksson tog
hem diskus, Oscar Andersson tresteg och Len-

nart Högberg 110 m. häck, höjdhopp (175) samt
släggkastning.

För övrigt var det livligt värre inom fri-
idrottssektionen, som ordnade poängtävlingar

snart sagt varje vecka. I SM, som avgjordes på
Walhalla, blev Herbert Johansson fyra i stav
med 3.00 och G. Johansson tog samma placering
i spjutkastning.

Quinton hette första engelska laget på göte-
borgsbesök. Kamraterna förlorade med 2—4,

men slog norska Lyn med sammasiffror.

Brev till en rekryt

”Beväringsrekryten
N:o 350 Nils Andersson
9:de kompaniet, Backamo.
Med anledning semifinalen om Corin-

thian Bowl, söndagen den 2 Maj d. å. i
hvilken vi till motståndare erhållit Örgryte
Idrottssällskap, har Styrelsen funnit nödigt
kalla samtliga våra I-lagsspelare till sam-
manträde å Handtverksföreningens lokal i
Göteborg Lördagen den 1 Maj kl. 5 em.

Betonande nödvändigheten af Eder när-
varo torde Ni hos vederbörande kompani-

chet vördsamt anhälla om permission för
såväl bevistande af sammanträdet ifråga
somför deltagande i matchen Söndag mid-
dag.

Med kännedom om Bohusläns regemen-
tes befäls vakna blick för idrottens bety-
delse och förut visat tillmötesgående vid
idrottsmäns permissionsanhållan för bevis-
tande af täflingar, tro vi oss ej behöfva
betvifla Eder närvaro här 1 Maj, hvarför
vi, hälsande Eder välkommen, teckna

Med kamratliga hälsningar

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg

Fri entré för damer

Annons från 1909:

”FOTBOLL

Söndagen den 16 Maj kl. 12 midd. mötas å

Idrottsplatsen

DJURGÄRDENS IDROTTSFÖRENING

Stockholm

och

GOTEBORGS-KAMRATERNA

Biljetter i förköp hos Herrekiperingsfirman

Prince af Wales, Östra Hamngatan 44.

Läktaren 1,25, 1:sta plats 0,75, 2:dra plats

0,50. Täflingsdagen vid ingången. Läktaren

1,50, 1:sta plats 1,00, 2:dra plats 0.50.

Medlemmarfri entré till Läktaren.

DAMER. Hvarje herre äger rätt medtaga en

; dam å sin biljett.
o

Tvenne damer å en biljett.

Idrottsföreningen Kamraterna

Styrelsen.

Utdrag ur brev:

”Dessutom. Att vi icke vilja böja oss
för Orgryte har Ni ock fullkomligt rätt i,
och det bör den som följt Örgrytes uppträ-
dande mot oss de tre sista åren ej förvåna
sig öfver. Mycket mera skulle härtill vara
att tillägga, men må det sagda vara nog,
detta till följd den ringa kännedom vi haf-
va om Eder person.”
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tes befäls vakna blick för idrottens bety-
delse och förut visat tillmötesgående vid
idrottsmäns permissionsanhållan för bevis-
tande af täflingar, tro vi oss ej behöfva
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Triumfer på löpande band gav åter

vind i seglen.
Motgångsåret 1909 avlöstes av ett ”de stora

triumfernas år”. 1910 blev nämligen det dittills
framgångsrikaste i Kamraternas historia. Fot-
bollspelarna tog för andra gången hem tävlingen
om Svenska mästerskapet, vann dessutom IFK-

mästerskapet och tävlingen om Krokslättspoka-
len och noterade en rad andra meriterande seg-
rar.

Största triumfen var givetvis SM-segern, där

Djurgården i finalmatchen på Walhalla den 16
oktober besegrades med 3—0. Så här lät det i
ett referat från evenemanget:

”Aldrig har väl en finalmatch motsetts
med en sådan spänning som dagens. Aldrig
ha Stockholms chanser att äntligen ta hem
mästaretiteln varit så stora, aldrig har ett
så fint klubblag som Djurgården gästat
Göteborg. Att gå igenom de föregående
omgångarna utan ett enda förloradt mål,
i förbifarten ännu en gång slående Uppsala-
Kamraterna med 5—0, det är en prestation,
som i alldeles särskild grad drog uppmärk-
samhetentill sig.

Göteborgs hopp stod till Kamraterna.
Deras fulla spelstyrka — i matchen mot

Norrköpingskamraterna — gaf hopp om
att fotbollpokalen också i år skulle kunna
stanna i Göteborg.

När Ruben Gelbord kl. 1.03 lät pipan
ljuda för Gtbgsafspark, hade 5.450 personer
passerat Walhallas turnstiles. Nattdimman
hade gjort planen en smula hal, hvaraf bol-
len också blef litet slintig.

Från första sparken blef det en ner-
vöst hård fart på spelet. Djurgårdarne lågo
alldeles tydligt öfver redan från början.
Den första chansen till mål har Djurgården
då Lindkvist efter fem min. spel skickar
in sin enda lyckade centring för dagen,
men samtliga andra forwards äro nervösa
och missar bollen. Efter 20 min. kommer
Magnusson bra upp, centrar alldeles precis
till Börjesson; nu, nu kommer målet! Jo
visst! Ett dåligt skott bredvid, Börjesson är
tydligen inte i humör — ännu. Halfleken
slutade utan mål.

Andra halflek blef det stundtals litet
af den stil och elegans öfver spelet, som
gör det till ett riktigt nöje att se en match.
Börjesson kom i tagen ett slag, men Fryk-
man passade honom fortfarande väl. Men
så, sju min. efter afspark, lockas Frykman
af Sandberg ut på vänstersidan, hvarpå

 
Svenska mästarna 1910. St. fr. 'v,: John Olsson, Konrad Törnqvist, Erik Alstam, Gustaf
Sandberg, Erik Börjesson, Carl Olsson, Harry Hellberg, Gustaf Magnusson. Knäst.: Henning

Svensson, Arvid Lundin, Nils Andersson.
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denne lyckas lura sin motståndare och ge
Börjesson bollen och så bär det af i rasande
fart. Börjesson löper ner mot högra stolpen,
och som en kanonkula susar bollen i vänstra
hörnet utan att Sahlin hann göra en rörelse
till placering eller parad.

Det lif, som nu uppstod, kan lättare
tänkas än beskrifvas. Om Börjesson låtit
kungöra, att han behöfde ett litet lån på
några tusen, skulle checkböckernas mång-
fald ha rägnat öfver plan!

Och nu fick spelet en annan karaktär.
Nu var det Göteborg, som en stund tog
rollen af den anfallande. Två minuter se-
nare drar vänsterflygeln i härligt samspel
upp bollen, Hellberg låter den smita utef-
ter målöppningen och Carl Olsson springer
rätt på den och tar den med sig in i nät.
Nytt jubel!

Fyra minuter före tid får Börjesson bol-
len. Vid midtlinjen går han förbi Sandlund
och väl framme vid mål stannar han och
skjuter förbi Sahlin.”

”Märkligt är, att icke i någon af de
föregående finalmatcherna om Svenska fot-
bollpokalen har det besegrade laget lämnat
planen utan att ha vunnit ett mål.”

Lyckosam premiär

Våren 1910 togs den nuvarande tävlings-
dräkten, blå-vitrandig tröja och blå byxor, i
bruk för första gången. Premiären var minst
sagt lyckosam, ty i den vänskapsmatch det gäll-
de slogs Uddevalla-Kamraterna tillbaka med

hela 10—1.

Snudd på serieseger

1910 debuterade också Svenska Serien. För
Kamraterna blev premiären nattsvart: stryk
borta mot AIK med 1—9. Nu gjordes ett par
radikala ändringar i laget och det blev genast
bättre. Efter första omgången låg laget på övre
halvan med goda chanser till slutlig topplace-
ring. I andra omgången nekade Svenska Fotboll-
förbundet Kamraterna att uppskjuta en match
mot Vestmanland-Nerikes BK i Orebro och då
det var total ebb i kassan måste de våra lämna
walk over. I första omgången hade de slagit
samma motståndare med 7—2. Det är troligt
att det blivit seger även i returmötet och vad
det skulle ha inneburit framgår av den första

sluttabellen för Svenska Serien:

Orgryte IS ...... 14 8 3 3 52—22
Allmänna IK .... 14 8 3 3 50—28 19

Göteborgs-Kamr. .. 14 8 2 4 41—32 138
Norrköpings-Kamr. 14 6 3 5 31—26 15
Fotbollsfören. .... 14 5 3 6 24—24 13

Vikingarne ...... 13 4 2 7 28—38 10

Vestm.-Ner. BK .. 13 3 2 8 25—50 38

Eskilstuna-Kamr. . 14 3 2 9 30—61 8

Protest och kamratmästare

I IFK-mästerskapet avancerade vårt lag till

finalen, där det dock blev stryk med 1—4 i
Norrköping. ”Peking” hade emellertid använt
sig av en ej kvalificerad spelare och efter pro-
test blev det omspel i Göteborg. Nu tog ”blå-
vitt” en lysande revansch och tog med en strå-
lande 7—1-seger hem mästerskapet och sin and-
ra inteckning i IFK-pokalen.

SM i brottning, DM i tennis!

Brottning stod på programmet alltsedan för-
eningen bildades och 1910 kom den första stora
framgången, då Harry Larsson blev svensk mäs-
tare i lättvikt och Ekman tog tredje pris i fjä-
dervikt. Om den sistnämndes insats heter det
bl. a.: &

”Slutkampen i fjädervikt stod mellan
A. Ekman, Göteborg och G. Borg, Malmö.
Det var en mycket spännande brottning och
flera gånger såg det hotande ut än för den
ena, än för den andra. Borg utgick som seg-
rare, trots det att Ekman en gång hade ett
tydligt fall på honom. Ekman afstod sedan
från att brottas om andra och tredje pris.”

Gustav Magnusson och Algot Rylander vann
samma år DM-titeln i tennis, dubbelspel för

herrar.

Ren storslam

I Kungsbackaloppet tog Kamraterna hem de
tre första samt dessutom femte och åttonde
platserna. Föreningens stora stjärna var Alex
Ahlgren, som vann tävlingen och dessutom bl. a.
triumferade i DM på 10.009 m. och i terrän2-

löpning.
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triumferade i DM på 10.009 m. och i terrän2-

löpning.
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19 1910denne lyckas lura sin motståndare och ge
Börjesson bollen och så bär det af i rasande
fart. Börjesson löper ner mot högra stolpen,
och som en kanonkula susar bollen i vänstra
hörnet utan att Sahlin hann göra en rörelse
till placering eller parad.

Det lif, som nu uppstod, kan lättare
tänkas än beskrifvas. Om Börjesson låtit
kungöra, att han behöfde ett litet lån på
några tusen, skulle checkböckernas mång-
fald ha rägnat öfver plan!

Och nu fick spelet en annan karaktär.
Nu var det Göteborg, som en stund tog
rollen af den anfallande. Två minuter se-
nare drar vänsterflygeln i härligt samspel
upp bollen, Hellberg låter den smita utef-
ter målöppningen och Carl Olsson springer
rätt på den och tar den med sig in i nät.
Nytt jubel!

Fyra minuter före tid får Börjesson bol-
len. Vid midtlinjen går han förbi Sandlund
och väl framme vid mål stannar han och
skjuter förbi Sahlin.”

”Märkligt är, att icke i någon af de
föregående finalmatcherna om Svenska fot-
bollpokalen har det besegrade laget lämnat
planen utan att ha vunnit ett mål.”

Lyckosam premiär

Våren 1910 togs den nuvarande tävlings-
dräkten, blå-vitrandig tröja och blå byxor, i
bruk för första gången. Premiären var minst
sagt lyckosam, ty i den vänskapsmatch det gäll-
de slogs Uddevalla-Kamraterna tillbaka med

hela 10—1.

Snudd på serieseger

1910 debuterade också Svenska Serien. För
Kamraterna blev premiären nattsvart: stryk
borta mot AIK med 1—9. Nu gjordes ett par
radikala ändringar i laget och det blev genast
bättre. Efter första omgången låg laget på övre
halvan med goda chanser till slutlig topplace-
ring. I andra omgången nekade Svenska Fotboll-
förbundet Kamraterna att uppskjuta en match
mot Vestmanland-Nerikes BK i Orebro och då
det var total ebb i kassan måste de våra lämna
walk over. I första omgången hade de slagit
samma motståndare med 7—2. Det är troligt
att det blivit seger även i returmötet och vad
det skulle ha inneburit framgår av den första

sluttabellen för Svenska Serien:

Orgryte IS ...... 14 8 3 3 52—22
Allmänna IK .... 14 8 3 3 50—28 19

Göteborgs-Kamr. .. 14 8 2 4 41—32 138
Norrköpings-Kamr. 14 6 3 5 31—26 15
Fotbollsfören. .... 14 5 3 6 24—24 13

Vikingarne ...... 13 4 2 7 28—38 10

Vestm.-Ner. BK .. 13 3 2 8 25—50 38

Eskilstuna-Kamr. . 14 3 2 9 30—61 8

Protest och kamratmästare

I IFK-mästerskapet avancerade vårt lag till

finalen, där det dock blev stryk med 1—4 i
Norrköping. ”Peking” hade emellertid använt
sig av en ej kvalificerad spelare och efter pro-
test blev det omspel i Göteborg. Nu tog ”blå-
vitt” en lysande revansch och tog med en strå-
lande 7—1-seger hem mästerskapet och sin and-
ra inteckning i IFK-pokalen.

SM i brottning, DM i tennis!

Brottning stod på programmet alltsedan för-
eningen bildades och 1910 kom den första stora
framgången, då Harry Larsson blev svensk mäs-
tare i lättvikt och Ekman tog tredje pris i fjä-
dervikt. Om den sistnämndes insats heter det
bl. a.: &

”Slutkampen i fjädervikt stod mellan
A. Ekman, Göteborg och G. Borg, Malmö.
Det var en mycket spännande brottning och
flera gånger såg det hotande ut än för den
ena, än för den andra. Borg utgick som seg-
rare, trots det att Ekman en gång hade ett
tydligt fall på honom. Ekman afstod sedan
från att brottas om andra och tredje pris.”

Gustav Magnusson och Algot Rylander vann
samma år DM-titeln i tennis, dubbelspel för

herrar.
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19

Orosmolnen hopade sig men solen

bröt åter fram.

”Sällan eller aldrig har det väl inom
den svenska idrottsrörelsen funnits en fråga
som satt sin prägel på en hel säsong så
djupt som fotbollförbundets diskvalifice-
ring av Göteborgs-Kamraternas fotbollag
och styrelse. Men intet ondt, som ej har
något godt till följd. Genom denna brutala
våldsgärning blottades en diktatorsvilja,
som i hänsynslöshet söker sin like”.

Ovanstående är ett utdrag ur en insändare i
”Nordiskt Idrottslif” för den 31 oktober 1911
och kan på sätt och vis stå som slutvinjett över
alla de tråkigheter, som föreningen utsattes för

1911.

Det började med att Erik Börjesson och John
Olsson gick över till Orgryte, en historia som
hade rätt litet av ”fair play” över sig. Fort-
satte med att A-lagskaptenen Nils Andersson
emigrerade till Amerika och avslutades med
att fotbollförbundet diskvalificerade hela sty-

relsen och avstängde A-laget från deltagande
i tävlingar av vilket slag det vara månde. Or-

saken till det sistnämnda var att föreningen av-
stod från deltagande i tävlingen om Corinthian
Bowl, till vilken den varken kallats eller inbju-
dits. Anton Johansson var sekreterare i fotboll-
förbundet på den tiden och då liksom senare
mindre noga med vilka medel han använde för
att få igenom vad han önskade. Nu genomdrev
han ”diskningen” inom förbundsstyrelsen, men
sedan domen överklagats gav Riksidrottsförbun-
dets överstyrelse Anton & Co. bakläxa och upp-
hävde domslutet. Nu tog Anton hämnd genom
att ”diska” Carl Helgesson och Carl Linde,
ordf. resp. sekreterare inom föreningen, på
grund av ”smädligt skrivsätt”. Brevet det rörde
sig om, skrevs långt före historien med Corin-
thian Bowl kom på tapeten!

Nåväl, trots att överstyrelsen frikände Kam-
ratstyrelsen och A-laget hade domen redan
gjort stor skada. Vår förening fick nämligen
icke möjlighet att försvara sitt svenska mäs-
terskap från närmast föregående år.

 
Kamraternas första individuella svenska mästare var gångaren K. A. Stafsing, som här leder ett

3.000-meterslopp på Valhalla 1915.
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saken till det sistnämnda var att föreningen av-
stod från deltagande i tävlingen om Corinthian
Bowl, till vilken den varken kallats eller inbju-
dits. Anton Johansson var sekreterare i fotboll-
förbundet på den tiden och då liksom senare
mindre noga med vilka medel han använde för
att få igenom vad han önskade. Nu genomdrev
han ”diskningen” inom förbundsstyrelsen, men
sedan domen överklagats gav Riksidrottsförbun-
dets överstyrelse Anton & Co. bakläxa och upp-
hävde domslutet. Nu tog Anton hämnd genom
att ”diska” Carl Helgesson och Carl Linde,
ordf. resp. sekreterare inom föreningen, på
grund av ”smädligt skrivsätt”. Brevet det rörde
sig om, skrevs långt före historien med Corin-
thian Bowl kom på tapeten!

Nåväl, trots att överstyrelsen frikände Kam-
ratstyrelsen och A-laget hade domen redan
gjort stor skada. Vår förening fick nämligen
icke möjlighet att försvara sitt svenska mäs-
terskap från närmast föregående år.
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Gränserna öppnas

1911 företogs första utomlandsresorna. I
Köpenhamn blev det stryk med hela 2—9 av

KB medan Kristianiauppgörelsen mot Lyn slu-

tade 4—4. Hemmamatchen mot norrmännen

nick däremot bättre: 4—1 till ”de kristna”.

Även första arrangemanget av en match mot
ett engelskt lag daterar sig från detta år. Midd-

lesbrough kom på göteborgsbesök och slog en
kombination med 4—1.

Friidrottens mera notabla händelser var, att

Karl Stafsing blev svensk mästare i gång 10.000
meter och samtidigt lade sig till med svenska

rekordet på distansen. Charles Luther, för-
eningens första ”store” sprinter, blev Kamrat-

mästare på 100 och 400 m. och slog vidare i ett IOIT
uppmärksammat lopp Örgrytes ”Knatten”
Lindberg på 200 m.

Kamratsällskapet

bildades den 25 augusti 1911 och därmed
fick föreningen en organisation, som tog hand
om idrottsgrenarna vid sidan av fotbollen.

Ekonomin för Kamratsällskapet var till en bör-
jan skral. ”Bl. a. inköpte man en klocka och
lottade ut. Den inbrakte Kr. 8:75. Ett förslag
att insätta denna summa på bank förkastades
alldenstund kassören måste betala hyra för den
strax dessförinnan förhyrda övningslokalen, en
källare med två små rum i Olivedalsgatan 15.”

Föreningens medlemsantal uppgick vid slutet
av 1911 till över 500.

Efter första storsegern mot Örgryte — 6—2 den 15 oktober 1911. St. fr. v.: Andersson,

Magnusson, Hellberg, C. Olsson, Ablmén, Fagrell, Lundin, Holmgren. Knäst.: Henning Svensson,

John Karlsson, Lilienberg.
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1912

”Det bästa klubblag som någonsin

funnits”.

”I söndags spelades den sjette uttag-

ningsmatchen (för olympiska spelen) i Wal-
halla, då Göteborgs-Kamraterna mötte ett
kombinerat lag af de bästa spelarna i Sve-
rige. Kamraterna voro förtjänta af äran att
få spela mot detta lag, ty intet annat
svenskt lag har haft sådana framgångar de
sista säsongerna och intet annat svenskt
klubblag torde f. n. kunna mäta sig med
Kamraterna. Också visade Kamraterna i
denna match att de pretentioner, man satt
på dem, ej varit för högt uppdrifna, och
presenterade hela matchen ett spel, hvar-
till vi ej på länge sett maken till i Göte-
borg. Ja, det torde ej vara för mycket sagt,
att Kamraterna, i den form de nuäro, är

det starkaste klubblag, som någonsin fun-

nits i Sverige.”

Det ströddes som synes ett stort fång rosor
för den blåvita elva som spelade oavgjort, 1—1,

mot blivande olympialaget. Föremål för be-
römmet var John Karlsson, Henning Svensson,

Konrad Törnqvist, Gustaf Magnusson, Th. An-

dersson, Knut Holmgren, Harry Hellberg, Carl
Olsson, Arvid Fagrell, Arvid Mellin, Artur Lun-
din.

Danskt beröm

Under påsken företogs den andra resan till
Köpenhamn, där KB, liksom året innan, stod

för värdskapet. Kamraterna fick stryk med
3—1, men gjorde en match för vilken de fick
många berömmande ord i den danska huvud-
stadspressen.

Så här skrev ”Idraetten”:

”Göteborgslaget, som skärtorsdagen spe-
lade mot KB, beredde åskådarna en behag-
lig öfverraskning, i det att det spelade
bättre än något svenskt lag, som tidigare
prövat sina krafter mot ett danskt lag.
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Denna gång hängde det på ett hår för dan-
skarna att vinna, och först i matchens allra
sista minuter lyckades de försäkra sig om
segern.”

Återbörade flyktingar

Erik Börjesson och John Olsson återvände
inte långt efter ovannämnda matchtill förening-
en efter sin så omskrivna ”utflykt” till Örgryte
och fick bl. a. vara med om att vinna Kamrat-
mästerskapet, DM, Göteborgs-Pokalen och

Svensk-Norska pokalen. De remplacerade Fag-
rell och Mellin i laget från ”olympiamartchen”
och därmed fick Kamraterna ett A-lag, där var-

enda man var eller så småningom blev lands-
lagsspelare!

”Gobben” Lund

började låta tala om sig. Han spelade vän-
sterback i juniorlaget och var bl. a. med om att
vinna Junior-pokalen efter finalseger över Or-
gryte med 2—1. Att det var klass på juniorlaget
— ”Hermes” som det kallades — framgår av
att förutom Våldus Lund, ytterligare fyra i el-
van, så småningom fick dra på sig landslags-
dressen, nämligen Erik Liljenberg, Karl Johans-

son, Sven Friberg och Caleb Schylander.

Alex. Ahlgren

var föreningens stora friidrottsstjärna och
även en av Sveriges klarast lysande. Vid täv-
lingar i Hälsingborg satte han nytt världsrekord
i marathonlöpning och i Kristiania noterade
han världens dittills bästa tid på 20.000 m. Han
blev svensk mästare i entimmeslöpning, satte
nytt rekord i Kungsbackaloppet och ledde över-
lägset SM i marathon, då han måste bryta på
grund av muskelsträckning.

Charles Luther och H. Carlsson var distrik-
tets dominerande sprinters och Adolf Johans-
son en av de bästa på 10.000 m., där han vann
CM och blev SM-trea.
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borg. Ja, det torde ej vara för mycket sagt,
att Kamraterna, i den form de nuäro, är

det starkaste klubblag, som någonsin fun-
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Det ströddes som synes ett stort fång rosor
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Oroligt på Walhalla.

Första seriesegern.

Orgryte hade alltsedan Kamraterna börjat

”sticka upp” en farlig rival på fotbollplanen
och lidelsernas vågor gick ofta mycket höga då
lagen drabbade samman. Alltsom oftast Akarak-

teriserades uppgörelserna av ”störande inter-
mezzon” och särskilt gick det hett till 1912 och

1913. Förstnämnda året gällde det en match i

allsvenska serien, där Erik Börjesson i stridens

hetta slogs till marken av en öisare och när se-
dan Kamraterna i matchens slutsekunder lura-
des på en straffspark kunde föreningens många
anhängare bland publiken inte hålla sig lugna
längre. Det blev rena invasionen på plan av
åskådare, som ”ville prata” med såväl öisarna

som domaren Ruben Gellbord.

Äret därpå spelade klubbarna en vänskaps-
match, men så mycken vänskap att tala om
förefanns inte. Det togs och gavs smällar från

båda håll och publiken råkade i uppror. Nu
tyckte polisen att det hade gått väl långt och
summan av kardemumman blev att fyra spelare,
tre öisare och en IFK-are, fick en stämning på
halsen och dömdestill böter på 10 och 5 kro-
nor!

Svettigaste säsongen

1913 blev det jobbigaste året dittills för fot-
bollaget, som var i elden från tidigt i januari
till annandag jul. 41 matcher avverkades och
det på ett synnerligen framgångsrikt sätt. Blott
fyra förluster noterades nämligen och pricken
över Y'et var första segern i Svenska serien, där
sluttabellen hade följande utseende:

IFK Göteborg .... 10 7 2 1 25—9 16

Örgryte IS ...... 10 6 1 3 36—14 13

AIK oosososseses 10 6 0 4 23—27 12

Djurgården ...... 10 5 0 5 19—25 10

IFK Uppsala .... 10 3 1 6 22—23 7

IFK Norrköping .. 10 0 2. 8 7—34 2

— — —

Höstomgången i 1913—14 års serie blev en
glänsande fortsättning på vårens framgångar
och i tur och ordning radades följande segrar

upp: —Orgryte 1—0, Norrköping 7—1, 1913
—Djurgården 2—0, —Uppsala 4—2 och —AIK
6—1.

Det var första gången ett lag genomfört en
serieomgång utan poängförlust och efter den
bravaden betecknades Kamraterna som Sveriges
bästa lag genom tiderna.

Malörten i glädjebägaren beredde SM-tur-
neringen, där ”blåvitt” slogs ut av Johanneshof.

I stället vann Kamraterna IFK-mästerskapet

för tredje gången och blev distriktsmästare efter
finalseger över Örgryte. B-laget vann sin klass
i Götégborgsserien och hemförde dessutom ”Bra-

gehornet” och till sist vann juniorlaget återigen
tävlingen om Juniorpokalen.
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Klubblaget i blågult — blev landslag

mot Norge.
Som ett erkännande för de många fram-

gångarna fick Kamraterna förtroendet att re-
presentera Sverige i landskampen mot Norge i

Kristiania, en ära som varken förr eller senare

vederfarits någon svensk klubb.

Den 26 oktober sprang alltså följande kam-
rater skrudade i den blågula landslagsdräkten
in på landskampsarenan i den norska huvud-
staden: John Karlsson, Henning Svensson, Kon-

rad Törnqvist, Gustaf Magnusson, Th. Anders-
son, Knut Holmgren, John Karlsson, Carl Ols-

son, Erik Börjesson, Erik Hjelm och Artur Lun-
din.

Rent siffermässigt blev matchen kanske inte
den framgång man på svenskt håll bespetsat
sig på, ty norrmännen spelade oavgjort 1—1,
men icke förty gjorde Kamraterna god propa-
ganda för svensk fotboll, vilket bl. a. framgår

av följande kritik i ”Norsk Idraetsblad”:

”Det svenska laget var ett kraftigt och
väl samspelt lag. Goalkeepern Karlsson var
säker som ett patentlås. Han stod högt
öfver, hvad vi här hemma äro vana att se
af våra keepers. Backarna voro stora och
kraftiga, missade aldrig och läto aldrig
någon på egen hand gå förbi sig. Halfbac-
karna voro goda och följde ypperligt med
både i anfall och försvar. Forwards voro
tydligen väl samspelta. Passningarna voro
precisa och snabba. Börjessons teknik ver-
kade alldeles förbluffande, och våra cen-
terforwards ha mycket att lära af hans
utmärkta placering, både af sig själf och
de passningar, han gjorde.”

Luthersprinteretta
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— — —
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Fyra raka seriesegrar.

Ullevi blir verklighet.

1915 och 1916 var rätt likartade vad fram-
gångar för fotbollen beträffar. Kamraterna
hade, tycktes det, tagit seger i Svenska serien
på entreprenad och vann den för tredje och
fjärde året i följd. Lika programenligt blev för-
eningen utslagen ur SM-turneringen, där det av

någon outgrundlig anledning verkade som om
spelarna omöjligt skulle kunna göra sig gällan-
de. 1915 var det senare tiders kära antagonist
Gais som satte krokben genom att vinna med
3—2 och året därpå blev det 2—4 baklänges i
semifinal mot AIK.

Triangelserien mellan Gais, Kamraterna och

Orgryte fick sin föregångare i och med ätt
Göteborgs-Tidningen uppsatte ett vandrings-
pris, om vilket föreningarna skulle mötas två

gånger varje år. Första året blev en stor kam-
rattriumf, vilken belyses av tabellen:

Kamraterna ........ 4 4 0 0 10—1 3

Orgryté ............ 4 202 3—5 4

GAIS ...s.ssosocsco0sa 4 0 0 4 2-9 0

Seger som gav eko

Till följd av kriget kom det internationella
utbytet att inskränkas till nordiska lag och spe-
ciellt då danska.

Den 11 juni 1915 vann Kamraterna sin dit-

tills största seger. Ett starkt kombinerat danskt
lag, nära nog identiskt med landslaget, gästade
Göteborg efter att ett par dagar tidigare ha
varit i Stockholm och vunnit med 4—1 mot
AIK. Börjesson gjorde matchens enda mål och
detta hälsades på så sätt att ”ett tusenfaldigt
jubel rungade ut i rymden, åskådare här och där
dansadesig yra, hattar, käppar etc., sågos i luf-

ten, burna af en fullmättad glädjeatmosfär!”
Ja, si! Det var en seger det!

Den 17 september 1917

invigdes Ullevi, eller Ullervi som dåtida
namnet var, och därmed fick föreningen för

första gången en ”egen” idrottsplats. Tidigare

 

1915

 

10—0 mot Norrköping svarade den här elvan för 1914. Fr. v.: Lund, Magnusson, Eiserman,

Börjesson, Törnqvist, Rylander, Svensson, Schylander, Borssén, Hjelm, Holmgren och Noring.
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1916 hade man ju med mer eller mindre stor möda
lyckats hysa in fotbollspelarna i Balders Hage,
Walhalla och på Idrottsplatsen.

Invigningen blev mycket högtidlig med myn-
dighetspersoner i mängd på hedersläktaren, mu-
sik av Göta arrtilleris musikkår och defilering
med drygt 200 deltagare. General Balck invig-

ningstalade, ”Du gamla, du fria” sjöngs unisont
och Stenhammars ”Sverige” samt ”Hör oss
Svea” av en sångkör, och sedan var det klart

för invigningsmatch. Den gick mellan Akade-
misk Boldklubb från Köpenhamn och Kamraterna

och meningen var att segrarna skulle få motta
det nyuppsatta vandringspriset. Något sådant
delades dock inte ut, ty uppgörelsen slöt oav-
gjord utan mål.

Erik Backman

var den stora friidrottstjärnan under dessa

år och dokumenterade sig rätt snart som en

av landets främsta medel- och långdistanslöpare.

Toppen på sin karriär nådde han dock några
år senare, då han flyttat till Tidaholm, men
även som göteborgare vann han segrar på lö-

pande band och skrev in sitt namn på flera

platser i föreningens rekordtabell.

— —

Populäre Adolf Johansson vann Kungsbacka-
loppet 1915 och framstod därmed som Sveriges
bäste ”old boys”.

Bland utgifter för 1916 finner man en på
102:—, gällande bandymatcher. Den stränga
vintern gjorde att föreningens ”kommitté för
snö- & isidrott” åter fick en del att göra.

 
Laget som den 11 juni 1915 slog en dansk kombination med 1—0. St. fr. v.: Borssén, Hjelm,
Börjesson, Törnqvist, Magnusson, Schylander, Ahlmén. Knäst.: Lund, John Karlsson, Henning

Svensson, Eiserman.
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Walhalla och på Idrottsplatsen.

Invigningen blev mycket högtidlig med myn-
dighetspersoner i mängd på hedersläktaren, mu-
sik av Göta arrtilleris musikkår och defilering
med drygt 200 deltagare. General Balck invig-

ningstalade, ”Du gamla, du fria” sjöngs unisont
och Stenhammars ”Sverige” samt ”Hör oss
Svea” av en sångkör, och sedan var det klart

för invigningsmatch. Den gick mellan Akade-
misk Boldklubb från Köpenhamn och Kamraterna

och meningen var att segrarna skulle få motta
det nyuppsatta vandringspriset. Något sådant
delades dock inte ut, ty uppgörelsen slöt oav-
gjord utan mål.

Erik Backman

var den stora friidrottstjärnan under dessa

år och dokumenterade sig rätt snart som en

av landets främsta medel- och långdistanslöpare.

Toppen på sin karriär nådde han dock några
år senare, då han flyttat till Tidaholm, men
även som göteborgare vann han segrar på lö-

pande band och skrev in sitt namn på flera

platser i föreningens rekordtabell.

— —

Populäre Adolf Johansson vann Kungsbacka-
loppet 1915 och framstod därmed som Sveriges
bäste ”old boys”.

Bland utgifter för 1916 finner man en på
102:—, gällande bandymatcher. Den stränga
vintern gjorde att föreningens ”kommitté för
snö- & isidrott” åter fick en del att göra.
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Internatträning med utspisning

på Ullervi.
”Styrelsen godkände under hand vid-

tagna åtgärder, hvarigenom föreningens re-
presentationsspelare, till ett antal af c:a
15 st., skulle undergå 3—4 veckors kondi-
tionsträning på Ullevi samt därvid äfven
vara boende där, erhålla frukost- och af-
tonmål, etc. Såsom massör anställdes tills
vidare Einar Rothman mot ett arvode af
150 kronor per månad. Samtidigt beslöts
göra hemställan hos Göteborgs Idrottsför-
bunds Förlags AB, att detta med hälften
deltoge i de kostnader, som kommeatt upp-
stå i samband med träningen.”

(Utdrag ur styrelseprotokoll
av den 20/3 1917)

Internatträningen gav omgående resultat i

ett par uppmärksammade segrar, men så små-
ningom inträffade en viss reaktion hos spelarna

och slutomdömet blev, att denna ”amerikanska”

träning icke var att rekommendera.

Första köpenhamnstriumfen

Danska KB hade ju haft för vana att dra
det längsta strået i matcherna mot Kamraterna,
ja, överhuvud taget mot svenska lag, och hemma
i Köpenhamn var danskarna direkt omöjliga
att göra något åt. Det väckte därför stor och

berättigad uppmärksamhet i hela svenska fot-
bollsvärlden, när Kamraterna i april 1917 tog
sig ofoget före att slå KB med 3—1 nere i den
danska huvudstaden. Matchen gällde Pix-poka-
len och så här lät det i ett referat:

”Kamraternaställde upp utan Börjesson,
varför laget enligt mångas mening icke kun-
de ha någon som helst utsikt till seger.
Kamraterna verkade mycket nervösa och
deras spel var mycket trevande. Efter 16
min. spel sände Poul Nielsen bollen in i
Kamraternas mål över huvudet på Rylan-
der. Spelet gick därefter upp och ned, men

 
I väntan på Stockholms-expressens avgång. F7. v.: ”Gobben” Lund, Georg Carlsson, Carl
Olsson, Henning Svensson, Gustaf Magnusson, Konrad Törnqvist, Harald Lund, Henry Ahlmén,

Herbert Johansson, Rolf Borssén.

71

1917

Internatträning med utspisning

på Ullervi.
”Styrelsen godkände under hand vid-

tagna åtgärder, hvarigenom föreningens re-
presentationsspelare, till ett antal af c:a
15 st., skulle undergå 3—4 veckors kondi-
tionsträning på Ullevi samt därvid äfven
vara boende där, erhålla frukost- och af-
tonmål, etc. Såsom massör anställdes tills
vidare Einar Rothman mot ett arvode af
150 kronor per månad. Samtidigt beslöts
göra hemställan hos Göteborgs Idrottsför-
bunds Förlags AB, att detta med hälften
deltoge i de kostnader, som kommeatt upp-
stå i samband med träningen.”

(Utdrag ur styrelseprotokoll
av den 20/3 1917)

Internatträningen gav omgående resultat i

ett par uppmärksammade segrar, men så små-
ningom inträffade en viss reaktion hos spelarna

och slutomdömet blev, att denna ”amerikanska”

träning icke var att rekommendera.

Första köpenhamnstriumfen

Danska KB hade ju haft för vana att dra
det längsta strået i matcherna mot Kamraterna,
ja, överhuvud taget mot svenska lag, och hemma
i Köpenhamn var danskarna direkt omöjliga
att göra något åt. Det väckte därför stor och

berättigad uppmärksamhet i hela svenska fot-
bollsvärlden, när Kamraterna i april 1917 tog
sig ofoget före att slå KB med 3—1 nere i den
danska huvudstaden. Matchen gällde Pix-poka-
len och så här lät det i ett referat:

”Kamraternaställde upp utan Börjesson,
varför laget enligt mångas mening icke kun-
de ha någon som helst utsikt till seger.
Kamraterna verkade mycket nervösa och
deras spel var mycket trevande. Efter 16
min. spel sände Poul Nielsen bollen in i
Kamraternas mål över huvudet på Rylan-
der. Spelet gick därefter upp och ned, men

 
I väntan på Stockholms-expressens avgång. F7. v.: ”Gobben” Lund, Georg Carlsson, Carl
Olsson, Henning Svensson, Gustaf Magnusson, Konrad Törnqvist, Harald Lund, Henry Ahlmén,

Herbert Johansson, Rolf Borssén.

71

1917

Internatträning med utspisning

på Ullervi.
”Styrelsen godkände under hand vid-

tagna åtgärder, hvarigenom föreningens re-
presentationsspelare, till ett antal af c:a
15 st., skulle undergå 3—4 veckors kondi-
tionsträning på Ullevi samt därvid äfven
vara boende där, erhålla frukost- och af-
tonmål, etc. Såsom massör anställdes tills
vidare Einar Rothman mot ett arvode af
150 kronor per månad. Samtidigt beslöts
göra hemställan hos Göteborgs Idrottsför-
bunds Förlags AB, att detta med hälften
deltoge i de kostnader, som kommeatt upp-
stå i samband med träningen.”

(Utdrag ur styrelseprotokoll
av den 20/3 1917)

Internatträningen gav omgående resultat i

ett par uppmärksammade segrar, men så små-
ningom inträffade en viss reaktion hos spelarna

och slutomdömet blev, att denna ”amerikanska”

träning icke var att rekommendera.

Första köpenhamnstriumfen

Danska KB hade ju haft för vana att dra
det längsta strået i matcherna mot Kamraterna,
ja, överhuvud taget mot svenska lag, och hemma
i Köpenhamn var danskarna direkt omöjliga
att göra något åt. Det väckte därför stor och

berättigad uppmärksamhet i hela svenska fot-
bollsvärlden, när Kamraterna i april 1917 tog
sig ofoget före att slå KB med 3—1 nere i den
danska huvudstaden. Matchen gällde Pix-poka-
len och så här lät det i ett referat:

”Kamraternaställde upp utan Börjesson,
varför laget enligt mångas mening icke kun-
de ha någon som helst utsikt till seger.
Kamraterna verkade mycket nervösa och
deras spel var mycket trevande. Efter 16
min. spel sände Poul Nielsen bollen in i
Kamraternas mål över huvudet på Rylan-
der. Spelet gick därefter upp och ned, men

 
I väntan på Stockholms-expressens avgång. F7. v.: ”Gobben” Lund, Georg Carlsson, Carl
Olsson, Henning Svensson, Gustaf Magnusson, Konrad Törnqvist, Harald Lund, Henry Ahlmén,

Herbert Johansson, Rolf Borssén.

71

1917

Internatträning med utspisning

på Ullervi.
”Styrelsen godkände under hand vid-

tagna åtgärder, hvarigenom föreningens re-
presentationsspelare, till ett antal af c:a
15 st., skulle undergå 3—4 veckors kondi-
tionsträning på Ullevi samt därvid äfven
vara boende där, erhålla frukost- och af-
tonmål, etc. Såsom massör anställdes tills
vidare Einar Rothman mot ett arvode af
150 kronor per månad. Samtidigt beslöts
göra hemställan hos Göteborgs Idrottsför-
bunds Förlags AB, att detta med hälften
deltoge i de kostnader, som kommeatt upp-
stå i samband med träningen.”

(Utdrag ur styrelseprotokoll
av den 20/3 1917)

Internatträningen gav omgående resultat i

ett par uppmärksammade segrar, men så små-
ningom inträffade en viss reaktion hos spelarna

och slutomdömet blev, att denna ”amerikanska”

träning icke var att rekommendera.

Första köpenhamnstriumfen

Danska KB hade ju haft för vana att dra
det längsta strået i matcherna mot Kamraterna,
ja, överhuvud taget mot svenska lag, och hemma
i Köpenhamn var danskarna direkt omöjliga
att göra något åt. Det väckte därför stor och

berättigad uppmärksamhet i hela svenska fot-
bollsvärlden, när Kamraterna i april 1917 tog
sig ofoget före att slå KB med 3—1 nere i den
danska huvudstaden. Matchen gällde Pix-poka-
len och så här lät det i ett referat:

”Kamraternaställde upp utan Börjesson,
varför laget enligt mångas mening icke kun-
de ha någon som helst utsikt till seger.
Kamraterna verkade mycket nervösa och
deras spel var mycket trevande. Efter 16
min. spel sände Poul Nielsen bollen in i
Kamraternas mål över huvudet på Rylan-
der. Spelet gick därefter upp och ned, men

 
I väntan på Stockholms-expressens avgång. F7. v.: ”Gobben” Lund, Georg Carlsson, Carl
Olsson, Henning Svensson, Gustaf Magnusson, Konrad Törnqvist, Harald Lund, Henry Ahlmén,

Herbert Johansson, Rolf Borssén.

71

1917

Internatträning med utspisning

på Ullervi.
”Styrelsen godkände under hand vid-

tagna åtgärder, hvarigenom föreningens re-
presentationsspelare, till ett antal af c:a
15 st., skulle undergå 3—4 veckors kondi-
tionsträning på Ullevi samt därvid äfven
vara boende där, erhålla frukost- och af-
tonmål, etc. Såsom massör anställdes tills
vidare Einar Rothman mot ett arvode af
150 kronor per månad. Samtidigt beslöts
göra hemställan hos Göteborgs Idrottsför-
bunds Förlags AB, att detta med hälften
deltoge i de kostnader, som kommeatt upp-
stå i samband med träningen.”

(Utdrag ur styrelseprotokoll
av den 20/3 1917)

Internatträningen gav omgående resultat i

ett par uppmärksammade segrar, men så små-
ningom inträffade en viss reaktion hos spelarna

och slutomdömet blev, att denna ”amerikanska”

träning icke var att rekommendera.

Första köpenhamnstriumfen

Danska KB hade ju haft för vana att dra
det längsta strået i matcherna mot Kamraterna,
ja, överhuvud taget mot svenska lag, och hemma
i Köpenhamn var danskarna direkt omöjliga
att göra något åt. Det väckte därför stor och

berättigad uppmärksamhet i hela svenska fot-
bollsvärlden, när Kamraterna i april 1917 tog
sig ofoget före att slå KB med 3—1 nere i den
danska huvudstaden. Matchen gällde Pix-poka-
len och så här lät det i ett referat:

”Kamraternaställde upp utan Börjesson,
varför laget enligt mångas mening icke kun-
de ha någon som helst utsikt till seger.
Kamraterna verkade mycket nervösa och
deras spel var mycket trevande. Efter 16
min. spel sände Poul Nielsen bollen in i
Kamraternas mål över huvudet på Rylan-
der. Spelet gick därefter upp och ned, men

 
I väntan på Stockholms-expressens avgång. F7. v.: ”Gobben” Lund, Georg Carlsson, Carl
Olsson, Henning Svensson, Gustaf Magnusson, Konrad Törnqvist, Harald Lund, Henry Ahlmén,

Herbert Johansson, Rolf Borssén.

71

1917

Internatträning med utspisning

på Ullervi.
”Styrelsen godkände under hand vid-

tagna åtgärder, hvarigenom föreningens re-
presentationsspelare, till ett antal af c:a
15 st., skulle undergå 3—4 veckors kondi-
tionsträning på Ullevi samt därvid äfven
vara boende där, erhålla frukost- och af-
tonmål, etc. Såsom massör anställdes tills
vidare Einar Rothman mot ett arvode af
150 kronor per månad. Samtidigt beslöts
göra hemställan hos Göteborgs Idrottsför-
bunds Förlags AB, att detta med hälften
deltoge i de kostnader, som kommeatt upp-
stå i samband med träningen.”

(Utdrag ur styrelseprotokoll
av den 20/3 1917)

Internatträningen gav omgående resultat i

ett par uppmärksammade segrar, men så små-
ningom inträffade en viss reaktion hos spelarna

och slutomdömet blev, att denna ”amerikanska”

träning icke var att rekommendera.

Första köpenhamnstriumfen

Danska KB hade ju haft för vana att dra
det längsta strået i matcherna mot Kamraterna,
ja, överhuvud taget mot svenska lag, och hemma
i Köpenhamn var danskarna direkt omöjliga
att göra något åt. Det väckte därför stor och

berättigad uppmärksamhet i hela svenska fot-
bollsvärlden, när Kamraterna i april 1917 tog
sig ofoget före att slå KB med 3—1 nere i den
danska huvudstaden. Matchen gällde Pix-poka-
len och så här lät det i ett referat:

”Kamraternaställde upp utan Börjesson,
varför laget enligt mångas mening icke kun-
de ha någon som helst utsikt till seger.
Kamraterna verkade mycket nervösa och
deras spel var mycket trevande. Efter 16
min. spel sände Poul Nielsen bollen in i
Kamraternas mål över huvudet på Rylan-
der. Spelet gick därefter upp och ned, men

 
I väntan på Stockholms-expressens avgång. F7. v.: ”Gobben” Lund, Georg Carlsson, Carl
Olsson, Henning Svensson, Gustaf Magnusson, Konrad Törnqvist, Harald Lund, Henry Ahlmén,

Herbert Johansson, Rolf Borssén.

71

1917



1917 några särskilt farliga situationer uppstodo
icke. Två min. före paus spelade Lund en
långboll från mittlinjen mot KB:s mål. Mål-
vakten var säker på att taga bollen men
fumlade, och kulan rullade över linjen.
Kamraterna hade fått sitt första mål!

Efter paus arbetade göteborgarna upp
sig. Efter 17 min. spel igångsattes ett bril-
jant anfall, Lundin passade till Carlsson, vil-
ken blixtsnabbt sköt i mål. Detta var da-
gens vackraste mål. Ett par minuter senare
löpte Carlsson ensam upp, dribblade förbi
Brysting och sände ånyo en boll förbi den
danske målvakten. Kamraterna hade för
första gången besegrat KB.”

Femte raka seriesegern

Sin vana trogen plockade förstalaget för
femte gången i följd hem segern i Svenska se-
rien. Så här såg sluttabellen ut:

Göteborg ........ 10 8 0 2 34— 38 16

Örgryte ......... 10 6 1 3 27—15 13

AIK oosososrosra 10 4 2 4 17—24 10

Helsingborg ...... 10 3 1 6 15—19 =29

Djurgården ...... 10 2 2 6 11—20 6

Norrköping ...... 10 2 2 6 15—33 6

Lika programenligt som seriesegern togs hem,
lika programenligt blev det stopp i SM-turne-
ringen, nu mot Djurgården, som vann med 2—1.

Däremot vanns ”Triangelserien” för andra året

å rad.
B-laget gjorde en strong säsong och hemför-

de för alltid ”Bragehornet”. Reserverna spelade
25 matcher under året, vann 20 och förlorade 2.

Ett prydligt facit!

Svensk urpremiär

Under sommaren arrangerades en handicap-

turnering i fotboll för seniorlagen II—V och de
två juniorlagen. Matcherna spelades på Exercis-
heden och som segrare i turneringen, den första
i sitt slag i Sverige, utgick juniorlag II!

Bandybesök i Danmark

Den stränga vintern satte fart på bandyspe-
larna. Kamraterna deltog i såväl serie som DM,
men båda tävlingarna kunde icke genomföras
till förfång för vårt lag, som ledde serien och
ansågs ha en god chans att även bli distrikts-
mästare.
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Som första svenska bandylag besökte Kam-

raterna Danmark och vann i Köpenhamn över
Dansk Bandyunion med hela 8—0. Blåvitt del-

tog också för första och enda gången i SM-
turneringen i bandy. I första omgången avfär-
dades Örgryte med 7—2 och i den andra skulle
storlaget Västerås SK ha svarat för motståndet,
men då hade vintern redan dragit sin kos från

de göteborgska breddgraderna...

Werner Magnusson var ”årets storlöpare”
inom föreningen med bl. a. DM-tecken i terräng
och 6:e-placering på 10.000 i SM. Tillsammans
med en del andra av föreningens löpare var han
dessutom med om att vinna Svenska Dagbladets
stafett för ”lag från städer utom Stockholms
distrikt”.

Kägelklubben IFK

Under det namnetstartades, i augusti 1917,
bowlingen inom föreningen. ”Det är de gamla
pojkarnas speciella idrottsövning” ansågs på

 

den tiden bowlingspelet vara. Bland ”de gamla
pojkarna”, som började rulla klot på kägel-
banan i Arkaden, märktes: Herbert Johansson,
Erik Alstam, Werner Sandberg och Oscar An-
dersson, för att nu nämna några bland pionjä-
rerna.

Första klubbmästerskapet avgjordes våren
1918 och mästare blev Harald Lund. Storfavo-
riten Oscar Andersson fick nöja sig med fjärde
plats.

Erik Backmans stora år

Vår storlöpare Erik Backman hade 1918 sitt
bästa årdittills och dokumenterade sig som Sve-

riges bäste långdistansare. Han satte sålunda
svenskt rekord på 10.000 m. och 5 eng. mil och
blev på förstnämnda distansen svensk mästare.

Josef Holsner och Werner Magnusson vann
IFK-mästerskapen på resp. 1.500 och 10.000 m.

och i stafettlöpning hemförde föreningen många
meriterande segrar, bl. a. Göteborg runt.

Föreningens friidrottare defilera vid invigningen av Balders Hage.
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Äntligen da capo på mästerskapet.
”Det var en gång ett lag som inte gärna

ville resa till Stockholm och spela final-
match och därför protesterade det. Mentill
ingen nytta. Undras om det laget i dag är
mycket förargat över att det fick lov att
spela i Stockholm? Antag att vederbörande
fallit undan och matchen blivit förflyttad
till Göteborg och antag också, att resultatet
blivit detsamma. Vilken match är då mest
värd, den som vunnits på neutral plan eller
eller den, om vilken de besegrade kunat
komma med en sådan god ursäkt för neder-
laget som att vinnarna hade alla fördelar,
eftersom de spelade på hemmaplan, sluppo
resa och därtill hade publikens moraliska
stöd i ryggen?”

Dennareflexion gjordes i Nordiskt Idrotts-
lif sedan Kamraterna efter sju års fruktlösa för-
sök nu äntligen lyckades vinna svenska mäster-

skapet i fotboll för tredje gången. Finalmot-
ståndare var Hälsingborg, som fick stryk med
hela 5—0. Dessförinnan hade de våra i tur och
ordning besegrat Gais med 5—3, Örgryte med

2—0 samt Sirius med 6—1.

Mästarna hette: Sven Rylander, Valdus

Lund, Henning Svensson, arl Olsson, Konrad

Törnqvist, Henry Almén, Eric Eiserman, Caleb

Schylander, Herbert ”Murren” Carlsson, Erik

Hjelm och Moje Sandberg. Två ordinarie, Karl

Johansson och Erik Börjesson, var på grund av
sjukdom förhindrade delta i finalmatchen.

”Murren” Carlsson gjorde en praktmatch
— hela laget spelade för övrigt utmärkt — och
1 spelarkritiken hette det bl. a.:

”Herbert Carlsson ledde kedjan alldeles
utmärkt, delade ut bollarna med god ur-
skiljning och företog själv en del djärva
frambrytningar. Valet mellan honom och
Börje till federationslaget torde bli mycket
kvistigt att verkställa. Börje kan vara
bättre än Herbert i går, men ban kan också
vara oerhört mycket sämre. Frågan är då,
om man skall föredraga en temperaments-
spelare eller en som mantorde kunnalita på
ligger i och arbetar efter bästa förmåga och
i alla väder.”

Har det någonsin hänt att en svensk klubb
samtidigt förfogat över två sådana kedjeledare

som ”Börje” och ”Murren”? Knappast.

SM-tecknen kom som ett brev på posten, ty
detta år hade till följd av kriget resekostnader-
na stigit så till den grad att Svenska Fotbolls-

förbundet icke ansåg sig kunna arrangera Sven-
ska Serien, den tävlingen i vilken Kamraterna
abbonerat på segern i hela fem år.

En privat serie arrangerades mellan Kamra-
terna, ÖIS, AIK och Djurgården om ett av
landshövding von Sydow skänkt hederspris.
Kamraterna vann tävlingen med 11 poäng av

12 möjliga. Den enda poängen förlorades till
Örgryte, som noterade 1—0 i tävlingens sista
match.

A-laget förlorade blott två matcher 1918.
Märkligt nog var det första (2—3 mot IFK
Malmö i, Malmö) och sista (2—3 mot ÖIS) mat-
cherna för året.

— — —

1918 utkom första numret av ”Götebourgs-
Kamraternas Medlemsblad”.

Gustaf Waller var det året revisor och in-
ledde därmed sin långa bana som förtroendeman
inom föreningen.

 
”Murren” och ”Gobben” Lund i lektagen.
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— — —
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”Murren” och ”Gobben” Lund i lektagen.
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DM enda mästerskapet första

jubileumsåret.

Backmans framgångar fortsatte 1919, då han

slog svenska rekordet på 5.000 m., blev nordisk
mästare på samma distans, engelsk dito på 4
eng. mil och svensk dito på 10.000 m. Werner
Magnusson vann SM på 20.000 m. och Josef
Holsner närmade sig mer och mer den abso-
luta elitklassen på medeldistans och blev lands-
lagsman på såväl 809 som 1.500 meter.

Jubileumsåret 1919 fick föreningen nöja sig
med distriktsmästerskapet i fotboll. Hoppet om
att kunna försvara SM-värdigheten grusades re-
dan i första omgången, där Gais visade sig ofint
nog att besegra jubilarerna med 3—0.

Plåster på såren blev förutom DM-segern
dubbelvinst mot gamla bekantingen KB, vilket
resulterade i att Kamraterna för alltid hemförde
det tre år tidigare av Göteborgs Aftonblad upp-

satta vandringspriset. |
Jubileumsåret bjöd vidare på amerikansk

fotboll i form av Bethlehem Steel, som gjort en
rad uppmärksammade matcher under sin Sveri-

ge-turné, men mot Kamraterna stötte på den
s. k. pumpen och förlorade med 1—3.

”Moje Sandberg har blivit bandydamernas
tränare. Blir Rothman massör tro?” (Notis i

Medlemsbladet).

Distriktsmästare i bandy

Det blev litet vinter även 1919 och bandy-
spelarna hann med fyra matcher, som alla re-
sulterade i seger. I tur och ordning noterades

sålunda triumfer med 8—1 och 9—0 mot Borås
VIK, 6—0 mot Redbergslid och 4—2 mot Or-
gryte. Sistnämnda match gällde som DM-final
och elvan som tog föreningens enda mästerska-
p i ”vinterns fotboll” var följande: Rylander,

Söderbom, Fagrell, Eiserman, Sjöberger, Gran-
berg, Gustafsson, Sandberg, Mellin, Borgström,

Linde.

 

BANDYLAGET 1919.
Fr. v.: Linde, Eiserman, Gyring, Sandberg, Sjöberger, Borgström, Rylander, Söderbom, Hoffman,

F. Andersson och Otterström.
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På äventyr i Tyskland. Längst t. v. Sven Rylander, i mitten Moje Sandberg.

 

KAR

Startskottet går. På innerbanan Erik Backman, närmast honom Adolf ”Boysen” Johansson.

Bland funktionärerna t. h. upptäcks Herbert Johansson.
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1920 B-laget Kamratmästare!
1920 blev ett mellanår för A-laget, men där-

emot firade reserverna stora triumfer och vann
Göteborgsseriens tre högsta klasser. B-laget blev
till och med Kamratmästare efter finalseger i
Västerås med 3—2. Dessutom hemfördes CM.

För A-laget gick det som sagt sämre. Det
avancerade dock till semifinalen i SM, där
emellertid Djurgården satte stopp för vidare
avancemang.

Svenska serien startade på nytt och började
dåligt för de våra med tre raka nederlag mot
AIK (0—1), Djurgården (1—3) och Hälsing-
borg (0—1). Det bättare sig dock som tur var
och efter en oavgjord match mot Örgryte av-
slutades höstsäsongen med 6—0 mot Norrkö-
ping, 5—1 mot Gais och 5—0 mot IFK Malmö.

Största internationella meriten under året
var 6—2-segern över B 93 på Ullevi.

För sent uppvaknande
”Efter femton minuters spel hade Zan-

der gjort 4 mål för Uddevalla och då först
började våra spelare att vakna upp och
tänka på att de hade klubbor i händerna.
Nattens jubileumsfirande låg dem dock fort-
farande i fatet... eller rättare sagt huvu-

 

det, och de kunde aldrig få igång något
verkligt bra spel”. (Bandymatch mot Udde-
valla trettondagen 1920. Res. 5—38).

”Gobben och Ceve fylla 25, resp. 30 år den
4 april. Med anledning härav anordna de båda
en bättre baluns å Grand Hotel söndagen den
4 april med början lörd. den 3 april på aftonen”.

Två friidrotts-olympier

Föreningens fria idrott seglade för förliga
vindar. Två man, Josef Holsner och Werner

Magnusson, representerade Sverige i Olympiska
spelen i Antwerpen, där Holsner var med i
Sveriges bronslag i laglöpning 3.000 meter och
Magnusson deltog på 10.000 m., där han dock

slogs ut i försöken.
Erik Söderbom försvarade i olympiernas

frånvaro föreningens färger på hemmaplan, där
han bl. a. besegrade amerikanaren Joei Ray i
Borås och blev knappt slagen av amrisen på
800 m. i Göteborg.
DM i terräng blev som vanligt rena IFK-

defileringen med Werner Magnusson som seg-

rare före tre klubbkamrater, och även de övriga
göteborgska mästerskapstävlingarna dominerades
av IFK, som plockade ihop hela 13 DM-tecken.

Andralaget 1905—06. St. fr. v.: Wilh. Boije af Gennäs, Eric Dablström, Algot Berndtsson,
Oswald Dablström, Herbert Johansson. Mittraden: Åke Brunbäck, Hugo Olsson, Stellan

Strömberg. Nederst: Sten Hallberg, Arthur Andersson, Ernst Jonsson. De prydliga dräkterna
syddes av Herberts mamma och syster.
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Magnusson, representerade Sverige i Olympiska
spelen i Antwerpen, där Holsner var med i
Sveriges bronslag i laglöpning 3.000 meter och
Magnusson deltog på 10.000 m., där han dock

slogs ut i försöken.
Erik Söderbom försvarade i olympiernas

frånvaro föreningens färger på hemmaplan, där
han bl. a. besegrade amerikanaren Joei Ray i
Borås och blev knappt slagen av amrisen på
800 m. i Göteborg.
DM i terräng blev som vanligt rena IFK-

defileringen med Werner Magnusson som seg-

rare före tre klubbkamrater, och även de övriga
göteborgska mästerskapstävlingarna dominerades
av IFK, som plockade ihop hela 13 DM-tecken.

Andralaget 1905—06. St. fr. v.: Wilh. Boije af Gennäs, Eric Dablström, Algot Berndtsson,
Oswald Dablström, Herbert Johansson. Mittraden: Åke Brunbäck, Hugo Olsson, Stellan

Strömberg. Nederst: Sten Hallberg, Arthur Andersson, Ernst Jonsson. De prydliga dräkterna
syddes av Herberts mamma och syster.
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Sjutton fotbollag, tränare engageras.

1921 verkade det som om alla fotbollbitna

grabbar i Göteborg fått för sig att de skulle
gå till Kamraterna. Det blev rena invasionen

av spelare och föreningen mönstrade inte mindre
än sjutton (17) lag — skandinaviskt rekord.

Det kolossala intresset parat med en relativt

god ekonomi gjorde att föreningen beslöt enga-

gera en tränare för fotbollspelarna och det blev
ungraren Alexander Brody, en skicklig herre,
som bland annat spelat internationellt för
Ungern 23 gånger.

SM-turnerandet inskränkte sig till två mat-
cher, båda mot Örgryte som vann omspelet med
1—0 sedan första uppgörelsen slutat mållös.

I serien gick det halvbra, vilket resulterade

i en slutlig femteplacering. Ljuspunkten var
DM-turneringen, där mästerskapet hemfördes

efter 5—0 mot Sanna, 5—1 mot Örgryte och
2—1 i finalen mot Fässberg.

Långresor företogs såväl inom- som utom-
lands. Propagandamatcher spelades sålunda i
södra Norrland och vad det internationella be-
träffar deltog Gunnar Wenzel, Henning Svens-
son, Erik Hjelm och Moje Sandberg i ett göte-
borgslags turné till Ungern.

Ungerska mästarna MTK gjorde sedan åter-
visit för att delta i Göteborgs-Tidningens fot-
bollsvecka. Segrare i denna blev Kamraterna
efter 2—1-vinst i avgörande matchen mot ung-
rarna. En triumf att minnas!

Adolf Forsberg,

.eldsjälen i Kamratsällskapet alltsedan dess
bildande 1911, rapporterade alltjämt fram-
gåhgar för friidrottarna. Werner Magnusson

vann återigen SM på 20 km och Erik Söderbom
blev SM-tvåa på såväl 800 som 1500 m. Ett
stort knippe DM- och CM-tecken gick dessutom

till föreningen.

Adolf ”Boysen” Johansson tycktes inte vilja

ge sig. Vid 43 års ålder sprang han för 13:e
gången i följd Kungsbackaloppet och placerade

sig på andra plats. En pigg ”åldring”.

Digraste matchprogrammet

hade A-laget 1922, då inte mindre än 45
matcher spelades. Blott sex förlustmatcher note-
rades, vilket vittnar om att standarden alltjämt

var hög.

SM-deltagandet stoppades i tredje omgången
av Hälsingborg. I serien gick det rätt bra och
efter höstomgångens slut låg laget på tredje
plats med fina chanser till ytterligare avance-
mang.

Enda mästerskapet för året kom i den från
1921 uppskjutna finalen om Kamratmästerska-
pet, där Eskilstuna slogs tillbaka med 2—0.

”Gobben” Lund, Henning Svensson, Erik

Hjelm, ”Murren” Karlsson och Erik Levin sva-
rade för årets kamratrepresentation i landslaget.

Det internationella utbytet var livligt. Stör-
sta händelsen var matchen mot berömda engel-
ska ligalaget Arsenal, som fick nöja sig med en
knapp 3—2-seger.

 
Alexander Brody, förste utländske tränaren.
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1922

80

Ullevibanan i blockad.

Juniorerna utan Danmarksresa.

”Göteborgs fotbollvärld har drabbats av
ett hårt slag. Under den senaste tiden ha de
tre större fotbollsklubbarna i Göteborg,
Idrottsföreningen Kamraterna, Örgryte
Idrottssällskap och Göteborgs atlet- och
idrottssällskap, fört underhandlingar med
Göteborgs idrottsförbunds förlagsaktiebolag,
vilket som bekant disponerar Ullevi
idrottsplats, angående villkoren för årets
fotbollsmatcher. Därvid har uppstått öppen
konflikt, vilken nu tillspetsats, dels genom
att Ullevibolaget orubbligt fasthåller vid
en begärd hyreshöjning från 25 till 30 pro-
cent och dels genom att de tre klubbarna
vid ett gemensamt möte i går kväll beslu-
tat, att tills vidare blockera Ullevis idrotts-
anläggning. Denna blockad har ytterligare
skärpts genom att alla organiserade fot-
bolElubbar i Göteborg ställt sig bakom be-
slutet.

Den av förlagsaktiebolaget begärda hy-
ressatsen är den högsta i Europa.” (GT 16/3)

”Ullevikonfliktens närmaste konsekven-
ser. Påskmatcherna mot Budapestlaget UTE
ha inställts.” (Rubrik i GT 21/3)

”Alla större arrangemang för säsongen
ha avlysts. Det är ej endast topplagen som
drabbas av blockadens verkningar. Kam-
raternas små duktiga juniorer, som säkert
hela vintern glatt sig åt en påskresa till
Danmark, ha t. ex. fått inställa denna resa.

Kamraterna anse sig nämligen icke under
nuvarande omständigheter ha råd att sända
dem dit.” (GT 22/3)

Orientering på programmet

”Vid de nu så populärt vordna oriente-
ringslöpningarne har våra medlemmar med
god framgång visat sig kunna upprtaga
kampen med konkurrenterna även här. Vid
den av Orgryte IS anordnade budkavlelöp-
ningen till fots belade våra tre deltagande
lag de tre främsta platserna, därmed doku-
menterande sig som stadens absolut bästa i
denna gren.” (Ur KS:s årsberättelse)

Ökad bredd

Vad den fria idrotten beträffar blev kan-
ske 1922 inte så rikt på stora individuella fram-
gångar som de närmast föregående åren, men i

stället växte sporten inom föreningen på bred-
den, vilket bl. a. tog sig uttryck i en del merite-
rande stafettsegrar. Sålunda hemfördes för all-
tid inte mindre än sex vandringspris, därav tre

internationella.

Medlemsantalet

hade varit i ständigt stigande alltsedan för-
eningen bildades och den 31 december 1922 no-
terades rekordsiffran 1.305!
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nuvarande omständigheter ha råd att sända
dem dit.” (GT 22/3)

Orientering på programmet

”Vid de nu så populärt vordna oriente-
ringslöpningarne har våra medlemmar med
god framgång visat sig kunna upprtaga
kampen med konkurrenterna även här. Vid
den av Orgryte IS anordnade budkavlelöp-
ningen till fots belade våra tre deltagande
lag de tre främsta platserna, därmed doku-
menterande sig som stadens absolut bästa i
denna gren.” (Ur KS:s årsberättelse)

Ökad bredd

Vad den fria idrotten beträffar blev kan-
ske 1922 inte så rikt på stora individuella fram-
gångar som de närmast föregående åren, men i

stället växte sporten inom föreningen på bred-
den, vilket bl. a. tog sig uttryck i en del merite-
rande stafettsegrar. Sålunda hemfördes för all-
tid inte mindre än sex vandringspris, därav tre

internationella.

Medlemsantalet

hade varit i ständigt stigande alltsedan för-
eningen bildades och den 31 december 1922 no-
terades rekordsiffran 1.305!
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Snudd på serieseger trots många

bekymmer.
”Vårt representationslag har under det

gångna året haft många svårigheter att
kämpa mot då der gällt lagets sammanhåll-
ning och spelstyrka. De väsentligaste orsa-
kerna häruill äro säkerligen tillfinnandes i
att dels ett par av våra spelare emigrerat
till Amerika, dels experimentet med for-
wardskedjans omplaceringar vid flerfaldiga
tillfällen, en följd av ovan påtalade emi-
gration. På hösten visade dock laget åter
den gamla förtroendegivande form vid vil-
ken vi varit vana sedan många år.”

Så lät det i årsberättelsen för 1923. Pretan-
tionerna var stora på den tiden, ty av A-lagets

34 matcher vanns 20 medan 8 förlorades.

Den svåraste förlusten kom mot Malmökam-
raterna i Svenska serien. Trots hemmaplan för-
lorade IFK med 1—2 och därmed gick också
seriesegern upp i rök. I sista matchen besegrades
Gais med 2—0, men trots detta vann gaisarna
serien med 1 futtig poäng före blåvitt.

Bland emigranterna till Amerika var stor-

centern ”Murren” Karlsson och Levin av vilka

den förstnämnde nu gjorde allvar av sina planer
sedan flera år tillbaka.

Propaganda i Norge

Det internationella utbytet var varken så
rikt eller framgångsrikt som vanligt. I Norge

gjorde emellertid Kamraterna utmärkt propa-
ganda för svensk fotboll genom att i Freidigs
jubileumsturnering i tur och ordning besegra

Freidig med 5—0, Brage (norska) med 8—1 och

Kvick med 4—1.

Friidrottare på vikingatåg

Liksom tidigare år dominerade Kamraterna
distriktets terränglöpningar och tog DM-titeln

genom Nils Bergström. Denne gjorde senare på 1923
säsongen en turné till Osterrike och Ungerntill-
sammans med Erik Söderbom, Robert Kronberg
och Erik Larsson.

I terräng-SM, som arrangerades av vår för-
ening, gick den individuella segern till suveräne
Edvin Wide, men de våra höll sig fint framme
och tog andra lagpriset sedan Werner Magnus-
son blivit 2:a, Nils Bergström 5:a och Erik
Larsson 10:a.

Slottsskogsvallen

blev detta år Kamratternas ”hemmaplan”för
såväl fotbollspelare som friidrottsmän.

Känns han igen, ”Våran Herbert”?
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Allsvenskan startar.

Juläventyr i Spanien.

1024 Anders Rydberg

gjorde sin storseriedebut 1924 och eftersom
storebror Gunnar var med i ”ettan” sedan ett
par år tillbaka hade Kamraterna nu ett av de
bästa allsvenska brödrapar, som någonsin fun-
nits. Anders ryckte in som reserv för Zander
i seriematchen mot Örgryte och trots att han
fick plocka fram inte mindre än fem bollar ur
nätmaskorna gjorde han en ypperlig debut.
Ny Tid skrev bl. a.:

”Kamraterna hadei sitt mål ”reserven”
Rydberg, som helt enkelt spelade glänsande.
Under matchens sista halvtimma gjorde
Rydberg den ena förstklassiga räddningen
efter den andra och hade Kamraterna haft
en mindre säker man i målet, hade neder-
laget knappast stannat med 10 mål på
deficitsidan.”

1924 blev ett märkligt år i flera avseenden.
Då startade den moderna allsvenska tolvlags-
serien och då gjorde Kamraterna sin första

fotbollresa utanför Nordens gränser. Färden

ställdes ända nertill Spanien, den längsta turné
ett svenskt lag dittills gjort.

Spanjorerna tog emot nordborna på bästa
tänkbara sätt när dessa i 20 graders värme an-
lände till Barcelona på själva julaftonen. Dagen

därpå gick första matchen mot FC Barcelona
med retur mot samma lag annandag jul. Första
uppgörelsen slöt med spansk 3—1-seger, men
nästa gång hade de våra skakat av sig restrött-
heten och gjorde en strålande insats. ”Svarte
Filip” gav IFK ledningen och strax före paus
sköt samme man ett jätteskott, som målvakten

inte lyckades mer än halvklara, varpå Gunnar
Rydberg petade in bollen. Efter sidbytet pressa-
de spanjorerna, men lyckades bara åstadkomma
ett mål och därmed hade blåvitt fått revansch.
Från sista spelperioden rapporterade reseleda-
ren Erik Andersson bl. a.:

”Bengtsson råkade en gång ofrivilligt
stoppa bollen med armbågen inom straff-
området, men domaren hade överseende

 
Från matchen i Bilbao nyårsdagen 1925. Kamraterna anfaller.
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i seriematchen mot Örgryte och trots att han
fick plocka fram inte mindre än fem bollar ur
nätmaskorna gjorde han en ypperlig debut.
Ny Tid skrev bl. a.:

”Kamraterna hadei sitt mål ”reserven”
Rydberg, som helt enkelt spelade glänsande.
Under matchens sista halvtimma gjorde
Rydberg den ena förstklassiga räddningen
efter den andra och hade Kamraterna haft
en mindre säker man i målet, hade neder-
laget knappast stannat med 10 mål på
deficitsidan.”

1924 blev ett märkligt år i flera avseenden.
Då startade den moderna allsvenska tolvlags-
serien och då gjorde Kamraterna sin första

fotbollresa utanför Nordens gränser. Färden

ställdes ända nertill Spanien, den längsta turné
ett svenskt lag dittills gjort.

Spanjorerna tog emot nordborna på bästa
tänkbara sätt när dessa i 20 graders värme an-
lände till Barcelona på själva julaftonen. Dagen

därpå gick första matchen mot FC Barcelona
med retur mot samma lag annandag jul. Första
uppgörelsen slöt med spansk 3—1-seger, men
nästa gång hade de våra skakat av sig restrött-
heten och gjorde en strålande insats. ”Svarte
Filip” gav IFK ledningen och strax före paus
sköt samme man ett jätteskott, som målvakten

inte lyckades mer än halvklara, varpå Gunnar
Rydberg petade in bollen. Efter sidbytet pressa-
de spanjorerna, men lyckades bara åstadkomma
ett mål och därmed hade blåvitt fått revansch.
Från sista spelperioden rapporterade reseleda-
ren Erik Andersson bl. a.:

”Bengtsson råkade en gång ofrivilligt
stoppa bollen med armbågen inom straff-
området, men domaren hade överseende

 
Från matchen i Bilbao nyårsdagen 1925. Kamraterna anfaller.
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och lät udda vara jämnt. Detta skulle han
emellertid inte ha gjort. Publiken råkade i
uppror. ”Lyncha domaren”, skrek man väl
i fem minuter. Man befarade till och med,
att hotelserna skulle följas av handling,
men de talrika, med gevär beväpnade gen-
darmerna avskräckte väl de värsta bråk-
makarna från att rusa in på planen.”

I Bilbao spelades också två matcher av vilka
den första vanns med 2—1 och den andra för-
lorades med 3—1. På trettondedagen avslutades
så ”Spanienäventyret” i Madrid, där Kamra-

terna slog berömda Athletico med klara 4—1.

Bra storseriedebut

Hösten 1924 startade den första moderna

allsvenska tolvlagsserien. Debuten blev för

IFK:s del lyckad, ty efter höstomgångens slut

låg laget på andra plats efter följande matcher:
IFK Malmö 1—1, Gais 1—3, Landskrona 4—0,

Västerås IK 8—1, Örgryte 2—2, AIK 1—0,

Västerås IK 5—1, Hälsingborgs IT 2—1, Ham--
marby 6—9, Norrköping 1—4, AIK 4—3, Sleip-
ner 2—2, IFK Malmö 6—1.

Försenad final

I Kamratmästerskapet, som nu börjat komma
alltmera på avskrivning, tog blåvitt hem 1922
års försenade final med 7—0 mot Stockholm.

En trotjänare lägger upp

1924 drog sig Konrad Thörnkvist tillbaka
från fotbollen efter 17 års framgångsrikt spel
i A-laget.

”Det finns visst bara en spelare i Sve-
rige, som har en liknande merit, och det är
Robert Gustafsson i Uddevalla. Men bland
de förstklassiga spelarna har Thörnkvist re-
kordet. Varken ”Börje” eller ”Köping” kan
konkurrera med honom, ty dessa ha ibland
bytt klubbar. Men det har inte Thörnkvist!
Han hartroget stått på sin post. Han har
icke låtit sig frestas av olika lockande an-
bud. Han har icke låtit förleda sig av till-
fällig misstämning med ledningen till att
gå över i annan klubb.

Vem kommerej ihåg, hur han på själva
bröllopsdagen satte sig på tåget för att resa
med lager till Stockholm i en viktig match!”

Strong svit

Kamraterna vann för sjunde året i följd

”Götebor ” och för föreni ditio-g runt” och för föreningens traditio
nella DM i terräng svarade denna gång Erik
Lövgren.

”Till Hedersledamot

i Jugoslaviska Simförbundet har kallats
Knut Albrechtson, föreningens värderade ord-
förande.”

Utan nederlag
avverkades allsvenska våromgången 1925

och bl. a. fick Gais med 4—3 vidkännas sitt
enda nederlag i serien, vars sluttabell hade föl-
jande utseende:

Gais .......... 22 17 4 1 63—16 38

IFK Göteborg .. 22 16 4 2 87—30 36
Örgryte ....... 22 15 5 2 67—17 35

Hälsingborg .... 22 12 4 6 50—29 28
AIK soo00sessa 22 12 0 10 57—38 24

Landskrona .... 22 7 6 9 30—52 20

Sleipner ....... 2 7 4 11 37—49 18

IFK Norrköping 22 8 1 13 27—49 17
IFK E-tuna .... 22 6 4 12 41—58 16

IFK Malmö .... 22. 5 5 12 39—55 15

Västerås ....... 22 2 5 15 21—66 09

Hammarby .... 22 2 4 16 23—83 8

Kamraterna hade som synes den i särklass
målfarligaste kedjan med "Svarte Filip” som
kulspruta nr 1.

”Svarte Filips” heldussin

”Den 3 maj gjordes en avstickare till
krigarstaden Skövde, vars Kamratkrets in-
viterat vårt representationslag. Avsikten
var väl att göra litet propaganda för fot-
bollspelet där uppe.”

Ja, propaganda blev det minsann, ty Kam-
raterna vann med 19—1, och av målen svarade

”Svarte Filip” ensam för tolv!

Revansch på Gais

togs i DM-finalen, där segern gick till ”de
kristna”, dock först efter omspel.

Konsul Westergrens vandringspris gällande:
IFK-mästerskapet hemfördes för alltid sedan B-
laget vunnit 1924 års uppskjutna final mot
Orebro med 3—1.

Triangelserien gick också den s. k. vägen och
av ultimalagen vann fjärdelaget och första ju-
niorlaget sina klasser i Göteborgsserien.

Nytt rekord

”i Göteborg runt” var friidrottarnas största
triumf för året.

Korgboll
blev ny gren på föreningens program.
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1926

Tre förluster på ett år men ”bara”

trea 1 serien.

Att vinna Allsvenskan hade blivit förstala-
gets mål alltsedan seriens tillkomst. Debutåret
blev det ju en andraplacering efter Gais och i
1925—26 års serie gick varje man in för att
avancera ett pinnhål i tabellen. Det gick emel-
lertid inte heller denna gång. När det hela var
över hade i stället blåvitt åkt ner en placering
och slutade trea efter Örgryte och Gais, som
båda hade en poäng mera. Släkten är som be-
kant värst. Kamraterna spelade oavgjort mot
sina båda platskonkurrenter i våromgångens
matcher. Seger i en av dem hade också betytt
serietriumf.

A-laget gjorde dock en helgjuten insats un-
der året och förlorade blott tre matcher av 36.

Grann spurt

Höstomgången i 1926—27 års serie inleddes
med segrar över Landskrona och Orgryte, var-
efter följde oavgjort mot Gais och bortaförlust
mot HIF. Så noterades ytterligare tre segrar
och efter bortaförlust mot Elfsborg spurtade
Kamraterna ståtligt med fyra rejäla fullpoänga-
re på tillsammans 17—1.

Äventyret lockar

”Filip Johansson har blivit erbjuden an-
ställning i Indiana Flooring Co. Med cen
veckolön på 170 kronor. Han skall: också
spela boll i Indiana. ”Svarte Filip” reflek-
terar på anbudet — ”han lägger hellre par-
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kettgolv i Amerika på vintern än står och
fryser på Götaverken". För 40 kronor i
veckan.” (Ny Tid)

Synd om Anders

Det var synd om Anders Rydberg, som
stod framkrupenpåstrafflinjen och tycktes
brinna av längtan att få ge sig med i an-
fallet han också. När bollen någon gång
råkade hamna på Kamraternas sida var det
offside.” (GT i ref. från allsvenska 6—0-
matchen mot City 9/5 1926)

”Gobben Lund?”

lade upp efter 14 års trogen A-lagstjänst.d EP
Året innan hade Henning Svensson gjort samma

sak.

I Rudolf Olsson

hade föreningen fått fram en ny fin lång-
distanslöpare. Han blev bl. a. 2:a i marathon-
SM, som arrangerades av vår förening. Viktor
Naess blev landslagsman i längdhopp och vann
landskampen mot Frankrike på fina 708 cm.

Werner Magnusson

vann DM i orientering, och även i övrigt

hade våra stigfinnare stora framgångar.

1926

Tre förluster på ett år men ”bara”

trea 1 serien.

Att vinna Allsvenskan hade blivit förstala-
gets mål alltsedan seriens tillkomst. Debutåret
blev det ju en andraplacering efter Gais och i
1925—26 års serie gick varje man in för att
avancera ett pinnhål i tabellen. Det gick emel-
lertid inte heller denna gång. När det hela var
över hade i stället blåvitt åkt ner en placering
och slutade trea efter Örgryte och Gais, som
båda hade en poäng mera. Släkten är som be-
kant värst. Kamraterna spelade oavgjort mot
sina båda platskonkurrenter i våromgångens
matcher. Seger i en av dem hade också betytt
serietriumf.

A-laget gjorde dock en helgjuten insats un-
der året och förlorade blott tre matcher av 36.

Grann spurt

Höstomgången i 1926—27 års serie inleddes
med segrar över Landskrona och Orgryte, var-
efter följde oavgjort mot Gais och bortaförlust
mot HIF. Så noterades ytterligare tre segrar
och efter bortaförlust mot Elfsborg spurtade
Kamraterna ståtligt med fyra rejäla fullpoänga-
re på tillsammans 17—1.

Äventyret lockar
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Rafflande serieslut.

Rekordpublik mot HIF.
Allsvenskans våromgång 1927 blev spännan-

de värre. Kamraterna låg efter höstomgången
på andra plats och skötte sig så fint under våren
att de när två omgångar återstod ledde med en
poäng före Gais. Enda nederlaget hade noterats
mot Hälsingborg på Slottsskogsvallen, som kun-
de anteckna ett nytt fint publikrekord för se-
riefotboll — 18.521 personer.

Den 3 juni avgjordes serien. Kamraterna och

Gais drabbade samman i en med väldigt intresse
emotsedd uppgörelse. Spelet var ytterst jämnt,
men när slutsignalen gick hade gaisarna gjort

fyra mål mot Kamraternas tre och därmed hade
återigen en hägrande serieseger gått upp i rök.

 
RUDOLF OLSSON

mästare i marathonlöpning 1927.svensk

86

Renommerande seger

Årets enda internationella match spelades
mot engelska ligalaget Blackburn Rovers. IFK-

elvan var förstärkt med ett par Gais-spelare
och kombinationen gjorde utmärkt ifrån sig,
vinnande med 1—0.

Nya landslagsmän

A-laget 1927 hade för det mesta denna upp-
ställning: Anders Rydberg, Herbert Samuelsson,
Erik Andersson, Åke Hansson, Arthur Bengts-

son, Verner Andersson, Ernst Ostlund, Gunnar

Rydberg, Filip Johansson, Erik Hyssén. Av
dessa blev Anders Rydberg och Osrlund nya

landslagsmän för året.

Juniorlaget

tog för ovanlighetens skull hem JDM och
bland dem som bidrog till denna triumf var
Ernst Andersson och Algot Bergström, vilka
senare skulle låta tala om sig i större sam-
manhang.

SM i marathon

vanns av Rudolf Olsson. Ragnar Liljeraos

blev distriktsmästare i terräng, John Börjesson
i tiokamp och 400 m. häck och Folke Engman
tog hem titeln på 10.000 m., där även det nyin-
stiftade lagmästerskapet blev Kamraternas.

Bowlingsektionen

eller Kägelklubben IFK som sammanslut-
ningen hette, firade sin tioåriga tillvaro på ett
värdigt sätt. Gillis Andersson (Gillås) vann

nämligen DM och juniortiteln tog Anders Fri-
berg hand om.

Fint fotbollår

1928 blev det kanske bästa fotbollsåret dit-
tills under 20-talet. Våren medförde bl. a. att
A-laget avancerade från 5:e till en slutlig 4:e-

placering i Allsvenskan och under hösten följde
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framgångarna slag i slag. Av seriematcherna
vanns tio, två slutade oavgjort och en förlora-

des, vilket allt gjorde att Kamraterna kunde gå

i vinteride med en serieledning på hela tre po-
äng före närmaste lag.

K. G. Björk

var det stora namnet inom friidrotten och

satte bl. a. distriktsrekord på 400 m,. med 50,4,

samt blev SM-tvåa på 800 m.

Annars var det rätt tunnsått med större
framgångar och man kunde märka en klartill-
bakagång, bl. a. i terränglöpning, där ju vår
förening dominerat under ett tiotal år.

RF':s förtjänsttecken

utdelades för första gången till en av för-
eningens medlemmar, nämligen Carl Linde.
Torsten Mellberg och Adolf Forsberg fick Cen-
tralstyrelsens plakett i silver.

Bottenlagen stäckte hoppet om

serieseger.

Jubileumsåret 1929 hade man nog allmänt
räknat med att Kamraterna för första gången

skulle vinna Allsvenskan. Trepoängsledningen
efter höstomgången gav ju ett gott utgångsläge.
Hoppet ökade också efter vårseger över farliga
Hälsingborg, men så dök ”jubileumsspöket”
upp i form av bottenlagen Westermalm och
Norrköping, som inte lämnade ifrån sig en
enda poäng. HIF och Örgryte rusade därmed
förbi och slutplaceringen blev inte bättre än

trea.

Den 25-åriga tillvaron förgylldes emellertid
" upp med en 3—1-seger över köpenhamska KB,
samt B- och juniorlagens överlägsna triumfer i
Göteborgsserien.

”Göteborg runt”

återupptogs efter att ha legat nere ett år
och ”som vanligt” blev stafettloppet en blåvit
triumf, för övrigt den nionde i följd.

K. G. Björk gick upp i världseliten på 800
meter och noterade i landskampen mot Norge,
där han blev tvåa efter ”omöjlige” Eric Byhlén,

finfina 1.54,8.

Ny kalldusch

Efter allsvenska höstomgången 1929 låg
Kamraterna på femte plats, men när våren kom
visade laget en oväntad spelstyrka och vann sju
matcher i följd med målkvoten 39—2, därav

21—0 i de fyra serieuppgörelserna. Därmed
hade bröderna Rydberg & Co. tagit ledningen

i serien och återigenom skymtade slutsegern.

Men nu liksom året innan kom en kalldusch
av värsta slag. Efter den fina inledningen kom
laget nämligen hastigt och lustigt ner på jorden
igen efter ett svidande 1—6-nederlag mot Elfs-
borg.

Slutstriden blev nu synnerligen spännande
och oviss. HIF var svåraste konkurrenten om

 
K. G. BJÖRK

svensk mästare på 800 meter.
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Göteborgsserien.

”Göteborg runt”

återupptogs efter att ha legat nere ett år
och ”som vanligt” blev stafettloppet en blåvit
triumf, för övrigt den nionde i följd.

K. G. Björk gick upp i världseliten på 800
meter och noterade i landskampen mot Norge,
där han blev tvåa efter ”omöjlige” Eric Byhlén,

finfina 1.54,8.

Ny kalldusch

Efter allsvenska höstomgången 1929 låg
Kamraterna på femte plats, men när våren kom
visade laget en oväntad spelstyrka och vann sju
matcher i följd med målkvoten 39—2, därav

21—0 i de fyra serieuppgörelserna. Därmed
hade bröderna Rydberg & Co. tagit ledningen

i serien och återigenom skymtade slutsegern.

Men nu liksom året innan kom en kalldusch
av värsta slag. Efter den fina inledningen kom
laget nämligen hastigt och lustigt ner på jorden
igen efter ett svidande 1—6-nederlag mot Elfs-
borg.

Slutstriden blev nu synnerligen spännande
och oviss. HIF var svåraste konkurrenten om
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serieguldet, somtill sist också hamnade hos skå-
ningarna sedan Kamraterna återigen fått erfara
att ”släkten är värst”. Örgryte vann nämligen
det viktiga vårderbyt med 3—1 och därmed
slutade vårt lag en poäng efter Hälsingborg.

Fel matchtid kostade 2 poäng

Höstomgången i 1930—31 års serie inleddes
med en ny ”skräll”. Vårt lag, som under som-

marmånadernabl. a. slagit österrikiska mästarna
Rapid i GT:s Fotbollvecka, fick nämligen i
Eskilstuna stryk med hela 1—7, och hur det
kunde ske frågar man sig litet var än i denna
dag.

Två poäng förlorades också till Sandvikens
IF, men det var helt och hållet Svenska Fot-
bollförbundets och inte gästrikarnas ”förtjänst”.

Ullevimatchen hade utlysts till kl. 17.30, men

Å-laget obesegrat i
Med ”Cewe” Linde som ordförande och

Ragnar Sandberg som sekreterare fick förening-
en 1931 sin första självständiga fotbollsektion
och den kunde vid årets slut skriva ned en pryd-
lig berättelse över verksamheten.

Från den 22 mars, då Skogen i vänskaps-
match slogs tillbaka med 9—0, och fram till
början av augusti gick A-laget nämligen obe-

segrat ur inte mindre än tjugotvå duster. Av

dessa ingick tio i allsvenska våromgången och

framgångarna gjorde att laget avancerade från

sjunde till tredje plats med samma poäng men

något sämre målkvot än AIK.

Den fina matchsviten bröts först den 7

augusti av Gais, som i allsvenskans andra höst-

match vann med 2—1. Resten av säsongen blev
en blandning på gott och ont, mest dock det
förstnämnda, och när vintern kom låg blåvitt
fyra i serien.

Segertåg i Danmark

Sommaruppehållet användes bl. a. till en

88

så ingrep Seriekommittén och gav order art
tiden skulle ändrastill kl. 13. Fotbollförbundets
kamrer och v. ordf. gav emellertid order om

att kick off skulle ske 17.30. Sandviken ställde
emellertid upp till spel kl. 13, då inga motstån-
dare fanns, men kom sedan igen 17.30 och fick
stryk med 4—1. Några dagar senare beslöt så
Seriekommittén, att denna match endast skulle

räknas som vänskapsdito och tillerkände Sand-
viken båda poängen för ”segern” i ”seriemat-
chen” kl. 13.

Beskattning

”Under året har föreningen blivit an-
modad av skattemyndigheterna att dekla-
rera. Då styrelsen ansett detta skett utan
stöd av gällande lag eller praxis har någon
deklaration ej avlämnats.” (Ur årsberättel-
sen)

nära fem månader.

skånsk-dansk turné med följande resultat:
Kristianstad 8—1, KB 1—1, Aarhus 2—0 och

Odense 7—1.

Utmärkta reserver

B-laget gjorde fint ifrån sig och vann Göte-
borgsseriens klass I med blott en förlorad poäng,
tog dessutom hem Alliansens träningsserie och
blev tvåa efter AIK i allsvenskans d:o.

Tredjelaget svarade för den bästa insats någor
av föreningens reservlag någonsin gjort. Av 30
matcher vanns nämligen 27, blott en förlorades
och målkvoten blev 105—16! Detta resulterade
givetvis 1 idel segrar: Göteborgsseriens klass II,

alliansens reservlagsserie och CM för ynglinga-
lag. Ledare för tredjelaget var en herre med

det icke obekanta namnet Erhard Svanborg.

Trio i toppklass

K. G. Björk, Erik Clark och Erik Nilsson
var de tre lysande stjärnorna på föreningens

friidrottshimmel. Björk tog sitt första svenska
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mästerskap på 800 meter och gjorde i september

ett uppmärksammat lopp i Berlin, där han be-
segrade berömdheter som finnen Harri Larva
och Tysklands Otto Peltzer. Erik Clark sänkte
klubbrekordet på 1.500 meter till 4,04 och Erik
Nilsson — landslagsman mot Norge — höjde
stavnoteringen till 385.

Gösta Bohman och Åke Stålros

var ett par av medlemmarna i föreningens

korgbollslag, som detta år för första gången
deltog i Göteborgsseriens klass I.

Kägelklubben IFK

blev detta år officiellt föreningens bowling-

sektion och därmed försvann det tidigare nam-
net. Den nya sektionen firade stora triumfer
vid Kamratmästerskapen, där Gunnar Boman

tog hem mästerskapet och satte IFK-rekord med
928 poäng. Tor Laurell blev tvåa på 909 och
belade samma placering i SM.

Laget med ”det”

”Giv åt släktet gosselynne, hoppfull håg
och fantasi”. Dessa bevingade ord leka
mig ofrivilligt i minnet när jag tänker på
Göteborgs blå-vit-randiga lag. Laget som
mer än något annat förstår att samla en
enig publik och en större publik än något
annat av våra ”fyra stora” i västkustmetro-
polen. — Sedan fotboll började spelas i
Göteborg ha ”Kamraterna” — uttalas
Kammråterrna — förstått att omgiva sig
med en viss nimbus, med ett viss slags folk-
betvingande mystik, som gjort att den mest
inbitne OÖis-entusiast, den mest sansade och
lugna Gaissupporter alltid fallit till föga
och blivit Göteborgare i de matcher där
Kamraterna varit den ena agerande parten.
Gais och Ois ha vunnit de eftersträvans-
värda guldmedaljerna — Kamraterna inte,
men ändock så genljuda hejaropen takt-
fastare, mer entusiastiska, mer hungrande
”efter mera mål” när Svarte Filips pojkar
går till attack. — Nå, varför denna egen-
domliga publikpsykos? — Tja, det var just

analysen det var fråga om. Anledningen är 1931
säkerligen den att lager ger så mycket, bju-
des på så mycket.

Där finns intet malande system i de
blå-vitas spel så som Gais bjuder på. Det
nätta turbetonade Orgrytespelet av Aston
Villa-klass, besjunget och omskrivet, är
också en främmande faktor i Kamraterna.
Men där finns något annat som inte de
andra lagen ha och det skulle jag vilja
kalla för ett så misshandlat och styckat ord
som — det”.
(Pelle Welin i GHT 3/5 1931)

Triangelstryk

Gals sossssnessnrrs 2.200 10—-4 4

Örgryte ........... 2101 6-5 2

IFK oorissseser ess 2002 4—11 0

Ja, så dåligt gick det i Triangelserien våren
1932, vilket innebar att blåvitt för första gång-
gen slutade sist i denna tävling. Detta bådade
ingalunda gott för den stundande serien, men
efter bl. a. 6—1-segrar mot Hallstahammar och
Malmö FF lyckades i alla fall laget klara en.
slutlig fjärdeplacering. Att det var si och så
med Kamratspelet under våren framgår av föl-
jande rader i GMP efter hemmamatchen mot
Malmökamraterna den 5 juni:

”Lyckliga människor voro de, som icke
infunnit sig till den allsvenska säsongsav-
slutningen på Ullevi i går, och de 4.343,
som voro där, gladde sig endast åt Gösta
Anderssons mål i andra halvlek, på vilket
Kamraterna vunno två poäng och små
bronsmedaljer.”

Reservlagsseger

”Allsvenska reservlagsserien vanns av
Göteborgs-Kamraternas utmärkta B-lag,
som igår visade sig segern värdigt genom
att besegra AIK:s berömda reservlag — av
många ansett som Stockholms andra lag —
med 3—1. Det vete gudarna ifall inte detta
Kamrat-B-lag skulle ha rett upp Malmö-
Kamraterna lika bra eller bättre än vad
A-laget gjorde i den efterföljande mat-
chen.” (GMP 5/6)
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ett uppmärksammat lopp i Berlin, där han be-
segrade berömdheter som finnen Harri Larva
och Tysklands Otto Peltzer. Erik Clark sänkte
klubbrekordet på 1.500 meter till 4,04 och Erik
Nilsson — landslagsman mot Norge — höjde
stavnoteringen till 385.

Gösta Bohman och Åke Stålros

var ett par av medlemmarna i föreningens

korgbollslag, som detta år för första gången
deltog i Göteborgsseriens klass I.

Kägelklubben IFK

blev detta år officiellt föreningens bowling-

sektion och därmed försvann det tidigare nam-
net. Den nya sektionen firade stora triumfer
vid Kamratmästerskapen, där Gunnar Boman

tog hem mästerskapet och satte IFK-rekord med
928 poäng. Tor Laurell blev tvåa på 909 och
belade samma placering i SM.

Laget med ”det”

”Giv åt släktet gosselynne, hoppfull håg
och fantasi”. Dessa bevingade ord leka
mig ofrivilligt i minnet när jag tänker på
Göteborgs blå-vit-randiga lag. Laget som
mer än något annat förstår att samla en
enig publik och en större publik än något
annat av våra ”fyra stora” i västkustmetro-
polen. — Sedan fotboll började spelas i
Göteborg ha ”Kamraterna” — uttalas
Kammråterrna — förstått att omgiva sig
med en viss nimbus, med ett viss slags folk-
betvingande mystik, som gjort att den mest
inbitne OÖis-entusiast, den mest sansade och
lugna Gaissupporter alltid fallit till föga
och blivit Göteborgare i de matcher där
Kamraterna varit den ena agerande parten.
Gais och Ois ha vunnit de eftersträvans-
värda guldmedaljerna — Kamraterna inte,
men ändock så genljuda hejaropen takt-
fastare, mer entusiastiska, mer hungrande
”efter mera mål” när Svarte Filips pojkar
går till attack. — Nå, varför denna egen-
domliga publikpsykos? — Tja, det var just

analysen det var fråga om. Anledningen är 1931
säkerligen den att lager ger så mycket, bju-
des på så mycket.

Där finns intet malande system i de
blå-vitas spel så som Gais bjuder på. Det
nätta turbetonade Orgrytespelet av Aston
Villa-klass, besjunget och omskrivet, är
också en främmande faktor i Kamraterna.
Men där finns något annat som inte de
andra lagen ha och det skulle jag vilja
kalla för ett så misshandlat och styckat ord
som — det”.
(Pelle Welin i GHT 3/5 1931)

Triangelstryk

Gals sossssnessnrrs 2.200 10—-4 4

Örgryte ........... 2101 6-5 2

IFK oorissseser ess 2002 4—11 0

Ja, så dåligt gick det i Triangelserien våren
1932, vilket innebar att blåvitt för första gång-
gen slutade sist i denna tävling. Detta bådade
ingalunda gott för den stundande serien, men
efter bl. a. 6—1-segrar mot Hallstahammar och
Malmö FF lyckades i alla fall laget klara en.
slutlig fjärdeplacering. Att det var si och så
med Kamratspelet under våren framgår av föl-
jande rader i GMP efter hemmamatchen mot
Malmökamraterna den 5 juni:

”Lyckliga människor voro de, som icke
infunnit sig till den allsvenska säsongsav-
slutningen på Ullevi i går, och de 4.343,
som voro där, gladde sig endast åt Gösta
Anderssons mål i andra halvlek, på vilket
Kamraterna vunno två poäng och små
bronsmedaljer.”

Reservlagsseger

”Allsvenska reservlagsserien vanns av
Göteborgs-Kamraternas utmärkta B-lag,
som igår visade sig segern värdigt genom
att besegra AIK:s berömda reservlag — av
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1932

33

Propaganda i norr.

Föryngring av laget.
Under serieuppehållet gjordes en turné till

Mellannorrland, vars press strödde stora fång

av rosor för Kamraternas fina propagandaspel,
vilket i siffror resulterade i fem segrar och en

oavgjord match med målkvoten 29—3.

I GT:s fotbollvecka spelade blå-vitt oavgjort
mot wienerlaget Admira, men fick i finalen
stryk av Gais med 1—0.

Så började Allsvenska höstomgången och
den elva som inledde striden om seriepoängen
bestod av Anders Rydberg, Urban Svensson, To-
rild Larsson, Fritz Berg, Gunnar Löfgren, Ernst

Andersson, H. Lindstedt, Henry Andersson,
Arne Nyberg, Gunnar Reis, Gösta Andersson.

Två år tidigare var av dessa endast Anders
Rydberg och Gösta Andersson med i A-laget!

Seriepremiären resulterade i en 4—0-seger
mot Eskilstuna och om den matchen hette det
bl. a. att ”den nye centern Nyberg visade god
blick för spelet, och ådagalade vid ett partill-
fällen, att han också kan vara snabb då det

gäller”.

Det saknades givetvis dock rutin i laget och
det var därför inte mer än naturligt att höst-
omgången inte blev så särdeles lysande. IFK
kunde emellertid övervintra som sexa i tabellen
efter att bl. a. ha slagit Malmö FF med 5—0
borta och 7—2 hemma.

Ragnar Sandberg

blev klubbmästare i bowling och i IFK-
mästerskapen blev Kamraterna bästa förening.

Handboll

togs upp på programmet och första laget
hade följande utseende: Henock Abrahamsson,

Georg Borg, Mauritz Äkervall, Arne Larsson,

Ragnar Johansson, Äke Stålros och Erik An-
dersson.

Fotbollpremiär i lera och dimma

”Nu har det börjat. Fotbollsäsongen
gjorde sin reglementsenliga start i går i Gö-
teborg, då samtliga de tre storklubbarna
voro ute och luftade på sig mot mer eller
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mindre svåra sparringpartners. På Karl
Johans torg höll Kamraterna som vanligt
till, men motståndare var denna gång Ma-
rieholms BK i stället för Skogen, som an-
nars brukar inleda matchernas rad mot de
blåvita allsvenskarna. En tät dimma gömde
stundom målstängerna i ett ogenomträng-
ligt töcken, och leran skvätte högt omkring
fenomenen, när de försökte få någon fart
på bollen.” (GMP 12/3 1933)

Gösta Bohman

gjorde två mål i seriepremiären mot Sleipner,
som skickades hem till Norrköping med ett ne-
derlag på 0—5. En vecka senare svarade Arne
Nyberg för enda målet i matchen mot Sandvi-
ken, vars andra halvlek spelades i full snöstorm.

Våren var för övrigt rätt framgångsrik och
resulterade i avancemang från 6:e till 3:e plats
i Allsvenskan.

Bröderna Rydberg

spelade huvudrollerna i seriematchen mot
Gais den 4 augusti... Anders gjorde för dagen sin
200:e match i blåvit dräkt och celebrerade ju-
biléet med att hålla nollan. Broder Gunnar gav
det rydbergska namnet ännu mera ära och be-
römmelse genom att göra matchens enda mål.

Största segern

dittills i allsvenskan noterades på bortaplan
mot Eskilstuna den 8 oktober. Kamratvinsten
kom att lyda på 9—2 och om triumfen skrev
en Eskilstunatidning bl. a.:

”Med bästa vilja i världen kunde man
icke upptäcka en enda svag punkt i Göte-
borgslaget, men desto flera starka. Dit hör-
de Anders Rydberg i målet. Backarna skötte
sig klanderfritt och halvbackskedjan var
grandios. Kedjan spelade ypperligt, och
dess store strateg var Gunnar Rydberg, som
ordnade det hela för sina kamrater genom
små finurliga dribblingar och avleverering-
ar av bollen i rätta ögonblicket.”

”Det var ovanligt livligt på Centralsta-
tionen i går kväll vid tiden för Stockholms-
tågets ankomst, men så var det också fina
gäster med stambanetåget — Göteborgs-
Kamraterna återvände med denna lägenhet
från 9—2-segern i Eskilstuna. Ett par
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1933

1934
3)

hundra av de blåvitas anhängare hade mött
upp och det var hopplöst att söka komma
vill tals med någon av ”hjältarna.” Efter
fotografering och omklappning ställdes
emellertid färden till Gamle Port, dit poj-
karna ledsagades av en tät svans av de
allra mest entusiastiska supporterna. I vän-
tan på att den enkla segermåltiden skulle
dukas upp, passade vi på att höra oss för
huru dagen varit.
— Det är väl frågan om, huruvida det

någonsin visats så fin fotboll i Sverige som
idag i Eskilstuna. Det var fotboll av abso-
lut svensk toppklass.

Det är färdledaren, herr Mellberg, som
fäller detta yttrande och ”segerns organi-
satör”, Erik Hjelm, instämmer.” (GMP
8/10)

53 IFK-mästerskap

hemförde friidrottarna, som vidare anteck-
nade sig för sex nya distriktsrekordet under sä-

songen. K. G. Björk fick Svenska Idrottsför-
bundets guldmärke för tiden 1.53,9 på 800 m.

30-årsjubileet upptakt till första

sertesegern.

1934 fyllde vår förening 30 år och efter den
fina andraplaceringen i allsvenskan efter höst-
omgångens slut hade man nog litet var räknat
med att första seriesegern skulle komma under
jubileumsåret. Det såg länge lovande ut, men
så blev det bakslag med 3—4 i Gävle och då

passade HIF på att dra ifrån, samtidigt som
Gais kilade förbi.

Jubileumsåret var emellertid inte slut än.

Höstomgången i serien blev utmärkt och när
vintern kom låg Kamraterna i täten efter föl-
jande matchsvit: Halmstads BK 2—0, Sandvi-
ken 3—0, Gais 5—2, Örgryte 4—1, Halmstads
BK 1—90,Eskilstuna 2—3 (det var annat det än
9—2), Landskrona 2—1, Hälsingborg 2—2,
Gävle IF 2—1, AIK 1—0 och 2—3, Landskrona
1—1, Sleipner 2—0.

Våren 1935 började lovande med seger i
Triangelserien. Serien inleddes med 3—0 mot
Eskilstuna menså tappades det poäng mot Sand-
viken och Sleipner och situationen började
mörkna. Pojkarna tog sig emellertid själva i
kragen och radade upp 1—0 mot Elfsborg, 4—0
mot Gais, 1—0 mot Örgryte, 4—1 mot HIF och
7—3 mot Gävle. En match återstod, men redan
vid detta laget hade Kamraterna säkrat sin
första allsvenska serieseger.

De som ”gjorde det”: Anders Rydberg, Olof
Hultfeldt, Carl Hyssén, Fritz Berg Gunnar Löf-
gren, Ernst Andersson, Helge Johnsson, Gunnar
Rydberg, Arne Nyberg, Svejde Krook, Gösta
Andersson och Valfrid Hulthén.

92

Serien i rubriker

”Bra spel av Göteborgskamraternas nya backar”
(Hulthén—Hultfeldt) (Efter 2—0 mot Halm-

stad)

”Kamratkedjan i skjuthumör” (3—0 mot Sand-
viken)

"Gais nära katstrof mot Kamraternas helgjutna
elva”

”Sextontusen sågo Kamraternas fjärde raka:
4—1 mot Örgryte”

”Kamraternas segerrad obruten, 1—0 mot HBK”

"Sensation av Eskilstuna” (2—23)

”Två poäng för IFK mot Landskrona”

”Fin uppgörelse HIT—Kamraterna” (2—2)

”Anders Rydberg i ypperligt slag” (2—1 mot
Gävle)

”Betydelsefull Kamratseger inför rekordpublik
på Ullevi” (1—0 mot AIK)

”Stor revansch för AIK” (0—3)

IFK imponerade ej i Landskrona” (1—1)

”Kamraterna vann trots fint Sleipnerspel”

”Kamraterna drar ifrån i toppen” (3—0 mot
Eskilstuna)

”Försvarens match” (0—0 i Sandviken)

”Anders Rydberg hade hårt jobb” (1—2 mot
Sleipner)

”Tursam vinst i otursmatch” (1—0 mot Elfsborg)
”Ett steg närmare guldmedaljerna” (4—0 mot

Gais)
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passade HIF på att dra ifrån, samtidigt som
Gais kilade förbi.
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Höstomgången i serien blev utmärkt och när
vintern kom låg Kamraterna i täten efter föl-
jande matchsvit: Halmstads BK 2—0, Sandvi-
ken 3—0, Gais 5—2, Örgryte 4—1, Halmstads
BK 1—90,Eskilstuna 2—3 (det var annat det än
9—2), Landskrona 2—1, Hälsingborg 2—2,
Gävle IF 2—1, AIK 1—0 och 2—3, Landskrona
1—1, Sleipner 2—0.

Våren 1935 började lovande med seger i
Triangelserien. Serien inleddes med 3—0 mot
Eskilstuna menså tappades det poäng mot Sand-
viken och Sleipner och situationen började
mörkna. Pojkarna tog sig emellertid själva i
kragen och radade upp 1—0 mot Elfsborg, 4—0
mot Gais, 1—0 mot Örgryte, 4—1 mot HIF och
7—3 mot Gävle. En match återstod, men redan
vid detta laget hade Kamraterna säkrat sin
första allsvenska serieseger.

De som ”gjorde det”: Anders Rydberg, Olof
Hultfeldt, Carl Hyssén, Fritz Berg Gunnar Löf-
gren, Ernst Andersson, Helge Johnsson, Gunnar
Rydberg, Arne Nyberg, Svejde Krook, Gösta
Andersson och Valfrid Hulthén.
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Serien i rubriker

”Bra spel av Göteborgskamraternas nya backar”
(Hulthén—Hultfeldt) (Efter 2—0 mot Halm-

stad)

”Kamratkedjan i skjuthumör” (3—0 mot Sand-
viken)

"Gais nära katstrof mot Kamraternas helgjutna
elva”

”Sextontusen sågo Kamraternas fjärde raka:
4—1 mot Örgryte”

”Kamraternas segerrad obruten, 1—0 mot HBK”

"Sensation av Eskilstuna” (2—23)

”Två poäng för IFK mot Landskrona”

”Fin uppgörelse HIT—Kamraterna” (2—2)

”Anders Rydberg i ypperligt slag” (2—1 mot
Gävle)

”Betydelsefull Kamratseger inför rekordpublik
på Ullevi” (1—0 mot AIK)

”Stor revansch för AIK” (0—3)

IFK imponerade ej i Landskrona” (1—1)

”Kamraterna vann trots fint Sleipnerspel”

”Kamraterna drar ifrån i toppen” (3—0 mot
Eskilstuna)

”Försvarens match” (0—0 i Sandviken)

”Anders Rydberg hade hårt jobb” (1—2 mot
Sleipner)

”Tursam vinst i otursmatch” (1—0 mot Elfsborg)
”Ett steg närmare guldmedaljerna” (4—0 mot

Gais)



”Allmän förvirring avslutade matchen” (1—0

mot Dis)

”Göteborg stormar mot guldet” (4—1 mot HIT)

”Vita liljor och andra blommortill seriesegrar-
na” (7—3 mot Gävle)

”Guldmedaljer till 11, guldklockor till 17 Kam-
ratspelare” (0—2 mot Elfsborg i Borås)

Jubileumsåret

blev framgångsrikt för friidrottarna. Stafett-
löparna skötte sig med den äran, vann Lundby-
stafetten samt Borås runt och gjorde en upp-
märksammad insats i ”Dagbladets”, där 25-
mannalaget blev femma i hela tävlingen.

Einar Sundborg

nuvarande massören, slog världsmästaren
Dalins från Lettland i tremilsgång på Slotts-
skogsvallen och blev distriktsmästare på samma
distans. Äret därpå blev han svensk mästare på
sträckan och vann olympiska uttagningen på
fem mil med nya svenska rekordtiden 4.49.04,1.

Hilding Andersson

blev 1935 göteborgsmästare i bowling, men
fick i tävlingen om Klubbmästerskapet stryk av
Charles Stenholm.

Allsvenska hösten

började bra med bl. a. 5—0-seger mot Gais,
men så kom ett par rätt överraskande nederlag
mot Sleipner och Landskrona och när säsongen
var över låg Kamraterna trea efter Elfsborg
och AIK.

Hägrande ”guld” blev ”bara” brons

Allsvenska våren 1936 lovade gott för IFK:s
vidkommande. I första matchen mot Landskro-
na blev det full poäng sedan Erik Hyssén gjort
enda målet och därmed knappades Elfsborgs
och AIK:s försprång in. ”Guldvittringen” bör-
jade återigen göra sig gällande.

Fortsättningen blev emellertid inte så bra
som vad början lovade och i de fyra följande
matcherna fick IFK nöja sig med delad pott i
samtliga, detta också i första hand tack vare
utmärkt spel av försvaret i allmänhet och An-
ders Rydberg i synnerhet.

Serieslutet blev på gott och ont med omväx-
lande segrar och nederlag och när det hela var
över hade blåvitt stannat på fjärde plats.

 
Svenska mästarna samt styrelsen 1935.
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1936 Upp och ner

”

37 ”Kamratkedjan
var urusel”

(GT-rubrik 7/6 —36)

”Kamratkedjan
i målhumör”

(GT-rubrik 14/7 —36)

”Skräll” i Köpenhamn

”Idraetsparkens officielle Program
naevnte i Gaar et Par Eksempler paa engel-
ske Soldater, der havde mistet Maelet un-
der Verdenskrigen, men som af lutter Be-
estring under en Fodboldkamp pludselig

fil Stemmentilbage.
Der var adskillige Tilskuere til Jubilae-

umskampen mellem Frem og Göteborg
Kamraterna, som mistede Maelet, da Svend
Hansen i anden Halvleg lavede to Maal
saa flotte, at Folk for up og tog sig til
Hovedet — efter Hatten.”

Så började danska Politiken sitt referat den
23/8 och det var inte bara Svend Hansen, som

visade storform hos 50-årsjubilerande Ferm.
Hela laget spelade strålande och det resulterade
i att Kamraterna fick resa hem igen med ett
svidande 2—8-nederlag på halsen.

Prydligt höstfacit

Allsvenska höstomgången gick rätt hyggligt

och när vintern kom låg Kamraterna på andra
plats. I sista matchen besegrades Malmö FF

För. första gången

”Kamraterna sleto för all del, men de
fingo ingenting ut av allt slitet. Nu är det
för all del kanskelitet felaktigt att bedöma
spelare efter de första matcherna på våren,
men nog förefaller det, som om de blåvita
få arbeta i vår för att kunna behålla tät-
känningen i storserien.”

Så skrev ”Kylix” i GP den 20/3 1937 efter
0—3-nederlaget mot Örgryte i Triangelserien
och han skulle tyvärr bli sannspådd.Allsvenska
våren gick det nämligen sämre än någonsin ti-
digare och de våra slutade på sjunde plats, vil-
ket innebar att de för första gången sedan stor-
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med 2—1 på Ullevi och före den uppgörelsen
vann oldboyslaget med 3—2 över Volvo. Bland

”di gamle” märktes ”Murren” Carlsson, som
återvänt till hemlandet efter 14 amerikaår och
nu spelade tillsammans med bl. a. ”Svarte
Filip”, ”Gobben”, Erik Hjelm och Gunnar
Rydberg. Den sistnämnde hade dragit sig till-
baka från serieharvandet efter att i 20 år ha
representerat Kamraterna, därav 15 år i all-

svenskan.

Storslam för juniorerna

1936 års juniorlag skötte sig med den äran
och vann allt som kunde vinnas, nämligen DM,

Göteborgsserien samt Alliansens såväl vår- som
höstserie.

Nils Petterssons 726 i längd

var kanske snyggaste siffran i friidrottarnas

årsrapport, som också berättade om fina segrar
i ”Frölunda Runt” och Lundbystafetten, om
Olle Hedbergs och Nisse P:s IFK-mästerskap
i häck 110 m, resp. längd samt om Curt Hell-

ströms landskampsdeltagande på 10.000 m. mot
Norge.

Einar Sundborg ”gångade”sig till flera seg-
rar, bl. a. i Skillingemarschen, men började mer

och mer ägna sig åt långdistanslöpning.

utan seriemedaljer.

seriestarten blev utan medaljer. Bl. a. hade blå-
vitt för första gången tagit stryk av AIK på
Ullevi och förlorat med 4—5 i Malmö mot
MFF efter att ha haft ledningen med 4—1!

Propagandai öster

Efter serieslutet blev det turné till Finland
och här visade pojkarna betydligt bättre takter
än Ii serien.

Så här skrev Huvudstadsbladet i Helsing-
fors den 9/7:
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”Ja, det hände faktiskt flera märkliga
ting 1 går på Bollplan. Göteborg vann med
4—3 över en finländsk kombination, som
endast på två punkter avviker från Fin-
lands landslag. Man kan icke annat än
lyfta hatten för Göteborgs IFK, som nu i
tre matcher hållit finländska toppfotbollen
stången; laget tog på tre matcher 5 ”po-
äng”, d. v. s. lika mycket som elvan för-
måddde i Allsvenskans våromgång på nio
matcher. Det är ju som bekant icke alltid
så lätt att hålla formen uppe under en
veckas tid, när man är ute och reser och
får vänja sig vid främmande förhållanden.
Men Göteborgs IFK kunde även den kon-
sten och kan nu återvända med ett synner-
ligen hedersamt sportsligt resultat. Vi gra-
tulera.”
Förutom segern över ”landslaget” vann

Kamraterna med 6—2 mot Helsingin Palloseura
och spelade 3—3 mot ett förstärkt IFK Hel-
singfors, finska mästarna.

Från serietopp ...

Göteborg ........... 3 3 00 9-2 6
Brage sosscsossosssos. 22007—-2 4
Sleipner ..ssosss.csa 211 07-11 3
Elfsborg ............ 211 062 3
ATK oosseoooses resa 2101 4-4 2

Gårda .............. 2101 5-5 2
Hälsingborg ........ 3 1023-51
Gals sosossssessossa 3 102 3—6 2
Örgryte ............ 3 102 3-7 2
Malmö ............. 101 0 1-1 1
Sandviken .......... 2011 2-5 1
Landskrona ......... 3 00 3 1—11 0

(Allsvenskan 11/8)

. » » till jumbostrid

Efter ytterligare åtta allsvenska uppgörelser
stod IFK på 9 poäng! På dessa hade utdelning-
en blivit summa summarum 3 ”pinnar” och
serieledningen hade utbytts mot en strid i bot-
tenregionen, Detta var något nytt för blåvitt...

Och ändå visade pojkarna att de alltjämt
kunde ”spela spelet”. GP skrev t. ex. den 26/9:

”Det var ganska länge sedan man såg
Kamraterna prestera så trevlig och så
effektiv fotboll som i går och anledningen
är nog främst att finna i omgrupperingen
av forwardskedjan.”

Det var efter 5—1-segern över Sleipner, den

dystra höstens enda ljuspunkt.

 
Svenska mästarna på 4X1.500 meter 1937.

Fr. v.: Gustaf Sandström, Erik Clark, Rolf Johansson, Rune Johansson.
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1937 Ultimalagen glädjeämnen
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Gick det dåligt för A-laget, så hade B- och
juniorlagen desto större framgångar. Jniorerna
vann DM-titeln med sammanlagt 23—2 i mål-

skillnad, Göteborgsserien (31—4) och Allian-
sens juniorserie. B-laget tog hem reservklass I
utan poängförlust och slog AIK i Råsundafina-
len mellan segrarna i de båda allsvenska reserv-

lagsserierna.

Svenska mästare i stafett

Kvartetten Gustaf Sandström—Erik Clark
—Rolf Johansson—Rune Johansson ställde den
25 juli till med en bättre sensation i Norrköping,

där den mot alla tips vann SM i stafett 4X
1.500 meter på ny distriktsrekordtid.

”Sorti i begravningstakt inför

10.000 sörjande”.

Ja, så löd en av göteborgstidningarnas sport-
rubriker den 29 maj 1938. Kamraterna hade
spelat sin sista allsvenska match i 1937—38 års

serie, slutat på elfte plats — före Gais — och
därmed skulle höstens storseriestart bli utan
blåvitt göteborgsinslag. Division II nästa med
andra ord. Och där skulle IFK bl. a. tampas

med gamla trätobrodern Gais!

Hur hade det då gått till? Ja, utgångsläget
var ju minst sagt dåligt och inte ljusnade situa-
tionen precis när Landskrona vann första vår-
matchen på Ullevi med hela 4—1. Efter oav-
gjort mot Sandviken och Dis tändes åter hop-
pet efter 3—1-segern i returen mot de sist-
nämnda. Så följde 0—1-nederlag mot HIF, oav-
gjort mot Gais och seger över Gårda och där-

med var situationen den, att Kamraterna måste
vinna slutmatcherna mot Brage borta och Elfs-
borg hemma. Det gick nu inte alls — det blev
tvärtom stryk i båda fallen.

Motig div. II-start, men. ..

Efter en norsk snabbvisit med två segermat-

cher och hemmatriumf mot köpenhåämnska KB
startade så IFK för första gången div. II-spel.
Debuten blev nog så besvärlig, ty premiärmot-
ståndaren Jonsered ledde med 1—0 i paus. Nå-
väl, strax efter sidbytet kvitterade K. E. Elias-
son och samme man ordnade också till segern
ett par minuter före full tid. I nästa omgång
blev det oväntat stopp mot Varbergs Bois

på Ullevi och sedan tog Gais en poäng i det
första ”stora” derbyt. Så började det emel-
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lertid lossna, framför allt sedan nyförvärven

Axel Olsson och Äke Hallman ryckt in i elvan.

Det blev seger på seger och när säsongen var

över ledde blåvitt serien med två poäng till
godo på Gais.

Som en bekräftelse på den ökade slagstyr-
kan kom årets avslutande vänskapssegrar över

Djurgården (borta) och Orgryte.

Bosse Ericson

hette en stabil gosse, som under året gjorde
sin friidrottsdebut för föreningen. Han vann
DM i slägga på 43,72 — det skulle bli mera
så småningom — och dessutom viktkastningen.

Två man — bästa förening

Titeln ”Bästa förening” vid IFK-mästerska-
pen i Borlänge ordnades genom två deltagare:
Bosse Ericson vann diskus och slägga och Rune
Johansson triumferade på såväl 800 som 1500
meter.

Åter på solsidan

”Pånyttfödd Kamrat-elva springer mot ”kva-
len”. 11—1 på Arvika ger seriesystemets bästa
målkvot”. (Rubrik i GP 16/4 1939)

Så började vårsäsongen i div. II och bättre
start hade man ju näppeligen kunnat önska sig.

Folke Larsson och Arne Nyberg gjorde till-
sammans sju mål i premiären.



Efter 6—0 mot Karlskoga kunde Ullevi an-
teckna sig för ett nytt prydligt publikrekord

för div. II-fotboll. 16.239 blåvita och grön-
svarta anhängare hade nämligen samlats till
derbyt IFK—Gais den 5 maj. Det blev en raff-
lande match, där de våra en aning tursamrtfick
delad poäng. Ett par dagar senare blev det
folkfest i Varberg, vars Bois låg tvåa i tabel-
len. Arne Nyberg såg emellertid till att IFK-

försprånget ökade ytterligare genom att göra
två mål och det räckte mot Varbergs enda.

Liksom på de flesta andra platser, där blå-
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Reservmålvakt hjälte i första
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Hjälten i halmstadsmatchen blev reservmål-

vakten Gustav Johansson, som bl. a.:
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någonstans i klykans omedelbara närhet.

Styrelsen 1939. Fr. v. Gunnar Rydberg, Gösta Bohman, Nils Grönvall, Äke Stålros, Herbert

Johansson, Ragnar Sandberg, Gustaf Waller, Josef Holsner, Hilding Andersson.
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1939 Då förstod man att upptakten till det lyc-
kosamma resultatet var given”,

Returmatchen på Ullevi blev precis så hek-
tisk, som en kvaluppgörelse skall vara. Halm-
stad tog ledningen efter en halvtimmes spel och
först 10 min. före full tid kom kvitteringen ge-
nom Äke Hallman.

”Äh, vilket vrål. Det var landskamps-
stämning, ungefär som när svenskarna gör

mål på danskarna”, skrev Ny Tid.
1—1 hade räckt för Kamraterna, men trium-

fen fullständigades minuten före slutsignalen,
då Folke Larsson nickade in ”tvåan”.

Vistelsen i division IT hade blivit den kor-

tast tänkbara!

Holger Bengtsson,

”Proppen” ni vet, gjorde allsvensk debut
för Kamraterna. I träningsmatcherna visade han

sin stora målfarlighet och svarade i de fyra
vänskapsuppgörelserna närmast före seriestar-
ten för inte mindre än tolv fullträffar. Han
blev också landslagsman mot Tyskland, men
fick aldrig spela, då matchen på grund av poli-
tiska skäl inställdes.

 
Herbert Johansson presenterar Sally Bauer för
Ullevipubliken hösten 1939, d. wv. s. ett par
månader efter det Sally ”krossat Kanalen”.
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Snygg matchsvit

Höstomgången i allsvenskan började med
2—1-seger över Gårda, varpå följde bortaför-

lust mot Brage. Sedan kom laget som det
heter ”i stöten” och tog 13 poäng av 14 möj-
liga, innan reaktionen kom i form av nederlag
mot Elfsborg och Sandviken. En prydlig tredje-
placering var dock resultatet av höstens an-
strängningar i storserien. Bra för en ”nykom-
ling”.

CM-tecken

klarades hem av B-laget och juniorlaget,
”Svanborgs pojkar”, svarade för bravaden att
spela 27 matcher utan ett enda nederlag. Det
blev givetvis triumfer för hela slanten: DM och
segrar i tre serier.

Dave Morris

var tränare under det lyckosamma året och
han fick givetvis förtroendet ännuett år framår.

Klubbrekord

i slägga sattes av Bosse Ericson med 51,51.
Samme man höjde diskusnoteringen till 44,04
och den i vikt till 17,18. Nisse Pettersson blev
SM-tvåa i längd. Bosse 3:a i slägga.

Thure Waldenborg

blev den sjunde innehavaren av föreningens
förtjänstmedalj i guld, som nu utdelades i sam-
band med föreningens 35-årsjubileum.

”Ränderna går aldrig ur

I denna byggnad satt en yngling i går
kväll och spelade som en gammal piano-
mästare på sin klaviatur. Han satte texten
från Kamrat-matchen som om han transpo-
nerat ”Vårsång” till sättmaskinen. Han
hade ögonen på papperet, men blicken såg
in i nästa maj, när Kamraterna...

Ja — jag har mött många ”blåvita”
men ingen annan fullt så markerat randig
som Jonsson. Kamraternas seger eller ne-
derlag målar hela hans måndag och stänker
färgklickar över veckan. Jag har alltid
misstänkt att om man kom till en badstrand
med honom, skulle man få se — när han
tagit av kostymen, skjortan och underklä-
derna — att direkt på kroppen bär han en
blåvit tröja.
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Vad är Kamraternas charm, som kan
snärja anhängare till slaveri? Man såg lite
av det på Ullevi i går kväll. Folke Larsson
hade gjort första målet som en ”riktig
idrottsman”. Och sedan tycktes Kamrater-
na ha skrivit leveranskontrakt om ett mål
i minuten ungefär. De äro ett fruktansvärt

Snudd på

manskap i medvind, Och de ha oftast med-
vind i Göteborg genom sin otröttligt äre-
giriga publik. De behöva stöd och upp-
muntran. Publiken känner att den spelar
med, att den står i klubbdräkt vid staketet.
Kamraternas åskådare äro som zebrorna.
Ränderna går aldrig ur.” (Äke Hall i GP)

serieseger.

Reaktion på hösten.

Våren 1940 blev den värsta i mannaminne
ur träningssynpunkt. Den stränga vintern gjor-

de att alla planer låg snö- och isbelagda och
först den 25 mars kunde första träningsmatchen

spelas — för övrigt årets första match i Sverige.
Redan fyra dagar senare skulle den allsvenska
premiären äga rum, men då det visade sig

omöjligt att uppbringa spelduglig plan blev

starten uppskjuten en vecka. |
Första ullevigästen var Sandviken, som än

en gång visade sig som Kamraternas speciella

”bogey team” genom att ganska oväntat vinna
med 3—1. Det nederlaget skulle få avgörande

betydelse, ty den forsatta säsongen gick ut-
märkt och när serien var över hade tabellen

följande utseende:

Elfsborg, ...... 22 13 6 3 66—31 32

Göteborg ..... 22 15 2 5 49—27 32
Hälsingborg ... 22 12 3 7 49—32 27

Brage ........ 22 10 6 6 42—38 26
Sandviken .... 22 10 2 10 38—37 22

AIK sooosonos 2 8 5 9 38—38 21

Laget som 1939 förde Kamraterna tillbaka till Allsvenskan. St. fr. v.: Josef Holsner (lagledare),
Arne Nyberg, Folke Larsson, Olof Hultfeldt, Leif Larsson, Bengt Mossberg, Karl Erik Eliasson.
Dave Morris (tränare). Knäst.: Fritz Berg Valle Hulthén, Axel Ohlsson, Folke Johansson,

Ernst Andersson.
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Landskrona ... 22 7 7 8 42—50 21

Sleipner ...... 2 8 5 9 33—49 21

Gårda ........ 22 5 10 7 27—39 20

Malmö FF .... 22 4 10 8 25—28 18

Örgryte ...... 22 3 8 11 28—44 14
Hammarby ... 22 3 4 15 34—58 10

När sex matcher återstod ledde Elfsborg
med 5 poäng. Blåvitt avslutade med ”sex raka”!
Enda poängförlusten på hemmaplan noterades
mot Sandviken!!

Gick våren bra, så var det desto besvärligare

under nästa höstomgång. Laget var detsamma

under hela året, men trots detta verkade det
som om två olika elvor var i aktion före och
och efter sommaruppehållet. Och ändå sköttes
höstträningen lika omsorgsfullt som vårditon.

Segrar och nederlag växlade, men tyvärr
var de sistnämnda övervägande och följden
blev en niondeplacering efter höstomgångens
slut. Vad det berodde på? Ja, troligen var det
en reaktion efter de båda senaste spelårens hårda
påfrestningar.

Gammal bekant dyker upp

IFK-mästerskapet, som varit avsomnat se-

dan många år tillbaka, dök upp på program-

met igen. Vår elva avancerade till final mot
Norrköping, men slutmatchen hann aldrig spe-
las.

Ett mästerskap blev det dock för A-laget,
som i DM finalslog Örgryte med 3—1.

Juniorerna tog sina ”obligatoriska” segrar 1940
i Göteborgsserien och Alliansens serie.

Landslagsdebut

gjorde Bo Ericson i B-kampen mor finnarna,
där han blev tvåa i slägga på goda 51.17. Vid
Göteborgsspelen ökade han på sitt klubb- och
distriktsrekord till 52.11.

Helge Bergström

blev svensk kamratmästare i bowling och på
platserna närmast följde klubbkamraterna Fritz.
Hansson och Arne Brodin.

Kattens lek med råttan

Så löd en rubrik i Handelstidningen den
23/3 1941 och i texten hette det bl. a.:

”— Gå in och klä” om dej, Axel, hördes
det från Ullevipubliken i går middag. Och
frågan är väl om icke Axel Olsson likaväl
kunnat hålla till i omklädningsrummets
värme som i kylan mellan kamraternas
målstolpar. Hans tio lagkamrater lekte
kattens lek med råttan med sina motstån-
dare från Örgryte och efter ett halvtids-
resultat på 1—1 plockade den blåvita ked-
jan in sju bollar bakom öisväktaren.”

Det blev alltså 8—1 i det årets första triang-

elmatch och eftersom uppgörelsen mot Gais slu-
tade 1—1 blev det följaktligen ”rätt segrare”i
turneringen. Båda uppgörelserna gick på snö-
höljda planer och i för göteborgska fotbollför-
hållanden sträng kyla.

Landslagswing föds, ny segermarsch

börjar.

Vårsäsongen i allsvenskan gick också över
förväntan bra och laget avancerade från nionde
till sjätte plats. Vårspelet var så pass lovande
att man med viss rätt hoppades på stora fram-
gångari fortsättningen.

Den 16 februari gjorde Gunnar Gren debut
i blåvit dress. Det var göteborgsk urpremiär för
innefotboll i Mässhallen varvid Gren, Nyberg
och Bengt Mossberg bildade IFK-kedja och
gjorde 6—1 mot Skogen.

Den ”riktiga” Gren-debuten ägde emellertid
inte rum förrän drygt fem månader senare, då
den nu spelklare ”F. d. gårdaiten deltog i cup-
matchen mot Karlskrona BK på Ullevi — Ceve
Linde hade äntligen lyckats få till stånd den
cupturnering han så länge arbetat för.

Kamraterna vann matchen med hela 10—0
och i GP:s referat läser man bl. a.:

”MWest i sitt esse var högervingen Gun-
nar Gren—Arne Nyberg. Den förstnämnde
gjorde nu sin egentliga debut för IFK:s re-
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Landskrona ... 22 7 7 8 42—50 21

Sleipner ...... 2 8 5 9 33—49 21

Gårda ........ 22 5 10 7 27—39 20

Malmö FF .... 22 4 10 8 25—28 18

Örgryte ...... 22 3 8 11 28—44 14
Hammarby ... 22 3 4 15 34—58 10

När sex matcher återstod ledde Elfsborg
med 5 poäng. Blåvitt avslutade med ”sex raka”!
Enda poängförlusten på hemmaplan noterades
mot Sandviken!!

Gick våren bra, så var det desto besvärligare

under nästa höstomgång. Laget var detsamma

under hela året, men trots detta verkade det
som om två olika elvor var i aktion före och
och efter sommaruppehållet. Och ändå sköttes
höstträningen lika omsorgsfullt som vårditon.

Segrar och nederlag växlade, men tyvärr
var de sistnämnda övervägande och följden
blev en niondeplacering efter höstomgångens
slut. Vad det berodde på? Ja, troligen var det
en reaktion efter de båda senaste spelårens hårda
påfrestningar.

Gammal bekant dyker upp

IFK-mästerskapet, som varit avsomnat se-

dan många år tillbaka, dök upp på program-

met igen. Vår elva avancerade till final mot
Norrköping, men slutmatchen hann aldrig spe-
las.

Ett mästerskap blev det dock för A-laget,
som i DM finalslog Örgryte med 3—1.

Juniorerna tog sina ”obligatoriska” segrar 1940
i Göteborgsserien och Alliansens serie.

Landslagsdebut

gjorde Bo Ericson i B-kampen mor finnarna,
där han blev tvåa i slägga på goda 51.17. Vid
Göteborgsspelen ökade han på sitt klubb- och
distriktsrekord till 52.11.

Helge Bergström

blev svensk kamratmästare i bowling och på
platserna närmast följde klubbkamraterna Fritz.
Hansson och Arne Brodin.

Kattens lek med råttan

Så löd en rubrik i Handelstidningen den
23/3 1941 och i texten hette det bl. a.:

”— Gå in och klä” om dej, Axel, hördes
det från Ullevipubliken i går middag. Och
frågan är väl om icke Axel Olsson likaväl
kunnat hålla till i omklädningsrummets
värme som i kylan mellan kamraternas
målstolpar. Hans tio lagkamrater lekte
kattens lek med råttan med sina motstån-
dare från Örgryte och efter ett halvtids-
resultat på 1—1 plockade den blåvita ked-
jan in sju bollar bakom öisväktaren.”

Det blev alltså 8—1 i det årets första triang-

elmatch och eftersom uppgörelsen mot Gais slu-
tade 1—1 blev det följaktligen ”rätt segrare”i
turneringen. Båda uppgörelserna gick på snö-
höljda planer och i för göteborgska fotbollför-
hållanden sträng kyla.

Landslagswing föds, ny segermarsch

börjar.

Vårsäsongen i allsvenskan gick också över
förväntan bra och laget avancerade från nionde
till sjätte plats. Vårspelet var så pass lovande
att man med viss rätt hoppades på stora fram-
gångari fortsättningen.

Den 16 februari gjorde Gunnar Gren debut
i blåvit dress. Det var göteborgsk urpremiär för
innefotboll i Mässhallen varvid Gren, Nyberg
och Bengt Mossberg bildade IFK-kedja och
gjorde 6—1 mot Skogen.

Den ”riktiga” Gren-debuten ägde emellertid
inte rum förrän drygt fem månader senare, då
den nu spelklare ”F. d. gårdaiten deltog i cup-
matchen mot Karlskrona BK på Ullevi — Ceve
Linde hade äntligen lyckats få till stånd den
cupturnering han så länge arbetat för.
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”MWest i sitt esse var högervingen Gun-
nar Gren—Arne Nyberg. Den förstnämnde
gjorde nu sin egentliga debut för IFK:s re-
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Landskrona ... 22 7 7 8 42—50 21

Sleipner ...... 2 8 5 9 33—49 21

Gårda ........ 22 5 10 7 27—39 20

Malmö FF .... 22 4 10 8 25—28 18

Örgryte ...... 22 3 8 11 28—44 14
Hammarby ... 22 3 4 15 34—58 10

När sex matcher återstod ledde Elfsborg
med 5 poäng. Blåvitt avslutade med ”sex raka”!
Enda poängförlusten på hemmaplan noterades
mot Sandviken!!

Gick våren bra, så var det desto besvärligare

under nästa höstomgång. Laget var detsamma

under hela året, men trots detta verkade det
som om två olika elvor var i aktion före och
och efter sommaruppehållet. Och ändå sköttes
höstträningen lika omsorgsfullt som vårditon.

Segrar och nederlag växlade, men tyvärr
var de sistnämnda övervägande och följden
blev en niondeplacering efter höstomgångens
slut. Vad det berodde på? Ja, troligen var det
en reaktion efter de båda senaste spelårens hårda
påfrestningar.

Gammal bekant dyker upp

IFK-mästerskapet, som varit avsomnat se-

dan många år tillbaka, dök upp på program-

met igen. Vår elva avancerade till final mot
Norrköping, men slutmatchen hann aldrig spe-
las.

Ett mästerskap blev det dock för A-laget,
som i DM finalslog Örgryte med 3—1.

Juniorerna tog sina ”obligatoriska” segrar 1940
i Göteborgsserien och Alliansens serie.

Landslagsdebut

gjorde Bo Ericson i B-kampen mor finnarna,
där han blev tvåa i slägga på goda 51.17. Vid
Göteborgsspelen ökade han på sitt klubb- och
distriktsrekord till 52.11.

Helge Bergström

blev svensk kamratmästare i bowling och på
platserna närmast följde klubbkamraterna Fritz.
Hansson och Arne Brodin.

Kattens lek med råttan

Så löd en rubrik i Handelstidningen den
23/3 1941 och i texten hette det bl. a.:

”— Gå in och klä” om dej, Axel, hördes
det från Ullevipubliken i går middag. Och
frågan är väl om icke Axel Olsson likaväl
kunnat hålla till i omklädningsrummets
värme som i kylan mellan kamraternas
målstolpar. Hans tio lagkamrater lekte
kattens lek med råttan med sina motstån-
dare från Örgryte och efter ett halvtids-
resultat på 1—1 plockade den blåvita ked-
jan in sju bollar bakom öisväktaren.”

Det blev alltså 8—1 i det årets första triang-

elmatch och eftersom uppgörelsen mot Gais slu-
tade 1—1 blev det följaktligen ”rätt segrare”i
turneringen. Båda uppgörelserna gick på snö-
höljda planer och i för göteborgska fotbollför-
hållanden sträng kyla.

Landslagswing föds, ny segermarsch

börjar.

Vårsäsongen i allsvenskan gick också över
förväntan bra och laget avancerade från nionde
till sjätte plats. Vårspelet var så pass lovande
att man med viss rätt hoppades på stora fram-
gångari fortsättningen.

Den 16 februari gjorde Gunnar Gren debut
i blåvit dress. Det var göteborgsk urpremiär för
innefotboll i Mässhallen varvid Gren, Nyberg
och Bengt Mossberg bildade IFK-kedja och
gjorde 6—1 mot Skogen.

Den ”riktiga” Gren-debuten ägde emellertid
inte rum förrän drygt fem månader senare, då
den nu spelklare ”F. d. gårdaiten deltog i cup-
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1941 presentationslag, och Gren—Nyberg blir en
ving att räkna med i fortsättningen. Lands-
laget förstås. De gjorde en mängd vackra
kombinationer, upplopp och mål, Nyberg
t. o. m. 5 stycken.”

Redani första allsvenska höstmatchen visade
Gren—Nyberg att de tillsammans skulle komma
att bli något ”etwas noch nicht gewesenes”.

”Man satt och underade över hur det
skulle sett ut ifall Kamraterna haft en
vänsterwing i anfallet lika stark som hö-
gerwingen. Och om Fotbollförbundets UK
1 så fall behövt fundera någon längre tid
på att ta ut en forwardskedja för lands-
laget. Ett bättre par än Gren och Nyberg
har väl aldrig ett svenskt landslag kunnat
ställa upp med i anfallet” (Håce i GT efter
4—1-segern mot Gårda).

Gren—Nyberg och hela laget för övrigt
skötte sig utmärkt i fortsättningen och gick i
vinter-ide som serietvåa, en poäng efter Norr-
köping. I sista matchen för säsongen besegrades
HIF — årets cupmästare — med 2—1 på Ullevi
och under rubriken ”IFK utspelade HIF” skrev
Ny Tid bl. a.:

 
”Tack Arne, det gjorde du bra!” säger fotboll-
hövdingen Elof Ericsson efter en för kamrat-

yttern framgångsrik landskamp.
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”Plats för en fråga: Hur skulle månn-
tro det lag, som i går besegrade svenska
cupvinnarna med 2—1, förstärkt på några
punkter, ha klarat sig som Sveriges repre-

sentationselva mot Danmark i Köpenhamn?

En meningslös undran, ja, på vilken intet

svar kan givas — men det är sådana där
små reflexioner, som tränga sig på en, när

man får bevittna en kalasfotboll av det
slag IF Kamraterna från Göteborg leverer-
rade i söndagsmatchen på Ullevi. Sällan
torde väl i cninofficiell final (HIF ledde
före matchen serien med en poäng före
IFK) mellan den svenska storseriens två

bästa topplag, det ena laget ha utspelat
det andra så grundligt som IFK visavis
HIF. Det var i andra halvleken total upp-
visning från de blåvitas sida och en full-
ödighet i de faktorer, som man tyvärr of-

tast får nöja sig med att efterlysa — kall-

blodighet i samspel, noggrannhet i pass-
ningar och villighet att skjuta. För en
gångs skull kan man med fog påstå, att
hörnorna ge en bild av matchen: IFK hade
16 mot HIF:s 3!”

Ett prydligt svenskt rekord

satte Bosse Ericson vid Göteborgsspelen den
14 september. Hela 56,66 m. hivade han iväg

släggan efter följande imponerandeserie: 53,56,
54,15, 55,94, 56,66, 55,46, 56,66. Vår storkastare

vann dessutom landskampen mot Ungern på

Slottsskogsvallen och vidare så gott som varje

nationell tävling han deltog i.

Skidåkning

blev en ny gren på föreningens program.
Primus var Pelle Äberg, som skötte sig ganska

bra i den lokala konkurrensen.

Sven Forsenius

blev svensk IFK-mästare i bowling och lag-
segern i samma tävling togs hem genom Gillis

Gillås, Arvid Nilsson och Arne Brodin, som

satte nytt IFK-rekord.
Oscar Andersson visade att gammal är äldst

och vann KM på utmärkta 1275 poäng.
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kombinationer, upplopp och mål, Nyberg
t. o. m. 5 stycken.”

Redani första allsvenska höstmatchen visade
Gren—Nyberg att de tillsammans skulle komma
att bli något ”etwas noch nicht gewesenes”.

”Man satt och underade över hur det
skulle sett ut ifall Kamraterna haft en
vänsterwing i anfallet lika stark som hö-
gerwingen. Och om Fotbollförbundets UK
1 så fall behövt fundera någon längre tid
på att ta ut en forwardskedja för lands-
laget. Ett bättre par än Gren och Nyberg
har väl aldrig ett svenskt landslag kunnat
ställa upp med i anfallet” (Håce i GT efter
4—1-segern mot Gårda).

Gren—Nyberg och hela laget för övrigt
skötte sig utmärkt i fortsättningen och gick i
vinter-ide som serietvåa, en poäng efter Norr-
köping. I sista matchen för säsongen besegrades
HIF — årets cupmästare — med 2—1 på Ullevi
och under rubriken ”IFK utspelade HIF” skrev
Ny Tid bl. a.:

 
”Tack Arne, det gjorde du bra!” säger fotboll-
hövdingen Elof Ericsson efter en för kamrat-

yttern framgångsrik landskamp.

102

”Plats för en fråga: Hur skulle månn-
tro det lag, som i går besegrade svenska
cupvinnarna med 2—1, förstärkt på några
punkter, ha klarat sig som Sveriges repre-

sentationselva mot Danmark i Köpenhamn?

En meningslös undran, ja, på vilken intet

svar kan givas — men det är sådana där
små reflexioner, som tränga sig på en, när

man får bevittna en kalasfotboll av det
slag IF Kamraterna från Göteborg leverer-
rade i söndagsmatchen på Ullevi. Sällan
torde väl i cninofficiell final (HIF ledde
före matchen serien med en poäng före
IFK) mellan den svenska storseriens två

bästa topplag, det ena laget ha utspelat
det andra så grundligt som IFK visavis
HIF. Det var i andra halvleken total upp-
visning från de blåvitas sida och en full-
ödighet i de faktorer, som man tyvärr of-

tast får nöja sig med att efterlysa — kall-

blodighet i samspel, noggrannhet i pass-
ningar och villighet att skjuta. För en
gångs skull kan man med fog påstå, att
hörnorna ge en bild av matchen: IFK hade
16 mot HIF:s 3!”

Ett prydligt svenskt rekord

satte Bosse Ericson vid Göteborgsspelen den
14 september. Hela 56,66 m. hivade han iväg

släggan efter följande imponerandeserie: 53,56,
54,15, 55,94, 56,66, 55,46, 56,66. Vår storkastare

vann dessutom landskampen mot Ungern på

Slottsskogsvallen och vidare så gott som varje

nationell tävling han deltog i.

Skidåkning

blev en ny gren på föreningens program.
Primus var Pelle Äberg, som skötte sig ganska

bra i den lokala konkurrensen.

Sven Forsenius

blev svensk IFK-mästare i bowling och lag-
segern i samma tävling togs hem genom Gillis

Gillås, Arvid Nilsson och Arne Brodin, som

satte nytt IFK-rekord.
Oscar Andersson visade att gammal är äldst

och vann KM på utmärkta 1275 poäng.

1941 presentationslag, och Gren—Nyberg blir en
ving att räkna med i fortsättningen. Lands-
laget förstås. De gjorde en mängd vackra
kombinationer, upplopp och mål, Nyberg
t. o. m. 5 stycken.”

Redani första allsvenska höstmatchen visade
Gren—Nyberg att de tillsammans skulle komma
att bli något ”etwas noch nicht gewesenes”.

”Man satt och underade över hur det
skulle sett ut ifall Kamraterna haft en
vänsterwing i anfallet lika stark som hö-
gerwingen. Och om Fotbollförbundets UK
1 så fall behövt fundera någon längre tid
på att ta ut en forwardskedja för lands-
laget. Ett bättre par än Gren och Nyberg
har väl aldrig ett svenskt landslag kunnat
ställa upp med i anfallet” (Håce i GT efter
4—1-segern mot Gårda).

Gren—Nyberg och hela laget för övrigt
skötte sig utmärkt i fortsättningen och gick i
vinter-ide som serietvåa, en poäng efter Norr-
köping. I sista matchen för säsongen besegrades
HIF — årets cupmästare — med 2—1 på Ullevi
och under rubriken ”IFK utspelade HIF” skrev
Ny Tid bl. a.:

 
”Tack Arne, det gjorde du bra!” säger fotboll-
hövdingen Elof Ericsson efter en för kamrat-

yttern framgångsrik landskamp.

102

”Plats för en fråga: Hur skulle månn-
tro det lag, som i går besegrade svenska
cupvinnarna med 2—1, förstärkt på några
punkter, ha klarat sig som Sveriges repre-

sentationselva mot Danmark i Köpenhamn?

En meningslös undran, ja, på vilken intet

svar kan givas — men det är sådana där
små reflexioner, som tränga sig på en, när

man får bevittna en kalasfotboll av det
slag IF Kamraterna från Göteborg leverer-
rade i söndagsmatchen på Ullevi. Sällan
torde väl i cninofficiell final (HIF ledde
före matchen serien med en poäng före
IFK) mellan den svenska storseriens två

bästa topplag, det ena laget ha utspelat
det andra så grundligt som IFK visavis
HIF. Det var i andra halvleken total upp-
visning från de blåvitas sida och en full-
ödighet i de faktorer, som man tyvärr of-

tast får nöja sig med att efterlysa — kall-

blodighet i samspel, noggrannhet i pass-
ningar och villighet att skjuta. För en
gångs skull kan man med fog påstå, att
hörnorna ge en bild av matchen: IFK hade
16 mot HIF:s 3!”

Ett prydligt svenskt rekord

satte Bosse Ericson vid Göteborgsspelen den
14 september. Hela 56,66 m. hivade han iväg

släggan efter följande imponerandeserie: 53,56,
54,15, 55,94, 56,66, 55,46, 56,66. Vår storkastare

vann dessutom landskampen mot Ungern på

Slottsskogsvallen och vidare så gott som varje

nationell tävling han deltog i.

Skidåkning

blev en ny gren på föreningens program.
Primus var Pelle Äberg, som skötte sig ganska

bra i den lokala konkurrensen.

Sven Forsenius

blev svensk IFK-mästare i bowling och lag-
segern i samma tävling togs hem genom Gillis

Gillås, Arvid Nilsson och Arne Brodin, som

satte nytt IFK-rekord.
Oscar Andersson visade att gammal är äldst

och vann KM på utmärkta 1275 poäng.

1941 presentationslag, och Gren—Nyberg blir en
ving att räkna med i fortsättningen. Lands-
laget förstås. De gjorde en mängd vackra
kombinationer, upplopp och mål, Nyberg
t. o. m. 5 stycken.”

Redani första allsvenska höstmatchen visade
Gren—Nyberg att de tillsammans skulle komma
att bli något ”etwas noch nicht gewesenes”.

”Man satt och underade över hur det
skulle sett ut ifall Kamraterna haft en
vänsterwing i anfallet lika stark som hö-
gerwingen. Och om Fotbollförbundets UK
1 så fall behövt fundera någon längre tid
på att ta ut en forwardskedja för lands-
laget. Ett bättre par än Gren och Nyberg
har väl aldrig ett svenskt landslag kunnat
ställa upp med i anfallet” (Håce i GT efter
4—1-segern mot Gårda).

Gren—Nyberg och hela laget för övrigt
skötte sig utmärkt i fortsättningen och gick i
vinter-ide som serietvåa, en poäng efter Norr-
köping. I sista matchen för säsongen besegrades
HIF — årets cupmästare — med 2—1 på Ullevi
och under rubriken ”IFK utspelade HIF” skrev
Ny Tid bl. a.:

 
”Tack Arne, det gjorde du bra!” säger fotboll-
hövdingen Elof Ericsson efter en för kamrat-

yttern framgångsrik landskamp.

102

”Plats för en fråga: Hur skulle månn-
tro det lag, som i går besegrade svenska
cupvinnarna med 2—1, förstärkt på några
punkter, ha klarat sig som Sveriges repre-

sentationselva mot Danmark i Köpenhamn?

En meningslös undran, ja, på vilken intet

svar kan givas — men det är sådana där
små reflexioner, som tränga sig på en, när

man får bevittna en kalasfotboll av det
slag IF Kamraterna från Göteborg leverer-
rade i söndagsmatchen på Ullevi. Sällan
torde väl i cninofficiell final (HIF ledde
före matchen serien med en poäng före
IFK) mellan den svenska storseriens två

bästa topplag, det ena laget ha utspelat
det andra så grundligt som IFK visavis
HIF. Det var i andra halvleken total upp-
visning från de blåvitas sida och en full-
ödighet i de faktorer, som man tyvärr of-

tast får nöja sig med att efterlysa — kall-

blodighet i samspel, noggrannhet i pass-
ningar och villighet att skjuta. För en
gångs skull kan man med fog påstå, att
hörnorna ge en bild av matchen: IFK hade
16 mot HIF:s 3!”

Ett prydligt svenskt rekord

satte Bosse Ericson vid Göteborgsspelen den
14 september. Hela 56,66 m. hivade han iväg

släggan efter följande imponerandeserie: 53,56,
54,15, 55,94, 56,66, 55,46, 56,66. Vår storkastare

vann dessutom landskampen mot Ungern på

Slottsskogsvallen och vidare så gott som varje

nationell tävling han deltog i.

Skidåkning

blev en ny gren på föreningens program.
Primus var Pelle Äberg, som skötte sig ganska

bra i den lokala konkurrensen.

Sven Forsenius

blev svensk IFK-mästare i bowling och lag-
segern i samma tävling togs hem genom Gillis

Gillås, Arvid Nilsson och Arne Brodin, som

satte nytt IFK-rekord.
Oscar Andersson visade att gammal är äldst

och vann KM på utmärkta 1275 poäng.

1941 presentationslag, och Gren—Nyberg blir en
ving att räkna med i fortsättningen. Lands-
laget förstås. De gjorde en mängd vackra
kombinationer, upplopp och mål, Nyberg
t. o. m. 5 stycken.”

Redani första allsvenska höstmatchen visade
Gren—Nyberg att de tillsammans skulle komma
att bli något ”etwas noch nicht gewesenes”.

”Man satt och underade över hur det
skulle sett ut ifall Kamraterna haft en
vänsterwing i anfallet lika stark som hö-
gerwingen. Och om Fotbollförbundets UK
1 så fall behövt fundera någon längre tid
på att ta ut en forwardskedja för lands-
laget. Ett bättre par än Gren och Nyberg
har väl aldrig ett svenskt landslag kunnat
ställa upp med i anfallet” (Håce i GT efter
4—1-segern mot Gårda).

Gren—Nyberg och hela laget för övrigt
skötte sig utmärkt i fortsättningen och gick i
vinter-ide som serietvåa, en poäng efter Norr-
köping. I sista matchen för säsongen besegrades
HIF — årets cupmästare — med 2—1 på Ullevi
och under rubriken ”IFK utspelade HIF” skrev
Ny Tid bl. a.:

 
”Tack Arne, det gjorde du bra!” säger fotboll-
hövdingen Elof Ericsson efter en för kamrat-

yttern framgångsrik landskamp.

102

”Plats för en fråga: Hur skulle månn-
tro det lag, som i går besegrade svenska
cupvinnarna med 2—1, förstärkt på några
punkter, ha klarat sig som Sveriges repre-

sentationselva mot Danmark i Köpenhamn?

En meningslös undran, ja, på vilken intet

svar kan givas — men det är sådana där
små reflexioner, som tränga sig på en, när

man får bevittna en kalasfotboll av det
slag IF Kamraterna från Göteborg leverer-
rade i söndagsmatchen på Ullevi. Sällan
torde väl i cninofficiell final (HIF ledde
före matchen serien med en poäng före
IFK) mellan den svenska storseriens två

bästa topplag, det ena laget ha utspelat
det andra så grundligt som IFK visavis
HIF. Det var i andra halvleken total upp-
visning från de blåvitas sida och en full-
ödighet i de faktorer, som man tyvärr of-

tast får nöja sig med att efterlysa — kall-

blodighet i samspel, noggrannhet i pass-
ningar och villighet att skjuta. För en
gångs skull kan man med fog påstå, att
hörnorna ge en bild av matchen: IFK hade
16 mot HIF:s 3!”

Ett prydligt svenskt rekord

satte Bosse Ericson vid Göteborgsspelen den
14 september. Hela 56,66 m. hivade han iväg

släggan efter följande imponerandeserie: 53,56,
54,15, 55,94, 56,66, 55,46, 56,66. Vår storkastare

vann dessutom landskampen mot Ungern på

Slottsskogsvallen och vidare så gott som varje

nationell tävling han deltog i.

Skidåkning

blev en ny gren på föreningens program.
Primus var Pelle Äberg, som skötte sig ganska

bra i den lokala konkurrensen.

Sven Forsenius

blev svensk IFK-mästare i bowling och lag-
segern i samma tävling togs hem genom Gillis

Gillås, Arvid Nilsson och Arne Brodin, som

satte nytt IFK-rekord.
Oscar Andersson visade att gammal är äldst

och vann KM på utmärkta 1275 poäng.

1941 presentationslag, och Gren—Nyberg blir en
ving att räkna med i fortsättningen. Lands-
laget förstås. De gjorde en mängd vackra
kombinationer, upplopp och mål, Nyberg
t. o. m. 5 stycken.”

Redani första allsvenska höstmatchen visade
Gren—Nyberg att de tillsammans skulle komma
att bli något ”etwas noch nicht gewesenes”.

”Man satt och underade över hur det
skulle sett ut ifall Kamraterna haft en
vänsterwing i anfallet lika stark som hö-
gerwingen. Och om Fotbollförbundets UK
1 så fall behövt fundera någon längre tid
på att ta ut en forwardskedja för lands-
laget. Ett bättre par än Gren och Nyberg
har väl aldrig ett svenskt landslag kunnat
ställa upp med i anfallet” (Håce i GT efter
4—1-segern mot Gårda).

Gren—Nyberg och hela laget för övrigt
skötte sig utmärkt i fortsättningen och gick i
vinter-ide som serietvåa, en poäng efter Norr-
köping. I sista matchen för säsongen besegrades
HIF — årets cupmästare — med 2—1 på Ullevi
och under rubriken ”IFK utspelade HIF” skrev
Ny Tid bl. a.:

 
”Tack Arne, det gjorde du bra!” säger fotboll-
hövdingen Elof Ericsson efter en för kamrat-

yttern framgångsrik landskamp.

102

”Plats för en fråga: Hur skulle månn-
tro det lag, som i går besegrade svenska
cupvinnarna med 2—1, förstärkt på några
punkter, ha klarat sig som Sveriges repre-

sentationselva mot Danmark i Köpenhamn?

En meningslös undran, ja, på vilken intet

svar kan givas — men det är sådana där
små reflexioner, som tränga sig på en, när

man får bevittna en kalasfotboll av det
slag IF Kamraterna från Göteborg leverer-
rade i söndagsmatchen på Ullevi. Sällan
torde väl i cninofficiell final (HIF ledde
före matchen serien med en poäng före
IFK) mellan den svenska storseriens två

bästa topplag, det ena laget ha utspelat
det andra så grundligt som IFK visavis
HIF. Det var i andra halvleken total upp-
visning från de blåvitas sida och en full-
ödighet i de faktorer, som man tyvärr of-

tast får nöja sig med att efterlysa — kall-

blodighet i samspel, noggrannhet i pass-
ningar och villighet att skjuta. För en
gångs skull kan man med fog påstå, att
hörnorna ge en bild av matchen: IFK hade
16 mot HIF:s 3!”

Ett prydligt svenskt rekord

satte Bosse Ericson vid Göteborgsspelen den
14 september. Hela 56,66 m. hivade han iväg

släggan efter följande imponerandeserie: 53,56,
54,15, 55,94, 56,66, 55,46, 56,66. Vår storkastare

vann dessutom landskampen mot Ungern på

Slottsskogsvallen och vidare så gott som varje

nationell tävling han deltog i.

Skidåkning

blev en ny gren på föreningens program.
Primus var Pelle Äberg, som skötte sig ganska

bra i den lokala konkurrensen.

Sven Forsenius

blev svensk IFK-mästare i bowling och lag-
segern i samma tävling togs hem genom Gillis

Gillås, Arvid Nilsson och Arne Brodin, som

satte nytt IFK-rekord.
Oscar Andersson visade att gammal är äldst

och vann KM på utmärkta 1275 poäng.

1941 presentationslag, och Gren—Nyberg blir en
ving att räkna med i fortsättningen. Lands-
laget förstås. De gjorde en mängd vackra
kombinationer, upplopp och mål, Nyberg
t. o. m. 5 stycken.”

Redani första allsvenska höstmatchen visade
Gren—Nyberg att de tillsammans skulle komma
att bli något ”etwas noch nicht gewesenes”.

”Man satt och underade över hur det
skulle sett ut ifall Kamraterna haft en
vänsterwing i anfallet lika stark som hö-
gerwingen. Och om Fotbollförbundets UK
1 så fall behövt fundera någon längre tid
på att ta ut en forwardskedja för lands-
laget. Ett bättre par än Gren och Nyberg
har väl aldrig ett svenskt landslag kunnat
ställa upp med i anfallet” (Håce i GT efter
4—1-segern mot Gårda).

Gren—Nyberg och hela laget för övrigt
skötte sig utmärkt i fortsättningen och gick i
vinter-ide som serietvåa, en poäng efter Norr-
köping. I sista matchen för säsongen besegrades
HIF — årets cupmästare — med 2—1 på Ullevi
och under rubriken ”IFK utspelade HIF” skrev
Ny Tid bl. a.:

 
”Tack Arne, det gjorde du bra!” säger fotboll-
hövdingen Elof Ericsson efter en för kamrat-

yttern framgångsrik landskamp.

102

”Plats för en fråga: Hur skulle månn-
tro det lag, som i går besegrade svenska
cupvinnarna med 2—1, förstärkt på några
punkter, ha klarat sig som Sveriges repre-

sentationselva mot Danmark i Köpenhamn?

En meningslös undran, ja, på vilken intet

svar kan givas — men det är sådana där
små reflexioner, som tränga sig på en, när

man får bevittna en kalasfotboll av det
slag IF Kamraterna från Göteborg leverer-
rade i söndagsmatchen på Ullevi. Sällan
torde väl i cninofficiell final (HIF ledde
före matchen serien med en poäng före
IFK) mellan den svenska storseriens två

bästa topplag, det ena laget ha utspelat
det andra så grundligt som IFK visavis
HIF. Det var i andra halvleken total upp-
visning från de blåvitas sida och en full-
ödighet i de faktorer, som man tyvärr of-

tast får nöja sig med att efterlysa — kall-

blodighet i samspel, noggrannhet i pass-
ningar och villighet att skjuta. För en
gångs skull kan man med fog påstå, att
hörnorna ge en bild av matchen: IFK hade
16 mot HIF:s 3!”

Ett prydligt svenskt rekord

satte Bosse Ericson vid Göteborgsspelen den
14 september. Hela 56,66 m. hivade han iväg

släggan efter följande imponerandeserie: 53,56,
54,15, 55,94, 56,66, 55,46, 56,66. Vår storkastare

vann dessutom landskampen mot Ungern på

Slottsskogsvallen och vidare så gott som varje

nationell tävling han deltog i.

Skidåkning

blev en ny gren på föreningens program.
Primus var Pelle Äberg, som skötte sig ganska

bra i den lokala konkurrensen.

Sven Forsenius

blev svensk IFK-mästare i bowling och lag-
segern i samma tävling togs hem genom Gillis

Gillås, Arvid Nilsson och Arne Brodin, som

satte nytt IFK-rekord.
Oscar Andersson visade att gammal är äldst

och vann KM på utmärkta 1275 poäng.

1941 presentationslag, och Gren—Nyberg blir en
ving att räkna med i fortsättningen. Lands-
laget förstås. De gjorde en mängd vackra
kombinationer, upplopp och mål, Nyberg
t. o. m. 5 stycken.”

Redani första allsvenska höstmatchen visade
Gren—Nyberg att de tillsammans skulle komma
att bli något ”etwas noch nicht gewesenes”.

”Man satt och underade över hur det
skulle sett ut ifall Kamraterna haft en
vänsterwing i anfallet lika stark som hö-
gerwingen. Och om Fotbollförbundets UK
1 så fall behövt fundera någon längre tid
på att ta ut en forwardskedja för lands-
laget. Ett bättre par än Gren och Nyberg
har väl aldrig ett svenskt landslag kunnat
ställa upp med i anfallet” (Håce i GT efter
4—1-segern mot Gårda).

Gren—Nyberg och hela laget för övrigt
skötte sig utmärkt i fortsättningen och gick i
vinter-ide som serietvåa, en poäng efter Norr-
köping. I sista matchen för säsongen besegrades
HIF — årets cupmästare — med 2—1 på Ullevi
och under rubriken ”IFK utspelade HIF” skrev
Ny Tid bl. a.:

 
”Tack Arne, det gjorde du bra!” säger fotboll-
hövdingen Elof Ericsson efter en för kamrat-

yttern framgångsrik landskamp.

102

”Plats för en fråga: Hur skulle månn-
tro det lag, som i går besegrade svenska
cupvinnarna med 2—1, förstärkt på några
punkter, ha klarat sig som Sveriges repre-

sentationselva mot Danmark i Köpenhamn?

En meningslös undran, ja, på vilken intet

svar kan givas — men det är sådana där
små reflexioner, som tränga sig på en, när

man får bevittna en kalasfotboll av det
slag IF Kamraterna från Göteborg leverer-
rade i söndagsmatchen på Ullevi. Sällan
torde väl i cninofficiell final (HIF ledde
före matchen serien med en poäng före
IFK) mellan den svenska storseriens två

bästa topplag, det ena laget ha utspelat
det andra så grundligt som IFK visavis
HIF. Det var i andra halvleken total upp-
visning från de blåvitas sida och en full-
ödighet i de faktorer, som man tyvärr of-

tast får nöja sig med att efterlysa — kall-

blodighet i samspel, noggrannhet i pass-
ningar och villighet att skjuta. För en
gångs skull kan man med fog påstå, att
hörnorna ge en bild av matchen: IFK hade
16 mot HIF:s 3!”

Ett prydligt svenskt rekord
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bra i den lokala konkurrensen.

Sven Forsenius

blev svensk IFK-mästare i bowling och lag-
segern i samma tävling togs hem genom Gillis

Gillås, Arvid Nilsson och Arne Brodin, som

satte nytt IFK-rekord.
Oscar Andersson visade att gammal är äldst

och vann KM på utmärkta 1275 poäng.

1941 presentationslag, och Gren—Nyberg blir en
ving att räkna med i fortsättningen. Lands-
laget förstås. De gjorde en mängd vackra
kombinationer, upplopp och mål, Nyberg
t. o. m. 5 stycken.”

Redani första allsvenska höstmatchen visade
Gren—Nyberg att de tillsammans skulle komma
att bli något ”etwas noch nicht gewesenes”.

”Man satt och underade över hur det
skulle sett ut ifall Kamraterna haft en
vänsterwing i anfallet lika stark som hö-
gerwingen. Och om Fotbollförbundets UK
1 så fall behövt fundera någon längre tid
på att ta ut en forwardskedja för lands-
laget. Ett bättre par än Gren och Nyberg
har väl aldrig ett svenskt landslag kunnat
ställa upp med i anfallet” (Håce i GT efter
4—1-segern mot Gårda).

Gren—Nyberg och hela laget för övrigt
skötte sig utmärkt i fortsättningen och gick i
vinter-ide som serietvåa, en poäng efter Norr-
köping. I sista matchen för säsongen besegrades
HIF — årets cupmästare — med 2—1 på Ullevi
och under rubriken ”IFK utspelade HIF” skrev
Ny Tid bl. a.:

 
”Tack Arne, det gjorde du bra!” säger fotboll-
hövdingen Elof Ericsson efter en för kamrat-

yttern framgångsrik landskamp.

102

”Plats för en fråga: Hur skulle månn-
tro det lag, som i går besegrade svenska
cupvinnarna med 2—1, förstärkt på några
punkter, ha klarat sig som Sveriges repre-

sentationselva mot Danmark i Köpenhamn?

En meningslös undran, ja, på vilken intet

svar kan givas — men det är sådana där
små reflexioner, som tränga sig på en, när

man får bevittna en kalasfotboll av det
slag IF Kamraterna från Göteborg leverer-
rade i söndagsmatchen på Ullevi. Sällan
torde väl i cninofficiell final (HIF ledde
före matchen serien med en poäng före
IFK) mellan den svenska storseriens två

bästa topplag, det ena laget ha utspelat
det andra så grundligt som IFK visavis
HIF. Det var i andra halvleken total upp-
visning från de blåvitas sida och en full-
ödighet i de faktorer, som man tyvärr of-

tast får nöja sig med att efterlysa — kall-

blodighet i samspel, noggrannhet i pass-
ningar och villighet att skjuta. För en
gångs skull kan man med fog påstå, att
hörnorna ge en bild av matchen: IFK hade
16 mot HIF:s 3!”

Ett prydligt svenskt rekord

satte Bosse Ericson vid Göteborgsspelen den
14 september. Hela 56,66 m. hivade han iväg
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Allsvenska mästare med stabilt försprång.
”Det måste kännas skönt för Kamrater-

na, att äntligen vara på den säkra sidan.
Ty det skulle väl vara rena miraklet, om
Gais på sina tre kvarvarande matcher
skulle trampa förbi de blåvita och ta gul-
det — sådant händer bara i sagoböcker och
detektivromaner.”

Så skrev ”Masen” Wernlöf — sedermera en

av de ansvariga för radions karusellprogram —
sedan Kamraterna efter svagt spel på Ullevi

slagit Norrköping med 2—1. Därmed ledde blå-
vitt serien med fem poäng när två matcher
återstod. Gais hade som nämnts ytterligare en

kvar, men hade ingen chans att hota, utan när
serien var över såg tabellen ut så här:

Göteborg ...... 22 14 3 5 48—29 31
Gals .......cc. 22 10 7 5 46—31 27

Norrköping .... 22 12 2 8 50—35 26
Hälsingborg .... 22 11 4 7 42—27 26
Malmö FF ..... 22 9 7 6 37—33 25

Degerfors ...... 2 9 5 8 43—35 23
Elfsborg ....... 2 8 6 8 35—29 22
Gårda ........ 22 9 4 9 34—46 22

AIK ooo0oo00sss 2 77 8 37—34 21

Sandviken ..... 22 6 3 13 27—45 15

Landskrona .... 22 5 4 13 22—47 14
Reymersholm .. 22 4 4 14 27—57 12

Delaktiga i översta tabellraden var Axel
Ohlsson, Nils Eriksson, Folke Johansson, Ernst
Andersson, Olle Hultfeldt, Folke Larsson,

Arne Nyberg, Gunnar Gren, Leif Larsson, Hol-
ger Bengtsson, Åke Samuelsson. Ja, det var för-
stås ytterligare några som kämpat för blåvitt
under serien, men guldmedaljerna delades upp
på nämnda elva.

Av bara farten

togs ett par veckor senare ytterligare ett
mästerskap, då Norrköping besegrades med
2—90 i den från 1940 uppskjutna IFK-finalen.
Här dök Rune Emanuelssons namn för första
gången upp i större sammanhang.

Och så kom reaktionen
Tidigare triumfer hade för det mesta följts

av en reaktion och så blev fallet även nu.

Det gick efter en hygglig början rätt knackigt
under den allsvenska hösten och laget låg inte
bättre än nia ”när det började snöa”.

Tre förstapris

togs av juniorlaget — Allians- och Göte-
borgsserierna — och B-laget, det sistnämnda
till största delen bestående av fjolårsjuniorer.
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1942 ”Som vanligt”

Fria idrotten dominerades som vanligt av= 42
43 Bo Ericson, ”På hemmaplan” skötte sig emeller-

tid bl. a. även Curt Hellström med den äran

genom att vinna DM på såväl 5.000 som 10.000
meter med utmärkta tiderna 15,05 resp. 32,14.

Meriterande segrar

hemfördes av bowlarna, vars sexmannalag
triumferade i den stora riksomfattande tävling-
en ”Blue Ribbon Cup”. Tre segrar för de blåvita
färgerna blev det i juniorernas DM-och CM-
tävlingar, Folke Altjärna vann IFK-mästerska-
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återstod hade Kamraterna avancerat till sjätte
plats efter bl. a. en glänsande 4—1-seger i Norr-
köping. Avslutningen mot HIF gav emellertid
1—3 baklänges och därmed kilade både Halm-
stad och AIK förbi i tabellen.

Josef Nagy

engagerades som tränare och fick bl. a. se
sina adepter vinna DM-finalen mot Jonsered
med 2—1.

Målfestpå Örjans vall

Allsvenska hösten började med uddamåls-
förlust hemma mot Norrköping, men sedan loss-

Svarte Filip” och Sven Rylander läskar sig med en kopp the i pausen till en
”SS”-match.

1942 ”Som vanligt”

Fria idrotten dominerades som vanligt av= 42
43 Bo Ericson, ”På hemmaplan” skötte sig emeller-

tid bl. a. även Curt Hellström med den äran

genom att vinna DM på såväl 5.000 som 10.000
meter med utmärkta tiderna 15,05 resp. 32,14.

Meriterande segrar

hemfördes av bowlarna, vars sexmannalag
triumferade i den stora riksomfattande tävling-
en ”Blue Ribbon Cup”. Tre segrar för de blåvita
färgerna blev det i juniorernas DM-och CM-
tävlingar, Folke Altjärna vann IFK-mästerska-
pet inviduellt och putsade tillsammans med
Folke Hansson och Allan Revelle IFK-rekordet
i lagtävlingen.

”Axel O. släppte in 8 mål”

Så löd en GT-rubrik den 7 mars 1943. Kam-
raterna spelade en rekordtidig träningsmatch
mot IFK Mölndal och efter 2—1 i halvtid ställ-
de sig Axel Ohlsson efter paus i mölndalingar-
nas bur. IFK vann med 9—1.
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nade det ordentligt och på de tre närmaste mat-
cherna skyfflade kedjan in tjugo mål. På Orjans
vall mot Halmia var det rena målfrossningen
och hemmamålvakten fick inte mindre än nio
gånger kröka rygg och plocka fram bollen ur
nätmaskorna.

Fortsättningen gick också rätt hyggligt, men

ett par nederlag kunde inte undvikas och höst-
placeringen blev femma. Då hade bl. a. HIF
utklassats med 6—0 och Brage med 5—0 på
Ullevi.

Sista höstmatchen mot Elfsborg drog 20.649
åskådare till den göteborgska fotbollborgen,
som därmed noterade publikrekord för krigs-
årsfotboll. Den uppgörelsen var för övrigt Hol-
ger Bengtssons 100:e allsvenska i obruten följd
för blåvitt! Jubiléet blev lyckosamt för ”Prop-
pen”: 5—2 till ”de kristna”.

Ernst Andersson

fick som andre IFK-are Göteborgs Fotboll-
förbunds förtjänsttecken i guld för 15 år i re-
presentationslaget.

Jubileumsvår med högklassig fotboll.

Så ingick jubileumsåret 1944 och det ver-
kade som om spelarna gripits av en viss jubi-
leumsyra, ty deras uppträdande på planen läm-
nade intet övrigt att önska ifråga om virtuositet
och effektivitet.

Triangelserien plockades hem med klara seg-
rar över såväl Gais som Orgryte och så började
storserien med 5—2 mot Sandviken och 6—2
borta mot Halmstad, vilket resulterade i att la-

get knallade upp till andra plats i tabellen.

Halmstadsmatchen blev i första hand Gun-

nar Grens.

”Gren kom Halmstad att häpna — gjorde
virtuos uppvisning i det idealiska innerspelet.”

Under den rubriken — femspaltig — skrev
Ny Tid bl. a.:

”Fenomenalt! Det är egentligen ett gan-
ska svagt ord om manskall försöka karak-
terisera den insats som Gunnar Gren gjorde
i dag. Vi skulle bli tvungna att hålla på och
räkna upp en lång rad av superlativer för
att kunna få ihop något som tillnärmelsevis
kunde täcka hans prestationer. Makentill
innerspel har vi för vår del aldrig någon-
sin sett på en fotbollplan.”

GMP hade rubriken ”Gunnar Grens läckra

spel i Halmstad borde filmats” och i Tidningen
Halland kunde manbl. a. läsa:

”Kamraterna är just nu ”second to
none” och kan mycket väl bli guldlaget i
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innerspel har vi för vår del aldrig någon-
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gånger kröka rygg och plocka fram bollen ur
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storserien med 5—2 mot Sandviken och 6—2
borta mot Halmstad, vilket resulterade i att la-

get knallade upp till andra plats i tabellen.

Halmstadsmatchen blev i första hand Gun-
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vår. Aldrig har i en seriematch i Halmstad
så bländande grann fotboll presterats —
det blev ideligen spontana applåder inför
öppen ridå, trots att trollkonsterna gingo
ut över de egna idolerna.”

Tyvärr slog halmstadsskribentens spådom
inte in. Tvärtom avtog effektiviteten ganska
märkbart under maj månad och slutet på visan
blev en femteplacering.

Solig norrlandsturné

Efter serieharvandet ställdes färden till mel-
lersta Norrland, där våra pojkar bjöd på upp-
visning av bästa märke varän de uppträdde.

5—1, 6—1, 8—4 och 8—0 skrev Josef Holsner
ner i protokollet från turnén, som blev ett enda
strålande soligt och roligt äventyr från början
till slut.

Hemma igen besegrades Gais med 4—1 i ju-
bileumsturneringen, men i DM tog den 10 år
äldre alliansbrodern revansch med hela 5—1.

Efter nio höstronder

i allsvenskan låg Kamraterna i toppen och
fortsättningen gick så pass bra att julgröten
kunde ätas på silverplats. Bland höstens två-
poängare märktes den mot Halmstad på Ullevi,
Laxelvan fick stryk med 6—1 efter nytt mästar-
spel av Gren och fyra fina fullträffar av Holger
Bengtsson. :

”Lagledare Svanborg- -

har under många år skämt bort oss med
slagkraftiga juniorlag, men årets lag är ett
strå vassare än alla andra. Var helst dessa
unga spelare ha uppträtt ha de skördat lag-
rar genom sitt vackra och effektiva spel.
Götcborgsseriens juniorklass I vanns, men
det har blivit en tradition, så det nästan
fordrade vi. Desto roligare var det för

pojkarna, att de även lyckades triumfera
i Junior-DM, där Häcken finalbesegrades
med 4—0.”
(Utdrag ur årsberättelsen 1944)

Gången på frammarsch

Karl G. Stafsing och Einar Sundborg fick
en fin efterträdare i Harry Olsson, som från
1944 tävlade i Kamratdräkten. Sitt första IFK-
år krönte han med att bli svensk mästare på
25 km. och tvåa på dubbla distansen.

Bo Ericson tog sitt sedvanliga SM i slägg-
kastning och hade fått en allt bättre partner i
Filip Karlsson, som hyvade iväg ”klumpen”
51,66 m.

Orienterarna rapporterade större livaktighet
än någonsin med Gunnar Nilsson som den kla-
rast lysande stjärnan.

Svenskt rekord

i bowling noterade John Forsenius, då han
tillsammans med Oscar Krantz, Sigvard Johans-

son och Gösta Billqvist hemförde JM i lag. For-
senius slog på en bana maximåla 300 poäng. Det
hade förstås flera gjort före honom, meni alla
fall...

Rosor och presenter

ströddes i mängd, när föreningen firade sitt
40-årsjubileum frampå höstkanten. 1 den vac-
kert smyckade Stenhammarssalen tågade 65 ve-
teraner fram och fick sina kavajslag prydda
med det nyinstiftade 25-årsmärket och dessutom
blev det ett ”ordensregn” av stort format.
Största bifallet mötte Erhard Svanborg, när han
mottog jubileumsårets förtjänstmedalj i guld.

Brakseger mot AIK följd av ”skrällar”.
”Att Göteborgskamraterna i sina lyck-

ligaste stunder spelar landets bästa och
effektivaste fotboll fick både de 13.963
betalande åskådarna och de elva AIK-spe-
larna synligt bevis på i söndagens regniga
vårpremiär på Råsunda. Det annars håll-
fasta AIK-försvaret spelades sönder och
sammanefter en glänsande uppvisning av
Göteborgsanfallet och när målsummeringen
var klar kom man fram till siffrorna 7—2.

106

10—2 låg inom räckhåll, men ribban räd-
dade vid tre tillfällen från den verkliga
katastrofen. AIK:s nederlag är det största
klubben råkat ut för i en seriematch på
Råsunda.”

Så skrev Dagens Nyheter den 22/4 1945 un-
der rubriken ”Arne Nybergs kanon från 1938
sköt sönder AIK-försvaret”. Arne svarade för
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strå vassare än alla andra. Var helst dessa
unga spelare ha uppträtt ha de skördat lag-
rar genom sitt vackra och effektiva spel.
Götcborgsseriens juniorklass I vanns, men
det har blivit en tradition, så det nästan
fordrade vi. Desto roligare var det för

pojkarna, att de även lyckades triumfera
i Junior-DM, där Häcken finalbesegrades
med 4—0.”
(Utdrag ur årsberättelsen 1944)

Gången på frammarsch

Karl G. Stafsing och Einar Sundborg fick
en fin efterträdare i Harry Olsson, som från
1944 tävlade i Kamratdräkten. Sitt första IFK-
år krönte han med att bli svensk mästare på
25 km. och tvåa på dubbla distansen.

Bo Ericson tog sitt sedvanliga SM i slägg-
kastning och hade fått en allt bättre partner i
Filip Karlsson, som hyvade iväg ”klumpen”
51,66 m.

Orienterarna rapporterade större livaktighet
än någonsin med Gunnar Nilsson som den kla-
rast lysande stjärnan.

Svenskt rekord

i bowling noterade John Forsenius, då han
tillsammans med Oscar Krantz, Sigvard Johans-

son och Gösta Billqvist hemförde JM i lag. For-
senius slog på en bana maximåla 300 poäng. Det
hade förstås flera gjort före honom, meni alla
fall...

Rosor och presenter

ströddes i mängd, när föreningen firade sitt
40-årsjubileum frampå höstkanten. 1 den vac-
kert smyckade Stenhammarssalen tågade 65 ve-
teraner fram och fick sina kavajslag prydda
med det nyinstiftade 25-årsmärket och dessutom
blev det ett ”ordensregn” av stort format.
Största bifallet mötte Erhard Svanborg, när han
mottog jubileumsårets förtjänstmedalj i guld.

Brakseger mot AIK följd av ”skrällar”.
”Att Göteborgskamraterna i sina lyck-

ligaste stunder spelar landets bästa och
effektivaste fotboll fick både de 13.963
betalande åskådarna och de elva AIK-spe-
larna synligt bevis på i söndagens regniga
vårpremiär på Råsunda. Det annars håll-
fasta AIK-försvaret spelades sönder och
sammanefter en glänsande uppvisning av
Göteborgsanfallet och när målsummeringen
var klar kom man fram till siffrorna 7—2.
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sköt sönder AIK-försvaret”. Arne svarade för
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märkbart under maj månad och slutet på visan
blev en femteplacering.

Solig norrlandsturné

Efter serieharvandet ställdes färden till mel-
lersta Norrland, där våra pojkar bjöd på upp-
visning av bästa märke varän de uppträdde.
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ner i protokollet från turnén, som blev ett enda
strålande soligt och roligt äventyr från början
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öppen ridå, trots att trollkonsterna gingo
ut över de egna idolerna.”

Tyvärr slog halmstadsskribentens spådom
inte in. Tvärtom avtog effektiviteten ganska
märkbart under maj månad och slutet på visan
blev en femteplacering.

Solig norrlandsturné

Efter serieharvandet ställdes färden till mel-
lersta Norrland, där våra pojkar bjöd på upp-
visning av bästa märke varän de uppträdde.

5—1, 6—1, 8—4 och 8—0 skrev Josef Holsner
ner i protokollet från turnén, som blev ett enda
strålande soligt och roligt äventyr från början
till slut.

Hemma igen besegrades Gais med 4—1 i ju-
bileumsturneringen, men i DM tog den 10 år
äldre alliansbrodern revansch med hela 5—1.

Efter nio höstronder

i allsvenskan låg Kamraterna i toppen och
fortsättningen gick så pass bra att julgröten
kunde ätas på silverplats. Bland höstens två-
poängare märktes den mot Halmstad på Ullevi,
Laxelvan fick stryk med 6—1 efter nytt mästar-
spel av Gren och fyra fina fullträffar av Holger
Bengtsson. :

”Lagledare Svanborg- -

har under många år skämt bort oss med
slagkraftiga juniorlag, men årets lag är ett
strå vassare än alla andra. Var helst dessa
unga spelare ha uppträtt ha de skördat lag-
rar genom sitt vackra och effektiva spel.
Götcborgsseriens juniorklass I vanns, men
det har blivit en tradition, så det nästan
fordrade vi. Desto roligare var det för

pojkarna, att de även lyckades triumfera
i Junior-DM, där Häcken finalbesegrades
med 4—0.”
(Utdrag ur årsberättelsen 1944)

Gången på frammarsch

Karl G. Stafsing och Einar Sundborg fick
en fin efterträdare i Harry Olsson, som från
1944 tävlade i Kamratdräkten. Sitt första IFK-
år krönte han med att bli svensk mästare på
25 km. och tvåa på dubbla distansen.

Bo Ericson tog sitt sedvanliga SM i slägg-
kastning och hade fått en allt bättre partner i
Filip Karlsson, som hyvade iväg ”klumpen”
51,66 m.

Orienterarna rapporterade större livaktighet
än någonsin med Gunnar Nilsson som den kla-
rast lysande stjärnan.

Svenskt rekord

i bowling noterade John Forsenius, då han
tillsammans med Oscar Krantz, Sigvard Johans-

son och Gösta Billqvist hemförde JM i lag. For-
senius slog på en bana maximåla 300 poäng. Det
hade förstås flera gjort före honom, meni alla
fall...

Rosor och presenter

ströddes i mängd, när föreningen firade sitt
40-årsjubileum frampå höstkanten. 1 den vac-
kert smyckade Stenhammarssalen tågade 65 ve-
teraner fram och fick sina kavajslag prydda
med det nyinstiftade 25-årsmärket och dessutom
blev det ett ”ordensregn” av stort format.
Största bifallet mötte Erhard Svanborg, när han
mottog jubileumsårets förtjänstmedalj i guld.

Brakseger mot AIK följd av ”skrällar”.
”Att Göteborgskamraterna i sina lyck-

ligaste stunder spelar landets bästa och
effektivaste fotboll fick både de 13.963
betalande åskådarna och de elva AIK-spe-
larna synligt bevis på i söndagens regniga
vårpremiär på Råsunda. Det annars håll-
fasta AIK-försvaret spelades sönder och
sammanefter en glänsande uppvisning av
Göteborgsanfallet och när målsummeringen
var klar kom man fram till siffrorna 7—2.
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inte mindre än fem av fullträffarna och efter-
som Holger Bengtsson gjorde de två övriga kan

man med fog säga att det var ”gamlingarnas
”

dag”.

Redan söndagen därpå kom emellertid våra
pojkar ner på jorden igen. Norrköping — vars

Gunnar Nordahl blivit en allt effektivare cen-
tertank — vann nämligen på Ullevi med hela
6—1 och därmed grusades alla förhoppningar
på serieseger. Nu gällde det att försöka klara
silver- eller stora bronsmedaljer, men detta lyc-

kades inte heller, ty i serieavslutningen på Ulle-
vi blev det en ny ”skräll”, nu mot Malmö FF,

som vann med samma siffror som Norrköping.
Så det blev bara små ”bronspengar” för de våra.

16—6 i hörnor, 2—7 i mål

Ja, så tokigt gick det för Kamraterna i cup-

semifinalen mot Norrköping på Råsunda, dit
vägen gått via 5—1 mot Landskrona och 3—1

mot Reymersholm. Blåvitt hade väl så mycket
av spelet som ”Peking”, men framför mål var
det som förgjort.

Innan cupspelandet började hade A-laget

gjort en ny Norrlands-tripp och ytterligare
stärkt sin popularitet ”norr om Dalälven”.

Härlig revansch

Efter de två stora nederlagen mot Norrkö-
ping jublades det väldeliga på Ullevi den 29
juli, när Kamraterna i seriepremiären skickade

hem Nordahl & Co. med ett 0—2-nederlag på
halsen. Målen gjordes av Gren och unge Willy

Andersson, som debuterade allsvenskt. Ragnar

Pålsson hade ryckt in som centerhalv med
Rune Emanuelsson till vänster om sig.

Ännu efter 11 omgångar ledde Kamraterna
serien, men så blev det stryk mot Djurgården
och då passade Norrköping på att kila förbi
och kunde övervintra som topplag tack vare

bättre målskillnad.

DM-finalen vanns med hela 7—1 över Går-

da och de ”som gjordet” var Henry Andersson,

Nils Eriksson, Henry Larsson, Holger Bengts-

son, Ragnvald Pålsson, Manne Persson, Äke

Kristiansson, Allan och Willy Andersson, Rune

Emanuelsson och Erik Bergqvist.

”Svettigt” för B-laget

Första reservlaget satte under året ”inoffi-
ciellt klubbrekord” i fråga om spelade matcher.
Inte mindre än 42 hanns med och på dessa
gjordes 110 mål. Främsta meriten var en klar
seger i Göteborgsseriens högsta reservklass.

Två SM och fem DM

plockades hem av gångarna Harry Olsson,
Nils Kimfors och Holger Johansson, av vilka
Harry O. blev mästare på 50 km. och Kimfors
tog hem juniortiteln på milen.

Filip Karlsson

blev IFK-mästare i slägga och dessutom
hemförde friidrottarna tio DM-, JM- eller CM-
tecken.

Gunnar Nilsson

blev bättre och bättre när det gällde att han-
tera karta och kompass och dokumenterade sig
som distriktets bäste B-senior.

Bowlingen i topp
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1946 Malmö vann spurten.

13—0 i Frederikshavn.

På samma poäng som Norrköping grep sig
våra grabbar det allsvenska seriespelet an våren
1946. Redan efter två omgångar hade emellertid
Norrköping dragit ifrån med lika många poäng
och i fortsättningen fick Kamraterna inrikta
sig på att hålla undan för Malmö FF. Det hade
så när lyckats, ty 'i sista matchen, borta mot

redan klara seriesegrarna Norrköping, låg blå-
vitt avgjort närmast till segern, men fick nöja
sig med en poäng. Malmö FF avslutade med
6—1 mot Djurgården och tog därmed andra-
platsen på samma poäng som IFK, men med
målskillnaden 48—27 mot 48—29! Knallhårt
kan mansäga!

Sommaruppehållet användes bl. a. för en
turné till Jylland och från den är följande ra-
der hämtade ur en dansk avisa:

 
HARRY OLSSON

108

”Saadan skal Fodbold altsaa spilles, är
den Konklussion, man drager af Kampen
mellem Göteborg Kamraterna og Frederiks-
havns f.I.s. Mesterraekkehold, hvor F.f.1.-
erne blev besejrede med ikke mindre end
13—0. 13 Maal er mange, men man var
ikke i Tvivl om, at havde det passet Sven-
skerne, havde de lavet 20 eller 25 for den
Sags Skyld. Det var Opvisningsfodbold i
Renkultur, Svenskerne gav.”

Willy Andersson var målpiggast med fem
fullträffar, närmast följd av Holger Bengtsson,

som nätade tre gånger.

Rena ungdomslaget

När serien satte igång igen i slutet av juli
reste Kamraterna till Stockholm för att möra
AIK med sex spelare, som ännu inte fyllt 21 år!
”Smågrabbarna” gjorde emellertid fint ifrån sig
och släppte ifrån sig ena poängen först ett par
sekunder före slutsignalen, då ”Garvis” Carls-
son fastställde siffrorna till 4—4.

I fortsättningen växlade fram- och motgång-
ar, men de förra var i majoritet och det blev en
femteplacering över vintern. I Örebro gjordes
finfin propaganda och efter 7—1-segern där
skrev Örebro Dagblad bl. a.:

”Trots de många baklängesmålen och
trots det skrala motstånd hemmaborna bjöd
gick de 8.000 från Vallen tämligen nöjda.
Manhadei alla fall fått valuta i överkant
för entréavgiften. Det inspirerande spel
som göteborgskedjan visade upp skall
stanna i minnet och fjärde målet kommer
vi väl aldrig att glömma. Bollen gick som
ett snöre i innertrion, varpå Gren med en
klackspark lättade kulan till Nyberg, som
praktsköt direkt. Placeringen på skottet
var kanske inte listigare än att Bernt
Karlsson borde ha klarat det, men han föll
väl i trance över de göteborgska bollkon-
sterna och glömde bort att han stod i mål.”

Steget upp i eliten

togs definitivt av orienteraren Gunnar
”Rödtopp”Nilsson, som bl. a. vann Sterns stora
orientering och stadsmatchen mot Borås. För
sina insatser fick han Skogskarlarnas förnäma
silvermärke.
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Nedgång i fotboll - frammarsch i övrigt.
1947 blev ett som man säger ”halvdant” fot-

bollsår vad A-lagets allsvenska insats beträffar.
Det började för all del rätt lovande med klara
segrar över Ois och Gais i ”Triangeln” och
4—2 mot Halmia i storseriestarten, men sedan
gick det sämre och det var med nöd och näppe
femteplaceringen från höstomgången kunde för-
svaras.

”Semestern” inleddes med att den från 1946
uppskjutna CM-finalen mot Lindholmen vanns
med 6—1 och fortsatte med gästspel i Danmark
och Finland. Resan västerut resulterade i en
5—1-seger i Aalborg och den österut gav än
bättre utbyte: 10—1 mot IFK Helsingfors och
7—2 mot åbolaget Turun Palloseura.

Två nederlag inledde höstomgången i serien
och efter en 6—1-vinst över Halmstads BK fick
de våra gå poänglösa från ytterligare tre mat-
cher. Så ljusnade det: Djurgården besegrades på
Ullevi med 4—1 och Gunnar Gren, som av
outgrundlig anledning ställts över i landskam-
pen mot Ungern — han hade varit bofast i
nationselvan sedan flera år tillbaka — gjorde en
stormatch i Norrköping, inspirerande och diri-
gerande sina lagkamrater till en meriterande
3—2-viktoria.

Holger Bengtsson gjorde så enda målet i
ullevidrabbningen mot AIK och svarade för
två fullträffar i segermatchen mot Elfsborg i
Borås söndagen därpå, men därmed var det

slut med framgångarna. De 11 höstpoängen
räckte till en 8:e-placering i serien, där fyra

poäng skiljde tredje och elfte lag!

Rysk uppvisning

Höstens evenemang var det ryska laget Dy-

namos ullevibesök. Kamraterna svarade ensam
för motståndet och föll med 1—5, vilket dock
var bättre än vad Norrköping orkade med. I

Råsundamatchen mot Nordahl & Co. gjorde de
ryska virtouserna lika många mål som på Ullevi,
men släppte inte in ett enda. 29.968 tittade på
ryssarna och därmed fick Göteborg ett nytt

snyggt publikrekord.

Uppåt för KS

Gick det inte fullt så bra, som man kanske
väntat, för fotbollspelarna, så var det i stället

uppåt värre för de idrotter, som sorterar under
Kamratsällskapet. Här ett litet axplock ur KS-
berättelsen:

Friidrott: ”Årets äventyr” var deltagandet i
Holmenkollenstafetten, där Erik Malmsten gav
upptakten till en kämpainsats över hela linjen
genom att vinna första sträckan. Slutplaceringen
blev så förnämlig som tvåa efter segrande Or-
gryte.

Malmsten och Filip Karlsson blev IFK-mäs-
tare och Ralph Zetterqvist tog hem DMi spjut.

Fältsport: Harry Olsson vann DM och gjor-
de bra ifrån sig på SM.

Gång: Holger Johansson distriktsmästare och
landslagsman mot Danmark.

Orientering: Gunnar Nilsson triumferade i
natt-DM och höll sig fint frammei en rad stor-
tävlingar. Harry Olsson, som nu slutat med

gången, och Kurt Åberg gladde också.

DM för 4-mannalag

var bowlarnas främsta merit. Därtill kom
CM-triumf såväl individuellt (Helge Bergström)
som i lag och lagseger blev det också i täv-
lingen om IFK-mästerskapet.

 
Kämpen Holger Bengtsson i ”plastisk attityd”.
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tävlingar. Harry Olsson, som nu slutat med

gången, och Kurt Åberg gladde också.

DM för 4-mannalag

var bowlarnas främsta merit. Därtill kom
CM-triumf såväl individuellt (Helge Bergström)
som i lag och lagseger blev det också i täv-
lingen om IFK-mästerskapet.
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Nedgång i fotboll - frammarsch i övrigt.
1947 blev ett som man säger ”halvdant” fot-

bollsår vad A-lagets allsvenska insats beträffar.
Det började för all del rätt lovande med klara
segrar över Ois och Gais i ”Triangeln” och
4—2 mot Halmia i storseriestarten, men sedan
gick det sämre och det var med nöd och näppe
femteplaceringen från höstomgången kunde för-
svaras.

”Semestern” inleddes med att den från 1946
uppskjutna CM-finalen mot Lindholmen vanns
med 6—1 och fortsatte med gästspel i Danmark
och Finland. Resan västerut resulterade i en
5—1-seger i Aalborg och den österut gav än
bättre utbyte: 10—1 mot IFK Helsingfors och
7—2 mot åbolaget Turun Palloseura.
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och efter en 6—1-vinst över Halmstads BK fick
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Borås söndagen därpå, men därmed var det
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räckte till en 8:e-placering i serien, där fyra

poäng skiljde tredje och elfte lag!
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Höstens evenemang var det ryska laget Dy-

namos ullevibesök. Kamraterna svarade ensam
för motståndet och föll med 1—5, vilket dock
var bättre än vad Norrköping orkade med. I

Råsundamatchen mot Nordahl & Co. gjorde de
ryska virtouserna lika många mål som på Ullevi,
men släppte inte in ett enda. 29.968 tittade på
ryssarna och därmed fick Göteborg ett nytt
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Gick det inte fullt så bra, som man kanske
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Kamratsällskapet. Här ett litet axplock ur KS-
berättelsen:

Friidrott: ”Årets äventyr” var deltagandet i
Holmenkollenstafetten, där Erik Malmsten gav
upptakten till en kämpainsats över hela linjen
genom att vinna första sträckan. Slutplaceringen
blev så förnämlig som tvåa efter segrande Or-
gryte.
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berättelsen:

Friidrott: ”Årets äventyr” var deltagandet i
Holmenkollenstafetten, där Erik Malmsten gav
upptakten till en kämpainsats över hela linjen
genom att vinna första sträckan. Slutplaceringen
blev så förnämlig som tvåa efter segrande Or-
gryte.

Malmsten och Filip Karlsson blev IFK-mäs-
tare och Ralph Zetterqvist tog hem DMi spjut.

Fältsport: Harry Olsson vann DM och gjor-
de bra ifrån sig på SM.

Gång: Holger Johansson distriktsmästare och
landslagsman mot Danmark.

Orientering: Gunnar Nilsson triumferade i
natt-DM och höll sig fint frammei en rad stor-
tävlingar. Harry Olsson, som nu slutat med

gången, och Kurt Åberg gladde också.

DM för 4-mannalag

var bowlarnas främsta merit. Därtill kom
CM-triumf såväl individuellt (Helge Bergström)
som i lag och lagseger blev det också i täv-
lingen om IFK-mästerskapet.

 
Kämpen Holger Bengtsson i ”plastisk attityd”.
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Nedgång i fotboll - frammarsch i övrigt.
1947 blev ett som man säger ”halvdant” fot-

bollsår vad A-lagets allsvenska insats beträffar.
Det började för all del rätt lovande med klara
segrar över Ois och Gais i ”Triangeln” och
4—2 mot Halmia i storseriestarten, men sedan
gick det sämre och det var med nöd och näppe
femteplaceringen från höstomgången kunde för-
svaras.

”Semestern” inleddes med att den från 1946
uppskjutna CM-finalen mot Lindholmen vanns
med 6—1 och fortsatte med gästspel i Danmark
och Finland. Resan västerut resulterade i en
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de våra gå poänglösa från ytterligare tre mat-
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outgrundlig anledning ställts över i landskam-
pen mot Ungern — han hade varit bofast i
nationselvan sedan flera år tillbaka — gjorde en
stormatch i Norrköping, inspirerande och diri-
gerande sina lagkamrater till en meriterande
3—2-viktoria.

Holger Bengtsson gjorde så enda målet i
ullevidrabbningen mot AIK och svarade för
två fullträffar i segermatchen mot Elfsborg i
Borås söndagen därpå, men därmed var det

slut med framgångarna. De 11 höstpoängen
räckte till en 8:e-placering i serien, där fyra

poäng skiljde tredje och elfte lag!

Rysk uppvisning

Höstens evenemang var det ryska laget Dy-

namos ullevibesök. Kamraterna svarade ensam
för motståndet och föll med 1—5, vilket dock
var bättre än vad Norrköping orkade med. I

Råsundamatchen mot Nordahl & Co. gjorde de
ryska virtouserna lika många mål som på Ullevi,
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1948 Träningsläger i Hindås

föregick den allsvenska starten 1948, men

trots att grabbarna kom topptrimmadetill se-
riepremiären blev det bakslag med 1—3 hemma
mot Hälsingborg. Inte heller i andra matchen

mot Malmö FF blev det någon poäng för blå-
vitt. Vårens första seger noterades borta mot
Halmia och efter tre oavgjorda matcher och en
förlust kom så en fin spurt med tre fullpoänga-
re i följd och därmed enslutlig femteplacering.

Fem man i landslaget

en olympisk mästare.

Årets stora idrottshändelse var
olympiska spelen i London. Två blåvita var
med i den svenska fotbolltruppen, Gunnar
Gren och Rune Emanuelsson. Av dessa fick
”Killing” nöja sig med att sitta på reservbän-

ken, men han kunde i stället glädja sig åt en
strålande aktiv insats av Gren, som gjorde den

ena granna matchen efter den andra och satte
pricken över i'et, då han i den segerrika finalen
mot Jugoslavien slog in en straffspark efter att
först totalt ha fintat bort målvakten. Den

”stramaren” talas det om än i dag.
Gunnar Gren blev därmed vår förste olym-

piske guldmedaljör. .
Förutom Gren och Emanuelsson fick ytter-

ligare tre göteborgskamrater under året dra på
sig landslagsdräkten, nämligen Henry Anders-
son, Holger Hansson och Allan Andersson.

givetvis

Då säcken inte knöts till

Av de tio höstmatcherna i allsvenskan

vanns fem, fyra förlorades och en slutade oav-

gjord. Den sistnämnda borde egentligen ha re-
sulterat i seger. Det var nere i Malmö, där
grabbarna spelade alldeles strålande och ledde
med hela 4—1 när 20 minuter återstod. De
hade med andra ord Malmö FF i säcken, men
glömde tyvärr att knyta till. Skåningarna kom
nämligen med en väldig spurt och när pipan
gick för full tid hade de utjämnar till 4—4.

Juniorlaget

hade en god chans att lägga sig till med
epitetet ”bäst genom tiderna”, men missade den
genom att i inofficiella SM-finalen mot Brage
på Ullevi ta stryk med 4—3. Dessförinnan hade
de vunnit DM, CM och juniorklass I.

112

Pojklaget gjorde också fint ifrån sig. Det
hann visserligen bara spela tre matcher, men
vann dessa med sammanlagda målskillnaden

15—1!

Guldgossar

Gunnar Gren fick för sina utomordentliga
insatser inom fotbollen Göteborgs Fotbollför-
bunds förtjänsttecken i guld och orienteraren

Äke Andersson — nyförvärv för året — kora-
des till Göteborgs bäste och fick för sina bedrif-
ter i skog och mark GP:s guldplakert.

Mästerskapens mångfald

Apropå Äke Andersson, så blev hans första
år I föreningen så framgångsrikt man gärna kan
önska. Han vann DM och natt-DM och blev
dessutom lagmästare i båda tävlingarna, vilket
innebär att han gjorde ”rent hus”. Bra assistans
hade han av Gunnar Nilsson, Einar Olausson,
Harry Olsson och Kurt-Arne Åberg, av vilka

Gunnar N. noterade meriterande segrar i Maj-
ornas och Sterns stortävlingar.

Holger Johansson

var sedan Harry Olsson lagt upp, gångarnas
”first string” — DM-segrare på 50 km. — men
stod tämligen ensam när det gällde nationell
konkurrens.

Svensk juniormästare

i höjdhopp blev Bo Nordqvist, som också
satte nytt klubbrekord med 185. J. E. Edlund,
Ingvar Andersson, Albert Gustafsson och Filip
Karlsson blev IFK-mästare och i övrigt vanns
fem DM- och lika många CM-segrar.
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pricken över i'et, då han i den segerrika finalen
mot Jugoslavien slog in en straffspark efter att
först totalt ha fintat bort målvakten. Den

”stramaren” talas det om än i dag.
Gunnar Gren blev därmed vår förste olym-

piske guldmedaljör. .
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Då säcken inte knöts till

Av de tio höstmatcherna i allsvenskan

vanns fem, fyra förlorades och en slutade oav-

gjord. Den sistnämnda borde egentligen ha re-
sulterat i seger. Det var nere i Malmö, där
grabbarna spelade alldeles strålande och ledde
med hela 4—1 när 20 minuter återstod. De
hade med andra ord Malmö FF i säcken, men
glömde tyvärr att knyta till. Skåningarna kom
nämligen med en väldig spurt och när pipan
gick för full tid hade de utjämnar till 4—4.

Juniorlaget

hade en god chans att lägga sig till med
epitetet ”bäst genom tiderna”, men missade den
genom att i inofficiella SM-finalen mot Brage
på Ullevi ta stryk med 4—3. Dessförinnan hade
de vunnit DM, CM och juniorklass I.
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Harry Olsson och Kurt-Arne Åberg, av vilka

Gunnar N. noterade meriterande segrar i Maj-
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Holger Johansson

var sedan Harry Olsson lagt upp, gångarnas
”first string” — DM-segrare på 50 km. — men
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hann visserligen bara spela tre matcher, men
vann dessa med sammanlagda målskillnaden
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Guldgossar

Gunnar Gren fick för sina utomordentliga
insatser inom fotbollen Göteborgs Fotbollför-
bunds förtjänsttecken i guld och orienteraren

Äke Andersson — nyförvärv för året — kora-
des till Göteborgs bäste och fick för sina bedrif-
ter i skog och mark GP:s guldplakert.

Mästerskapens mångfald

Apropå Äke Andersson, så blev hans första
år I föreningen så framgångsrikt man gärna kan
önska. Han vann DM och natt-DM och blev
dessutom lagmästare i båda tävlingarna, vilket
innebär att han gjorde ”rent hus”. Bra assistans
hade han av Gunnar Nilsson, Einar Olausson,
Harry Olsson och Kurt-Arne Åberg, av vilka

Gunnar N. noterade meriterande segrar i Maj-
ornas och Sterns stortävlingar.

Holger Johansson

var sedan Harry Olsson lagt upp, gångarnas
”first string” — DM-segrare på 50 km. — men
stod tämligen ensam när det gällde nationell
konkurrens.

Svensk juniormästare

i höjdhopp blev Bo Nordqvist, som också
satte nytt klubbrekord med 185. J. E. Edlund,
Ingvar Andersson, Albert Gustafsson och Filip
Karlsson blev IFK-mästare och i övrigt vanns
fem DM- och lika många CM-segrar.

1948 Träningsläger i Hindås

föregick den allsvenska starten 1948, men

trots att grabbarna kom topptrimmadetill se-
riepremiären blev det bakslag med 1—3 hemma
mot Hälsingborg. Inte heller i andra matchen

mot Malmö FF blev det någon poäng för blå-
vitt. Vårens första seger noterades borta mot
Halmia och efter tre oavgjorda matcher och en
förlust kom så en fin spurt med tre fullpoänga-
re i följd och därmed enslutlig femteplacering.

Fem man i landslaget

en olympisk mästare.

Årets stora idrottshändelse var
olympiska spelen i London. Två blåvita var
med i den svenska fotbolltruppen, Gunnar
Gren och Rune Emanuelsson. Av dessa fick
”Killing” nöja sig med att sitta på reservbän-

ken, men han kunde i stället glädja sig åt en
strålande aktiv insats av Gren, som gjorde den

ena granna matchen efter den andra och satte
pricken över i'et, då han i den segerrika finalen
mot Jugoslavien slog in en straffspark efter att
först totalt ha fintat bort målvakten. Den

”stramaren” talas det om än i dag.
Gunnar Gren blev därmed vår förste olym-

piske guldmedaljör. .
Förutom Gren och Emanuelsson fick ytter-

ligare tre göteborgskamrater under året dra på
sig landslagsdräkten, nämligen Henry Anders-
son, Holger Hansson och Allan Andersson.

givetvis

Då säcken inte knöts till

Av de tio höstmatcherna i allsvenskan

vanns fem, fyra förlorades och en slutade oav-

gjord. Den sistnämnda borde egentligen ha re-
sulterat i seger. Det var nere i Malmö, där
grabbarna spelade alldeles strålande och ledde
med hela 4—1 när 20 minuter återstod. De
hade med andra ord Malmö FF i säcken, men
glömde tyvärr att knyta till. Skåningarna kom
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Nytt försök

På hösten blåstes nytt liv i den sedan några
år tillbaka avsomnade handbollsektionen och

det gick faktiskt riktigt hyggligt med segrar i
de tre inledande seriematcherna i göteborgsse-
riens klass V.

Drömresa till USA -
Den märkligaste händelsen under jubileums-

året 1949 var givetvis turnén till USA och
Canada, en fem veckors ”drömtur” under vil-
ken våra pojkar gjorde god reklam för svensk
fotboll. I premiärmatchen i New York beseg-
rade de sålunda irländska mästarna Belfast Cel-
tics och efter två förlustmatcher mot engelska
topplaget Newcastle United i Toronto och New
York blev det så segrar på löpande band mot
de inhemska lagen. .

Tidigare på säsongen hade A-laget ”gjort”
Holland på en vecka och även där skött sig

på ett hedrande sätt.

Gunnar Gren var inte med på Amerikaresan.

 Cd fa

IFK-are på Broadway

Herbert ur tiden

Under året drabbades föreningen av stor
sorg. Herbert Johansson, eldsjälen alltsedan
starten 1904, gick bort, saknad av alla.

Gunnar Gren proffs.
Han var sjuk och hade därtill ansatts av värva-

re från Italien, som efter Sveriges seger i Lon-
don-OS 1948 alltmera börjat kasta sina ögon på
de blågula landslagsmännen. Frampå höstkan-
ten föll också Gunnartill föga för de lockande
anbuden och skrev kontrakt med Milan AC.
Vår förening gjorde en svår förlust och när
Gren spelade sin avskedsmatch på Ullevi hade
”hela Göteborg” mött upp för att tacka och
hylla honom samt önska honom lycka till på
”det italienska äventyret”.

Medelmåttigt i serien

Storserieinsatsen under året blev rätt medel-

måttig. Våren startade nog så bra med sex

113
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1949 poäng på de första fyra matcherna, men sedan
gick det sämre och en hägrande medaljplace-
ring förbyttes i en sjättedito.

Hösten — utan Gren i laget — gav bara 11
poäng på de 13 matcherna och åttondeplacering-
en verkade bekymmersam med bottenlaget blott
tre poäng efter. Bl. a. noterades det största ne-
derlaget föreningen någonsin lidit i allsvenskan
mot Malmö FF, som vann med 9—2, därtill på
Ullevi.

Glädjeämnet nr 1

var nog vad fotbollen beträffar juniorernas

seger i den inofficiella SM-tävlingen. Som be-
löning för sina goda insatser nu och närmast

föregående år fick pojkarna göra en turné till
Finland, där de vann tre matcher och spelade
oavgjort i den fjärde.

John Mahon

knöts till föreningen i juli månad, och blev
därmed den fjärde utländske tränaren under
årens lopp.

 
Gunnar Gren tar farväl av Ullevipubliken.
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Orientering och gång gav segrarnas

mångfald.
Våra sektioner vid sidan om fotbollen bör-

jade mer och mer ”sticka upp” och speciellt
gällde detta orientering och gång, som båda
kunde peka på en rad stora framgångar.

Äke Andersson och Gunnar Nilsson blev
Göteborgs första landslagsmän i stigfinnarfac-
ker. Gunnar N. vann den individuella DM-
titeln och dessutom gick lagmästerskapet ”åt

rätt håll”, likaså budkavle-DM, där vår seger-

rika trio hette Einar Olausson—Äke Andersson
—Gunnar Nilsson. De tre höll senare på att
ställa till med en knallsensation i SM-budkav-
len, där de hade ledningen en bra bit in på
sista sträckan. En andraplacering blev det emel-
lertid och den var nog så hedrande.

Åke och Gunnar vannflera fina individuella

segrar och den sistnämnde lade sig också till
med DM-titeln i fälttävlan.

Arne Börjesson

hette vår nye storgångare, som framförallt
drog uppmärksamheten till sig, då han vann

brittiska mästerskapet i London. Han erövrade

i samma tävling stilpriset, men i SM på 15 km.
hade han tydligen inte riktigt samma fina fot-
arbete, ty där tog domarna honom av banan,
varigenom en säker lagseger gick upp i rök.
Holger Johansson blev 4:a i samma tävling och
dessutom distriktsmästare på såväl 25 som 50

km., där också lag-DM gick till Kamraterna.

Ralph Zetterqvist

blev årets mest uppmärksammade blåvita
friidrottare genom att slå Erik Lemmings

”mossbelupna” distriktsrekord i spjut, noteran-
de 63,03.

Fin come back

Handbollens come back inom föreningen
blev finfin. A-laget vann nämligen sin serieklass
utan nederlag och lika fint skötte sig pojkarna,
när de på hösten flyttades upp i en högre grupp.
Inte heller nu lät de sig nämligen besegras.
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1949

Orientering och gång gav segrarnas

mångfald.
Våra sektioner vid sidan om fotbollen bör-

jade mer och mer ”sticka upp” och speciellt
gällde detta orientering och gång, som båda
kunde peka på en rad stora framgångar.

Äke Andersson och Gunnar Nilsson blev
Göteborgs första landslagsmän i stigfinnarfac-
ker. Gunnar N. vann den individuella DM-
titeln och dessutom gick lagmästerskapet ”åt
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när de på hösten flyttades upp i en högre grupp.
Inte heller nu lät de sig nämligen besegras.
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1949

Orientering och gång gav segrarnas

mångfald.
Våra sektioner vid sidan om fotbollen bör-

jade mer och mer ”sticka upp” och speciellt
gällde detta orientering och gång, som båda
kunde peka på en rad stora framgångar.

Äke Andersson och Gunnar Nilsson blev
Göteborgs första landslagsmän i stigfinnarfac-
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1949

Orientering och gång gav segrarnas

mångfald.
Våra sektioner vid sidan om fotbollen bör-

jade mer och mer ”sticka upp” och speciellt
gällde detta orientering och gång, som båda
kunde peka på en rad stora framgångar.

Äke Andersson och Gunnar Nilsson blev
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Orientering och gång gav segrarnas

mångfald.
Våra sektioner vid sidan om fotbollen bör-
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gällde detta orientering och gång, som båda
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1949

Orientering och gång gav segrarnas

mångfald.
Våra sektioner vid sidan om fotbollen bör-

jade mer och mer ”sticka upp” och speciellt
gällde detta orientering och gång, som båda
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1949

Orientering och gång gav segrarnas

mångfald.
Våra sektioner vid sidan om fotbollen bör-

jade mer och mer ”sticka upp” och speciellt
gällde detta orientering och gång, som båda
kunde peka på en rad stora framgångar.

Äke Andersson och Gunnar Nilsson blev
Göteborgs första landslagsmän i stigfinnarfac-
ker. Gunnar N. vann den individuella DM-
titeln och dessutom gick lagmästerskapet ”åt

rätt håll”, likaså budkavle-DM, där vår seger-

rika trio hette Einar Olausson—Äke Andersson
—Gunnar Nilsson. De tre höll senare på att
ställa till med en knallsensation i SM-budkav-
len, där de hade ledningen en bra bit in på
sista sträckan. En andraplacering blev det emel-
lertid och den var nog så hedrande.

Åke och Gunnar vannflera fina individuella

segrar och den sistnämnde lade sig också till
med DM-titeln i fälttävlan.

Arne Börjesson

hette vår nye storgångare, som framförallt
drog uppmärksamheten till sig, då han vann

brittiska mästerskapet i London. Han erövrade

i samma tävling stilpriset, men i SM på 15 km.
hade han tydligen inte riktigt samma fina fot-
arbete, ty där tog domarna honom av banan,
varigenom en säker lagseger gick upp i rök.
Holger Johansson blev 4:a i samma tävling och
dessutom distriktsmästare på såväl 25 som 50

km., där också lag-DM gick till Kamraterna.

Ralph Zetterqvist

blev årets mest uppmärksammade blåvita
friidrottare genom att slå Erik Lemmings

”mossbelupna” distriktsrekord i spjut, noteran-
de 63,03.

Fin come back

Handbollens come back inom föreningen
blev finfin. A-laget vann nämligen sin serieklass
utan nederlag och lika fint skötte sig pojkarna,
när de på hösten flyttades upp i en högre grupp.
Inte heller nu lät de sig nämligen besegras.

 
En glimt av prissamlingen
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1949

Orientering och gång gav segrarnas

mångfald.
Våra sektioner vid sidan om fotbollen bör-

jade mer och mer ”sticka upp” och speciellt
gällde detta orientering och gång, som båda
kunde peka på en rad stora framgångar.

Äke Andersson och Gunnar Nilsson blev
Göteborgs första landslagsmän i stigfinnarfac-
ker. Gunnar N. vann den individuella DM-
titeln och dessutom gick lagmästerskapet ”åt

rätt håll”, likaså budkavle-DM, där vår seger-

rika trio hette Einar Olausson—Äke Andersson
—Gunnar Nilsson. De tre höll senare på att
ställa till med en knallsensation i SM-budkav-
len, där de hade ledningen en bra bit in på
sista sträckan. En andraplacering blev det emel-
lertid och den var nog så hedrande.

Åke och Gunnar vannflera fina individuella

segrar och den sistnämnde lade sig också till
med DM-titeln i fälttävlan.

Arne Börjesson

hette vår nye storgångare, som framförallt
drog uppmärksamheten till sig, då han vann

brittiska mästerskapet i London. Han erövrade

i samma tävling stilpriset, men i SM på 15 km.
hade han tydligen inte riktigt samma fina fot-
arbete, ty där tog domarna honom av banan,
varigenom en säker lagseger gick upp i rök.
Holger Johansson blev 4:a i samma tävling och
dessutom distriktsmästare på såväl 25 som 50

km., där också lag-DM gick till Kamraterna.

Ralph Zetterqvist

blev årets mest uppmärksammade blåvita
friidrottare genom att slå Erik Lemmings

”mossbelupna” distriktsrekord i spjut, noteran-
de 63,03.

Fin come back

Handbollens come back inom föreningen
blev finfin. A-laget vann nämligen sin serieklass
utan nederlag och lika fint skötte sig pojkarna,
när de på hösten flyttades upp i en högre grupp.
Inte heller nu lät de sig nämligen besegras.
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1949

Orientering och gång gav segrarnas

mångfald.
Våra sektioner vid sidan om fotbollen bör-

jade mer och mer ”sticka upp” och speciellt
gällde detta orientering och gång, som båda
kunde peka på en rad stora framgångar.

Äke Andersson och Gunnar Nilsson blev
Göteborgs första landslagsmän i stigfinnarfac-
ker. Gunnar N. vann den individuella DM-
titeln och dessutom gick lagmästerskapet ”åt

rätt håll”, likaså budkavle-DM, där vår seger-

rika trio hette Einar Olausson—Äke Andersson
—Gunnar Nilsson. De tre höll senare på att
ställa till med en knallsensation i SM-budkav-
len, där de hade ledningen en bra bit in på
sista sträckan. En andraplacering blev det emel-
lertid och den var nog så hedrande.

Åke och Gunnar vannflera fina individuella

segrar och den sistnämnde lade sig också till
med DM-titeln i fälttävlan.

Arne Börjesson

hette vår nye storgångare, som framförallt
drog uppmärksamheten till sig, då han vann

brittiska mästerskapet i London. Han erövrade

i samma tävling stilpriset, men i SM på 15 km.
hade han tydligen inte riktigt samma fina fot-
arbete, ty där tog domarna honom av banan,
varigenom en säker lagseger gick upp i rök.
Holger Johansson blev 4:a i samma tävling och
dessutom distriktsmästare på såväl 25 som 50

km., där också lag-DM gick till Kamraterna.

Ralph Zetterqvist

blev årets mest uppmärksammade blåvita
friidrottare genom att slå Erik Lemmings

”mossbelupna” distriktsrekord i spjut, noteran-
de 63,03.

Fin come back

Handbollens come back inom föreningen
blev finfin. A-laget vann nämligen sin serieklass
utan nederlag och lika fint skötte sig pojkarna,
när de på hösten flyttades upp i en högre grupp.
Inte heller nu lät de sig nämligen besegras.
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1949

Orientering och gång gav segrarnas

mångfald.
Våra sektioner vid sidan om fotbollen bör-

jade mer och mer ”sticka upp” och speciellt
gällde detta orientering och gång, som båda
kunde peka på en rad stora framgångar.

Äke Andersson och Gunnar Nilsson blev
Göteborgs första landslagsmän i stigfinnarfac-
ker. Gunnar N. vann den individuella DM-
titeln och dessutom gick lagmästerskapet ”åt

rätt håll”, likaså budkavle-DM, där vår seger-

rika trio hette Einar Olausson—Äke Andersson
—Gunnar Nilsson. De tre höll senare på att
ställa till med en knallsensation i SM-budkav-
len, där de hade ledningen en bra bit in på
sista sträckan. En andraplacering blev det emel-
lertid och den var nog så hedrande.

Åke och Gunnar vannflera fina individuella

segrar och den sistnämnde lade sig också till
med DM-titeln i fälttävlan.

Arne Börjesson

hette vår nye storgångare, som framförallt
drog uppmärksamheten till sig, då han vann

brittiska mästerskapet i London. Han erövrade

i samma tävling stilpriset, men i SM på 15 km.
hade han tydligen inte riktigt samma fina fot-
arbete, ty där tog domarna honom av banan,
varigenom en säker lagseger gick upp i rök.
Holger Johansson blev 4:a i samma tävling och
dessutom distriktsmästare på såväl 25 som 50

km., där också lag-DM gick till Kamraterna.

Ralph Zetterqvist

blev årets mest uppmärksammade blåvita
friidrottare genom att slå Erik Lemmings

”mossbelupna” distriktsrekord i spjut, noteran-
de 63,03.

Fin come back

Handbollens come back inom föreningen
blev finfin. A-laget vann nämligen sin serieklass
utan nederlag och lika fint skötte sig pojkarna,
när de på hösten flyttades upp i en högre grupp.
Inte heller nu lät de sig nämligen besegras.
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1949

Orientering och gång gav segrarnas

mångfald.
Våra sektioner vid sidan om fotbollen bör-

jade mer och mer ”sticka upp” och speciellt
gällde detta orientering och gång, som båda
kunde peka på en rad stora framgångar.

Äke Andersson och Gunnar Nilsson blev
Göteborgs första landslagsmän i stigfinnarfac-
ker. Gunnar N. vann den individuella DM-
titeln och dessutom gick lagmästerskapet ”åt

rätt håll”, likaså budkavle-DM, där vår seger-

rika trio hette Einar Olausson—Äke Andersson
—Gunnar Nilsson. De tre höll senare på att
ställa till med en knallsensation i SM-budkav-
len, där de hade ledningen en bra bit in på
sista sträckan. En andraplacering blev det emel-
lertid och den var nog så hedrande.

Åke och Gunnar vannflera fina individuella

segrar och den sistnämnde lade sig också till
med DM-titeln i fälttävlan.

Arne Börjesson

hette vår nye storgångare, som framförallt
drog uppmärksamheten till sig, då han vann

brittiska mästerskapet i London. Han erövrade

i samma tävling stilpriset, men i SM på 15 km.
hade han tydligen inte riktigt samma fina fot-
arbete, ty där tog domarna honom av banan,
varigenom en säker lagseger gick upp i rök.
Holger Johansson blev 4:a i samma tävling och
dessutom distriktsmästare på såväl 25 som 50

km., där också lag-DM gick till Kamraterna.

Ralph Zetterqvist

blev årets mest uppmärksammade blåvita
friidrottare genom att slå Erik Lemmings

”mossbelupna” distriktsrekord i spjut, noteran-
de 63,03.

Fin come back

Handbollens come back inom föreningen
blev finfin. A-laget vann nämligen sin serieklass
utan nederlag och lika fint skötte sig pojkarna,
när de på hösten flyttades upp i en högre grupp.
Inte heller nu lät de sig nämligen besegras.
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1949

Orientering och gång gav segrarnas

mångfald.
Våra sektioner vid sidan om fotbollen bör-

jade mer och mer ”sticka upp” och speciellt
gällde detta orientering och gång, som båda
kunde peka på en rad stora framgångar.

Äke Andersson och Gunnar Nilsson blev
Göteborgs första landslagsmän i stigfinnarfac-
ker. Gunnar N. vann den individuella DM-
titeln och dessutom gick lagmästerskapet ”åt

rätt håll”, likaså budkavle-DM, där vår seger-

rika trio hette Einar Olausson—Äke Andersson
—Gunnar Nilsson. De tre höll senare på att
ställa till med en knallsensation i SM-budkav-
len, där de hade ledningen en bra bit in på
sista sträckan. En andraplacering blev det emel-
lertid och den var nog så hedrande.

Åke och Gunnar vannflera fina individuella

segrar och den sistnämnde lade sig också till
med DM-titeln i fälttävlan.

Arne Börjesson

hette vår nye storgångare, som framförallt
drog uppmärksamheten till sig, då han vann

brittiska mästerskapet i London. Han erövrade

i samma tävling stilpriset, men i SM på 15 km.
hade han tydligen inte riktigt samma fina fot-
arbete, ty där tog domarna honom av banan,
varigenom en säker lagseger gick upp i rök.
Holger Johansson blev 4:a i samma tävling och
dessutom distriktsmästare på såväl 25 som 50

km., där också lag-DM gick till Kamraterna.

Ralph Zetterqvist

blev årets mest uppmärksammade blåvita
friidrottare genom att slå Erik Lemmings

”mossbelupna” distriktsrekord i spjut, noteran-
de 63,03.

Fin come back

Handbollens come back inom föreningen
blev finfin. A-laget vann nämligen sin serieklass
utan nederlag och lika fint skötte sig pojkarna,
när de på hösten flyttades upp i en högre grupp.
Inte heller nu lät de sig nämligen besegras.
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1949

Orientering och gång gav segrarnas

mångfald.
Våra sektioner vid sidan om fotbollen bör-

jade mer och mer ”sticka upp” och speciellt
gällde detta orientering och gång, som båda
kunde peka på en rad stora framgångar.

Äke Andersson och Gunnar Nilsson blev
Göteborgs första landslagsmän i stigfinnarfac-
ker. Gunnar N. vann den individuella DM-
titeln och dessutom gick lagmästerskapet ”åt

rätt håll”, likaså budkavle-DM, där vår seger-

rika trio hette Einar Olausson—Äke Andersson
—Gunnar Nilsson. De tre höll senare på att
ställa till med en knallsensation i SM-budkav-
len, där de hade ledningen en bra bit in på
sista sträckan. En andraplacering blev det emel-
lertid och den var nog så hedrande.

Åke och Gunnar vannflera fina individuella

segrar och den sistnämnde lade sig också till
med DM-titeln i fälttävlan.

Arne Börjesson

hette vår nye storgångare, som framförallt
drog uppmärksamheten till sig, då han vann

brittiska mästerskapet i London. Han erövrade

i samma tävling stilpriset, men i SM på 15 km.
hade han tydligen inte riktigt samma fina fot-
arbete, ty där tog domarna honom av banan,
varigenom en säker lagseger gick upp i rök.
Holger Johansson blev 4:a i samma tävling och
dessutom distriktsmästare på såväl 25 som 50

km., där också lag-DM gick till Kamraterna.

Ralph Zetterqvist

blev årets mest uppmärksammade blåvita
friidrottare genom att slå Erik Lemmings

”mossbelupna” distriktsrekord i spjut, noteran-
de 63,03.

Fin come back

Handbollens come back inom föreningen
blev finfin. A-laget vann nämligen sin serieklass
utan nederlag och lika fint skötte sig pojkarna,
när de på hösten flyttades upp i en högre grupp.
Inte heller nu lät de sig nämligen besegras.
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1949



1950

Ogunstig Fru Fortuna visade väg

till div. II.
Vårsäsongen 1950 blev hur dramatisk som

helst. Höst-placeringen var ju inte direkt lysan-

de och när därför de två första matcherna re-
sulterade i noll poäng efter 1—3 mot såväl
Jönköping som HIF, började nedflyttningsspö-
ket kommai alltmera hotande närhet. I köstri-
den var också Kalmar, Djurgården, Degerfors
och Halmia inblandade och blåvitt hade art
möta samtliga träslevskonkurrenter.

Först på programmet av dessa stod Deger-
fors borta. ”Säffle-Gunnar” Andersson gjorde
sin IFK-debut och ledde anfallet utmärkt. När
10 min. återstod ledde Kamraterna med 1—0,

men så vände sig bladet. Degerfors skickade
upp Olle Ählund i kedjan, satte igång en väldig
spurt och gjorde tre mål under slutminuterna.
Så hade den chansen flugit sin kos.

Bortauppgörelsen mot Kalmar dominerades
helt av våra pojkar, som hade gott och väl 70

aoprocent av spelet. Matchens enda mål svarade
emellertid smålänningarna för och därmed för-
svann chans nr 2.

Tredje gången gilt, heter det, men så blev
ingalunda fallet. Fru Fortuna, som tydligen all-'
deles glömt bort vilken gammal anrik klubb
hon hade att göra med, tog helt sin hand från
de våra även i hemmamatchen mot Djurgården.
Efter fem minuter missade nämligen Dan Ek-
ner en straff, varpå Djurgår'n omedelbart gick
upp och tog ledningen. Stockholmarna knöt se-
dan ihop sin försvarssäck effektivt och tog med
en 2—1-seger båda poängen.

Än var dock ej allt hopp ute och situationen
ljusnade en hel del sedan Halmia besegrats på
Orjans vall med 3—2 och AIK utklassats med
4—0 i en Ullevimatrch, där Tryggve Granqvist
gav en vink om att en ny landslagscenter vari

vardande. Nu återstod emellertid blott två mat-
cher och gardinen drogs definitivt ned sedan
Gais vunnit det dramatiska lokalderbyt med
2—1.

116

Med seger mot något av kölagen Degerfors,

Djurgården eller Kalmar hade förlorande part
fått göra Halmia sällskap ner till div. 11. Nu
föll denna föga angenäma lott på Idrottsför-

eningen Kamraterna från Göteborg.

Division II ingen sinekur

Liksom vid det tidigare ”gästspelet” visade

det sig rätt snart, att tillvaron i division TI

ingalunda skulle bli någon dans på rosor,
Poängskörden var dock genomgående god och
när tre av höstmatcherna återstod, fanns det
stora utsikter för blåvitt att kunna gå i vin-
teride som serieledare. Avslutningen blev emel-
lertid sämre än väntat med hemmanederlag mot
både Norrby och Lund och därmed tog IFK
Malmö täten med två poängs försprång.

”Moderna tider”

På middagen lördagen den 1 april drog en
18-mannatrupp söderut för vänskapsspel i Lille
mot franska topplagen Lille Olympic Sport.
Äterkomsten till Göteborg skedde måndagen
den 3 april vid 17-tiden. ”Turnén”. varade så-
lunda i blott två dygn! Det går minsann undan
i flygmaskinens tidevarv! Matchen resulterade
i stryk med 2—4, trots att Kamraterna ställde
upp rena ”drömtrion” i kedjans mitt: Reino
Börjesson—”Säffle-Gunnar”—Dan Ekner.

Reservlagen

skötte sig bra under året. Andralaget vann
sålunda Alliansens träningsserie och tredjelaget

tog Göteborgsseriens reservklass II. Juniorerna
gladde som vanligt, vann för tredje gången CM
och för nionde året i följd Juniorklass I.

1950

Ogunstig Fru Fortuna visade väg

till div. II.
Vårsäsongen 1950 blev hur dramatisk som

helst. Höst-placeringen var ju inte direkt lysan-

de och när därför de två första matcherna re-
sulterade i noll poäng efter 1—3 mot såväl
Jönköping som HIF, började nedflyttningsspö-
ket kommai alltmera hotande närhet. I köstri-
den var också Kalmar, Djurgården, Degerfors
och Halmia inblandade och blåvitt hade art
möta samtliga träslevskonkurrenter.

Först på programmet av dessa stod Deger-
fors borta. ”Säffle-Gunnar” Andersson gjorde
sin IFK-debut och ledde anfallet utmärkt. När
10 min. återstod ledde Kamraterna med 1—0,

men så vände sig bladet. Degerfors skickade
upp Olle Ählund i kedjan, satte igång en väldig
spurt och gjorde tre mål under slutminuterna.
Så hade den chansen flugit sin kos.

Bortauppgörelsen mot Kalmar dominerades
helt av våra pojkar, som hade gott och väl 70

aoprocent av spelet. Matchens enda mål svarade
emellertid smålänningarna för och därmed för-
svann chans nr 2.

Tredje gången gilt, heter det, men så blev
ingalunda fallet. Fru Fortuna, som tydligen all-'
deles glömt bort vilken gammal anrik klubb
hon hade att göra med, tog helt sin hand från
de våra även i hemmamatchen mot Djurgården.
Efter fem minuter missade nämligen Dan Ek-
ner en straff, varpå Djurgår'n omedelbart gick
upp och tog ledningen. Stockholmarna knöt se-
dan ihop sin försvarssäck effektivt och tog med
en 2—1-seger båda poängen.

Än var dock ej allt hopp ute och situationen
ljusnade en hel del sedan Halmia besegrats på
Orjans vall med 3—2 och AIK utklassats med
4—0 i en Ullevimatrch, där Tryggve Granqvist
gav en vink om att en ny landslagscenter vari

vardande. Nu återstod emellertid blott två mat-
cher och gardinen drogs definitivt ned sedan
Gais vunnit det dramatiska lokalderbyt med
2—1.
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Med seger mot något av kölagen Degerfors,

Djurgården eller Kalmar hade förlorande part
fått göra Halmia sällskap ner till div. 11. Nu
föll denna föga angenäma lott på Idrottsför-

eningen Kamraterna från Göteborg.

Division II ingen sinekur

Liksom vid det tidigare ”gästspelet” visade

det sig rätt snart, att tillvaron i division TI

ingalunda skulle bli någon dans på rosor,
Poängskörden var dock genomgående god och
när tre av höstmatcherna återstod, fanns det
stora utsikter för blåvitt att kunna gå i vin-
teride som serieledare. Avslutningen blev emel-
lertid sämre än väntat med hemmanederlag mot
både Norrby och Lund och därmed tog IFK
Malmö täten med två poängs försprång.

”Moderna tider”

På middagen lördagen den 1 april drog en
18-mannatrupp söderut för vänskapsspel i Lille
mot franska topplagen Lille Olympic Sport.
Äterkomsten till Göteborg skedde måndagen
den 3 april vid 17-tiden. ”Turnén”. varade så-
lunda i blott två dygn! Det går minsann undan
i flygmaskinens tidevarv! Matchen resulterade
i stryk med 2—4, trots att Kamraterna ställde
upp rena ”drömtrion” i kedjans mitt: Reino
Börjesson—”Säffle-Gunnar”—Dan Ekner.

Reservlagen

skötte sig bra under året. Andralaget vann
sålunda Alliansens träningsserie och tredjelaget

tog Göteborgsseriens reservklass II. Juniorerna
gladde som vanligt, vann för tredje gången CM
och för nionde året i följd Juniorklass I.
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Ogunstig Fru Fortuna visade väg

till div. II.
Vårsäsongen 1950 blev hur dramatisk som

helst. Höst-placeringen var ju inte direkt lysan-

de och när därför de två första matcherna re-
sulterade i noll poäng efter 1—3 mot såväl
Jönköping som HIF, började nedflyttningsspö-
ket kommai alltmera hotande närhet. I köstri-
den var också Kalmar, Djurgården, Degerfors
och Halmia inblandade och blåvitt hade art
möta samtliga träslevskonkurrenter.

Först på programmet av dessa stod Deger-
fors borta. ”Säffle-Gunnar” Andersson gjorde
sin IFK-debut och ledde anfallet utmärkt. När
10 min. återstod ledde Kamraterna med 1—0,

men så vände sig bladet. Degerfors skickade
upp Olle Ählund i kedjan, satte igång en väldig
spurt och gjorde tre mål under slutminuterna.
Så hade den chansen flugit sin kos.

Bortauppgörelsen mot Kalmar dominerades
helt av våra pojkar, som hade gott och väl 70

aoprocent av spelet. Matchens enda mål svarade
emellertid smålänningarna för och därmed för-
svann chans nr 2.

Tredje gången gilt, heter det, men så blev
ingalunda fallet. Fru Fortuna, som tydligen all-'
deles glömt bort vilken gammal anrik klubb
hon hade att göra med, tog helt sin hand från
de våra även i hemmamatchen mot Djurgården.
Efter fem minuter missade nämligen Dan Ek-
ner en straff, varpå Djurgår'n omedelbart gick
upp och tog ledningen. Stockholmarna knöt se-
dan ihop sin försvarssäck effektivt och tog med
en 2—1-seger båda poängen.

Än var dock ej allt hopp ute och situationen
ljusnade en hel del sedan Halmia besegrats på
Orjans vall med 3—2 och AIK utklassats med
4—0 i en Ullevimatrch, där Tryggve Granqvist
gav en vink om att en ny landslagscenter vari

vardande. Nu återstod emellertid blott två mat-
cher och gardinen drogs definitivt ned sedan
Gais vunnit det dramatiska lokalderbyt med
2—1.
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Med seger mot något av kölagen Degerfors,

Djurgården eller Kalmar hade förlorande part
fått göra Halmia sällskap ner till div. 11. Nu
föll denna föga angenäma lott på Idrottsför-

eningen Kamraterna från Göteborg.

Division II ingen sinekur

Liksom vid det tidigare ”gästspelet” visade

det sig rätt snart, att tillvaron i division TI

ingalunda skulle bli någon dans på rosor,
Poängskörden var dock genomgående god och
när tre av höstmatcherna återstod, fanns det
stora utsikter för blåvitt att kunna gå i vin-
teride som serieledare. Avslutningen blev emel-
lertid sämre än väntat med hemmanederlag mot
både Norrby och Lund och därmed tog IFK
Malmö täten med två poängs försprång.

”Moderna tider”

På middagen lördagen den 1 april drog en
18-mannatrupp söderut för vänskapsspel i Lille
mot franska topplagen Lille Olympic Sport.
Äterkomsten till Göteborg skedde måndagen
den 3 april vid 17-tiden. ”Turnén”. varade så-
lunda i blott två dygn! Det går minsann undan
i flygmaskinens tidevarv! Matchen resulterade
i stryk med 2—4, trots att Kamraterna ställde
upp rena ”drömtrion” i kedjans mitt: Reino
Börjesson—”Säffle-Gunnar”—Dan Ekner.

Reservlagen

skötte sig bra under året. Andralaget vann
sålunda Alliansens träningsserie och tredjelaget

tog Göteborgsseriens reservklass II. Juniorerna
gladde som vanligt, vann för tredje gången CM
och för nionde året i följd Juniorklass I.
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Ogunstig Fru Fortuna visade väg

till div. II.
Vårsäsongen 1950 blev hur dramatisk som

helst. Höst-placeringen var ju inte direkt lysan-

de och när därför de två första matcherna re-
sulterade i noll poäng efter 1—3 mot såväl
Jönköping som HIF, började nedflyttningsspö-
ket kommai alltmera hotande närhet. I köstri-
den var också Kalmar, Djurgården, Degerfors
och Halmia inblandade och blåvitt hade art
möta samtliga träslevskonkurrenter.

Först på programmet av dessa stod Deger-
fors borta. ”Säffle-Gunnar” Andersson gjorde
sin IFK-debut och ledde anfallet utmärkt. När
10 min. återstod ledde Kamraterna med 1—0,

men så vände sig bladet. Degerfors skickade
upp Olle Ählund i kedjan, satte igång en väldig
spurt och gjorde tre mål under slutminuterna.
Så hade den chansen flugit sin kos.

Bortauppgörelsen mot Kalmar dominerades
helt av våra pojkar, som hade gott och väl 70

aoprocent av spelet. Matchens enda mål svarade
emellertid smålänningarna för och därmed för-
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ner en straff, varpå Djurgår'n omedelbart gick
upp och tog ledningen. Stockholmarna knöt se-
dan ihop sin försvarssäck effektivt och tog med
en 2—1-seger båda poängen.

Än var dock ej allt hopp ute och situationen
ljusnade en hel del sedan Halmia besegrats på
Orjans vall med 3—2 och AIK utklassats med
4—0 i en Ullevimatrch, där Tryggve Granqvist
gav en vink om att en ny landslagscenter vari

vardande. Nu återstod emellertid blott två mat-
cher och gardinen drogs definitivt ned sedan
Gais vunnit det dramatiska lokalderbyt med
2—1.
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Börjesson—”Säffle-Gunnar”—Dan Ekner.

Reservlagen

skötte sig bra under året. Andralaget vann
sålunda Alliansens träningsserie och tredjelaget

tog Göteborgsseriens reservklass II. Juniorerna
gladde som vanligt, vann för tredje gången CM
och för nionde året i följd Juniorklass I.

1950

Ogunstig Fru Fortuna visade väg

till div. II.
Vårsäsongen 1950 blev hur dramatisk som

helst. Höst-placeringen var ju inte direkt lysan-

de och när därför de två första matcherna re-
sulterade i noll poäng efter 1—3 mot såväl
Jönköping som HIF, började nedflyttningsspö-
ket kommai alltmera hotande närhet. I köstri-
den var också Kalmar, Djurgården, Degerfors
och Halmia inblandade och blåvitt hade art
möta samtliga träslevskonkurrenter.

Först på programmet av dessa stod Deger-
fors borta. ”Säffle-Gunnar” Andersson gjorde
sin IFK-debut och ledde anfallet utmärkt. När
10 min. återstod ledde Kamraterna med 1—0,

men så vände sig bladet. Degerfors skickade
upp Olle Ählund i kedjan, satte igång en väldig
spurt och gjorde tre mål under slutminuterna.
Så hade den chansen flugit sin kos.

Bortauppgörelsen mot Kalmar dominerades
helt av våra pojkar, som hade gott och väl 70

aoprocent av spelet. Matchens enda mål svarade
emellertid smålänningarna för och därmed för-
svann chans nr 2.

Tredje gången gilt, heter det, men så blev
ingalunda fallet. Fru Fortuna, som tydligen all-'
deles glömt bort vilken gammal anrik klubb
hon hade att göra med, tog helt sin hand från
de våra även i hemmamatchen mot Djurgården.
Efter fem minuter missade nämligen Dan Ek-
ner en straff, varpå Djurgår'n omedelbart gick
upp och tog ledningen. Stockholmarna knöt se-
dan ihop sin försvarssäck effektivt och tog med
en 2—1-seger båda poängen.

Än var dock ej allt hopp ute och situationen
ljusnade en hel del sedan Halmia besegrats på
Orjans vall med 3—2 och AIK utklassats med
4—0 i en Ullevimatrch, där Tryggve Granqvist
gav en vink om att en ny landslagscenter vari

vardande. Nu återstod emellertid blott två mat-
cher och gardinen drogs definitivt ned sedan
Gais vunnit det dramatiska lokalderbyt med
2—1.
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Med seger mot något av kölagen Degerfors,

Djurgården eller Kalmar hade förlorande part
fått göra Halmia sällskap ner till div. 11. Nu
föll denna föga angenäma lott på Idrottsför-

eningen Kamraterna från Göteborg.

Division II ingen sinekur

Liksom vid det tidigare ”gästspelet” visade

det sig rätt snart, att tillvaron i division TI

ingalunda skulle bli någon dans på rosor,
Poängskörden var dock genomgående god och
när tre av höstmatcherna återstod, fanns det
stora utsikter för blåvitt att kunna gå i vin-
teride som serieledare. Avslutningen blev emel-
lertid sämre än väntat med hemmanederlag mot
både Norrby och Lund och därmed tog IFK
Malmö täten med två poängs försprång.
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KAMRATER / /
VI SOM HAR VÅRT HJÄRTA HOS DE BLAVITA

SAMLAS FÖRE MATCHEN
UTANFÖR PLANKET, ULLEVI SANPPLAN, FOR EN
KORT HOGTIDSSTUND,

MANGRANT!
IFK:S HPSS = IFK:S HåRrRT PRÖVADE SUPPORTER SKARA .
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1950

Starkt orienteringsår - nytt SM-tecken

t gång.

Orienteringen inom föreningen fortsatte sin
frammarsch och framförallt noterades med till-
fredsställelse en avsevärt ökad ”bredd i toppen”.
Detta visade sig bl. a. i budkavle-DM, där
trion Gunnar Nilsson—Åke Andersson—P. O.
Svensson blev överlägsna mästare med andrala-

get på femte och tredjelaget på åttonde plats.
Segrarlaget vann även natt-DM och Äke An-
dersson lade dessutom beslag på den individu-
ella DM-titeln.

Göteborgsdistriktets ”ranking list” för året
toppades av Äke Andersson, Gunnar Nilsson,
P. O. Svensson och Einar Olausson i nämnd

ordning och de tre första deltog i femdistrikts-
matchen, där Åke A. tog den individuella se-
gern.

Om bredden talar också prislistan från DM
i fältsport:

1) Äke Andersson

2) Gunnar Nilsson

3) Einar Olausson

4) P. O. Svensson

5) Leif Borlid

Lag: 1) IFK I, 2) IFK II.

Oldboys: 1) Harry Olsson.

Guld ochsilver

hamnade hos gångarna. Guldet fick Arne
Börjesson i form av GP:s plakett till årets
bäste göteborgare i genren. Silvret utgjordes av
SM-plaketter i lagtävling 15 km. och inneha-
vare blev Arne B., Holger Johansson och Bengt
Johnsén. I mästerskapsskörden för året märktes
vidare 4 DM- och 2 CM-tecken. Bland meri-
terande segrar kan nämnas Arne Börjessons

triumf i stadsmatchen mot London, där han
slog de engelska olympierna Churcher och Mor-
ris och noterade bästa svenska tiden på milen.

 
En glimt av prissamlingen
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get på femte och tredjelaget på åttonde plats.
Segrarlaget vann även natt-DM och Äke An-
dersson lade dessutom beslag på den individu-
ella DM-titeln.
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Sju mästerskap

hemförde friidrottarna i DM-tävlingarna.

Bo Nordqvist blev IFK-mästare i höjd och satte
nyttk lubbrekord med 1.86. Ralph Zetterqvist
ökade på distriktsrekordet i spjut till fina 66.85
och Filip Karlsson blev landskampssegrare mot
Frankrike.

Åter obesegrade

Handbollspelarna hade ett lyckosamt år och
avancerade ytterligare ett steg uppåt i serie-
systemet. Även nu genomfördes serien utan
nederlag, ja, med toppoängen 14 på sju spelade
matcher och målskillnaden 102—44. Det nyupp-
satta B-laget gladde också och vann överlägset
sin reservserieklass.

Farväl till div. I,

”Hatten av för IFK, som nu två gånger
degraderats från storserien, men som vid
båda tillfällena kommit igen efter endast
ett-åriga sejourer i underdivisionen. Det är
starkt gjort!”

Så skrev H.T. den 1/6 1951 sedan Kamra-

terna slagit Halmstads BK med 3—0 på Ullevi
och tagit steget upp i storserien igen.

Det hade alltså gått vägen igen, men gudarna
skall veta, att grabbarna fått slita för uppflytt-
ningen. Vårpremiären började med bortaförlust
mot Halmia och därmed drog IFK Malmö ifrån
ytterligare. Och inte blev det muntrare söndagen
därpå, då Viken tog båda poängen hemma i
Ämål.

Men nu var det slut med motgångarna. I en
svår bortamatch slogs farliga Norrby med 3—2,
Karlstad fick på hemmaplan stryk med 1—0
och efter ullevitriumfer över Höganäs och Or-
gryte hade blåvitt seglat upp som serieledare.
Ställningen stärktes ytterligare efter 6—1 mot

Husqvarna och när så en poäng räddades nere
i Landskrona var saken tämligen klar: fyra
poängs ledning och två matcher kvar.

Cupspel med mersmak

I cupturneringen hann IFK med tre matcher.
Stoppet kom mot Norrköping. Dessförinnan
hade Örebro besegrats och efter den matchen

skrev Ny Tid bl. a.:

Utan styrelse

var föreningen under en av sommarmåna-
derna. Svenska Fotbollförbundets kontrollkom-
mitté ansåg att styrelsens ledamöter överträtt
amatörbestämmelserna och diskvalificerade så
gott som samtliga. Domen överklagades emel-
lertid hos Riksidrottsnämnden, som nu i likhet
med 1909 gav fotbollstyret bakläxa och upp-
hävde domarna.

I fädrens spår

skidade Pelle Åberg, och även om han inte
direkt konkurrerade med Mora-Nisse & Co., så

gjorde han dock en strong prestation genom att
fullfölja Vasaloppet.

fin höst i ”ettan”'.

”Dom vinner inte allsvenskan, men dom
ramlar heller inte ur, utlät sig en storbelå-
ten supporter efter att ha sett Kamraterna
vinna med 4—0 på Slottsskogsvallen och
därmed via ”skomakarnas” axlar avancera
till cupens kvartsfinal. På det stora hela
taget var nog de 4.984 åskådarna nöjda
med vad som bjöds, inte minst från hemma-
lagets sida.”

Ja, det såg då inte alls ut som om grabbarna
skulle riskera att ramla ur serien igen, ty starten
blev finfin med två fullpoängare; borta mot
vårens silvermedaljörer Råå och hemma mot

Jönköping. I den sistnämnda matchen gjorde

”Fölet” Berndtsson en uppmärksammad debut
i den blåvitrandiga tröjan. Så blev det 2—2 i
derbyt mot Gais och därpå följde första för-
lusten: 3—4 mot Djurgården efter IFK-ledning

med 2—0. Även Elfsborg blev för svår sönda-
gen därpå.

Den 9 september lästes följande i G.P.:

”I går fick ullevipubliken äntligen upp-
leva en sådan där sjusärdeles klang- och
jubelseger som i fornstora dar. Göteborgs-
Kamraterna besegrade Orebro med de över-
väldigande siffrorna 8—1, och 12.460 be-
geistrade åskådare fick bevittna det ena
målet grannare än det andra. Man har bara
att glädja sig över den respektingivande
framgången, det effektiva spelet, de många
och granna målen samt inte mindre den
lyckade kedjekompositionen.”
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Sju mästerskap

hemförde friidrottarna i DM-tävlingarna.

Bo Nordqvist blev IFK-mästare i höjd och satte
nyttk lubbrekord med 1.86. Ralph Zetterqvist
ökade på distriktsrekordet i spjut till fina 66.85
och Filip Karlsson blev landskampssegrare mot
Frankrike.

Åter obesegrade

Handbollspelarna hade ett lyckosamt år och
avancerade ytterligare ett steg uppåt i serie-
systemet. Även nu genomfördes serien utan
nederlag, ja, med toppoängen 14 på sju spelade
matcher och målskillnaden 102—44. Det nyupp-
satta B-laget gladde också och vann överlägset
sin reservserieklass.

Farväl till div. I,

”Hatten av för IFK, som nu två gånger
degraderats från storserien, men som vid
båda tillfällena kommit igen efter endast
ett-åriga sejourer i underdivisionen. Det är
starkt gjort!”

Så skrev H.T. den 1/6 1951 sedan Kamra-

terna slagit Halmstads BK med 3—0 på Ullevi
och tagit steget upp i storserien igen.

Det hade alltså gått vägen igen, men gudarna
skall veta, att grabbarna fått slita för uppflytt-
ningen. Vårpremiären började med bortaförlust
mot Halmia och därmed drog IFK Malmö ifrån
ytterligare. Och inte blev det muntrare söndagen
därpå, då Viken tog båda poängen hemma i
Ämål.

Men nu var det slut med motgångarna. I en
svår bortamatch slogs farliga Norrby med 3—2,
Karlstad fick på hemmaplan stryk med 1—0
och efter ullevitriumfer över Höganäs och Or-
gryte hade blåvitt seglat upp som serieledare.
Ställningen stärktes ytterligare efter 6—1 mot

Husqvarna och när så en poäng räddades nere
i Landskrona var saken tämligen klar: fyra
poängs ledning och två matcher kvar.

Cupspel med mersmak

I cupturneringen hann IFK med tre matcher.
Stoppet kom mot Norrköping. Dessförinnan
hade Örebro besegrats och efter den matchen

skrev Ny Tid bl. a.:

Utan styrelse

var föreningen under en av sommarmåna-
derna. Svenska Fotbollförbundets kontrollkom-
mitté ansåg att styrelsens ledamöter överträtt
amatörbestämmelserna och diskvalificerade så
gott som samtliga. Domen överklagades emel-
lertid hos Riksidrottsnämnden, som nu i likhet
med 1909 gav fotbollstyret bakläxa och upp-
hävde domarna.

I fädrens spår

skidade Pelle Åberg, och även om han inte
direkt konkurrerade med Mora-Nisse & Co., så

gjorde han dock en strong prestation genom att
fullfölja Vasaloppet.

fin höst i ”ettan”'.

”Dom vinner inte allsvenskan, men dom
ramlar heller inte ur, utlät sig en storbelå-
ten supporter efter att ha sett Kamraterna
vinna med 4—0 på Slottsskogsvallen och
därmed via ”skomakarnas” axlar avancera
till cupens kvartsfinal. På det stora hela
taget var nog de 4.984 åskådarna nöjda
med vad som bjöds, inte minst från hemma-
lagets sida.”

Ja, det såg då inte alls ut som om grabbarna
skulle riskera att ramla ur serien igen, ty starten
blev finfin med två fullpoängare; borta mot
vårens silvermedaljörer Råå och hemma mot

Jönköping. I den sistnämnda matchen gjorde

”Fölet” Berndtsson en uppmärksammad debut
i den blåvitrandiga tröjan. Så blev det 2—2 i
derbyt mot Gais och därpå följde första för-
lusten: 3—4 mot Djurgården efter IFK-ledning

med 2—0. Även Elfsborg blev för svår sönda-
gen därpå.

Den 9 september lästes följande i G.P.:

”I går fick ullevipubliken äntligen upp-
leva en sådan där sjusärdeles klang- och
jubelseger som i fornstora dar. Göteborgs-
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i Landskrona var saken tämligen klar: fyra
poängs ledning och två matcher kvar.

Cupspel med mersmak

I cupturneringen hann IFK med tre matcher.
Stoppet kom mot Norrköping. Dessförinnan
hade Örebro besegrats och efter den matchen

skrev Ny Tid bl. a.:

Utan styrelse

var föreningen under en av sommarmåna-
derna. Svenska Fotbollförbundets kontrollkom-
mitté ansåg att styrelsens ledamöter överträtt
amatörbestämmelserna och diskvalificerade så
gott som samtliga. Domen överklagades emel-
lertid hos Riksidrottsnämnden, som nu i likhet
med 1909 gav fotbollstyret bakläxa och upp-
hävde domarna.

I fädrens spår

skidade Pelle Åberg, och även om han inte
direkt konkurrerade med Mora-Nisse & Co., så

gjorde han dock en strong prestation genom att
fullfölja Vasaloppet.

fin höst i ”ettan”'.

”Dom vinner inte allsvenskan, men dom
ramlar heller inte ur, utlät sig en storbelå-
ten supporter efter att ha sett Kamraterna
vinna med 4—0 på Slottsskogsvallen och
därmed via ”skomakarnas” axlar avancera
till cupens kvartsfinal. På det stora hela
taget var nog de 4.984 åskådarna nöjda
med vad som bjöds, inte minst från hemma-
lagets sida.”

Ja, det såg då inte alls ut som om grabbarna
skulle riskera att ramla ur serien igen, ty starten
blev finfin med två fullpoängare; borta mot
vårens silvermedaljörer Råå och hemma mot

Jönköping. I den sistnämnda matchen gjorde

”Fölet” Berndtsson en uppmärksammad debut
i den blåvitrandiga tröjan. Så blev det 2—2 i
derbyt mot Gais och därpå följde första för-
lusten: 3—4 mot Djurgården efter IFK-ledning

med 2—0. Även Elfsborg blev för svår sönda-
gen därpå.

Den 9 september lästes följande i G.P.:

”I går fick ullevipubliken äntligen upp-
leva en sådan där sjusärdeles klang- och
jubelseger som i fornstora dar. Göteborgs-
Kamraterna besegrade Orebro med de över-
väldigande siffrorna 8—1, och 12.460 be-
geistrade åskådare fick bevittna det ena
målet grannare än det andra. Man har bara
att glädja sig över den respektingivande
framgången, det effektiva spelet, de många
och granna målen samt inte mindre den
lyckade kedjekompositionen.”
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hemförde friidrottarna i DM-tävlingarna.
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Åter obesegrade

Handbollspelarna hade ett lyckosamt år och
avancerade ytterligare ett steg uppåt i serie-
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Så skrev H.T. den 1/6 1951 sedan Kamra-

terna slagit Halmstads BK med 3—0 på Ullevi
och tagit steget upp i storserien igen.
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väldigande siffrorna 8—1, och 12.460 be-
geistrade åskådare fick bevittna det ena
målet grannare än det andra. Man har bara
att glädja sig över den respektingivande
framgången, det effektiva spelet, de många
och granna målen samt inte mindre den
lyckade kedjekompositionen.”
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1951 Sedan gick det av bara farten och den slut-
liga höstplaceringen blev 3:a. Då hade Kamra-
terna bl. a. ställt till med storsensation genom
att slå Malmö FF och spela oavgjort borta mot
Norrköping. I returen mot östgötarna söndagen
efter såg 29.866 personer — nytt allsvenskt
ullevirekord — ”Peking” ta revansch med 1—0.

Prydligt genomsnitt

De sex hemmamatcherna i allsvenskan under
hösten drog i genomsnitt över 20.000 åskådare
per gång. Lagets popularitet var det följaktligen
inte att ta miste på.

”Drömtur” i österled

Efter det stronga fotbollåret med avance-

mangtill div. I och en fint genomförd höst där
fick pojkarna en mycket uppskattad belöning:

turné till Fjärran Östern. Det blev givetvis en
oförglömlig resa, fylld av de mest underbara
upplevelser och äventyr i Indien, Burma och på
Malackahalvön. Men nog var det jobbigt så det
förslog! När truppen kom hem igen strax före

jul hade nämligen inte mindre än fjorton mat-
cher avverkats. Av dessa vanns åtta och förlora-
des två (med uddamålet) medan fyra slutade
oavgjorda.

Fjärran ÖOstern-turnén bidrog givetvis kraf-
tigt till att A-laget noterade en ny rekordsiffra
för spelade matcher. Inte mindre än 56 avverka-
des under året och ”tabellraden” fick följande
utseende:

56 35 10 11 146—76.

Storslam för Åke A.

Tre raka i handboll.

Det blir nästan tjatigt att för varje år tala
om hur bra föreningens orienterare är, men det
kan inte hjälpas. Åke Andersson hade ju allt-
sedan han kom in i IFK varit den framgångs-
rikaste stigfinnaren och 1951 blev hans förmod-
ligen bästa år. I DM-tävlingarna gjorde han
stora slam genom att vinna individuellt i såväl
dag- som natt-DM och dessutom bli dubbel
lag- samt budkavlemästare. Han vann vidare
Tremilen med Gunnar Nilsson närmast och
gjorde en mycket uppmärksammad insats i
landskampen mot Norge och Finland, där han
blev trea. Lagmässigt sett stod föreningens
tredjeplacering i den stora och oerhört krävande
Fjällorienteringen som årets prestation nr 1.

Handbollspelarna tog sin tredje raka serie-

seger efter att ha tappat blott en poäng. Sektio-
nen utökades med ett pojklag.

Svensk mästare

i gång 15 km. blev Arné Börjesson och

120

triumfen fullständigades av Holger Johansson
och Nils Kimfors, som såg till att även lagsegern
bärgades. Arne och Holger deltog med framgång
i landslaget och vann för övrigt en rad vackra
segrar mot såväl in- som utländska motståndare.
Samtliga manliga DM-titlar erövrades av Kam-
raterna.

Till kontinenten ,

reste friidrottarna för tävlingar i Cuxhaven,

Oldenburg och Haag. I sistnämnda staden ut-
kämpades och vanns en match mot den hol-

ländska toppklubben De Trekvogels. Bo Nord-
qvist höjde klubbrekordet i höjd till 188 och
för nya noteringar i rekordlistan svarade vidare
Tage Fransson, som putsade siffrorna i tiokamp
och 400 m. häck. Nordqvist och Filip Karlsson
blev IFK-mästare och antalet DM-tecken upp-

gick till sju.
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lag- samt budkavlemästare. Han vann vidare
Tremilen med Gunnar Nilsson närmast och
gjorde en mycket uppmärksammad insats i
landskampen mot Norge och Finland, där han
blev trea. Lagmässigt sett stod föreningens
tredjeplacering i den stora och oerhört krävande
Fjällorienteringen som årets prestation nr 1.

Handbollspelarna tog sin tredje raka serie-

seger efter att ha tappat blott en poäng. Sektio-
nen utökades med ett pojklag.

Svensk mästare

i gång 15 km. blev Arné Börjesson och
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triumfen fullständigades av Holger Johansson
och Nils Kimfors, som såg till att även lagsegern
bärgades. Arne och Holger deltog med framgång
i landslaget och vann för övrigt en rad vackra
segrar mot såväl in- som utländska motståndare.
Samtliga manliga DM-titlar erövrades av Kam-
raterna.

Till kontinenten ,

reste friidrottarna för tävlingar i Cuxhaven,

Oldenburg och Haag. I sistnämnda staden ut-
kämpades och vanns en match mot den hol-

ländska toppklubben De Trekvogels. Bo Nord-
qvist höjde klubbrekordet i höjd till 188 och
för nya noteringar i rekordlistan svarade vidare
Tage Fransson, som putsade siffrorna i tiokamp
och 400 m. häck. Nordqvist och Filip Karlsson
blev IFK-mästare och antalet DM-tecken upp-

gick till sju.

1951 Sedan gick det av bara farten och den slut-
liga höstplaceringen blev 3:a. Då hade Kamra-
terna bl. a. ställt till med storsensation genom
att slå Malmö FF och spela oavgjort borta mot
Norrköping. I returen mot östgötarna söndagen
efter såg 29.866 personer — nytt allsvenskt
ullevirekord — ”Peking” ta revansch med 1—0.

Prydligt genomsnitt

De sex hemmamatcherna i allsvenskan under
hösten drog i genomsnitt över 20.000 åskådare
per gång. Lagets popularitet var det följaktligen
inte att ta miste på.
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Malackahalvön. Men nog var det jobbigt så det
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cher avverkats. Av dessa vanns åtta och förlora-
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oavgjorda.
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tigt till att A-laget noterade en ny rekordsiffra
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56 35 10 11 146—76.
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ligen bästa år. I DM-tävlingarna gjorde han
stora slam genom att vinna individuellt i såväl
dag- som natt-DM och dessutom bli dubbel
lag- samt budkavlemästare. Han vann vidare
Tremilen med Gunnar Nilsson närmast och
gjorde en mycket uppmärksammad insats i
landskampen mot Norge och Finland, där han
blev trea. Lagmässigt sett stod föreningens
tredjeplacering i den stora och oerhört krävande
Fjällorienteringen som årets prestation nr 1.

Handbollspelarna tog sin tredje raka serie-

seger efter att ha tappat blott en poäng. Sektio-
nen utökades med ett pojklag.

Svensk mästare

i gång 15 km. blev Arné Börjesson och

120

triumfen fullständigades av Holger Johansson
och Nils Kimfors, som såg till att även lagsegern
bärgades. Arne och Holger deltog med framgång
i landslaget och vann för övrigt en rad vackra
segrar mot såväl in- som utländska motståndare.
Samtliga manliga DM-titlar erövrades av Kam-
raterna.

Till kontinenten ,

reste friidrottarna för tävlingar i Cuxhaven,

Oldenburg och Haag. I sistnämnda staden ut-
kämpades och vanns en match mot den hol-

ländska toppklubben De Trekvogels. Bo Nord-
qvist höjde klubbrekordet i höjd till 188 och
för nya noteringar i rekordlistan svarade vidare
Tage Fransson, som putsade siffrorna i tiokamp
och 400 m. häck. Nordqvist och Filip Karlsson
blev IFK-mästare och antalet DM-tecken upp-

gick till sju.
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1952 Storstjärna i vardande

Bowlingsektionen hade ett par år tidigare
fått en prima förstärkning i Gösta Algeskog,
som visat en rätt osedvanlig fallenhet för
”strikeslagning”. 1952 vann han en rad stor-
segrar, bl. a. Erik Klingbergs vandringspris,
gick till slutspelet om ”Guldklotet” — elitbow-
larnas kraftmätning nr 1 — fick GP:s guld-
plakett efter att ha korats till bäste göteborgs-
bowlare och blev landslagsman mot Finland i
Tammerfors, där han spelade utmärkt och blev
individuell tvåa.

Två seriesegrar

togs hem av friidrottarna, som vann sin

grupp av svenska serien och var överlägsen i

IFK-serien. Juniorerna visade lovande takter
och blev tvåa i IFK:seriens juniorklass.

Jan Carlsson började sin marsch mot stjär-
norna, noterade svenskt årsbästa på 100 m. med
10,7 och skötte sina landskampsuppdrag med
den äran: segrare mot Jugoslavien, tvåa mot
Frankrike och Tyskland.

Två blåvita olympier, en blev

bronsmedaljör.
I Olympiska spelen i Helsingfors reprensen-

terades föreningen av Holger Hansson i fotboll
och Arne Börjesson i gång. Holger skördade
största framgångarna i Finland genom att bli
olympisk bronsmedaljör, medan däremot Arne
— orutinerad i konkurrens av denna storleks-

ordning — blev utslagen i försöken på 10.000
meter.

 
HOLGER HANSSON

bronsolympier i Helsingfors.

122

Allsvenska bronspengar

Fotbollvåren fölöpte kanske inte fullt ut så
bra som man hade väntat efter den goda höst-
insatsen. Före seriestarten hemfördes emellertid
Triangelserien efter 3—2-vinst över Gais i fina-

len. I allsvenskan gick det upp och ner. De
tappade poängen blev dock litet för många till
antalet och det resulterade i att höstens tredje-

placering förbyttes mot en fjärdedito. Det blev
alltså bronsmedaljer och de hamnade hos Henry
Andersson, Henry Larsson, Rune Emanuelsson,

Holger Hansson Rune Kjellman, Sven Appel-
gren, Bengt Berndtsson, Reino Börjesson, Lars

Jangblad, Sven Sjöblom och Erik Bergqvist.
Holger Hansson spelade bättre än någonsin

och fick skruda sig i blågult i inte mindre än
åtta landskamper.

1952—53 års allsvenska blev vad höstom-
gången beträffar, föga lysande. Det började rätt
lovande med sex poäng på de fyra första mat-
cherna, men sedan vände sig bladet. Fem gånger
i följd fick pojkarna lämna planen utan poäng
och det kunde därför inte bli annat än en pla-
cering i tabellens botten. Nedflyttningsspöket
hotade återigen,

Goda reserver

Första reservlaget skötte sig fint och tog hem
CM till föreningen efter 8—1-seger i finalen

mot Warta. Vidare vann ”tvåan” Alliansens trä-
ningsserie och lade beslag på silvermedaljerna i
Allsvenska reservlagsserien. Som en uppmuntran
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”strikeslagning”. 1952 vann han en rad stor-
segrar, bl. a. Erik Klingbergs vandringspris,
gick till slutspelet om ”Guldklotet” — elitbow-
larnas kraftmätning nr 1 — fick GP:s guld-
plakett efter att ha korats till bäste göteborgs-
bowlare och blev landslagsman mot Finland i
Tammerfors, där han spelade utmärkt och blev
individuell tvåa.

Två seriesegrar

togs hem av friidrottarna, som vann sin

grupp av svenska serien och var överlägsen i

IFK-serien. Juniorerna visade lovande takter
och blev tvåa i IFK:seriens juniorklass.

Jan Carlsson började sin marsch mot stjär-
norna, noterade svenskt årsbästa på 100 m. med
10,7 och skötte sina landskampsuppdrag med
den äran: segrare mot Jugoslavien, tvåa mot
Frankrike och Tyskland.

Två blåvita olympier, en blev

bronsmedaljör.
I Olympiska spelen i Helsingfors reprensen-

terades föreningen av Holger Hansson i fotboll
och Arne Börjesson i gång. Holger skördade
största framgångarna i Finland genom att bli
olympisk bronsmedaljör, medan däremot Arne
— orutinerad i konkurrens av denna storleks-

ordning — blev utslagen i försöken på 10.000
meter.
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Allsvenska bronspengar

Fotbollvåren fölöpte kanske inte fullt ut så
bra som man hade väntat efter den goda höst-
insatsen. Före seriestarten hemfördes emellertid
Triangelserien efter 3—2-vinst över Gais i fina-

len. I allsvenskan gick det upp och ner. De
tappade poängen blev dock litet för många till
antalet och det resulterade i att höstens tredje-

placering förbyttes mot en fjärdedito. Det blev
alltså bronsmedaljer och de hamnade hos Henry
Andersson, Henry Larsson, Rune Emanuelsson,

Holger Hansson Rune Kjellman, Sven Appel-
gren, Bengt Berndtsson, Reino Börjesson, Lars

Jangblad, Sven Sjöblom och Erik Bergqvist.
Holger Hansson spelade bättre än någonsin

och fick skruda sig i blågult i inte mindre än
åtta landskamper.

1952—53 års allsvenska blev vad höstom-
gången beträffar, föga lysande. Det började rätt
lovande med sex poäng på de fyra första mat-
cherna, men sedan vände sig bladet. Fem gånger
i följd fick pojkarna lämna planen utan poäng
och det kunde därför inte bli annat än en pla-
cering i tabellens botten. Nedflyttningsspöket
hotade återigen,

Goda reserver

Första reservlaget skötte sig fint och tog hem
CM till föreningen efter 8—1-seger i finalen

mot Warta. Vidare vann ”tvåan” Alliansens trä-
ningsserie och lade beslag på silvermedaljerna i
Allsvenska reservlagsserien. Som en uppmuntran

1952 Storstjärna i vardande

Bowlingsektionen hade ett par år tidigare
fått en prima förstärkning i Gösta Algeskog,
som visat en rätt osedvanlig fallenhet för
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segrar, bl. a. Erik Klingbergs vandringspris,
gick till slutspelet om ”Guldklotet” — elitbow-
larnas kraftmätning nr 1 — fick GP:s guld-
plakett efter att ha korats till bäste göteborgs-
bowlare och blev landslagsman mot Finland i
Tammerfors, där han spelade utmärkt och blev
individuell tvåa.

Två seriesegrar

togs hem av friidrottarna, som vann sin

grupp av svenska serien och var överlägsen i

IFK-serien. Juniorerna visade lovande takter
och blev tvåa i IFK:seriens juniorklass.

Jan Carlsson började sin marsch mot stjär-
norna, noterade svenskt årsbästa på 100 m. med
10,7 och skötte sina landskampsuppdrag med
den äran: segrare mot Jugoslavien, tvåa mot
Frankrike och Tyskland.

Två blåvita olympier, en blev

bronsmedaljör.
I Olympiska spelen i Helsingfors reprensen-

terades föreningen av Holger Hansson i fotboll
och Arne Börjesson i gång. Holger skördade
största framgångarna i Finland genom att bli
olympisk bronsmedaljör, medan däremot Arne
— orutinerad i konkurrens av denna storleks-

ordning — blev utslagen i försöken på 10.000
meter.
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tappade poängen blev dock litet för många till
antalet och det resulterade i att höstens tredje-

placering förbyttes mot en fjärdedito. Det blev
alltså bronsmedaljer och de hamnade hos Henry
Andersson, Henry Larsson, Rune Emanuelsson,

Holger Hansson Rune Kjellman, Sven Appel-
gren, Bengt Berndtsson, Reino Börjesson, Lars

Jangblad, Sven Sjöblom och Erik Bergqvist.
Holger Hansson spelade bättre än någonsin

och fick skruda sig i blågult i inte mindre än
åtta landskamper.

1952—53 års allsvenska blev vad höstom-
gången beträffar, föga lysande. Det började rätt
lovande med sex poäng på de fyra första mat-
cherna, men sedan vände sig bladet. Fem gånger
i följd fick pojkarna lämna planen utan poäng
och det kunde därför inte bli annat än en pla-
cering i tabellens botten. Nedflyttningsspöket
hotade återigen,

Goda reserver

Första reservlaget skötte sig fint och tog hem
CM till föreningen efter 8—1-seger i finalen

mot Warta. Vidare vann ”tvåan” Alliansens trä-
ningsserie och lade beslag på silvermedaljerna i
Allsvenska reservlagsserien. Som en uppmuntran
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fått en prima förstärkning i Gösta Algeskog,
som visat en rätt osedvanlig fallenhet för
”strikeslagning”. 1952 vann han en rad stor-
segrar, bl. a. Erik Klingbergs vandringspris,
gick till slutspelet om ”Guldklotet” — elitbow-
larnas kraftmätning nr 1 — fick GP:s guld-
plakett efter att ha korats till bäste göteborgs-
bowlare och blev landslagsman mot Finland i
Tammerfors, där han spelade utmärkt och blev
individuell tvåa.

Två seriesegrar

togs hem av friidrottarna, som vann sin

grupp av svenska serien och var överlägsen i

IFK-serien. Juniorerna visade lovande takter
och blev tvåa i IFK:seriens juniorklass.

Jan Carlsson började sin marsch mot stjär-
norna, noterade svenskt årsbästa på 100 m. med
10,7 och skötte sina landskampsuppdrag med
den äran: segrare mot Jugoslavien, tvåa mot
Frankrike och Tyskland.

Två blåvita olympier, en blev

bronsmedaljör.
I Olympiska spelen i Helsingfors reprensen-

terades föreningen av Holger Hansson i fotboll
och Arne Börjesson i gång. Holger skördade
största framgångarna i Finland genom att bli
olympisk bronsmedaljör, medan däremot Arne
— orutinerad i konkurrens av denna storleks-

ordning — blev utslagen i försöken på 10.000
meter.
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bra som man hade väntat efter den goda höst-
insatsen. Före seriestarten hemfördes emellertid
Triangelserien efter 3—2-vinst över Gais i fina-

len. I allsvenskan gick det upp och ner. De
tappade poängen blev dock litet för många till
antalet och det resulterade i att höstens tredje-

placering förbyttes mot en fjärdedito. Det blev
alltså bronsmedaljer och de hamnade hos Henry
Andersson, Henry Larsson, Rune Emanuelsson,

Holger Hansson Rune Kjellman, Sven Appel-
gren, Bengt Berndtsson, Reino Börjesson, Lars

Jangblad, Sven Sjöblom och Erik Bergqvist.
Holger Hansson spelade bättre än någonsin

och fick skruda sig i blågult i inte mindre än
åtta landskamper.

1952—53 års allsvenska blev vad höstom-
gången beträffar, föga lysande. Det började rätt
lovande med sex poäng på de fyra första mat-
cherna, men sedan vände sig bladet. Fem gånger
i följd fick pojkarna lämna planen utan poäng
och det kunde därför inte bli annat än en pla-
cering i tabellens botten. Nedflyttningsspöket
hotade återigen,

Goda reserver

Första reservlaget skötte sig fint och tog hem
CM till föreningen efter 8—1-seger i finalen

mot Warta. Vidare vann ”tvåan” Alliansens trä-
ningsserie och lade beslag på silvermedaljerna i
Allsvenska reservlagsserien. Som en uppmuntran

1952 Storstjärna i vardande

Bowlingsektionen hade ett par år tidigare
fått en prima förstärkning i Gösta Algeskog,
som visat en rätt osedvanlig fallenhet för
”strikeslagning”. 1952 vann han en rad stor-
segrar, bl. a. Erik Klingbergs vandringspris,
gick till slutspelet om ”Guldklotet” — elitbow-
larnas kraftmätning nr 1 — fick GP:s guld-
plakett efter att ha korats till bäste göteborgs-
bowlare och blev landslagsman mot Finland i
Tammerfors, där han spelade utmärkt och blev
individuell tvåa.

Två seriesegrar

togs hem av friidrottarna, som vann sin

grupp av svenska serien och var överlägsen i

IFK-serien. Juniorerna visade lovande takter
och blev tvåa i IFK:seriens juniorklass.

Jan Carlsson började sin marsch mot stjär-
norna, noterade svenskt årsbästa på 100 m. med
10,7 och skötte sina landskampsuppdrag med
den äran: segrare mot Jugoslavien, tvåa mot
Frankrike och Tyskland.

Två blåvita olympier, en blev

bronsmedaljör.
I Olympiska spelen i Helsingfors reprensen-

terades föreningen av Holger Hansson i fotboll
och Arne Börjesson i gång. Holger skördade
största framgångarna i Finland genom att bli
olympisk bronsmedaljör, medan däremot Arne
— orutinerad i konkurrens av denna storleks-

ordning — blev utslagen i försöken på 10.000
meter.
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bra som man hade väntat efter den goda höst-
insatsen. Före seriestarten hemfördes emellertid
Triangelserien efter 3—2-vinst över Gais i fina-

len. I allsvenskan gick det upp och ner. De
tappade poängen blev dock litet för många till
antalet och det resulterade i att höstens tredje-

placering förbyttes mot en fjärdedito. Det blev
alltså bronsmedaljer och de hamnade hos Henry
Andersson, Henry Larsson, Rune Emanuelsson,

Holger Hansson Rune Kjellman, Sven Appel-
gren, Bengt Berndtsson, Reino Börjesson, Lars

Jangblad, Sven Sjöblom och Erik Bergqvist.
Holger Hansson spelade bättre än någonsin

och fick skruda sig i blågult i inte mindre än
åtta landskamper.

1952—53 års allsvenska blev vad höstom-
gången beträffar, föga lysande. Det började rätt
lovande med sex poäng på de fyra första mat-
cherna, men sedan vände sig bladet. Fem gånger
i följd fick pojkarna lämna planen utan poäng
och det kunde därför inte bli annat än en pla-
cering i tabellens botten. Nedflyttningsspöket
hotade återigen,

Goda reserver

Första reservlaget skötte sig fint och tog hem
CM till föreningen efter 8—1-seger i finalen

mot Warta. Vidare vann ”tvåan” Alliansens trä-
ningsserie och lade beslag på silvermedaljerna i
Allsvenska reservlagsserien. Som en uppmuntran

1952 Storstjärna i vardande

Bowlingsektionen hade ett par år tidigare
fått en prima förstärkning i Gösta Algeskog,
som visat en rätt osedvanlig fallenhet för
”strikeslagning”. 1952 vann han en rad stor-
segrar, bl. a. Erik Klingbergs vandringspris,
gick till slutspelet om ”Guldklotet” — elitbow-
larnas kraftmätning nr 1 — fick GP:s guld-
plakett efter att ha korats till bäste göteborgs-
bowlare och blev landslagsman mot Finland i
Tammerfors, där han spelade utmärkt och blev
individuell tvåa.

Två seriesegrar

togs hem av friidrottarna, som vann sin

grupp av svenska serien och var överlägsen i

IFK-serien. Juniorerna visade lovande takter
och blev tvåa i IFK:seriens juniorklass.

Jan Carlsson började sin marsch mot stjär-
norna, noterade svenskt årsbästa på 100 m. med
10,7 och skötte sina landskampsuppdrag med
den äran: segrare mot Jugoslavien, tvåa mot
Frankrike och Tyskland.

Två blåvita olympier, en blev

bronsmedaljör.
I Olympiska spelen i Helsingfors reprensen-

terades föreningen av Holger Hansson i fotboll
och Arne Börjesson i gång. Holger skördade
största framgångarna i Finland genom att bli
olympisk bronsmedaljör, medan däremot Arne
— orutinerad i konkurrens av denna storleks-

ordning — blev utslagen i försöken på 10.000
meter.
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Fotbollvåren fölöpte kanske inte fullt ut så
bra som man hade väntat efter den goda höst-
insatsen. Före seriestarten hemfördes emellertid
Triangelserien efter 3—2-vinst över Gais i fina-

len. I allsvenskan gick det upp och ner. De
tappade poängen blev dock litet för många till
antalet och det resulterade i att höstens tredje-

placering förbyttes mot en fjärdedito. Det blev
alltså bronsmedaljer och de hamnade hos Henry
Andersson, Henry Larsson, Rune Emanuelsson,

Holger Hansson Rune Kjellman, Sven Appel-
gren, Bengt Berndtsson, Reino Börjesson, Lars

Jangblad, Sven Sjöblom och Erik Bergqvist.
Holger Hansson spelade bättre än någonsin

och fick skruda sig i blågult i inte mindre än
åtta landskamper.

1952—53 års allsvenska blev vad höstom-
gången beträffar, föga lysande. Det började rätt
lovande med sex poäng på de fyra första mat-
cherna, men sedan vände sig bladet. Fem gånger
i följd fick pojkarna lämna planen utan poäng
och det kunde därför inte bli annat än en pla-
cering i tabellens botten. Nedflyttningsspöket
hotade återigen,

Goda reserver

Första reservlaget skötte sig fint och tog hem
CM till föreningen efter 8—1-seger i finalen

mot Warta. Vidare vann ”tvåan” Alliansens trä-
ningsserie och lade beslag på silvermedaljerna i
Allsvenska reservlagsserien. Som en uppmuntran

1952 Storstjärna i vardande

Bowlingsektionen hade ett par år tidigare
fått en prima förstärkning i Gösta Algeskog,
som visat en rätt osedvanlig fallenhet för
”strikeslagning”. 1952 vann han en rad stor-
segrar, bl. a. Erik Klingbergs vandringspris,
gick till slutspelet om ”Guldklotet” — elitbow-
larnas kraftmätning nr 1 — fick GP:s guld-
plakett efter att ha korats till bäste göteborgs-
bowlare och blev landslagsman mot Finland i
Tammerfors, där han spelade utmärkt och blev
individuell tvåa.

Två seriesegrar

togs hem av friidrottarna, som vann sin

grupp av svenska serien och var överlägsen i

IFK-serien. Juniorerna visade lovande takter
och blev tvåa i IFK:seriens juniorklass.

Jan Carlsson började sin marsch mot stjär-
norna, noterade svenskt årsbästa på 100 m. med
10,7 och skötte sina landskampsuppdrag med
den äran: segrare mot Jugoslavien, tvåa mot
Frankrike och Tyskland.

Två blåvita olympier, en blev

bronsmedaljör.
I Olympiska spelen i Helsingfors reprensen-

terades föreningen av Holger Hansson i fotboll
och Arne Börjesson i gång. Holger skördade
största framgångarna i Finland genom att bli
olympisk bronsmedaljör, medan däremot Arne
— orutinerad i konkurrens av denna storleks-

ordning — blev utslagen i försöken på 10.000
meter.
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gången beträffar, föga lysande. Det började rätt
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och det kunde därför inte bli annat än en pla-
cering i tabellens botten. Nedflyttningsspöket
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CM till föreningen efter 8—1-seger i finalen
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togs hem av friidrottarna, som vann sin

grupp av svenska serien och var överlägsen i

IFK-serien. Juniorerna visade lovande takter
och blev tvåa i IFK:seriens juniorklass.

Jan Carlsson började sin marsch mot stjär-
norna, noterade svenskt årsbästa på 100 m. med
10,7 och skötte sina landskampsuppdrag med
den äran: segrare mot Jugoslavien, tvåa mot
Frankrike och Tyskland.

Två blåvita olympier, en blev

bronsmedaljör.
I Olympiska spelen i Helsingfors reprensen-

terades föreningen av Holger Hansson i fotboll
och Arne Börjesson i gång. Holger skördade
största framgångarna i Finland genom att bli
olympisk bronsmedaljör, medan däremot Arne
— orutinerad i konkurrens av denna storleks-

ordning — blev utslagen i försöken på 10.000
meter.
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grupp av svenska serien och var överlägsen i

IFK-serien. Juniorerna visade lovande takter
och blev tvåa i IFK:seriens juniorklass.

Jan Carlsson började sin marsch mot stjär-
norna, noterade svenskt årsbästa på 100 m. med
10,7 och skötte sina landskampsuppdrag med
den äran: segrare mot Jugoslavien, tvåa mot
Frankrike och Tyskland.

Två blåvita olympier, en blev

bronsmedaljör.
I Olympiska spelen i Helsingfors reprensen-

terades föreningen av Holger Hansson i fotboll
och Arne Börjesson i gång. Holger skördade
största framgångarna i Finland genom att bli
olympisk bronsmedaljör, medan däremot Arne
— orutinerad i konkurrens av denna storleks-

ordning — blev utslagen i försöken på 10.000
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len. I allsvenskan gick det upp och ner. De
tappade poängen blev dock litet för många till
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placering förbyttes mot en fjärdedito. Det blev
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gren, Bengt Berndtsson, Reino Börjesson, Lars
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och fick skruda sig i blågult i inte mindre än
åtta landskamper.

1952—53 års allsvenska blev vad höstom-
gången beträffar, föga lysande. Det började rätt
lovande med sex poäng på de fyra första mat-
cherna, men sedan vände sig bladet. Fem gånger
i följd fick pojkarna lämna planen utan poäng
och det kunde därför inte bli annat än en pla-
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hotade återigen,
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Första reservlaget skötte sig fint och tog hem
CM till föreningen efter 8—1-seger i finalen

mot Warta. Vidare vann ”tvåan” Alliansens trä-
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Allsvenska reservlagsserien. Som en uppmuntran
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för sina goda insatser fick pojkarna resa till
Aalborg, där de visade sin klass genom att be-
segra AaB:s förstalag, som spelade i danska div.
II, med 3—2.

Orienterarna

var inte fullt så framgångsrika som de när-

mast föregående åren och blev utan individuellt
DM. Lagmästerskapet tog dock Einar Olausson,

Äke Andersson och K. A. Melkersson hand om.
Åke A. noterade sin kanske största triumf hit-
tills genom att vinna landskampen mot Norge.
Dessutom tog han sin ”traditionella ”seger i Tre-
milen och blev 17:e man i SM. Gunnar Nilsson
var också framgångsrik och sektionen hade fått
fram en utmärkt junior i Torsten Andersson.

I DM-budkavlen blev andralaget tvåa och
förstalaget trea och i Fjällbudkavlen noterades
en fin femteplacering.

Åke Andersson fick Skogskarlarnas guld-
märke för sina många förnämliga insatser under
året.

Fältsport-DM gick återigen till Kamraterna,
individuellt genom Leif Borlid, och i lag genom
Borlid, Åke Andersson och Gunnar Nilsson.

Sverigeelta i gång

Äke Rundlöf gjorde come back som gångare
och därmed blev Kamraterna Sveriges bästa
klubb, vilket officiellt bekräftades genom final-
seger över Värnamo i den första gångcupen.
Rundlöf blev SM-tvåa på 10 km, Börjesson 4:a
och Holger Johansson 7:a, placeringar som
räckte till en överlägsen lagseger. Liksom före-
gående år tävlade samtliga manliga distrikts-
mästare i de blåvita färgerna. Holger Johans-
son och Arne Börjesson deltog i landskamperna
mot Tyskland och Norge.

På en turné till Tyskland besegrades i klubb-
matcher Braunschweigs WSV och Hamburgs
HSV med överlägsna siffror.

Handbollsjuniorerna

nådde kvartsfinalen i DM, medan däremot

A-laget inte kunde fortsätta sin fina rad av
seriesegrar utan blev näst sist i klass III.

In memoriam

Med florbehängd klubbfana följdes eldsjälen
Ceve Linde till den sista vilan. Bland klubb-
medlemmar som gick ur tiden var också två av

våra legendariska storspelare: Konrad Törnqvist
och Herbert ”Murren” Karlsson.

 
Lilla Sjödala.
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I DM-budkavlen blev andralaget tvåa och
förstalaget trea och i Fjällbudkavlen noterades
en fin femteplacering.

Åke Andersson fick Skogskarlarnas guld-
märke för sina många förnämliga insatser under
året.

Fältsport-DM gick återigen till Kamraterna,
individuellt genom Leif Borlid, och i lag genom
Borlid, Åke Andersson och Gunnar Nilsson.

Sverigeelta i gång

Äke Rundlöf gjorde come back som gångare
och därmed blev Kamraterna Sveriges bästa
klubb, vilket officiellt bekräftades genom final-
seger över Värnamo i den första gångcupen.
Rundlöf blev SM-tvåa på 10 km, Börjesson 4:a
och Holger Johansson 7:a, placeringar som
räckte till en överlägsen lagseger. Liksom före-
gående år tävlade samtliga manliga distrikts-
mästare i de blåvita färgerna. Holger Johans-
son och Arne Börjesson deltog i landskamperna
mot Tyskland och Norge.

På en turné till Tyskland besegrades i klubb-
matcher Braunschweigs WSV och Hamburgs
HSV med överlägsna siffror.

Handbollsjuniorerna

nådde kvartsfinalen i DM, medan däremot

A-laget inte kunde fortsätta sin fina rad av
seriesegrar utan blev näst sist i klass III.

In memoriam

Med florbehängd klubbfana följdes eldsjälen
Ceve Linde till den sista vilan. Bland klubb-
medlemmar som gick ur tiden var också två av

våra legendariska storspelare: Konrad Törnqvist
och Herbert ”Murren” Karlsson.

 
Lilla Sjödala.

123

1052för sina goda insatser fick pojkarna resa till
Aalborg, där de visade sin klass genom att be-
segra AaB:s förstalag, som spelade i danska div.
II, med 3—2.

Orienterarna

var inte fullt så framgångsrika som de när-

mast föregående åren och blev utan individuellt
DM. Lagmästerskapet tog dock Einar Olausson,

Äke Andersson och K. A. Melkersson hand om.
Åke A. noterade sin kanske största triumf hit-
tills genom att vinna landskampen mot Norge.
Dessutom tog han sin ”traditionella ”seger i Tre-
milen och blev 17:e man i SM. Gunnar Nilsson
var också framgångsrik och sektionen hade fått
fram en utmärkt junior i Torsten Andersson.

I DM-budkavlen blev andralaget tvåa och
förstalaget trea och i Fjällbudkavlen noterades
en fin femteplacering.

Åke Andersson fick Skogskarlarnas guld-
märke för sina många förnämliga insatser under
året.

Fältsport-DM gick återigen till Kamraterna,
individuellt genom Leif Borlid, och i lag genom
Borlid, Åke Andersson och Gunnar Nilsson.

Sverigeelta i gång

Äke Rundlöf gjorde come back som gångare
och därmed blev Kamraterna Sveriges bästa
klubb, vilket officiellt bekräftades genom final-
seger över Värnamo i den första gångcupen.
Rundlöf blev SM-tvåa på 10 km, Börjesson 4:a
och Holger Johansson 7:a, placeringar som
räckte till en överlägsen lagseger. Liksom före-
gående år tävlade samtliga manliga distrikts-
mästare i de blåvita färgerna. Holger Johans-
son och Arne Börjesson deltog i landskamperna
mot Tyskland och Norge.

På en turné till Tyskland besegrades i klubb-
matcher Braunschweigs WSV och Hamburgs
HSV med överlägsna siffror.

Handbollsjuniorerna

nådde kvartsfinalen i DM, medan däremot

A-laget inte kunde fortsätta sin fina rad av
seriesegrar utan blev näst sist i klass III.

In memoriam

Med florbehängd klubbfana följdes eldsjälen
Ceve Linde till den sista vilan. Bland klubb-
medlemmar som gick ur tiden var också två av

våra legendariska storspelare: Konrad Törnqvist
och Herbert ”Murren” Karlsson.

 
Lilla Sjödala.

123

1052för sina goda insatser fick pojkarna resa till
Aalborg, där de visade sin klass genom att be-
segra AaB:s förstalag, som spelade i danska div.
II, med 3—2.

Orienterarna

var inte fullt så framgångsrika som de när-

mast föregående åren och blev utan individuellt
DM. Lagmästerskapet tog dock Einar Olausson,

Äke Andersson och K. A. Melkersson hand om.
Åke A. noterade sin kanske största triumf hit-
tills genom att vinna landskampen mot Norge.
Dessutom tog han sin ”traditionella ”seger i Tre-
milen och blev 17:e man i SM. Gunnar Nilsson
var också framgångsrik och sektionen hade fått
fram en utmärkt junior i Torsten Andersson.

I DM-budkavlen blev andralaget tvåa och
förstalaget trea och i Fjällbudkavlen noterades
en fin femteplacering.

Åke Andersson fick Skogskarlarnas guld-
märke för sina många förnämliga insatser under
året.

Fältsport-DM gick återigen till Kamraterna,
individuellt genom Leif Borlid, och i lag genom
Borlid, Åke Andersson och Gunnar Nilsson.

Sverigeelta i gång

Äke Rundlöf gjorde come back som gångare
och därmed blev Kamraterna Sveriges bästa
klubb, vilket officiellt bekräftades genom final-
seger över Värnamo i den första gångcupen.
Rundlöf blev SM-tvåa på 10 km, Börjesson 4:a
och Holger Johansson 7:a, placeringar som
räckte till en överlägsen lagseger. Liksom före-
gående år tävlade samtliga manliga distrikts-
mästare i de blåvita färgerna. Holger Johans-
son och Arne Börjesson deltog i landskamperna
mot Tyskland och Norge.

På en turné till Tyskland besegrades i klubb-
matcher Braunschweigs WSV och Hamburgs
HSV med överlägsna siffror.

Handbollsjuniorerna

nådde kvartsfinalen i DM, medan däremot

A-laget inte kunde fortsätta sin fina rad av
seriesegrar utan blev näst sist i klass III.

In memoriam

Med florbehängd klubbfana följdes eldsjälen
Ceve Linde till den sista vilan. Bland klubb-
medlemmar som gick ur tiden var också två av

våra legendariska storspelare: Konrad Törnqvist
och Herbert ”Murren” Karlsson.

 
Lilla Sjödala.

123

1052för sina goda insatser fick pojkarna resa till
Aalborg, där de visade sin klass genom att be-
segra AaB:s förstalag, som spelade i danska div.
II, med 3—2.

Orienterarna

var inte fullt så framgångsrika som de när-

mast föregående åren och blev utan individuellt
DM. Lagmästerskapet tog dock Einar Olausson,

Äke Andersson och K. A. Melkersson hand om.
Åke A. noterade sin kanske största triumf hit-
tills genom att vinna landskampen mot Norge.
Dessutom tog han sin ”traditionella ”seger i Tre-
milen och blev 17:e man i SM. Gunnar Nilsson
var också framgångsrik och sektionen hade fått
fram en utmärkt junior i Torsten Andersson.

I DM-budkavlen blev andralaget tvåa och
förstalaget trea och i Fjällbudkavlen noterades
en fin femteplacering.

Åke Andersson fick Skogskarlarnas guld-
märke för sina många förnämliga insatser under
året.

Fältsport-DM gick återigen till Kamraterna,
individuellt genom Leif Borlid, och i lag genom
Borlid, Åke Andersson och Gunnar Nilsson.

Sverigeelta i gång

Äke Rundlöf gjorde come back som gångare
och därmed blev Kamraterna Sveriges bästa
klubb, vilket officiellt bekräftades genom final-
seger över Värnamo i den första gångcupen.
Rundlöf blev SM-tvåa på 10 km, Börjesson 4:a
och Holger Johansson 7:a, placeringar som
räckte till en överlägsen lagseger. Liksom före-
gående år tävlade samtliga manliga distrikts-
mästare i de blåvita färgerna. Holger Johans-
son och Arne Börjesson deltog i landskamperna
mot Tyskland och Norge.

På en turné till Tyskland besegrades i klubb-
matcher Braunschweigs WSV och Hamburgs
HSV med överlägsna siffror.

Handbollsjuniorerna

nådde kvartsfinalen i DM, medan däremot

A-laget inte kunde fortsätta sin fina rad av
seriesegrar utan blev näst sist i klass III.

In memoriam

Med florbehängd klubbfana följdes eldsjälen
Ceve Linde till den sista vilan. Bland klubb-
medlemmar som gick ur tiden var också två av

våra legendariska storspelare: Konrad Törnqvist
och Herbert ”Murren” Karlsson.

 
Lilla Sjödala.

123

1052



Nervpirrande vår, växlingsrik höst.

Allsvenska vårsäsongen 1953 blev minst sagt[953 Al ; v minst
I nervpirrande. Placeringen efter höstomgången

var ju på inga sätt uppmuntrande. Pojkarna

tog sig emellertid samman inför hotet att ramla

ner i div. II och trots att några nederlag inte
kunde undvikas, så bättrades i alla fall poäng-
summan på undan för undan. Spurten var rent
av överdådig med åtta poäng av tio möjliga
på de fyra slutmatcherna. Bättre än nionde blev
dock inte placeringen.

Höstomgångens inledning gjorde ingen män-

niska glad. I matchen på Ullevi mot nykom-

lingen, Sandvikens IF, visade den blåvita an-

fallskvintetten en veritabel provkarta på alla

de sätt man kan använda sig av för att inte
göra mål och missade en fem, sex s. k. upplagda
chanser. Sandviken hade en sådan och tillver-
kade på den matchens enda fullträff. Premiären
i Kalmar en vecka tidigare hade givit 1—2
baklänges och i tredje ronden var det Gais tur

att ta båda poängen efter uddamålsvinst. "Efter
0—1-förlust i Borås mot Elfsborg låg laget sta-
digt förankrat längst ner i tabellen och man

fruktade det värsta. |

Men så kom omsvängningen! Det var som

om pojkarna ryckt sig själva i håret och lyft
upp sig på ett högre plan. Först spelade detill
allmän överraskning oavgjort borta mot AIK
och hemma mot Norrköping och i fortsättning-
en vägrade de envist att låta sig besegras. Det
blev nio matcher i svit utan nederlag och med
14 poäng marscherade blåvitt upp till femte
plats. Av bara farten besegrades sedan. Gais
med 3—2 i DM-finalen.

Fem ultimalag

höll sig föreningen med under året och
av dessa beredde nog reservlaget största glädjen
genom starkt spel i allsvenska reservlagsserien,
där det efter höstomgången toppade tabellen.
Då hade bl. a. Malmö FF bortabesegrats med
3—1. Fjolårets A-pojklag hade upphöjts till
”Juniorlag 11” och deltog i denna egenskap i
Görteborgsseriens lägsta juniorklass, som hem-
fördes ”hur överlägset som helst” men nio raka
segrar och målskillnaden 39—46.
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Bästa klubb i DM

Friidrottarnas främsta kollektiva merit var

att Kamraterna blev bästa klubb i DM,en titel

som Örgryte prenumererat på i långa tider.

Jan Carlsson blev bättre och bättre, korades
till Göteborgs bäste, tog hem svenska mäster-
skapet på 200 m. och satte i samband med lands-
kampen mot Ungern i Budapest nytt distrikts-
rekord på samma distans med 21,8. Han blev
vidare såväl IFK- som distriktsmästare på de
båda sprinterdistanserna och deltog framgångs-
rikt i Sverige samtliga landskamper.

20-årsjuniorerna vann distriktsseriens klass

II och dessutom triumferade föreningen i ung-
domsserien.

Fin Börjesson-skalp

Ake Rundlöf, Arne Börjesson och Holger

Johansson var alla med i gånglandskampen mot

Norge i Kungsbacka, där Arne B. gjorde sen-
sation genom att besegra självaste John Ljung-
gren på 25 km. Åke Rundlöf visade sin klass
och vann miltävlingen. Han blev också DM-
segrare på 10 km. medan Holger Johansson tog
hand om titlarna på 25 och 50 km, samt 15 km.
för :oldboys. Arne Börjesson tävlade i Ungern
samtidigt med SM och det gjorde att föreningen
inte kunde försvara lagmästerskapet på 10 km,
utanfick nöja sig med andra plats.

Skärmletning i Schweiz

Orienterarna utkämpade under året en dub-
bel klubbmatch mot schweiziska Neumiänster
Turnverein. Vid första mötet i hindåsskogarna

dominerade de våra fullständigt — bäste
schweizare kom på 16:e plats — men vid re-
turen nere i alplandet var motståndet betydligt
hårdare. Det blev hemmaseger såväl individuellt
som i lag och för bästa göteborgsinsats svarade
Leif Borlid med en andraplacering. Resan blev
en stor upplevelse för våra pojkar, som hela
tiden boddei tält!

Åke Andersson blev SM-tolva, GunnarNils-
son nattmästare och i stora DM togs lagtiteln
av Gunnar N., Einar Olausson och Leif Borlid.
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allmän överraskning oavgjort borta mot AIK
och hemma mot Norrköping och i fortsättning-
en vägrade de envist att låta sig besegras. Det
blev nio matcher i svit utan nederlag och med
14 poäng marscherade blåvitt upp till femte
plats. Av bara farten besegrades sedan. Gais
med 3—2 i DM-finalen.

Fem ultimalag

höll sig föreningen med under året och
av dessa beredde nog reservlaget största glädjen
genom starkt spel i allsvenska reservlagsserien,
där det efter höstomgången toppade tabellen.
Då hade bl. a. Malmö FF bortabesegrats med
3—1. Fjolårets A-pojklag hade upphöjts till
”Juniorlag 11” och deltog i denna egenskap i
Görteborgsseriens lägsta juniorklass, som hem-
fördes ”hur överlägset som helst” men nio raka
segrar och målskillnaden 39—46.
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Fin Börjesson-skalp
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Johansson var alla med i gånglandskampen mot

Norge i Kungsbacka, där Arne B. gjorde sen-
sation genom att besegra självaste John Ljung-
gren på 25 km. Åke Rundlöf visade sin klass
och vann miltävlingen. Han blev också DM-
segrare på 10 km. medan Holger Johansson tog
hand om titlarna på 25 och 50 km, samt 15 km.
för :oldboys. Arne Börjesson tävlade i Ungern
samtidigt med SM och det gjorde att föreningen
inte kunde försvara lagmästerskapet på 10 km,
utanfick nöja sig med andra plats.

Skärmletning i Schweiz

Orienterarna utkämpade under året en dub-
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Turnverein. Vid första mötet i hindåsskogarna

dominerade de våra fullständigt — bäste
schweizare kom på 16:e plats — men vid re-
turen nere i alplandet var motståndet betydligt
hårdare. Det blev hemmaseger såväl individuellt
som i lag och för bästa göteborgsinsats svarade
Leif Borlid med en andraplacering. Resan blev
en stor upplevelse för våra pojkar, som hela
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skapet på 200 m. och satte i samband med lands-
kampen mot Ungern i Budapest nytt distrikts-
rekord på samma distans med 21,8. Han blev
vidare såväl IFK- som distriktsmästare på de
båda sprinterdistanserna och deltog framgångs-
rikt i Sverige samtliga landskamper.

20-årsjuniorerna vann distriktsseriens klass

II och dessutom triumferade föreningen i ung-
domsserien.

Fin Börjesson-skalp

Ake Rundlöf, Arne Börjesson och Holger

Johansson var alla med i gånglandskampen mot

Norge i Kungsbacka, där Arne B. gjorde sen-
sation genom att besegra självaste John Ljung-
gren på 25 km. Åke Rundlöf visade sin klass
och vann miltävlingen. Han blev också DM-
segrare på 10 km. medan Holger Johansson tog
hand om titlarna på 25 och 50 km, samt 15 km.
för :oldboys. Arne Börjesson tävlade i Ungern
samtidigt med SM och det gjorde att föreningen
inte kunde försvara lagmästerskapet på 10 km,
utanfick nöja sig med andra plats.

Skärmletning i Schweiz

Orienterarna utkämpade under året en dub-
bel klubbmatch mot schweiziska Neumiänster
Turnverein. Vid första mötet i hindåsskogarna

dominerade de våra fullständigt — bäste
schweizare kom på 16:e plats — men vid re-
turen nere i alplandet var motståndet betydligt
hårdare. Det blev hemmaseger såväl individuellt
som i lag och för bästa göteborgsinsats svarade
Leif Borlid med en andraplacering. Resan blev
en stor upplevelse för våra pojkar, som hela
tiden boddei tält!

Åke Andersson blev SM-tolva, GunnarNils-
son nattmästare och i stora DM togs lagtiteln
av Gunnar N., Einar Olausson och Leif Borlid.

Nervpirrande vår, växlingsrik höst.

Allsvenska vårsäsongen 1953 blev minst sagt[953 Al ; v minst
I nervpirrande. Placeringen efter höstomgången

var ju på inga sätt uppmuntrande. Pojkarna

tog sig emellertid samman inför hotet att ramla

ner i div. II och trots att några nederlag inte
kunde undvikas, så bättrades i alla fall poäng-
summan på undan för undan. Spurten var rent
av överdådig med åtta poäng av tio möjliga
på de fyra slutmatcherna. Bättre än nionde blev
dock inte placeringen.

Höstomgångens inledning gjorde ingen män-

niska glad. I matchen på Ullevi mot nykom-

lingen, Sandvikens IF, visade den blåvita an-

fallskvintetten en veritabel provkarta på alla

de sätt man kan använda sig av för att inte
göra mål och missade en fem, sex s. k. upplagda
chanser. Sandviken hade en sådan och tillver-
kade på den matchens enda fullträff. Premiären
i Kalmar en vecka tidigare hade givit 1—2
baklänges och i tredje ronden var det Gais tur

att ta båda poängen efter uddamålsvinst. "Efter
0—1-förlust i Borås mot Elfsborg låg laget sta-
digt förankrat längst ner i tabellen och man

fruktade det värsta. |

Men så kom omsvängningen! Det var som

om pojkarna ryckt sig själva i håret och lyft
upp sig på ett högre plan. Först spelade detill
allmän överraskning oavgjort borta mot AIK
och hemma mot Norrköping och i fortsättning-
en vägrade de envist att låta sig besegras. Det
blev nio matcher i svit utan nederlag och med
14 poäng marscherade blåvitt upp till femte
plats. Av bara farten besegrades sedan. Gais
med 3—2 i DM-finalen.

Fem ultimalag

höll sig föreningen med under året och
av dessa beredde nog reservlaget största glädjen
genom starkt spel i allsvenska reservlagsserien,
där det efter höstomgången toppade tabellen.
Då hade bl. a. Malmö FF bortabesegrats med
3—1. Fjolårets A-pojklag hade upphöjts till
”Juniorlag 11” och deltog i denna egenskap i
Görteborgsseriens lägsta juniorklass, som hem-
fördes ”hur överlägset som helst” men nio raka
segrar och målskillnaden 39—46.
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UMBOSTRIDENJSaPAKSIWLTTG
NEDFUYTTNIN &$ SPÖKET SVERVAKADE
SCANT SINGUNGEN.

KAPTENMERNA FÖRSÖKTE
Go HÅL PÅ VARANN,
SÅ GICK PIPAN!

ÖREBRO GIL PÅ KNOCK!
MASSOR AV SVARTBYXOR

VALTRADE IN ÖVER KAMRATERNAS
FÖRSVARSOMRÅDE OCH GAV ELD,

I PÅ KORT TID VAR
N STÄLLENNGEN O— 3
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N ) STR IDS RoP
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BL.A, om BOLLEN!

DE BLEV 11-39 2-3
MATCHEN LED MOT

SITT SWT och

> ov MEN 3-3 BLEV ert FAKTUM,

Ke OVAN, EN LAG BILD AV
IFK GÖTEBORG EFTER
KUITTERINGEN! ANDERS   

125

  

UMBOSTRIDENJSaPAKSIWLTTG
NEDFUYTTNIN &$ SPÖKET SVERVAKADE
SCANT SINGUNGEN.

KAPTENMERNA FÖRSÖKTE
Go HÅL PÅ VARANN,
SÅ GICK PIPAN!

ÖREBRO GIL PÅ KNOCK!
MASSOR AV SVARTBYXOR

VALTRADE IN ÖVER KAMRATERNAS
FÖRSVARSOMRÅDE OCH GAV ELD,

I PÅ KORT TID VAR
N STÄLLENNGEN O— 3

    

  

  
  
  

 

   

 

  

   

   
   
   

   

 

UTSTÖTTE SiTT
FRUKTANSVÄRDA
N ) STR IDS RoP

S HAR SKA KAMPAS
BL.A, om BOLLEN!

DE BLEV 11-39 2-3
MATCHEN LED MOT

SITT SWT och

> ov MEN 3-3 BLEV ert FAKTUM,

Ke OVAN, EN LAG BILD AV
IFK GÖTEBORG EFTER
KUITTERINGEN! ANDERS   

125

  

UMBOSTRIDENJSaPAKSIWLTTG
NEDFUYTTNIN &$ SPÖKET SVERVAKADE
SCANT SINGUNGEN.

KAPTENMERNA FÖRSÖKTE
Go HÅL PÅ VARANN,
SÅ GICK PIPAN!

ÖREBRO GIL PÅ KNOCK!
MASSOR AV SVARTBYXOR

VALTRADE IN ÖVER KAMRATERNAS
FÖRSVARSOMRÅDE OCH GAV ELD,

I PÅ KORT TID VAR
N STÄLLENNGEN O— 3

    

  

  
  
  

 

   

 

  

   

   
   
   

   

 

UTSTÖTTE SiTT
FRUKTANSVÄRDA
N ) STR IDS RoP

S HAR SKA KAMPAS
BL.A, om BOLLEN!

DE BLEV 11-39 2-3
MATCHEN LED MOT

SITT SWT och

> ov MEN 3-3 BLEV ert FAKTUM,

Ke OVAN, EN LAG BILD AV
IFK GÖTEBORG EFTER
KUITTERINGEN! ANDERS   

125

  

UMBOSTRIDENJSaPAKSIWLTTG
NEDFUYTTNIN &$ SPÖKET SVERVAKADE
SCANT SINGUNGEN.

KAPTENMERNA FÖRSÖKTE
Go HÅL PÅ VARANN,
SÅ GICK PIPAN!

ÖREBRO GIL PÅ KNOCK!
MASSOR AV SVARTBYXOR

VALTRADE IN ÖVER KAMRATERNAS
FÖRSVARSOMRÅDE OCH GAV ELD,

I PÅ KORT TID VAR
N STÄLLENNGEN O— 3

    

  

  
  
  

 

   

 

  

   

   
   
   

   

 

UTSTÖTTE SiTT
FRUKTANSVÄRDA
N ) STR IDS RoP

S HAR SKA KAMPAS
BL.A, om BOLLEN!

DE BLEV 11-39 2-3
MATCHEN LED MOT

SITT SWT och

> ov MEN 3-3 BLEV ert FAKTUM,

Ke OVAN, EN LAG BILD AV
IFK GÖTEBORG EFTER
KUITTERINGEN! ANDERS   

125

  

UMBOSTRIDENJSaPAKSIWLTTG
NEDFUYTTNIN &$ SPÖKET SVERVAKADE
SCANT SINGUNGEN.

KAPTENMERNA FÖRSÖKTE
Go HÅL PÅ VARANN,
SÅ GICK PIPAN!

ÖREBRO GIL PÅ KNOCK!
MASSOR AV SVARTBYXOR

VALTRADE IN ÖVER KAMRATERNAS
FÖRSVARSOMRÅDE OCH GAV ELD,

I PÅ KORT TID VAR
N STÄLLENNGEN O— 3

    

  

  
  
  

 

   

 

  

   

   
   
   

   

 

UTSTÖTTE SiTT
FRUKTANSVÄRDA
N ) STR IDS RoP

S HAR SKA KAMPAS
BL.A, om BOLLEN!

DE BLEV 11-39 2-3
MATCHEN LED MOT

SITT SWT och

> ov MEN 3-3 BLEV ert FAKTUM,

Ke OVAN, EN LAG BILD AV
IFK GÖTEBORG EFTER
KUITTERINGEN! ANDERS   

125

  

UMBOSTRIDENJSaPAKSIWLTTG
NEDFUYTTNIN &$ SPÖKET SVERVAKADE
SCANT SINGUNGEN.

KAPTENMERNA FÖRSÖKTE
Go HÅL PÅ VARANN,
SÅ GICK PIPAN!

ÖREBRO GIL PÅ KNOCK!
MASSOR AV SVARTBYXOR

VALTRADE IN ÖVER KAMRATERNAS
FÖRSVARSOMRÅDE OCH GAV ELD,

I PÅ KORT TID VAR
N STÄLLENNGEN O— 3

    

  

  
  
  

 

   

 

  

   

   
   
   

   

 

UTSTÖTTE SiTT
FRUKTANSVÄRDA
N ) STR IDS RoP

S HAR SKA KAMPAS
BL.A, om BOLLEN!

DE BLEV 11-39 2-3
MATCHEN LED MOT

SITT SWT och

> ov MEN 3-3 BLEV ert FAKTUM,

Ke OVAN, EN LAG BILD AV
IFK GÖTEBORG EFTER
KUITTERINGEN! ANDERS   

125

  

UMBOSTRIDENJSaPAKSIWLTTG
NEDFUYTTNIN &$ SPÖKET SVERVAKADE
SCANT SINGUNGEN.

KAPTENMERNA FÖRSÖKTE
Go HÅL PÅ VARANN,
SÅ GICK PIPAN!

ÖREBRO GIL PÅ KNOCK!
MASSOR AV SVARTBYXOR

VALTRADE IN ÖVER KAMRATERNAS
FÖRSVARSOMRÅDE OCH GAV ELD,

I PÅ KORT TID VAR
N STÄLLENNGEN O— 3

    

  

  
  
  

 

   

 

  

   

   
   
   

   

 

UTSTÖTTE SiTT
FRUKTANSVÄRDA
N ) STR IDS RoP

S HAR SKA KAMPAS
BL.A, om BOLLEN!

DE BLEV 11-39 2-3
MATCHEN LED MOT

SITT SWT och

> ov MEN 3-3 BLEV ert FAKTUM,

Ke OVAN, EN LAG BILD AV
IFK GÖTEBORG EFTER
KUITTERINGEN! ANDERS   

125

  

UMBOSTRIDENJSaPAKSIWLTTG
NEDFUYTTNIN &$ SPÖKET SVERVAKADE
SCANT SINGUNGEN.

KAPTENMERNA FÖRSÖKTE
Go HÅL PÅ VARANN,
SÅ GICK PIPAN!

ÖREBRO GIL PÅ KNOCK!
MASSOR AV SVARTBYXOR

VALTRADE IN ÖVER KAMRATERNAS
FÖRSVARSOMRÅDE OCH GAV ELD,

I PÅ KORT TID VAR
N STÄLLENNGEN O— 3

    

  

  
  
  

 

   

 

  

   

   
   
   

   

 

UTSTÖTTE SiTT
FRUKTANSVÄRDA
N ) STR IDS RoP

S HAR SKA KAMPAS
BL.A, om BOLLEN!

DE BLEV 11-39 2-3
MATCHEN LED MOT

SITT SWT och

> ov MEN 3-3 BLEV ert FAKTUM,

Ke OVAN, EN LAG BILD AV
IFK GÖTEBORG EFTER
KUITTERINGEN! ANDERS   

125

  

UMBOSTRIDENJSaPAKSIWLTTG
NEDFUYTTNIN &$ SPÖKET SVERVAKADE
SCANT SINGUNGEN.

KAPTENMERNA FÖRSÖKTE
Go HÅL PÅ VARANN,
SÅ GICK PIPAN!

ÖREBRO GIL PÅ KNOCK!
MASSOR AV SVARTBYXOR

VALTRADE IN ÖVER KAMRATERNAS
FÖRSVARSOMRÅDE OCH GAV ELD,

I PÅ KORT TID VAR
N STÄLLENNGEN O— 3

    

  

  
  
  

 

   

 

  

   

   
   
   

   

 

UTSTÖTTE SiTT
FRUKTANSVÄRDA
N ) STR IDS RoP

S HAR SKA KAMPAS
BL.A, om BOLLEN!

DE BLEV 11-39 2-3
MATCHEN LED MOT

SITT SWT och

> ov MEN 3-3 BLEV ert FAKTUM,

Ke OVAN, EN LAG BILD AV
IFK GÖTEBORG EFTER
KUITTERINGEN! ANDERS   

125

  

UMBOSTRIDENJSaPAKSIWLTTG
NEDFUYTTNIN &$ SPÖKET SVERVAKADE
SCANT SINGUNGEN.

KAPTENMERNA FÖRSÖKTE
Go HÅL PÅ VARANN,
SÅ GICK PIPAN!

ÖREBRO GIL PÅ KNOCK!
MASSOR AV SVARTBYXOR

VALTRADE IN ÖVER KAMRATERNAS
FÖRSVARSOMRÅDE OCH GAV ELD,

I PÅ KORT TID VAR
N STÄLLENNGEN O— 3

    

  

  
  
  

 

   

 

  

   

   
   
   

   

 

UTSTÖTTE SiTT
FRUKTANSVÄRDA
N ) STR IDS RoP

S HAR SKA KAMPAS
BL.A, om BOLLEN!

DE BLEV 11-39 2-3
MATCHEN LED MOT

SITT SWT och

> ov MEN 3-3 BLEV ert FAKTUM,

Ke OVAN, EN LAG BILD AV
IFK GÖTEBORG EFTER
KUITTERINGEN! ANDERS   
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1953 Torsten Andersson vann juniorernas DM och
t

höll sig fint framme även i de nationella täv-

- 54 lingarna, där också Bert Karlsson och Arild

Eliasson gjorde fint ifrån sig.

Handbollaget

d. v. s. A-grabbarna, rehalibiterade sig för

förra årets misslyckande och vann klass III i
Göteborgsserien. B-laget blev också seriesegrare
och juniorerna belade andra plats. Ett gott re-

sultat alltså.

Leif Borlid

svarade för föreningens första representation
i en skridskotävling sedan 1909. Han startade i
CM,där han blev sexa på 500 m.

Arthur Wingren,

stiftare och föreningens förste ordförande,

VM- och SM-segrar

Jubileumsåret 1954 har varit framgångsrikt
för föreningen. Kanske inte precis vad fotbollen
beträffar, men i stället desto mera för övriga
sektioner.

Sålunda fick Kamraterna i juni sin första

världsmästare genom tiderna. Det var bowlaren

Gösta Algeskog, som i Helsingfors slog den

samlade europaeliten, men om hans bravad läses
utförligare på annat ställe i denna skrift.

Jan Carlsson fick sitt stora genombrott. Re-
dan på försommaren gav han en vink om vad
som komma skulle och sedan blev säsongen ett

enda stort triumftåg för den linhårige fort-
springaren. Det blev landskampssegrar och två
svenska mästerskap, och kulmen noterades vid
EM i Bern, där Janne slog sig fram till final
på såväl 100 som 200 meter och på den sist-
nämnda distansen strök Lennart Strandbergs
gamla svenska rekord ur tabellen, noterande
förnämliga 21,3, som tillika är nordiskt rekord.

Friidrottarna visade sig överlag från sin bäs-
ta sida, vilket man fick ett klart belägg för
frampå höstkanten, då resultaten förelåg från

126

avled under året. 1 medlemsmatrikeln sattes
också ett kors vid namnet Gustaf Magnusson,
en av de verkliga stöttepelarna inom föreningen.

Medaljörer

Riksidrottsförbundet fyllde 50 år och ut-

delade sin jubileumsmedalj till bl. a. Gustaf
Waller, Erhard Svanborg, Ragnar Sandberg,

Åke Stålros, Thure Waldenborg, Adolf Fors-

berg, Josef Holsner, Nils Grönvall, Gustaf
Sandström och Knut Albrechtsson.

Gösta Algeskog

var helt suverän inom Göteborgsbowlingen
och vann storsegrar på löpande band, spelade
för tjugonde gången i stadslaget och blev liksom
1952 landskampstvåa mor Finland.

Jubileumsårets topp.
Svenska Serien. Här hade nämligen Kamraterna
vunnit div. II överlägset och med en sådan fin
poängsiffra att den räckt till en fjärdeplacering
i div. I, där pojkarna kämpar 1955.

Gångartrio i landslaget

I gånglandskampen mot Norge i Oslo förde
tre IFK-are de blågula färgerna på 10 km. Äke
Rundlöf hade blivit individuell svensk mästare
på distansen någon vecka tidigare, då Kamra-
terna svarade för SM-arrangemanget, och Arne

Börjesson och Holger Johansson såg till att även
lagtiteln blev IFK:s. Det var i första hand dessa
framgångar, som gjorde att hela trion fick för-
troendet mot norrmännen, där de också skötte
sig med den äran och tog de tre främsta plat-
serna.
DM hade som vanligt karaktären av klubb-

mästerskap iaed IFK-are som segrare på samt-
liga distanser.

Besvärligt i serien

Efter den fina höstspurten och med tanke på
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serna.
DM hade som vanligt karaktären av klubb-

mästerskap iaed IFK-are som segrare på samt-
liga distanser.

Besvärligt i serien

Efter den fina höstspurten och med tanke på

1953 Torsten Andersson vann juniorernas DM och
t

höll sig fint framme även i de nationella täv-

- 54 lingarna, där också Bert Karlsson och Arild

Eliasson gjorde fint ifrån sig.

Handbollaget

d. v. s. A-grabbarna, rehalibiterade sig för

förra årets misslyckande och vann klass III i
Göteborgsserien. B-laget blev också seriesegrare
och juniorerna belade andra plats. Ett gott re-

sultat alltså.

Leif Borlid

svarade för föreningens första representation
i en skridskotävling sedan 1909. Han startade i
CM,där han blev sexa på 500 m.

Arthur Wingren,

stiftare och föreningens förste ordförande,

VM- och SM-segrar

Jubileumsåret 1954 har varit framgångsrikt
för föreningen. Kanske inte precis vad fotbollen
beträffar, men i stället desto mera för övriga
sektioner.

Sålunda fick Kamraterna i juni sin första

världsmästare genom tiderna. Det var bowlaren

Gösta Algeskog, som i Helsingfors slog den

samlade europaeliten, men om hans bravad läses
utförligare på annat ställe i denna skrift.

Jan Carlsson fick sitt stora genombrott. Re-
dan på försommaren gav han en vink om vad
som komma skulle och sedan blev säsongen ett

enda stort triumftåg för den linhårige fort-
springaren. Det blev landskampssegrar och två
svenska mästerskap, och kulmen noterades vid
EM i Bern, där Janne slog sig fram till final
på såväl 100 som 200 meter och på den sist-
nämnda distansen strök Lennart Strandbergs
gamla svenska rekord ur tabellen, noterande
förnämliga 21,3, som tillika är nordiskt rekord.

Friidrottarna visade sig överlag från sin bäs-
ta sida, vilket man fick ett klart belägg för
frampå höstkanten, då resultaten förelåg från
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ett rätt fördelaktigt vårprogram hade man nog

litet var hoppats, att A-laget i fotboll skulle

klara en av medaljplatserna i Allsvenskan. Ty-

värr lyckades dock pojkarna inte konservera

den goda höstformen och vårsäsongen inleddes

med ett par rejäla smällar mot stockholmslagen

AIK och Djurgården. I fortsättningen gick det

litet bättre, men de förlorade poängen blev för

många och laget hamnade på en slutlig åttonde-

plats. Serien var emellertid knallhård och blott
fem poäng skiljde till guldmedaljören Gais.

Jugoslaviska jubileumsgäster

Med anledning av den 50-åriga tillvaron

arrangerades tillsammans med 10 år äldre Gais
i juni en jubileumsturnering på Ullevi. Gamla
bekantingen Staevnet från Köpenhamn spelade
mot en kombination från jubileumsklubbarna,

som dessutom var och en för sig mötte det

jugoslaviska laget Vardar Skopje.

Det var festligt värre på Ullevi i samband
med turneringen. IFK-are och Gais-are defile-
rade, tal hölls och blomster överräcktes.

Juniorerna DM-segrare

Fotbollsjuniorerna krönte jubileumsåret med
seger 1 DM-turneringen och var snuddande nära
att även lägga beslag på den inofficiella SM-
titeln. Den gick emellertid till Örebro, som på
hemmaplan vann cen ytterst jämn uppgörelse
med 1-—0.

Storarrangemang

Orienterarna arrangerade jubileumstävlingar,
som samlade inte mindre än 600 deltagare och
visade härvid att föreningen inte bara håller
sig med: ett fint koppel aktiva utan dessutom
med en strong stab av ledare och funktionärer.

Enda DM-titeln för året tog Gunnar Nils-
son, som var snabbasti nattmästerskapet.

  

Från jubileumsmatchen mot Jugolsaviska Vardar sommaren 1954. Rune Emanuelsson nickar

bort bollen från mål. Intresserad ”åskådare”: Nisse Jonsson.
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Brev från en

”viking”.

On board the Flying Viking 7/10 1954.

Till vänner i IFK!

"Dessa rader kommer neddimpande från
2.500 meters höjd och dess författare sitter

bekvämt ihopsjunken i en Douglas DC-6.
Det är för andra gången, som jag med en
dylik ämnar göra Onkel Sams väldiga land
den stora äran!

Sist — det var på sommaren 1949 —
satt jag här i en prydlig blå kostym med
IFK:s märke på bröstfickan. Då befann
jag mig i ett sällskap av unga och förvän-
tansfulla Kamrater, och det är ju helt na-

turligt, att just i skrivande stund så många
ljusa minnesbilder från det oförglömliga

USA-besöket passerar revy för mig.
 
Strong trio. Svenska lagmästarna i gång 10 km.
1954. Fr. v.: Holger Johansson, Åke Rundslöf
och Arne Börjesson. Rundlöf blev därtill indi-

viduell mästare.

En sak vet jag: för mig framstår denna
IFK-turné som den största upplevelsen bit-
tills och tacksamheten för att jag blev in-
räknad i amerikafararnas skara blir större
för varje år. Inget kan wväl så berika en
människas liv och så förmå stimulera käns-
lorna som resor i utlandet, där man får
träffa folk ”på hemmaplan” och ta del av
hur de lever.

I bagaget har jag med mig, inte bara en
muntlig tack-för-senast-hälsning till Nisse
Dahlquist och The Vikings i Chicago utan
också en gåva från Kamraterna i form av
Riksidrottsförbundets pampiga jubileums-
bok, prydd av brandchef Grönvalls hand-
skrift i stora och värmande ord till sven-
skar därute, som aldrig glömmer sitt hem-
land och som med aldrig sinande intresse
följer svensk ungdoms prestationer i alla
stora idrottsvenemang.

Jag är glad och stolt att i detta avseen-
de få tjäna som idrottens och Göteborgs-
Kamraternas kurir.

Hälsningar  
Allianskaptenen Henry Larsson får blommor av
Stacvnets kapten vid jubileumsmatchen somma-

ren 1954.
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människas liv och så förmå stimulera käns-
lorna som resor i utlandet, där man får
träffa folk ”på hemmaplan” och ta del av
hur de lever.

I bagaget har jag med mig, inte bara en
muntlig tack-för-senast-hälsning till Nisse
Dahlquist och The Vikings i Chicago utan
också en gåva från Kamraterna i form av
Riksidrottsförbundets pampiga jubileums-
bok, prydd av brandchef Grönvalls hand-
skrift i stora och värmande ord till sven-
skar därute, som aldrig glömmer sitt hem-
land och som med aldrig sinande intresse
följer svensk ungdoms prestationer i alla
stora idrottsvenemang.

Jag är glad och stolt att i detta avseen-
de få tjäna som idrottens och Göteborgs-
Kamraternas kurir.

Hälsningar  
Allianskaptenen Henry Larsson får blommor av
Stacvnets kapten vid jubileumsmatchen somma-

ren 1954.
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Första halvseklet är avslutat. Så ock denna kavalkad. Föreningen går in i sitt
sjätte decennium och med blicken riktad mot framtiden drar vi oss till minnes
och förnyar den önskan, som vid föreningens 25-årsjubileum uttrycktes sålunda:

130

Måtte Göteborgs-Kamraternas arbete såsom hittills präglas av

oförtruten energi, oförminskat intresse och ärlig vilja. Må vår

vita fanas blåa kors vara en symbol för troheten mot klubben och

idrotten, och den fyruddiga stjärnan en sinnebild för de egenskaper,

som alltid utstrålat från Kamraterna:

Framåtandan

Modet

Beslutsamheten

Hoppet.

 
Defileringen vid festligheterna på Ullevi jubileumssommaren 1954.
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Styrelser under 50 år.
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”
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Styrelser under 50 år.
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Styrelser under 50 år.
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Styrelser under 50 år.
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Styrelser under 50 år.
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Styrelser under 50 år.
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Styrelser under 50 år.
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Styrelser under 50 år.
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Oscar Söderberg

1”

Torsten Mellberg

Julius Rothenberg

”

”

”

”

Torsten Mellberg

”

Herbert Johansson

”

”

Thure Waldenborg

Gustaf Waller

”

”

Nils Crönuvall

”

Gustaf Waller

9

AIf Skånberg

Gustav Sandström

”

2”

”

Sckr.

John Säwström

Axel Högberg

Herbert Johansson

Gösta Strandman

John Rosander

”

Oscar Söderberg

Erik Alstam

Gösta

Gunnar Wahlgren

Gustaf Waller

”

Erik Andersson

Carl Linde

Ragnar Sandberg

Gillis Gillås

Ragnar Sandberg

”

”

Gösta Bohman

”

”

Allav Thorsenius

Nils Åkerlund

”

Gösta Bohman

”

v. Seckr.

Nils Andersson

F. Pettersson

Arvid Fagrell

Erik Thorsenius

Herbert Johansson

”

Oscar Söderberg

Gustaf Magnusson

”

Oscar Söderberg

Arvid Fagrell

Jacob Schylander

Gustaf Waller

Gunnar Wahlgren

Erik Audersson

”

Gillis Gillås

Kassör

M. Meyer

John Säwström

”

v. Kassör Klubb

F. Olsson

Emil Davidsson M. Meyer

Knut Gisslow Verner J:

John Säwström David Lut

Carl Linde Charles F

” ”

August Karlsson Oscar Ån:

” Knut Hol

” Oscar Ån
Hilding Karlsson ”

” ”

Gustaf Magnusson Carl Lind

” Adolf Fo

” Molf Forsberg gr Lind
Josef Holsuer Erik Zac

ar Harvid Å

4 ” Torsten 1

.” ” ”

+” " Julius R:

+ ” Thure W:

”

” Herbert .

Gustaf Magnusson

Josef Holsner

Torsten |

> Erik Nils
” Karl G.

” Åke Stål

” ”

” ”

” ”

” ”

” ”

” ”

» Ragnar !

”

Gustaf Waller

”

”

Alf Skånberg

Allan TI

Åke Stäl

1904

1905
1906
1907
1908
1909

1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1937

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954
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Styrelser under 50 år.
Ordf.

Arthur Wingren

Carl Fr. Andersson

P. A. Sjöholm

”

”

,

Carl Helgesson

Herbert Johansson

”

”

Carl Linde

Knut Albrechtson

”

Julius Rothenberg

”

”

Herbert Johansson

”

Nils Grönvall

”

”

”

”

”

”

v. Ordf.

Enock Olsson

Carl Fr. Andersson

Enock Olsson

Carl Fr. Andersson

”

”

Carl Joh. Hedberg

P. A. Sjöholm

”

Herbert Johansson

Oscar Söderberg

1”

Torsten Mellberg

Julius Rothenberg

”

”

”

”

Torsten Mellberg

”

Herbert Johansson

”

”

Thure Waldenborg

Gustaf Waller

”

”

Nils Crönuvall

”

Gustaf Waller

9

AIf Skånberg

Gustav Sandström

”

2”

”

Sckr.

John Säwström

Axel Högberg

Herbert Johansson

Gösta Strandman

John Rosander

”

Oscar Söderberg

Erik Alstam

Gösta

Gunnar Wahlgren

Gustaf Waller

”

Erik Andersson

Carl Linde

Ragnar Sandberg

Gillis Gillås

Ragnar Sandberg

”

”

Gösta Bohman

”

”

Allav Thorsenius

Nils Åkerlund

”

Gösta Bohman

”

v. Seckr.

Nils Andersson

F. Pettersson

Arvid Fagrell

Erik Thorsenius

Herbert Johansson

”

Oscar Söderberg

Gustaf Magnusson

”

Oscar Söderberg

Arvid Fagrell

Jacob Schylander

Gustaf Waller

Gunnar Wahlgren

Erik Audersson

”

Gillis Gillås

Kassör

M. Meyer

John Säwström

”

v. Kassör Klubb

F. Olsson

Emil Davidsson M. Meyer

Knut Gisslow Verner J:

John Säwström David Lut

Carl Linde Charles F

” ”

August Karlsson Oscar Ån:

” Knut Hol

” Oscar Ån
Hilding Karlsson ”

” ”

Gustaf Magnusson Carl Lind

” Adolf Fo

” Molf Forsberg gr Lind
Josef Holsuer Erik Zac

ar Harvid Å

4 ” Torsten 1

.” ” ”

+” " Julius R:

+ ” Thure W:

”

” Herbert .

Gustaf Magnusson

Josef Holsner

Torsten |

> Erik Nils
” Karl G.

” Åke Stål

” ”

” ”

” ”

” ”

” ”

” ”

» Ragnar !

”

Gustaf Waller

”

”

Alf Skånberg

Allan TI

Åke Stäl



ör Klubbmästare

F. Olsson

M. Meyer

Verner Johansson

David Luther

Charles Forsberg

”

Oscar Andersson

Knut Holmgren

Oscar Andersson

”

Carl Linde

”

Molf Forsberg

"TE farl Linde

ner Bik Zachrisson

Harvid Abrahamsson

Torsten Mellberg

”

Julins Rothenberg

Thure Waldenborg

Herbert Johansson

Torsten Mellberg

Erik Nilsson

Karl G. Björck

Åke Stälros

”

Raguar Sanuiberg

1”

Allan Thorsenius

Åke Stålros

Styrelser
Intendent

Herbert Johansson

2”

Emil Davidsson

Ernst Jonsson

Nils Andersson

Einar Andersson

John Pettersson

Adolf Forsberg

Verner Hellberg

Adolf Forsberg

”

”

”

Gustaf Waller

Per Lundquist

”

Adulf Forsberg

Per Lundquist

”

”

”

Josef Holsner

Per Lundquist

Gustaf Waller

”

Arthur Beugtson

Erik Andersson

”

Gunnar Rydberg

”

”

”9

”

Gustaf Waller

.”

+”

Gustav Sandström

+”

Gunnar Rydberg

Alf Skånberg

”

Gösta Schmidt

Ut. s. Funktivn

Henning Svensson

Gösta Lundquist

Thure Waldenborg

Gustaf Waller

Thure Waldenborg

Erik Andersson

”

Gösta Boluman

”

Gustaf Waller

”

Gustav Sandström

”

Åke Stålros

”

2”

Arne Nyberg

”

Gunnar Rydberg

Gustaf Waller

under 50 år.
Adjungerad

Urban Saudström

Adolf Forsberg

Carl Olsson

”

Carl Linde

Erik Zachrisson

Valdus Lund

Erik Zachrisson

Valdus Lund

Arthur Bengtsson

”

Suppl.

James Andersson

Arthur Andersson

Bror Rundberg

Urban Sandström

Herbert Johansson

Knut Holmgren

Harry Hellberg

Oscar Söderberg

Gunnar Wahlgren

”

Herbert Johansson

Adolf Forsberg

Torsten Mellberg

Valdus Lund

Henning Svensson

”

Gösta Wahlgren

”

”

”

”

Karl G. Björck

Gösta Wahlgren

”

Arthur Bengtsson

Gunnar Rydberg

”

Bengt Bengtsson

Ragnar Sandborg

”

”

”

”

”

”

”

Erust Andersson

Gunnar Rydberg

”

”

Ernst Andersson

”

Per Olof Lundquist

Gösta Karlsson

Suppl.

S. Ljunggren

Einar Andersson

Sten Hallberg

Verner Jansson

Nils Andersson

Harry Hellberg

Charles Luther

Jacob Schylander

Gösta Lundquist

Herbert Johansson

Jacob Schylander

”

Thurc Waldeuborg

”

Erik Söderboni

Erik Hjelm

Josef Holsner

”

Johu Säwström

Thure Waldenborg

Erik Nilsson

Gösta Wahlgren

Åke Stålros

Nils Andersson

”

Hilding Anderssvu

”

Helge Jonsson

”

2”

Ernst Andersson

”

Allan Thorsenius

Alf Skånberg

”

Åke Stålros

Einar Ekström

Per Olof Lundquist

Gösta Schmidt

Per Olof Lundquist

139

ör Klubbmästare

F. Olsson

M. Meyer

Verner Johansson

David Luther

Charles Forsberg

”

Oscar Andersson

Knut Holmgren

Oscar Andersson

”

Carl Linde

”

Molf Forsberg

"TE farl Linde

ner Bik Zachrisson

Harvid Abrahamsson

Torsten Mellberg

”

Julins Rothenberg

Thure Waldenborg

Herbert Johansson

Torsten Mellberg

Erik Nilsson

Karl G. Björck

Åke Stälros

”

Raguar Sanuiberg

1”

Allan Thorsenius

Åke Stålros

Styrelser
Intendent

Herbert Johansson

2”

Emil Davidsson

Ernst Jonsson

Nils Andersson

Einar Andersson

John Pettersson

Adolf Forsberg

Verner Hellberg

Adolf Forsberg

”

”

”

Gustaf Waller

Per Lundquist

”

Adulf Forsberg

Per Lundquist

”

”

”

Josef Holsner

Per Lundquist

Gustaf Waller

”

Arthur Beugtson

Erik Andersson

”

Gunnar Rydberg

”

”

”9

”

Gustaf Waller

.”

+”

Gustav Sandström

+”

Gunnar Rydberg

Alf Skånberg

”

Gösta Schmidt

Ut. s. Funktivn

Henning Svensson

Gösta Lundquist

Thure Waldenborg

Gustaf Waller

Thure Waldenborg

Erik Andersson

”

Gösta Boluman

”

Gustaf Waller

”

Gustav Sandström

”

Åke Stålros

”

2”

Arne Nyberg

”

Gunnar Rydberg

Gustaf Waller

under 50 år.
Adjungerad

Urban Saudström

Adolf Forsberg

Carl Olsson

”

Carl Linde

Erik Zachrisson

Valdus Lund

Erik Zachrisson

Valdus Lund

Arthur Bengtsson

”

Suppl.

James Andersson

Arthur Andersson

Bror Rundberg

Urban Sandström

Herbert Johansson

Knut Holmgren

Harry Hellberg

Oscar Söderberg

Gunnar Wahlgren

”

Herbert Johansson

Adolf Forsberg

Torsten Mellberg

Valdus Lund

Henning Svensson

”

Gösta Wahlgren

”

”

”

”

Karl G. Björck

Gösta Wahlgren

”

Arthur Bengtsson

Gunnar Rydberg

”

Bengt Bengtsson

Ragnar Sandborg

”

”

”

”

”

”

”

Erust Andersson

Gunnar Rydberg

”

”

Ernst Andersson

”

Per Olof Lundquist

Gösta Karlsson

Suppl.

S. Ljunggren

Einar Andersson

Sten Hallberg

Verner Jansson

Nils Andersson

Harry Hellberg

Charles Luther

Jacob Schylander

Gösta Lundquist

Herbert Johansson

Jacob Schylander

”

Thurc Waldeuborg

”

Erik Söderboni

Erik Hjelm

Josef Holsner

”

Johu Säwström

Thure Waldenborg

Erik Nilsson

Gösta Wahlgren

Åke Stålros

Nils Andersson

”

Hilding Anderssvu

”

Helge Jonsson

”

2”

Ernst Andersson

”

Allan Thorsenius

Alf Skånberg

”

Åke Stålros

Einar Ekström

Per Olof Lundquist

Gösta Schmidt

Per Olof Lundquist

139

ör Klubbmästare

F. Olsson

M. Meyer

Verner Johansson

David Luther

Charles Forsberg

”

Oscar Andersson

Knut Holmgren

Oscar Andersson

”

Carl Linde

”

Molf Forsberg

"TE farl Linde

ner Bik Zachrisson

Harvid Abrahamsson

Torsten Mellberg

”

Julins Rothenberg

Thure Waldenborg

Herbert Johansson

Torsten Mellberg

Erik Nilsson

Karl G. Björck

Åke Stälros

”

Raguar Sanuiberg

1”

Allan Thorsenius

Åke Stålros

Styrelser
Intendent

Herbert Johansson

2”

Emil Davidsson

Ernst Jonsson

Nils Andersson

Einar Andersson

John Pettersson

Adolf Forsberg

Verner Hellberg

Adolf Forsberg

”

”

”

Gustaf Waller

Per Lundquist

”

Adulf Forsberg

Per Lundquist

”

”

”

Josef Holsner

Per Lundquist

Gustaf Waller

”

Arthur Beugtson

Erik Andersson

”

Gunnar Rydberg

”

”

”9

”

Gustaf Waller

.”

+”

Gustav Sandström

+”

Gunnar Rydberg

Alf Skånberg

”

Gösta Schmidt

Ut. s. Funktivn

Henning Svensson

Gösta Lundquist

Thure Waldenborg

Gustaf Waller

Thure Waldenborg

Erik Andersson

”

Gösta Boluman

”

Gustaf Waller

”

Gustav Sandström

”

Åke Stålros

”

2”

Arne Nyberg

”

Gunnar Rydberg

Gustaf Waller

under 50 år.
Adjungerad

Urban Saudström

Adolf Forsberg

Carl Olsson

”

Carl Linde

Erik Zachrisson

Valdus Lund

Erik Zachrisson

Valdus Lund

Arthur Bengtsson

”

Suppl.

James Andersson

Arthur Andersson

Bror Rundberg

Urban Sandström

Herbert Johansson

Knut Holmgren

Harry Hellberg

Oscar Söderberg

Gunnar Wahlgren

”

Herbert Johansson

Adolf Forsberg

Torsten Mellberg

Valdus Lund

Henning Svensson

”

Gösta Wahlgren

”

”

”

”

Karl G. Björck

Gösta Wahlgren

”

Arthur Bengtsson

Gunnar Rydberg

”

Bengt Bengtsson

Ragnar Sandborg

”

”

”

”

”

”

”

Erust Andersson

Gunnar Rydberg

”

”

Ernst Andersson

”

Per Olof Lundquist

Gösta Karlsson

Suppl.

S. Ljunggren

Einar Andersson

Sten Hallberg

Verner Jansson

Nils Andersson

Harry Hellberg

Charles Luther

Jacob Schylander

Gösta Lundquist

Herbert Johansson

Jacob Schylander

”

Thurc Waldeuborg

”

Erik Söderboni

Erik Hjelm

Josef Holsner

”

Johu Säwström

Thure Waldenborg

Erik Nilsson

Gösta Wahlgren

Åke Stålros

Nils Andersson

”

Hilding Anderssvu

”

Helge Jonsson

”

2”

Ernst Andersson

”

Allan Thorsenius

Alf Skånberg

”

Åke Stålros

Einar Ekström

Per Olof Lundquist

Gösta Schmidt

Per Olof Lundquist

139

ör Klubbmästare

F. Olsson

M. Meyer

Verner Johansson

David Luther

Charles Forsberg

”

Oscar Andersson

Knut Holmgren

Oscar Andersson

”

Carl Linde

”

Molf Forsberg

"TE farl Linde

ner Bik Zachrisson

Harvid Abrahamsson

Torsten Mellberg

”

Julins Rothenberg

Thure Waldenborg

Herbert Johansson

Torsten Mellberg

Erik Nilsson

Karl G. Björck

Åke Stälros

”

Raguar Sanuiberg

1”

Allan Thorsenius

Åke Stålros

Styrelser
Intendent

Herbert Johansson

2”

Emil Davidsson

Ernst Jonsson

Nils Andersson

Einar Andersson

John Pettersson

Adolf Forsberg

Verner Hellberg

Adolf Forsberg

”

”

”

Gustaf Waller

Per Lundquist

”

Adulf Forsberg

Per Lundquist

”

”

”

Josef Holsner

Per Lundquist

Gustaf Waller

”

Arthur Beugtson

Erik Andersson

”

Gunnar Rydberg

”

”

”9

”

Gustaf Waller

.”

+”

Gustav Sandström

+”

Gunnar Rydberg

Alf Skånberg

”

Gösta Schmidt

Ut. s. Funktivn

Henning Svensson

Gösta Lundquist

Thure Waldenborg

Gustaf Waller

Thure Waldenborg

Erik Andersson

”

Gösta Boluman

”

Gustaf Waller

”

Gustav Sandström

”

Åke Stålros

”

2”

Arne Nyberg

”

Gunnar Rydberg

Gustaf Waller

under 50 år.
Adjungerad

Urban Saudström

Adolf Forsberg

Carl Olsson

”

Carl Linde

Erik Zachrisson

Valdus Lund

Erik Zachrisson

Valdus Lund

Arthur Bengtsson

”

Suppl.

James Andersson

Arthur Andersson

Bror Rundberg

Urban Sandström

Herbert Johansson

Knut Holmgren

Harry Hellberg

Oscar Söderberg

Gunnar Wahlgren

”

Herbert Johansson

Adolf Forsberg

Torsten Mellberg

Valdus Lund

Henning Svensson

”

Gösta Wahlgren

”

”

”

”

Karl G. Björck

Gösta Wahlgren

”

Arthur Bengtsson

Gunnar Rydberg

”

Bengt Bengtsson

Ragnar Sandborg

”

”

”

”

”

”

”

Erust Andersson

Gunnar Rydberg

”

”

Ernst Andersson

”

Per Olof Lundquist

Gösta Karlsson

Suppl.

S. Ljunggren

Einar Andersson

Sten Hallberg

Verner Jansson

Nils Andersson

Harry Hellberg

Charles Luther

Jacob Schylander

Gösta Lundquist

Herbert Johansson

Jacob Schylander

”

Thurc Waldeuborg

”

Erik Söderboni

Erik Hjelm

Josef Holsner

”

Johu Säwström

Thure Waldenborg

Erik Nilsson

Gösta Wahlgren

Åke Stålros

Nils Andersson

”

Hilding Anderssvu

”

Helge Jonsson

”

2”

Ernst Andersson

”

Allan Thorsenius

Alf Skånberg

”

Åke Stålros

Einar Ekström

Per Olof Lundquist

Gösta Schmidt

Per Olof Lundquist

139

ör Klubbmästare

F. Olsson

M. Meyer

Verner Johansson

David Luther

Charles Forsberg

”

Oscar Andersson

Knut Holmgren

Oscar Andersson

”

Carl Linde

”

Molf Forsberg

"TE farl Linde

ner Bik Zachrisson

Harvid Abrahamsson

Torsten Mellberg

”

Julins Rothenberg

Thure Waldenborg

Herbert Johansson

Torsten Mellberg

Erik Nilsson

Karl G. Björck

Åke Stälros

”

Raguar Sanuiberg

1”

Allan Thorsenius

Åke Stålros

Styrelser
Intendent

Herbert Johansson

2”

Emil Davidsson

Ernst Jonsson

Nils Andersson

Einar Andersson

John Pettersson

Adolf Forsberg

Verner Hellberg

Adolf Forsberg

”

”

”

Gustaf Waller

Per Lundquist

”

Adulf Forsberg

Per Lundquist

”

”

”

Josef Holsner

Per Lundquist

Gustaf Waller

”

Arthur Beugtson

Erik Andersson

”

Gunnar Rydberg

”

”

”9

”

Gustaf Waller

.”

+”

Gustav Sandström

+”

Gunnar Rydberg

Alf Skånberg

”

Gösta Schmidt

Ut. s. Funktivn

Henning Svensson

Gösta Lundquist

Thure Waldenborg

Gustaf Waller

Thure Waldenborg

Erik Andersson

”

Gösta Boluman

”

Gustaf Waller

”

Gustav Sandström

”

Åke Stålros

”

2”

Arne Nyberg

”

Gunnar Rydberg

Gustaf Waller

under 50 år.
Adjungerad

Urban Saudström

Adolf Forsberg

Carl Olsson

”

Carl Linde

Erik Zachrisson

Valdus Lund

Erik Zachrisson

Valdus Lund

Arthur Bengtsson

”

Suppl.

James Andersson

Arthur Andersson

Bror Rundberg

Urban Sandström

Herbert Johansson

Knut Holmgren

Harry Hellberg

Oscar Söderberg

Gunnar Wahlgren

”

Herbert Johansson

Adolf Forsberg

Torsten Mellberg

Valdus Lund

Henning Svensson

”

Gösta Wahlgren

”

”

”

”

Karl G. Björck

Gösta Wahlgren

”

Arthur Bengtsson

Gunnar Rydberg

”

Bengt Bengtsson

Ragnar Sandborg

”

”

”

”

”

”

”

Erust Andersson

Gunnar Rydberg

”

”

Ernst Andersson

”

Per Olof Lundquist

Gösta Karlsson

Suppl.

S. Ljunggren

Einar Andersson

Sten Hallberg

Verner Jansson

Nils Andersson

Harry Hellberg

Charles Luther

Jacob Schylander

Gösta Lundquist

Herbert Johansson

Jacob Schylander

”

Thurc Waldeuborg

”

Erik Söderboni

Erik Hjelm

Josef Holsner

”

Johu Säwström

Thure Waldenborg

Erik Nilsson

Gösta Wahlgren

Åke Stålros

Nils Andersson

”

Hilding Anderssvu

”

Helge Jonsson

”

2”

Ernst Andersson

”

Allan Thorsenius

Alf Skånberg

”

Åke Stålros

Einar Ekström

Per Olof Lundquist

Gösta Schmidt

Per Olof Lundquist

139

ör Klubbmästare

F. Olsson

M. Meyer

Verner Johansson

David Luther

Charles Forsberg

”

Oscar Andersson

Knut Holmgren

Oscar Andersson

”

Carl Linde

”

Molf Forsberg

"TE farl Linde

ner Bik Zachrisson

Harvid Abrahamsson

Torsten Mellberg

”

Julins Rothenberg

Thure Waldenborg

Herbert Johansson

Torsten Mellberg

Erik Nilsson

Karl G. Björck

Åke Stälros

”

Raguar Sanuiberg

1”

Allan Thorsenius

Åke Stålros

Styrelser
Intendent

Herbert Johansson

2”

Emil Davidsson

Ernst Jonsson

Nils Andersson

Einar Andersson

John Pettersson

Adolf Forsberg

Verner Hellberg

Adolf Forsberg

”

”

”

Gustaf Waller

Per Lundquist

”

Adulf Forsberg

Per Lundquist

”

”

”

Josef Holsner

Per Lundquist

Gustaf Waller

”

Arthur Beugtson

Erik Andersson

”

Gunnar Rydberg

”

”

”9

”

Gustaf Waller

.”

+”

Gustav Sandström

+”

Gunnar Rydberg

Alf Skånberg

”

Gösta Schmidt

Ut. s. Funktivn

Henning Svensson

Gösta Lundquist

Thure Waldenborg

Gustaf Waller

Thure Waldenborg

Erik Andersson

”

Gösta Boluman

”

Gustaf Waller

”

Gustav Sandström

”

Åke Stålros

”

2”

Arne Nyberg

”

Gunnar Rydberg

Gustaf Waller

under 50 år.
Adjungerad

Urban Saudström

Adolf Forsberg

Carl Olsson

”

Carl Linde

Erik Zachrisson

Valdus Lund

Erik Zachrisson

Valdus Lund

Arthur Bengtsson

”

Suppl.

James Andersson

Arthur Andersson

Bror Rundberg

Urban Sandström

Herbert Johansson

Knut Holmgren

Harry Hellberg

Oscar Söderberg

Gunnar Wahlgren

”

Herbert Johansson

Adolf Forsberg

Torsten Mellberg

Valdus Lund
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Äke Stålros, Nils Andersson, Fritz Berglund

Åke Stålros, Fritz Berglund, Gösta Lewrén
Äke Stålros, Fritz Berglund, G. Lewrén, Th. Waldenborg

Äke Stålros, Fritz Berglund, G. Lewrén, Th. Waldenborg
Äke Stålros, Fritz Berglund, G. Lewrén, Th. Waldenborg

Gustaf Sandström, Erik Andersson, Äke Stålros, Y. Bluhme

Gustaf Sandström, Äke Stålros, Yngve Bluhme
Gustaf Sandström, Äke Stålros, Yngve Bluhme
Gustaf Sandström, Äke Stålros, Yngve Bluhme, Arvid Johansson
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1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947 Gustaf Waller, Herbert Johanson, Gustaf Magnusson
1948 Gustaf Waller, Herbert Johanson, Gustaf Magnusson
1949 Gustaf Waller, Gustaf Magnusson, Torsten Mellberg
1950 Gustaf Waller, Gustaf Magnusson, Torsten Mellberg

1951 Gustaf Waller, Gustaf Magnusson, Torsten Mellberg
1952 Gustaf Waller, Gustaf Magnusson, Torsten Mellberg

1953 Gustaf Waller, Gustaf Magnusson, Torsten Mellberg

1954 Gustaf Waller, Gunnar Magnusson, Torsten Mellberg

Utskott för Allmän Idrott.

. Rundberg, Herbert Johansson, G. Jonasson
A. Sjöholm, H. Johanson, J. Pettersson, A. Forsberg, Oscar Thulin

. Forsberg, H. Holsner, Th. Andersson

. Forsberg, V. Olsson, Karl Johnson
. Forsberg, J. Thorsson, G. Wahlgren
. Forsberg, Gunnar Wahlgren, H. Persson

. Forsberg, G. Wahlgren, H. Andersson

. Johansson, G. Johansson, A. Forsberg
Hj. Westerlin, Gunnar Wahlgren, A. Forsberg

Gösta Wahlgren, Gunnar Wahlgern, A. Forsberg
E. Larsson, Gunnar Wahlgren, J. Holsner, J. Rosell
A. Forsberg, Gunnar Wahlgren, J. Holsner, Gösta Wahlgren
Th. Waldenborg, Gunnar Wahlgren, J. Holsner, Gösta Wahlgren

Th. Waldenborg, E. Söderbom, Gunnar Wahlgren, J. Holsner, J. Rosell, Gösta Wahlgren

Gösta Wahlgren, E. Larsson, Gunnar Wahlgren, J. Holsner, J. Rosell, A. Forsberg

Thure Waldenborg, Erik Söderbom, Josef Holsner, Gunnar Carlsson, Joel Rosell, Suppl.

Erik Larsson

Thure Waldenborg, Erik Söderbom, Josef Holsner, Gunnar Carlsson, Joel Rosell,

Thorsten Palmqvist, Suppl. Erik Larsson
Thure Waldenborg, J. Holsner, E. Larsson, Gösta Wahlgren
Gösta Wahlgren, J. Holsner, E. Larsson, Gunnar Carlsson

Gösta Wahlgren, Walter Sandblom, G. Carlsson, |. Holsner, Suppl. Torwald Andersson

och John Börjesson
Gösta Wahlgren, Nils Andersson, Josef Holsner, Wiktor Hansson och Walter Sandblom

Thure Waldenborg, Nils Andersson, Josef Holsner, Walter Sandblom

Thure Waldenborg, Josef Holsner Gunnar Carlsson, Walter Sandblom
Thure Waldenborg, Josef Holsner, Äke Stålros, Erik Nilsson
Thure Waldenborg, Josef Holsner, Erik Nilsson, Äke Stålros

Thure Waldenborg, Erik Nilsson, Äke Stålros

K. G. Björck, Äke Stålros, Nils Andersson

Nils Andersson, Åke Stålros, G. Lewrén

Äke Stålros, Nils Andersson, Fritz Berglund

Åke Stålros, Fritz Berglund, Gösta Lewrén
Äke Stålros, Fritz Berglund, G. Lewrén, Th. Waldenborg

Äke Stålros, Fritz Berglund, G. Lewrén, Th. Waldenborg
Äke Stålros, Fritz Berglund, G. Lewrén, Th. Waldenborg

Gustaf Sandström, Erik Andersson, Äke Stålros, Y. Bluhme

Gustaf Sandström, Äke Stålros, Yngve Bluhme
Gustaf Sandström, Äke Stålros, Yngve Bluhme
Gustaf Sandström, Äke Stålros, Yngve Bluhme, Arvid Johansson
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Gustaf Sandström, Äke Stålros, Yngve Bluhme, Arvid Johansson

Gustaf Sandström, Åke Stålros, Arvid Johansson

Gustaf Sandström, Äke Stålros, Arvid Johansson

Gustaf Sandström, Åke Stålros, Arvid Johansson

Knut Carlsson, Äke Stålros, Arvid Johansson, Leif Olsson

Leif Olsson, Åke Stålros, Arvid Johansson, Knut Carlsson

Leif Olsson, Ake Stålros, Arvid Johansson, Knut Carlsson

Utskott för reservlagen.
Th. Mellberg, O. Corneliusson, C. O. Johansson, J. Schylander
Th. Mellberg, E. Svanborg, O. Corneliusson, E. Suber, V. Hansson

Th. Mellberg, E. Svanborg, O. Corneliusson, A. Forsberg, R. Sandberg
H. Abrahamsson, E. Svanborg, O. Corneliusson, R. Sandberg, O. Rydberg, Th. Mellberg
Erhard Svanborg, O. Corneliusson, Valdus Lund
Erhard Svanborg, O. orneliusson, Valdus Lund

Erhard Svanborg, Ragnar Sandberg, Gillis Andersson
Th. Mellberg, Erhard Svanborg, Ragnar Sandberg
Carl Linde, Erhard Svanborg, Ragnar Sandberg

Carl Linde, Erhard Svanborg, Ragnar Sandberg
Ragnar Sandberg, Gösta Wahlgren, Erhard Svanborg

Gösta Lundqvist, Carl Olsson, Sven Rylander, Gillis Gillås

Ragnar Sandberg, Gösta Wahlgren, Erhard Svanborg
Ragnar Sandberg, Gösta Wahlgren, Erhard Svanborg
Gösta Wahlgren, Erhard Svanborg, Erik Andersson, Arthur Bengtsson

Ragnar Sandberg, Erhard Svanborg, Erik Andersson, Arthur Bengtsson, Hilding Andersson
Ragnar Sandberg, Erhard Svanborg, Gösta Bohman, Erik Andersson, Hilding Andersson

Ragnar Sandberg, Gösta Bohman, Erhard Svanborg, Bengt Bengtsson, Hilding Andersson
Gösta Bohman, Erhard Svanborg, Gunnar Rydberg, Hilding Andersson, Bengt Bengtsson
Gösta Bohman, Erhard Svanborg, Gunnar Rydberg, Hilding Andersson, Bengt Bengtsson
Gösta Bohman, Erhard Svanborg, Gunnar Rydberg, Helge Johnson, Hilding Andersson
Gösta Bohman, Erhard Svanborg, Gunnar Rydberg, Helge Johnson
Gösta Bohman, Erhard Svanborg, Gunnar Rydberg, Helge Johnson
G. Hermansson, G. Bohman, E. Svanborg, A. Skånberg, A. Thorsenius
Allan Thorsenius, Erhard Svanborg, Gösta Bohman, Ernst Andersson, Alf Skänberg,

Fritz Berg, Gösta Fagerlund

Allan Thorsenius, Erhard Svanborg, Leif Jacobsson, Gösta Bohman
Allan Thorsenius, Erhard Svanborg, Gösta Bohman
Alf Skånberg, Erhard Svanborg, Hugo Törnqvist, Stig Skånberg
Alf Skånberg, Erhard Svanborg, Stig Skånberg
Alf Skånberg, Gunnar Rydberg, Arne Nyberg, Harry Tevenius, Per Olof Lundqvist,
Erhard Svanborg SS
Arne Nyberg, Ernst Andersson, Einar Ekström, Gösta Bohman, Gunnar Rydberg, Per
Olof Lundqvist, Stellan Andersson, Erhard Svanborg
Alf Skånberg, Fritz Berg, Per Olof Lundqvist, Rune Sörhall, Erhard Svanborg, Erik
Hyssén
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Erhard Svanborg, O. Corneliusson, Valdus Lund
Erhard Svanborg, O. orneliusson, Valdus Lund
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Ragnar Sandberg, Gösta Wahlgren, Erhard Svanborg
Gösta Wahlgren, Erhard Svanborg, Erik Andersson, Arthur Bengtsson
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Fritz Berg, Gösta Fagerlund

Allan Thorsenius, Erhard Svanborg, Leif Jacobsson, Gösta Bohman
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Alf Skånberg, Erhard Svanborg, Hugo Törnqvist, Stig Skånberg
Alf Skånberg, Erhard Svanborg, Stig Skånberg
Alf Skånberg, Gunnar Rydberg, Arne Nyberg, Harry Tevenius, Per Olof Lundqvist,
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Olof Lundqvist, Stellan Andersson, Erhard Svanborg
Alf Skånberg, Fritz Berg, Per Olof Lundqvist, Rune Sörhall, Erhard Svanborg, Erik
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Th. Mellberg, O. Corneliusson, C. O. Johansson, J. Schylander
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Th. Mellberg, E. Svanborg, O. Corneliusson, A. Forsberg, R. Sandberg
H. Abrahamsson, E. Svanborg, O. Corneliusson, R. Sandberg, O. Rydberg, Th. Mellberg
Erhard Svanborg, O. Corneliusson, Valdus Lund
Erhard Svanborg, O. orneliusson, Valdus Lund

Erhard Svanborg, Ragnar Sandberg, Gillis Andersson
Th. Mellberg, Erhard Svanborg, Ragnar Sandberg
Carl Linde, Erhard Svanborg, Ragnar Sandberg

Carl Linde, Erhard Svanborg, Ragnar Sandberg
Ragnar Sandberg, Gösta Wahlgren, Erhard Svanborg

Gösta Lundqvist, Carl Olsson, Sven Rylander, Gillis Gillås

Ragnar Sandberg, Gösta Wahlgren, Erhard Svanborg
Ragnar Sandberg, Gösta Wahlgren, Erhard Svanborg
Gösta Wahlgren, Erhard Svanborg, Erik Andersson, Arthur Bengtsson

Ragnar Sandberg, Erhard Svanborg, Erik Andersson, Arthur Bengtsson, Hilding Andersson
Ragnar Sandberg, Erhard Svanborg, Gösta Bohman, Erik Andersson, Hilding Andersson

Ragnar Sandberg, Gösta Bohman, Erhard Svanborg, Bengt Bengtsson, Hilding Andersson
Gösta Bohman, Erhard Svanborg, Gunnar Rydberg, Hilding Andersson, Bengt Bengtsson
Gösta Bohman, Erhard Svanborg, Gunnar Rydberg, Hilding Andersson, Bengt Bengtsson
Gösta Bohman, Erhard Svanborg, Gunnar Rydberg, Helge Johnson, Hilding Andersson
Gösta Bohman, Erhard Svanborg, Gunnar Rydberg, Helge Johnson
Gösta Bohman, Erhard Svanborg, Gunnar Rydberg, Helge Johnson
G. Hermansson, G. Bohman, E. Svanborg, A. Skånberg, A. Thorsenius
Allan Thorsenius, Erhard Svanborg, Gösta Bohman, Ernst Andersson, Alf Skänberg,

Fritz Berg, Gösta Fagerlund

Allan Thorsenius, Erhard Svanborg, Leif Jacobsson, Gösta Bohman
Allan Thorsenius, Erhard Svanborg, Gösta Bohman
Alf Skånberg, Erhard Svanborg, Hugo Törnqvist, Stig Skånberg
Alf Skånberg, Erhard Svanborg, Stig Skånberg
Alf Skånberg, Gunnar Rydberg, Arne Nyberg, Harry Tevenius, Per Olof Lundqvist,
Erhard Svanborg SS
Arne Nyberg, Ernst Andersson, Einar Ekström, Gösta Bohman, Gunnar Rydberg, Per
Olof Lundqvist, Stellan Andersson, Erhard Svanborg
Alf Skånberg, Fritz Berg, Per Olof Lundqvist, Rune Sörhall, Erhard Svanborg, Erik
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Utskott för korg- och handboll.
Victor Hansson, Erhard Svanborg, Joel Rosell

Victor Hansson, Erhard Svanborg, Joel Rosell
Victor Hansson, Erhard Svanborg, Joel Rosell

Victor Hansson, Erhard Svanborg, Joel Rosell
E. Svanborg, Victor Hansson, Valter Sandblom

E. Svanborg, Victor Hansson, Valter Sandblom

Ake Stålros, E. Andersson, K. J. Johnson
Äke Stålros, E. Andersson, K. Johnson

E. Svanborg, G. Bohman, Thorsten Andersson

E. Svanborg, G. Bohman, Ä. Stålros

E. Svanborg, G. Bohman, Ä. Stålros

E. Svanborg, G. Bohman, Ä. Stålros

Gustaf Sandström, Nils Kimfors, Arvid Johansson

Gustaf Sandström, Holger Johansson, Äke Hansson, Arvid Johansson

Holger Johansson, Arvid Johansson, Äke Hansson, Stellan Andersson
Holger Johansson, Arvid Johansson, Äke Hansson, Stellan Andersson

Stellan Andersson, Arvid Johansson, Äke Hansson, Ingvar Andersson

Bowlingsektionens styrelse.

1931 G. Sjölander, R. Sandberg, O. Andersson, H. Rynge, F. Altjärn
1932 G. Sjölander, R. Sandberg, O. Andersson, H. Rynge, F. Altjärn
1933 G. Sjölander, F. Altjärn, O. Andersson, F. Hansson, R. Sandberg

1934 G. Sjölander, F. Hansson, O. Andersson, F. Altjärn, R. Sandberg

1935 G. Sjölander F. Hansson, O. Andersson, E. Schramm, F. Altjärn

1936 G. Sjölander, A. Nilsson, O. Andersson, E. Schramm, F. Altjärn

1937 G. Sjölander, A. Nilsson, O. Andersson, E. Schramm, F. Altjärn

1938 G. Sjölander, A. Nilsson, O. Andersson, E. Schramm, F. Altjärn
1939 G. Sjölander, G. Löfsten, O. Andersson, E. Schramm, F. Hansson

1940 G. Sjölander, F. Hansson, O. Andersson, E. Schramm, F. Altjärn

1941 G. Sjölander, R. Sandberg, O. Andersson, E. Schramm, F. Alrtjärn

1942 G. Sjölander, R. Sandberg, O. Andersson, E. Schramm, F. Altjärn

1943 G. Sjölander, R. Sandberg, O. Andersson, E. Schramm, F. Altjärn

1944 G. Sjölander, R. Sandberg, O. Andersson, E. Schramm, G.Billqvist

1945 F. Hansson, R. Sandberg, O. Andersson, E. Schramm, G. Billqvist

1946 F. Hansson, R. Sandberg, O. Andersson, E. Schramm, G. Billqvist
1947 F. Hansson, R. Sandberg, O. Andersson, E. Schramm, F. Altjärn

1948 R. Sandberg, F. Altjärn, O. Andersson, E. Schramm, E. Héden

1949 R. Sandberg, F. Altjärn, O. Andersson, E. Schramm, E. Héden

1950 R. Sandberg, G. Billqvist, O. Andersson, E. Schramm, E. Héden

1951 R. Sandberg, G. Billqvist, O. Andersson, E. Schramm, E. Hedén
1952 R. Sandberg, G. Billqvist, O. Andersson, E. Schramm, E. Hedén

1953 R. Sandberg, G. Billqvist, O. Andersson, E. Schramm, E. Hedén

1954 R. Sandberg, N. Håkansson, O. Andersson, E. Schramm, FE. Hedén
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Erövrade mästerskap.
SVENSKA MÄSTARE

Fotboll
1908 Carl Andersson, Konrad Törnqvist, Nils Andersson, John Olsson, Lindoff Andersson,

Valter Lidén, Verner Jansson, Erik Lund, Erik Börjesson, Arvid Fagrell, Olof Tell.

1910 Erik Alstam, Nils Andersson, Henning Svensson, John Olsson, Gustaf Sandberg, Konrad

Törnqvist, Gustaf Magnusson, Harry Hellberg, Erik Börjesson, Carl Olsson, Arthur
Lundin.

1918 Sven Rylander, Valdus Lund, Henning Svensson, Carl Olsson, Konrad Törnqvist, Henry
Ahlmén, Erik Eiserman, Caleb Schylander, Herbert Carlsson, Erik Hjelm, Mauritz

Sandberg.

1935 Anders Rydberg, Olle Hultfeldt, Carl Hyssén, Fritz Berg, Gunnar Löfgren, Ernst
Andersson, Helge Johnsson, Gunnar Rydberg, Arne Nyberg, Svejde Krook, Gösta

Andersson.

1942 Axel Ohlsson, Nils Eriksson, Folke Johansson, Ernst Andersson, Olle Hultfeldt, Folke

Larsson, Arne Nyberg, Gunnar Gren, Leif Larsson, Holger Bengtsson, Äke Samuelsson.

Segrar i Svenska Serien
1912—13 10 7 2 1 25— 9 16

1913—14 10 8 1 1 32—11 17

1914—15 8 6 0 2 25—13 12

1915—16 10 6 3 1 27— 9 15

1916—17 10 8 0 2 34— 38 16

1918 6 5 1 0 21— 4 11

och Allsvenska Serien

1934—35 2 15 3 4 48-22 33
1941—42 22 14 3 5 48-29 3

Fri idrott

100 meter Charles Luther 11.2 1913

Jan Carlsson 11.0 1954

209 oo» Jan Carlsson 21.9 1953

Jan Carlsson 21.4 1954

800 oo, K. G. Björk 1.57.6 1931

10.000 =, Erik Backman 31.13.7 1918

Erik Backman 32.05.9 1919

20.000 ,, Werner Magnusson 1.10.04.5 1919

Werner Magnusson 1.07.17.2 1921

Marathon Rudolf Olsson 2.43.35.8 1927

4X1.500 meter Gustaf Sandström
Rolf Johansson
Erik Clark

Rune Johansson 16.27.6 1937

Höjdhopp Bo Nordquist (junior) 185 1948

Släggkastning Bo Ericson 51.60 19-41
Bo Ericson 55.07 1942

Bo Ericson 55.10 1943

Ba Fricson 52.46 1944
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Centralföreningens fotbollmästare.

S. Rylander, H. Rosell, Karl Johansson, E. Eiserman, Sven Friberg, S. Mellberg, T. Ståhl-

fors, Vilgot Pettersson, Joel Appelgren, E. Uhlén, R. Borssén. (Finalmatch mot ÖIS 2—1.)

I. Holmdahl, D. Krook, Henning Svensson, Axel Pettersson, K. Törnqvist, H. Ahlmén,

Elam Johansson, K. Schylander, Georg Carlsson, Sven Johansson, A. Lundin. (Finalmatch

mot GAIS 11—2.)

S. Norrman, Elmer Olsson, E. Levin, Gillis Andersson, R. Rossi, H. Abrahamsson, Ch.

Johansson, Karl Andersson, Herbert Carlsson, William Börjesson, Erik Lindberg. (Final-

match mot Majornas IF 3—2.)

G. Wenzel, V. Lund, Erik Andersson, Harry Olsson, O. Brandberg, Th. Larsson, Carl

Olsson, H. Sandström, Gust. Hermansson, Moje Sandberg, Holger Svensson. (Finalmatch

mot ÖIS 2—1.)

Anders Rydberg, G. Gunnarsson, Herbert Samuelsson, G. Larsson, A. Bengtsson, E. Ost-

lund, O. Larsson, G. Rydberg, T. Johansson, R. Svensson, I. Andersson. (Finalmatch mot

Lundby IF 7—1.)

CM för Ynglingalag: Torsten Andersson, Sven Karlström, Nils Mellqvist, Tage Anders-
son, Wiktor Wallin, Harry Zetterlund, Helge Johnson, Gustaf Werner, Gösta Bohman,

Folke Äkerwall och Sven Hammar. (Finalmatch mot DIS 3—2.)

Elis Svensson, Urban Svensson, Nils Wallin, Olof Johansson, Viktor Wallin, Harry

Setterlund, Helge Johnson, Gösta Bohman, Arne Nyberg, Gunnar Reis, Erik Hyssén.
(Finalmatch mot ÖIS 3—0.)

Arne Brusberg, Tage Pettersson, Olof Hultfeldt, Fritz Berg, Gunnar Löfgren, Ernst
Andersson, Karl E. Eliasson, Gunnar Forsberg, Uno Bergman, Stig Bohman, Olof Jo-

hansson. (Finalmatch mot Jonsered 1—0.)

Gustaf Johansson, Windrow Nöjd, Folke Johansson, Anders Andersson, Nils Ericsson,

Nils Wenzel, Svejde Krook, Stig Löfgren, Gustaf Werner, Sune Johansson, Torsten

Karlfeldt. (Finalmatch mot Jonsered 1—0.)

Axel Ohlsson, Wallentin Hulthén, Rolf Johansson, Gunnar Oqvist, Hans Bomb, Per O.

Berntsson, Leif Larsson, Folke Larsson, Holger Bengtsson, Bengt Mossberg Äke Hallman.
(Finalmatch mot OIS 3—2.)

Henry Andersson, Karl O. Thunberg, Rune Emanuelsson, Gösta Schmidt, Henry Lars-
son, Manne Persson, Lennart Falkenström, Gunnar Gren, Willy Andersson, Allan An-

dersson, Erik Bergqvist. (Finalmatch mot Krokslätts FF 6—1.)

Rune Claesson, Åke Lindén, Sven Appelgren, Leif Björkman, Roland Pettersson, Åke
Norén, Sixten Hall, Rolf Eklund, Lennart Andersson, Evert Grahn, Bertil Gren. (Final-

match mot Lindholmens BK 3—1.)

CM för Juniorer: Sven Andersson, Kjell Holmqvist, Arne Andersson, Gunnar Österberg,
Roland Pettersson, Jan Johansson, Allan Bengtsson, Rune Hansson, Äke Norén, Bertil
Rylander, Helge Grönwall. (Finalmatch mot Skogens IF 5—0.)
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Föreningens internationella spelare.
Första lands- Antal lands- SFF:s märke
matchen: matcher: f. 10 matcher:

Alstam, Erik ....so.ossosoc.0se2 1910 1

Ahlmén, Henry .......sssscosess> 1917 4
Andersson, Erik ...........s...- 1923 7

Andersson, Ernst ...........so0s 1931 29 1933

Andersson, Nils ........-ss-o.-0s 1908

Andersson, Th. ................ 1913 1

Andersson, Werner ............ 1925 10 1929

Bengtsson, Arthur .............. 1925 4

Berg, Fritz ........ss-s.so00s- >> 1933 14 1935
Borsén, Rolf ..sssososssseer rss 1915 1

Börjesson, Erik ......so-scscscs-- 1908 17 1926

Eiserman, Erik ............ess. 1919 2

Emanuelsson, Rune ............ 1945 13 1951

Eriksson, Nils ...........s..ses 1943 1

Eriksson, ÖVe ....oosssrsrsose rst 1908 1

Fagrell, Arvid ......-.ssssoc--> 1908 2

Granqvist, Tryggve ..........-- 1950 2
Gren, Gunnar ..........ssssoest 1940 40 1943

Hansson, Holger ...........s0s-- 1952 8 (21 poäng)
" Hansson, Äke ................ 1925 12 1929

Hellberg, Harry ..........sss0. 1812 2
Hjelm, Erik ..o.....sossoooo0+>- 1913 20 1926

Holmgren, Knut ........s.r..ses 1913

Hultfeldt, Olle ................ 1935 1

Johansson, Filip ........ss.---> 1925 16 1926
Johansson, Karl .............ss 1918 2
Johnson, Helge ...........s..s- 1934 1

Karlsson, Herbert ............-. 1918 20 1926

Karlsson, John (målv.) ......... 1913 9 : 1926
Karlsson, John (h.y.) .......... 1913 1
Levin, Erik ........ssoss.ossoss- 1922 2

Lidén, Valter .............o..0s. 1908 2

Lund, Valdus ................. 1915 : 29 1926

Lundin, Arthur ................ 1913 3

Löfgren, Gunnar .............. 1934 5
Magnusson, Gustaf ............ 1913

Nyberg, Årne ..ssososorsserrs 1935 31 1938
Olsson, Carl o....sssossrccsoo.. 1912

Olsson, John ............ss.-.. 1911 1

Rydberg, Anders .........s....> 1927 24 1931

Rydberg, Gunnar .............s 1924 11 1933

Rylander, Sven ......ssosesssses 1919 1

Samuelsson, Herbert ............ 1929 1 1932

Sandberg, Mauritz (Moje) ...... 1918 11 1926

Schylander, Kaleb ............. 1915 7

Svensson, Henning ............. 1912 20 1923

Törnqvist, Konrad ............. 1909 14 19246

Ostlund, Ernst ....sssosccss0 ss 1927 3
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1907

1908

1909

1910.

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

19138

1919

Triumfer i fotboll.

Göteborgs-Serien, Klass I.

Långedragsstatyetten (för alltid).

Krokslättspokalen (för 1907).
Distriktsmästerskapet.
Svenska mästerskapet.
Krokslättspokalen.

Göteborgs-Serien, reservklassen (lag IV).
Kamratmästerskapet.

Kamratmästerskapet.
Svenska mästerskapet.
Krokslättspokalen (för alltid).
Göteborgs-pokalen.
IFK—Lyn-pokalen.

Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Serien, Div. II (lag III).
Göteborgs-Serien, Div. IV (lag IV).
IFK—Lyn-pokalen (för alltid).
Kamratmästerskapet. .

Juniorpokalen (Juniorlag I).
Göteborgs-Pokalen.

Göteborgs-Serien, Div. I (B-laget).
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.
Kamratmästerskapet.
Distriktsmästerskapet.
Juniorpokalen (Juniorlag I).
Göteborgs-Serien, seniorklass A (B-laget
Göteborgs-Serien, seniorklass B (lag III).
Göteborgs-pokalen (för alltid).
Centralföreningens mästerskap.
Kamratmästerskapet.
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.
Göteborgs-Tidningens pokal. T-serien.
Kamratmästerskapet.

Svenska Serien.
Göteborgs-Serien, juniorklassen.
Centralföreningens mästerskap.
Balders Hage-pokalen (Juniorlaget).
Svenska Serien.
Göteborgs-Serien, seniorklass A (B-laget).
Göteborgs-Serien, seniorklass B (lag III).
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.

Svenska mästerskapet.
Svenska Serien (Stockholm—Göteborg).
Göteborgs-Serien, Klass C (lag V).
Centralföreningens mästerskap.
Distriktsmästerskapet i bandy.
Distriktsmästerskapet i fotboll.

149

1907

1908

1909

1910.

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

19138

1919

Triumfer i fotboll.

Göteborgs-Serien, Klass I.

Långedragsstatyetten (för alltid).

Krokslättspokalen (för 1907).
Distriktsmästerskapet.
Svenska mästerskapet.
Krokslättspokalen.

Göteborgs-Serien, reservklassen (lag IV).
Kamratmästerskapet.

Kamratmästerskapet.
Svenska mästerskapet.
Krokslättspokalen (för alltid).
Göteborgs-pokalen.
IFK—Lyn-pokalen.

Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Serien, Div. II (lag III).
Göteborgs-Serien, Div. IV (lag IV).
IFK—Lyn-pokalen (för alltid).
Kamratmästerskapet. .

Juniorpokalen (Juniorlag I).
Göteborgs-Pokalen.

Göteborgs-Serien, Div. I (B-laget).
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.
Kamratmästerskapet.
Distriktsmästerskapet.
Juniorpokalen (Juniorlag I).
Göteborgs-Serien, seniorklass A (B-laget
Göteborgs-Serien, seniorklass B (lag III).
Göteborgs-pokalen (för alltid).
Centralföreningens mästerskap.
Kamratmästerskapet.
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.
Göteborgs-Tidningens pokal. T-serien.
Kamratmästerskapet.

Svenska Serien.
Göteborgs-Serien, juniorklassen.
Centralföreningens mästerskap.
Balders Hage-pokalen (Juniorlaget).
Svenska Serien.
Göteborgs-Serien, seniorklass A (B-laget).
Göteborgs-Serien, seniorklass B (lag III).
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.

Svenska mästerskapet.
Svenska Serien (Stockholm—Göteborg).
Göteborgs-Serien, Klass C (lag V).
Centralföreningens mästerskap.
Distriktsmästerskapet i bandy.
Distriktsmästerskapet i fotboll.

149

1907

1908

1909

1910.

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

19138

1919

Triumfer i fotboll.

Göteborgs-Serien, Klass I.

Långedragsstatyetten (för alltid).

Krokslättspokalen (för 1907).
Distriktsmästerskapet.
Svenska mästerskapet.
Krokslättspokalen.

Göteborgs-Serien, reservklassen (lag IV).
Kamratmästerskapet.

Kamratmästerskapet.
Svenska mästerskapet.
Krokslättspokalen (för alltid).
Göteborgs-pokalen.
IFK—Lyn-pokalen.

Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Serien, Div. II (lag III).
Göteborgs-Serien, Div. IV (lag IV).
IFK—Lyn-pokalen (för alltid).
Kamratmästerskapet. .

Juniorpokalen (Juniorlag I).
Göteborgs-Pokalen.

Göteborgs-Serien, Div. I (B-laget).
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.
Kamratmästerskapet.
Distriktsmästerskapet.
Juniorpokalen (Juniorlag I).
Göteborgs-Serien, seniorklass A (B-laget
Göteborgs-Serien, seniorklass B (lag III).
Göteborgs-pokalen (för alltid).
Centralföreningens mästerskap.
Kamratmästerskapet.
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.
Göteborgs-Tidningens pokal. T-serien.
Kamratmästerskapet.

Svenska Serien.
Göteborgs-Serien, juniorklassen.
Centralföreningens mästerskap.
Balders Hage-pokalen (Juniorlaget).
Svenska Serien.
Göteborgs-Serien, seniorklass A (B-laget).
Göteborgs-Serien, seniorklass B (lag III).
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.

Svenska mästerskapet.
Svenska Serien (Stockholm—Göteborg).
Göteborgs-Serien, Klass C (lag V).
Centralföreningens mästerskap.
Distriktsmästerskapet i bandy.
Distriktsmästerskapet i fotboll.

149

1907

1908

1909

1910.

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

19138

1919

Triumfer i fotboll.

Göteborgs-Serien, Klass I.

Långedragsstatyetten (för alltid).

Krokslättspokalen (för 1907).
Distriktsmästerskapet.
Svenska mästerskapet.
Krokslättspokalen.

Göteborgs-Serien, reservklassen (lag IV).
Kamratmästerskapet.

Kamratmästerskapet.
Svenska mästerskapet.
Krokslättspokalen (för alltid).
Göteborgs-pokalen.
IFK—Lyn-pokalen.

Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Serien, Div. II (lag III).
Göteborgs-Serien, Div. IV (lag IV).
IFK—Lyn-pokalen (för alltid).
Kamratmästerskapet. .

Juniorpokalen (Juniorlag I).
Göteborgs-Pokalen.

Göteborgs-Serien, Div. I (B-laget).
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.
Kamratmästerskapet.
Distriktsmästerskapet.
Juniorpokalen (Juniorlag I).
Göteborgs-Serien, seniorklass A (B-laget
Göteborgs-Serien, seniorklass B (lag III).
Göteborgs-pokalen (för alltid).
Centralföreningens mästerskap.
Kamratmästerskapet.
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.
Göteborgs-Tidningens pokal. T-serien.
Kamratmästerskapet.

Svenska Serien.
Göteborgs-Serien, juniorklassen.
Centralföreningens mästerskap.
Balders Hage-pokalen (Juniorlaget).
Svenska Serien.
Göteborgs-Serien, seniorklass A (B-laget).
Göteborgs-Serien, seniorklass B (lag III).
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.

Svenska mästerskapet.
Svenska Serien (Stockholm—Göteborg).
Göteborgs-Serien, Klass C (lag V).
Centralföreningens mästerskap.
Distriktsmästerskapet i bandy.
Distriktsmästerskapet i fotboll.

149

1907

1908

1909

1910.

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

19138

1919

Triumfer i fotboll.

Göteborgs-Serien, Klass I.

Långedragsstatyetten (för alltid).

Krokslättspokalen (för 1907).
Distriktsmästerskapet.
Svenska mästerskapet.
Krokslättspokalen.

Göteborgs-Serien, reservklassen (lag IV).
Kamratmästerskapet.

Kamratmästerskapet.
Svenska mästerskapet.
Krokslättspokalen (för alltid).
Göteborgs-pokalen.
IFK—Lyn-pokalen.

Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Serien, Div. II (lag III).
Göteborgs-Serien, Div. IV (lag IV).
IFK—Lyn-pokalen (för alltid).
Kamratmästerskapet. .

Juniorpokalen (Juniorlag I).
Göteborgs-Pokalen.

Göteborgs-Serien, Div. I (B-laget).
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.
Kamratmästerskapet.
Distriktsmästerskapet.
Juniorpokalen (Juniorlag I).
Göteborgs-Serien, seniorklass A (B-laget
Göteborgs-Serien, seniorklass B (lag III).
Göteborgs-pokalen (för alltid).
Centralföreningens mästerskap.
Kamratmästerskapet.
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.
Göteborgs-Tidningens pokal. T-serien.
Kamratmästerskapet.

Svenska Serien.
Göteborgs-Serien, juniorklassen.
Centralföreningens mästerskap.
Balders Hage-pokalen (Juniorlaget).
Svenska Serien.
Göteborgs-Serien, seniorklass A (B-laget).
Göteborgs-Serien, seniorklass B (lag III).
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.

Svenska mästerskapet.
Svenska Serien (Stockholm—Göteborg).
Göteborgs-Serien, Klass C (lag V).
Centralföreningens mästerskap.
Distriktsmästerskapet i bandy.
Distriktsmästerskapet i fotboll.

149

1907

1908

1909

1910.

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

19138

1919

Triumfer i fotboll.

Göteborgs-Serien, Klass I.

Långedragsstatyetten (för alltid).

Krokslättspokalen (för 1907).
Distriktsmästerskapet.
Svenska mästerskapet.
Krokslättspokalen.

Göteborgs-Serien, reservklassen (lag IV).
Kamratmästerskapet.

Kamratmästerskapet.
Svenska mästerskapet.
Krokslättspokalen (för alltid).
Göteborgs-pokalen.
IFK—Lyn-pokalen.

Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Serien, Div. II (lag III).
Göteborgs-Serien, Div. IV (lag IV).
IFK—Lyn-pokalen (för alltid).
Kamratmästerskapet. .

Juniorpokalen (Juniorlag I).
Göteborgs-Pokalen.

Göteborgs-Serien, Div. I (B-laget).
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.
Kamratmästerskapet.
Distriktsmästerskapet.
Juniorpokalen (Juniorlag I).
Göteborgs-Serien, seniorklass A (B-laget
Göteborgs-Serien, seniorklass B (lag III).
Göteborgs-pokalen (för alltid).
Centralföreningens mästerskap.
Kamratmästerskapet.
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.
Göteborgs-Tidningens pokal. T-serien.
Kamratmästerskapet.

Svenska Serien.
Göteborgs-Serien, juniorklassen.
Centralföreningens mästerskap.
Balders Hage-pokalen (Juniorlaget).
Svenska Serien.
Göteborgs-Serien, seniorklass A (B-laget).
Göteborgs-Serien, seniorklass B (lag III).
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.

Svenska mästerskapet.
Svenska Serien (Stockholm—Göteborg).
Göteborgs-Serien, Klass C (lag V).
Centralföreningens mästerskap.
Distriktsmästerskapet i bandy.
Distriktsmästerskapet i fotboll.

149

1907

1908

1909

1910.

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

19138

1919

Triumfer i fotboll.

Göteborgs-Serien, Klass I.

Långedragsstatyetten (för alltid).

Krokslättspokalen (för 1907).
Distriktsmästerskapet.
Svenska mästerskapet.
Krokslättspokalen.

Göteborgs-Serien, reservklassen (lag IV).
Kamratmästerskapet.

Kamratmästerskapet.
Svenska mästerskapet.
Krokslättspokalen (för alltid).
Göteborgs-pokalen.
IFK—Lyn-pokalen.

Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Serien, Div. II (lag III).
Göteborgs-Serien, Div. IV (lag IV).
IFK—Lyn-pokalen (för alltid).
Kamratmästerskapet. .

Juniorpokalen (Juniorlag I).
Göteborgs-Pokalen.

Göteborgs-Serien, Div. I (B-laget).
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.
Kamratmästerskapet.
Distriktsmästerskapet.
Juniorpokalen (Juniorlag I).
Göteborgs-Serien, seniorklass A (B-laget
Göteborgs-Serien, seniorklass B (lag III).
Göteborgs-pokalen (för alltid).
Centralföreningens mästerskap.
Kamratmästerskapet.
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.
Göteborgs-Tidningens pokal. T-serien.
Kamratmästerskapet.

Svenska Serien.
Göteborgs-Serien, juniorklassen.
Centralföreningens mästerskap.
Balders Hage-pokalen (Juniorlaget).
Svenska Serien.
Göteborgs-Serien, seniorklass A (B-laget).
Göteborgs-Serien, seniorklass B (lag III).
Bragehornet (B-laget).
Svenska Serien.

Svenska mästerskapet.
Svenska Serien (Stockholm—Göteborg).
Göteborgs-Serien, Klass C (lag V).
Centralföreningens mästerskap.
Distriktsmästerskapet i bandy.
Distriktsmästerskapet i fotboll.

149



150

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

19231

1932

Göteborgs-Serien, Klass I, (B-laget).
Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).
Göteborgs-Serien, Klass III (IV).
Kamratmästerskapet (B-laget).

Centralföreringens mästerskap.
Orn-pokalen (B-laget, för alltid).

Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).

Görteborgs-Serien, Klass VI (lag V).
Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Tidningens hederspris (GT-:s fotbollsvecka).
Ny Tids vandringspris.

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag 1).
Kamratmästerskapet (för 1921).

Ny Tids vandpringspris.
Tricotbolagets vandringspris (i Göteborgs-Seriens Juniorklass I:
Juniorlag I).

Idrottsklubben Freidigs (Trondhjem) Jubileumspokal.
Lidolfabrikens vandringspris (i Göteborgs-Seriens Juniorklass I:
Juniorlag 1).

Göteborgs-Serien, Klass VI (lag V).'
Kamratmästerskapet (för 1922).

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.
Distriktsmästerskapet (B-laget).

Kamratmästerskapet för 1924 (B-laget).
Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Klass IV (lag IV).

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Centralföreningens mästerskap.
Triangel-serien.
Triangel-serien.

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.

Distriktsmästerskapet.
Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Görteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).

Allsvenska serien, 3:dje pris.
Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Allsvenska serien, 2:dra pris.
GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris.
Allsvenska serien, 3:dje pris.
GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris delat med GAIS.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Serien, reservlagskl. I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservlagskl. II, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap för ynglingalag.
Allsvenska serien, 4:de pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservlagskl. I, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
DMför juniorer.

150

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

19231

1932

Göteborgs-Serien, Klass I, (B-laget).
Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).
Göteborgs-Serien, Klass III (IV).
Kamratmästerskapet (B-laget).

Centralföreringens mästerskap.
Orn-pokalen (B-laget, för alltid).

Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).

Görteborgs-Serien, Klass VI (lag V).
Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Tidningens hederspris (GT-:s fotbollsvecka).
Ny Tids vandringspris.

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag 1).
Kamratmästerskapet (för 1921).

Ny Tids vandpringspris.
Tricotbolagets vandringspris (i Göteborgs-Seriens Juniorklass I:
Juniorlag I).

Idrottsklubben Freidigs (Trondhjem) Jubileumspokal.
Lidolfabrikens vandringspris (i Göteborgs-Seriens Juniorklass I:
Juniorlag 1).

Göteborgs-Serien, Klass VI (lag V).'
Kamratmästerskapet (för 1922).

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.
Distriktsmästerskapet (B-laget).

Kamratmästerskapet för 1924 (B-laget).
Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Klass IV (lag IV).

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Centralföreningens mästerskap.
Triangel-serien.
Triangel-serien.

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.

Distriktsmästerskapet.
Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Görteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).

Allsvenska serien, 3:dje pris.
Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Allsvenska serien, 2:dra pris.
GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris.
Allsvenska serien, 3:dje pris.
GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris delat med GAIS.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Serien, reservlagskl. I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservlagskl. II, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap för ynglingalag.
Allsvenska serien, 4:de pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservlagskl. I, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
DMför juniorer.

150

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

19231

1932

Göteborgs-Serien, Klass I, (B-laget).
Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).
Göteborgs-Serien, Klass III (IV).
Kamratmästerskapet (B-laget).

Centralföreringens mästerskap.
Orn-pokalen (B-laget, för alltid).

Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).

Görteborgs-Serien, Klass VI (lag V).
Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Tidningens hederspris (GT-:s fotbollsvecka).
Ny Tids vandringspris.

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag 1).
Kamratmästerskapet (för 1921).

Ny Tids vandpringspris.
Tricotbolagets vandringspris (i Göteborgs-Seriens Juniorklass I:
Juniorlag I).

Idrottsklubben Freidigs (Trondhjem) Jubileumspokal.
Lidolfabrikens vandringspris (i Göteborgs-Seriens Juniorklass I:
Juniorlag 1).

Göteborgs-Serien, Klass VI (lag V).'
Kamratmästerskapet (för 1922).

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.
Distriktsmästerskapet (B-laget).

Kamratmästerskapet för 1924 (B-laget).
Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Klass IV (lag IV).

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Centralföreningens mästerskap.
Triangel-serien.
Triangel-serien.

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.

Distriktsmästerskapet.
Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Görteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).

Allsvenska serien, 3:dje pris.
Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Allsvenska serien, 2:dra pris.
GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris.
Allsvenska serien, 3:dje pris.
GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris delat med GAIS.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Serien, reservlagskl. I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservlagskl. II, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap för ynglingalag.
Allsvenska serien, 4:de pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservlagskl. I, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
DMför juniorer.

150

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

19231

1932

Göteborgs-Serien, Klass I, (B-laget).
Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).
Göteborgs-Serien, Klass III (IV).
Kamratmästerskapet (B-laget).

Centralföreringens mästerskap.
Orn-pokalen (B-laget, för alltid).

Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).

Görteborgs-Serien, Klass VI (lag V).
Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Tidningens hederspris (GT-:s fotbollsvecka).
Ny Tids vandringspris.

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag 1).
Kamratmästerskapet (för 1921).

Ny Tids vandpringspris.
Tricotbolagets vandringspris (i Göteborgs-Seriens Juniorklass I:
Juniorlag I).

Idrottsklubben Freidigs (Trondhjem) Jubileumspokal.
Lidolfabrikens vandringspris (i Göteborgs-Seriens Juniorklass I:
Juniorlag 1).

Göteborgs-Serien, Klass VI (lag V).'
Kamratmästerskapet (för 1922).

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.
Distriktsmästerskapet (B-laget).

Kamratmästerskapet för 1924 (B-laget).
Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Klass IV (lag IV).

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Centralföreningens mästerskap.
Triangel-serien.
Triangel-serien.

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.

Distriktsmästerskapet.
Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Görteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).

Allsvenska serien, 3:dje pris.
Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Allsvenska serien, 2:dra pris.
GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris.
Allsvenska serien, 3:dje pris.
GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris delat med GAIS.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Serien, reservlagskl. I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservlagskl. II, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap för ynglingalag.
Allsvenska serien, 4:de pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservlagskl. I, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
DMför juniorer.

150

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

19231

1932

Göteborgs-Serien, Klass I, (B-laget).
Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).
Göteborgs-Serien, Klass III (IV).
Kamratmästerskapet (B-laget).

Centralföreringens mästerskap.
Orn-pokalen (B-laget, för alltid).

Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).

Görteborgs-Serien, Klass VI (lag V).
Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Tidningens hederspris (GT-:s fotbollsvecka).
Ny Tids vandringspris.

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag 1).
Kamratmästerskapet (för 1921).

Ny Tids vandpringspris.
Tricotbolagets vandringspris (i Göteborgs-Seriens Juniorklass I:
Juniorlag I).

Idrottsklubben Freidigs (Trondhjem) Jubileumspokal.
Lidolfabrikens vandringspris (i Göteborgs-Seriens Juniorklass I:
Juniorlag 1).

Göteborgs-Serien, Klass VI (lag V).'
Kamratmästerskapet (för 1922).

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.
Distriktsmästerskapet (B-laget).

Kamratmästerskapet för 1924 (B-laget).
Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Klass IV (lag IV).

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Centralföreningens mästerskap.
Triangel-serien.
Triangel-serien.

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.

Distriktsmästerskapet.
Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Görteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).

Allsvenska serien, 3:dje pris.
Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Allsvenska serien, 2:dra pris.
GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris.
Allsvenska serien, 3:dje pris.
GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris delat med GAIS.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Serien, reservlagskl. I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservlagskl. II, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap för ynglingalag.
Allsvenska serien, 4:de pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservlagskl. I, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
DMför juniorer.

150

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

19231

1932

Göteborgs-Serien, Klass I, (B-laget).
Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).
Göteborgs-Serien, Klass III (IV).
Kamratmästerskapet (B-laget).

Centralföreringens mästerskap.
Orn-pokalen (B-laget, för alltid).

Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).

Görteborgs-Serien, Klass VI (lag V).
Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Tidningens hederspris (GT-:s fotbollsvecka).
Ny Tids vandringspris.

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag 1).
Kamratmästerskapet (för 1921).

Ny Tids vandpringspris.
Tricotbolagets vandringspris (i Göteborgs-Seriens Juniorklass I:
Juniorlag I).

Idrottsklubben Freidigs (Trondhjem) Jubileumspokal.
Lidolfabrikens vandringspris (i Göteborgs-Seriens Juniorklass I:
Juniorlag 1).

Göteborgs-Serien, Klass VI (lag V).'
Kamratmästerskapet (för 1922).

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.
Distriktsmästerskapet (B-laget).

Kamratmästerskapet för 1924 (B-laget).
Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Klass IV (lag IV).

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Centralföreningens mästerskap.
Triangel-serien.
Triangel-serien.

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.

Distriktsmästerskapet.
Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Görteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).

Allsvenska serien, 3:dje pris.
Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Allsvenska serien, 2:dra pris.
GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris.
Allsvenska serien, 3:dje pris.
GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris delat med GAIS.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Serien, reservlagskl. I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservlagskl. II, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap för ynglingalag.
Allsvenska serien, 4:de pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservlagskl. I, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
DMför juniorer.

150

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

19231

1932

Göteborgs-Serien, Klass I, (B-laget).
Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).
Göteborgs-Serien, Klass III (IV).
Kamratmästerskapet (B-laget).

Centralföreringens mästerskap.
Orn-pokalen (B-laget, för alltid).

Göteborgs-Serien, Klass II (lag IIT).

Görteborgs-Serien, Klass VI (lag V).
Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Tidningens hederspris (GT-:s fotbollsvecka).
Ny Tids vandringspris.

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag 1).
Kamratmästerskapet (för 1921).

Ny Tids vandpringspris.
Tricotbolagets vandringspris (i Göteborgs-Seriens Juniorklass I:
Juniorlag I).

Idrottsklubben Freidigs (Trondhjem) Jubileumspokal.
Lidolfabrikens vandringspris (i Göteborgs-Seriens Juniorklass I:
Juniorlag 1).

Göteborgs-Serien, Klass VI (lag V).'
Kamratmästerskapet (för 1922).

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.
Distriktsmästerskapet (B-laget).

Kamratmästerskapet för 1924 (B-laget).
Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, Klass IV (lag IV).

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Centralföreningens mästerskap.
Triangel-serien.
Triangel-serien.

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.

Distriktsmästerskapet.
Triangel-serien.

Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Görteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).

Allsvenska serien, 3:dje pris.
Göteborgs-Serien, juniorklass I (Juniorlag I).
Allsvenska serien, 2:dra pris.
GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris.
Allsvenska serien, 3:dje pris.
GT:s fotbollsvecka, 1:sta pris delat med GAIS.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Serien, reservlagskl. I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservlagskl. II, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap för ynglingalag.
Allsvenska serien, 4:de pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservlagskl. I, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
DMför juniorer.



1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 3:dje pris.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 1:sta pris.

Göteborgs-Ailiansens triangelserie, 1:sta pris.

Göteborgs-seriens reservlagsklass I, 2:dra pris.

Allsvenska serien, 4:de pris.
Centralföreningens mästerskap.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, vår och höst, 1:sta pris

Göteborgs-serien, juniorklass I, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.

Göteborgs-seriens reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, juniorklass I: 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för juniorer.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, vår och höst, 1:sta pris.

Allsvenska Reservlagsserien, 1:a pris.

Alliansens träningsserie, våren, 2:dra pris.

Göteborgs-serien, juniorklass I, 1:sta pris.
Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Svenska Serien, Div. II, 1:sta pris.
Alliansens triangelserie, våren, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.
Distriktsmästerskapet för seniorer.
Distriktsmästerskapet för juniorer.

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.
Kamratmästerskapet.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I: 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för seniorer.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-seriens juniorklass I, 2:dra pris.

Göteborgs-Alliansens reservlagsserie för C-lag, 1:sta pris.

Allsvenska serien. Div. I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

151

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 3:dje pris.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 1:sta pris.

Göteborgs-Ailiansens triangelserie, 1:sta pris.

Göteborgs-seriens reservlagsklass I, 2:dra pris.

Allsvenska serien, 4:de pris.
Centralföreningens mästerskap.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, vår och höst, 1:sta pris

Göteborgs-serien, juniorklass I, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.

Göteborgs-seriens reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, juniorklass I: 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för juniorer.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, vår och höst, 1:sta pris.

Allsvenska Reservlagsserien, 1:a pris.

Alliansens träningsserie, våren, 2:dra pris.

Göteborgs-serien, juniorklass I, 1:sta pris.
Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Svenska Serien, Div. II, 1:sta pris.
Alliansens triangelserie, våren, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.
Distriktsmästerskapet för seniorer.
Distriktsmästerskapet för juniorer.

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.
Kamratmästerskapet.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I: 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för seniorer.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-seriens juniorklass I, 2:dra pris.

Göteborgs-Alliansens reservlagsserie för C-lag, 1:sta pris.

Allsvenska serien. Div. I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

151

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 3:dje pris.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 1:sta pris.

Göteborgs-Ailiansens triangelserie, 1:sta pris.

Göteborgs-seriens reservlagsklass I, 2:dra pris.

Allsvenska serien, 4:de pris.
Centralföreningens mästerskap.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, vår och höst, 1:sta pris

Göteborgs-serien, juniorklass I, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.

Göteborgs-seriens reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, juniorklass I: 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för juniorer.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, vår och höst, 1:sta pris.

Allsvenska Reservlagsserien, 1:a pris.

Alliansens träningsserie, våren, 2:dra pris.

Göteborgs-serien, juniorklass I, 1:sta pris.
Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Svenska Serien, Div. II, 1:sta pris.
Alliansens triangelserie, våren, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.
Distriktsmästerskapet för seniorer.
Distriktsmästerskapet för juniorer.

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.
Kamratmästerskapet.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I: 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för seniorer.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-seriens juniorklass I, 2:dra pris.

Göteborgs-Alliansens reservlagsserie för C-lag, 1:sta pris.

Allsvenska serien. Div. I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

151

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 3:dje pris.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 1:sta pris.

Göteborgs-Ailiansens triangelserie, 1:sta pris.

Göteborgs-seriens reservlagsklass I, 2:dra pris.

Allsvenska serien, 4:de pris.
Centralföreningens mästerskap.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, vår och höst, 1:sta pris

Göteborgs-serien, juniorklass I, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.

Göteborgs-seriens reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, juniorklass I: 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för juniorer.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, vår och höst, 1:sta pris.

Allsvenska Reservlagsserien, 1:a pris.

Alliansens träningsserie, våren, 2:dra pris.

Göteborgs-serien, juniorklass I, 1:sta pris.
Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Svenska Serien, Div. II, 1:sta pris.
Alliansens triangelserie, våren, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.
Distriktsmästerskapet för seniorer.
Distriktsmästerskapet för juniorer.

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.
Kamratmästerskapet.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I: 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för seniorer.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-seriens juniorklass I, 2:dra pris.

Göteborgs-Alliansens reservlagsserie för C-lag, 1:sta pris.

Allsvenska serien. Div. I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

151

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 3:dje pris.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 1:sta pris.

Göteborgs-Ailiansens triangelserie, 1:sta pris.

Göteborgs-seriens reservlagsklass I, 2:dra pris.

Allsvenska serien, 4:de pris.
Centralföreningens mästerskap.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, vår och höst, 1:sta pris

Göteborgs-serien, juniorklass I, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.

Göteborgs-seriens reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, juniorklass I: 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för juniorer.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, vår och höst, 1:sta pris.

Allsvenska Reservlagsserien, 1:a pris.

Alliansens träningsserie, våren, 2:dra pris.

Göteborgs-serien, juniorklass I, 1:sta pris.
Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Svenska Serien, Div. II, 1:sta pris.
Alliansens triangelserie, våren, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.
Distriktsmästerskapet för seniorer.
Distriktsmästerskapet för juniorer.

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.
Kamratmästerskapet.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I: 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för seniorer.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-seriens juniorklass I, 2:dra pris.

Göteborgs-Alliansens reservlagsserie för C-lag, 1:sta pris.

Allsvenska serien. Div. I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

151

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 3:dje pris.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 1:sta pris.

Göteborgs-Ailiansens triangelserie, 1:sta pris.

Göteborgs-seriens reservlagsklass I, 2:dra pris.

Allsvenska serien, 4:de pris.
Centralföreningens mästerskap.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, vår och höst, 1:sta pris

Göteborgs-serien, juniorklass I, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.

Göteborgs-seriens reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, juniorklass I: 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för juniorer.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, vår och höst, 1:sta pris.

Allsvenska Reservlagsserien, 1:a pris.

Alliansens träningsserie, våren, 2:dra pris.

Göteborgs-serien, juniorklass I, 1:sta pris.
Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Svenska Serien, Div. II, 1:sta pris.
Alliansens triangelserie, våren, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.
Distriktsmästerskapet för seniorer.
Distriktsmästerskapet för juniorer.

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.
Kamratmästerskapet.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I: 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för seniorer.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-seriens juniorklass I, 2:dra pris.

Göteborgs-Alliansens reservlagsserie för C-lag, 1:sta pris.

Allsvenska serien. Div. I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
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1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

Allsvenska serien, 3:dje pris.

Allsvenska reservlagsserien, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, reservklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 3:dje pris.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens B-lagsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

Allsvenska serien, 1:sta pris.

Göteborgs-Ailiansens triangelserie, 1:sta pris.

Göteborgs-seriens reservlagsklass I, 2:dra pris.

Allsvenska serien, 4:de pris.
Centralföreningens mästerskap.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, vår och höst, 1:sta pris

Göteborgs-serien, juniorklass I, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.

Göteborgs-seriens reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien, juniorklass I: 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för juniorer.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, vår och höst, 1:sta pris.

Allsvenska Reservlagsserien, 1:a pris.

Alliansens träningsserie, våren, 2:dra pris.

Göteborgs-serien, juniorklass I, 1:sta pris.
Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Svenska Serien, Div. II, 1:sta pris.
Alliansens triangelserie, våren, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.
Distriktsmästerskapet för seniorer.
Distriktsmästerskapet för juniorer.

Svenska Serien, Div. I, 2:dra pris.
Kamratmästerskapet.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I: 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, vår och höst, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för seniorer.
Göteborgs-Alliansens triangelserie, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-seriens juniorklass I, 2:dra pris.

Göteborgs-Alliansens reservlagsserie för C-lag, 1:sta pris.

Allsvenska serien. Div. I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

151



152

1943

1944

1945

1976

1947

1948

1949

1950

Fässbergs jubileumsturnering, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie för reservlag, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-seriens reservklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens pojklagsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Elfsborg—GAIS—IFK jubileumsturnering, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.
Gårdaserien för pojklag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass V, 1:sta pris.

Allsvenska Serien Div. I, 4:de pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för seniorer.

Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.
Göteborgs-serien reservlagsklass 4, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 2:dra pris

Allsvenska Serien Div. I, 3:dje pris.
Redbergslids IK jubileumsturnering, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-serien reservlagsklass 4, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för seniorer.
”Gazellpokalen” (uppsatt i Centralföreningens mästerskap).
Distriktsmästerskapet för seniorer.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Göteborgs-serien reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska juniortävlingen, 1:sta pris.
Inofficiella Riksmästerskapet för juniorer, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass 2, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
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1943

1944

1945

1976

1947

1948

1949

1950

Fässbergs jubileumsturnering, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie för reservlag, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-seriens reservklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens pojklagsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Elfsborg—GAIS—IFK jubileumsturnering, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.
Gårdaserien för pojklag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass V, 1:sta pris.

Allsvenska Serien Div. I, 4:de pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för seniorer.

Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.
Göteborgs-serien reservlagsklass 4, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 2:dra pris

Allsvenska Serien Div. I, 3:dje pris.
Redbergslids IK jubileumsturnering, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-serien reservlagsklass 4, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för seniorer.
”Gazellpokalen” (uppsatt i Centralföreningens mästerskap).
Distriktsmästerskapet för seniorer.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Göteborgs-serien reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska juniortävlingen, 1:sta pris.
Inofficiella Riksmästerskapet för juniorer, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass 2, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
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1943

1944

1945

1976

1947

1948

1949

1950

Fässbergs jubileumsturnering, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie för reservlag, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-seriens reservklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens pojklagsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Elfsborg—GAIS—IFK jubileumsturnering, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.
Gårdaserien för pojklag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass V, 1:sta pris.

Allsvenska Serien Div. I, 4:de pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för seniorer.

Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.
Göteborgs-serien reservlagsklass 4, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 2:dra pris

Allsvenska Serien Div. I, 3:dje pris.
Redbergslids IK jubileumsturnering, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-serien reservlagsklass 4, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för seniorer.
”Gazellpokalen” (uppsatt i Centralföreningens mästerskap).
Distriktsmästerskapet för seniorer.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Göteborgs-serien reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska juniortävlingen, 1:sta pris.
Inofficiella Riksmästerskapet för juniorer, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass 2, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
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1943

1944

1945

1976

1947

1948

1949

1950

Fässbergs jubileumsturnering, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie för reservlag, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-seriens reservklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens pojklagsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Elfsborg—GAIS—IFK jubileumsturnering, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.
Gårdaserien för pojklag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass V, 1:sta pris.

Allsvenska Serien Div. I, 4:de pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för seniorer.

Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.
Göteborgs-serien reservlagsklass 4, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 2:dra pris

Allsvenska Serien Div. I, 3:dje pris.
Redbergslids IK jubileumsturnering, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-serien reservlagsklass 4, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för seniorer.
”Gazellpokalen” (uppsatt i Centralföreningens mästerskap).
Distriktsmästerskapet för seniorer.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Göteborgs-serien reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska juniortävlingen, 1:sta pris.
Inofficiella Riksmästerskapet för juniorer, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass 2, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
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1943

1944

1945

1976

1947

1948

1949

1950

Fässbergs jubileumsturnering, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie för reservlag, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-seriens reservklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens pojklagsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Elfsborg—GAIS—IFK jubileumsturnering, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.
Gårdaserien för pojklag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass V, 1:sta pris.

Allsvenska Serien Div. I, 4:de pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för seniorer.

Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.
Göteborgs-serien reservlagsklass 4, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 2:dra pris

Allsvenska Serien Div. I, 3:dje pris.
Redbergslids IK jubileumsturnering, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-serien reservlagsklass 4, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för seniorer.
”Gazellpokalen” (uppsatt i Centralföreningens mästerskap).
Distriktsmästerskapet för seniorer.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Göteborgs-serien reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska juniortävlingen, 1:sta pris.
Inofficiella Riksmästerskapet för juniorer, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass 2, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
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1943
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1945
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1947

1948

1949

1950

Fässbergs jubileumsturnering, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie för reservlag, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-seriens reservklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens pojklagsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Elfsborg—GAIS—IFK jubileumsturnering, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.
Gårdaserien för pojklag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass V, 1:sta pris.

Allsvenska Serien Div. I, 4:de pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för seniorer.

Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.
Göteborgs-serien reservlagsklass 4, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 2:dra pris

Allsvenska Serien Div. I, 3:dje pris.
Redbergslids IK jubileumsturnering, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-serien reservlagsklass 4, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för seniorer.
”Gazellpokalen” (uppsatt i Centralföreningens mästerskap).
Distriktsmästerskapet för seniorer.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Göteborgs-serien reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska juniortävlingen, 1:sta pris.
Inofficiella Riksmästerskapet för juniorer, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass 2, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.

152

1943

1944

1945

1976

1947

1948

1949

1950

Fässbergs jubileumsturnering, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie för reservlag, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-seriens reservklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens pojklagsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Elfsborg—GAIS—IFK jubileumsturnering, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.
Gårdaserien för pojklag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass V, 1:sta pris.

Allsvenska Serien Div. I, 4:de pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för seniorer.

Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Centralföreningens mästerskap.
Göteborgs-serien reservlagsklass 4, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 2:dra pris

Allsvenska Serien Div. I, 3:dje pris.
Redbergslids IK jubileumsturnering, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-serien reservlagsklass 4, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Distriktsmästerskapet för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för seniorer.
”Gazellpokalen” (uppsatt i Centralföreningens mästerskap).
Distriktsmästerskapet för seniorer.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.
Göteborgs-serien, reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Göteborgs-serien reservlagsklass I, 2:dra pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Distriktsmästerskapet för juniorer.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska juniortävlingen, 1:sta pris.
Inofficiella Riksmästerskapet för juniorer, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservlagsklass 2, 1:sta pris.
Göteborgs-serien juniorklass I, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap för juniorer.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28

29.

30.

31.

f
y
b
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1951

Svenska Serien Div. II, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 2:dra pris.
Allsvenska serien Div. I, 4:de pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

1952

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

1953 Distriktsmästerskapet för seniorer.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservklass I (reservlag II) 2:dra pris.

Göteborgs-serien juniorklass VII (jun.-lag II) 1:sta pris.
1954 Distriktsmästerskapet för juniorer.

Svenska Mästerskapet för juniorer, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie,

Representationslagets matcher 1904—1954.

Mot Svenska klubblag.
Alingsås IF

AIK

Annedals FF

Annedals IF

Arvika BK

Backa IF

Billingsfors IK
BK Derby
BK Häcken

BK Kenty

BK Parker
BK Renitz

Bollsta IK

Brynäs IF

Degerfors IF
Deje IK

Djurgårdens IF
Domsjö 1F

Emmaboda 1S

Falkenbergs FF
Fässbergs IF

Gnosjö IF
Godhems BK
Gårda BK
Gävle IF
Göteborgs Amatörklubb
GAIS
Göteborgs FF

Göteborgs IS
Hallstahammars SK

Halmstads BK

Alingsås
Stockholm
Göteborg
Göteborg
Arvika

Göteborg
Billingsfors
Linköping
Göteborg
Linköping
Göteborg
Göteborg
Bollstabruk
Brynäs

Degerfors

Deje

Stockholm
Domsjö

Emmaboda

Falkenberg
Mölndal

Gnosjö

Göteborg

Göteborg

Gävle

Göteborg
Göteborg
Göteborg

Göteborg
Hallstahammar

Halmstad
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25— 6

26 181—161

19— 1

10— 0

13— 1

5— 0

11— 2

12— 0

I 7— 3

6— 1

7— 0

14— 3

7— 0

1— 0

10 -42— 47

4— 1

14 -93— 68

8— 4

2— 2

14— 3

35— 5

4— 1

5— 0

3 45— 18

3 26— 14

5— 1

45 347—237

6 54—43
11— 1
10— 1

4 75— 38
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23.
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27.
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31.
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1951

Svenska Serien Div. II, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 2:dra pris.
Allsvenska serien Div. I, 4:de pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

1952

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

1953 Distriktsmästerskapet för seniorer.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservklass I (reservlag II) 2:dra pris.

Göteborgs-serien juniorklass VII (jun.-lag II) 1:sta pris.
1954 Distriktsmästerskapet för juniorer.

Svenska Mästerskapet för juniorer, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie,

Representationslagets matcher 1904—1954.

Mot Svenska klubblag.
Alingsås IF

AIK

Annedals FF

Annedals IF

Arvika BK

Backa IF

Billingsfors IK
BK Derby
BK Häcken

BK Kenty

BK Parker
BK Renitz

Bollsta IK

Brynäs IF

Degerfors IF
Deje IK

Djurgårdens IF
Domsjö 1F

Emmaboda 1S

Falkenbergs FF
Fässbergs IF

Gnosjö IF
Godhems BK
Gårda BK
Gävle IF
Göteborgs Amatörklubb
GAIS
Göteborgs FF

Göteborgs IS
Hallstahammars SK

Halmstads BK

Alingsås
Stockholm
Göteborg
Göteborg
Arvika

Göteborg
Billingsfors
Linköping
Göteborg
Linköping
Göteborg
Göteborg
Bollstabruk
Brynäs

Degerfors

Deje

Stockholm
Domsjö

Emmaboda

Falkenberg
Mölndal

Gnosjö

Göteborg

Göteborg

Gävle

Göteborg
Göteborg
Göteborg

Göteborg
Hallstahammar

Halmstad
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19— 1

10— 0

13— 1

5— 0

11— 2

12— 0

I 7— 3

6— 1

7— 0

14— 3

7— 0

1— 0

10 -42— 47

4— 1

14 -93— 68

8— 4

2— 2

14— 3

35— 5

4— 1

5— 0

3 45— 18

3 26— 14

5— 1

45 347—237

6 54—43
11— 1
10— 1

4 75— 38
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11.
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14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28

29.

30.

31.

f
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1951

Svenska Serien Div. II, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 2:dra pris.
Allsvenska serien Div. I, 4:de pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

1952

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

1953 Distriktsmästerskapet för seniorer.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservklass I (reservlag II) 2:dra pris.

Göteborgs-serien juniorklass VII (jun.-lag II) 1:sta pris.
1954 Distriktsmästerskapet för juniorer.

Svenska Mästerskapet för juniorer, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie,

Representationslagets matcher 1904—1954.

Mot Svenska klubblag.
Alingsås IF

AIK

Annedals FF

Annedals IF

Arvika BK

Backa IF

Billingsfors IK
BK Derby
BK Häcken

BK Kenty

BK Parker
BK Renitz

Bollsta IK

Brynäs IF

Degerfors IF
Deje IK

Djurgårdens IF
Domsjö 1F

Emmaboda 1S

Falkenbergs FF
Fässbergs IF

Gnosjö IF
Godhems BK
Gårda BK
Gävle IF
Göteborgs Amatörklubb
GAIS
Göteborgs FF

Göteborgs IS
Hallstahammars SK

Halmstads BK

Alingsås
Stockholm
Göteborg
Göteborg
Arvika

Göteborg
Billingsfors
Linköping
Göteborg
Linköping
Göteborg
Göteborg
Bollstabruk
Brynäs

Degerfors

Deje

Stockholm
Domsjö

Emmaboda

Falkenberg
Mölndal

Gnosjö

Göteborg

Göteborg

Gävle

Göteborg
Göteborg
Göteborg

Göteborg
Hallstahammar

Halmstad
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25— 6

26 181—161

19— 1

10— 0

13— 1

5— 0

11— 2

12— 0

I 7— 3

6— 1

7— 0

14— 3

7— 0

1— 0

10 -42— 47

4— 1

14 -93— 68

8— 4

2— 2

14— 3

35— 5

4— 1

5— 0

3 45— 18

3 26— 14

5— 1

45 347—237

6 54—43
11— 1
10— 1

4 75— 38
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28

29.

30.

31.
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1951

Svenska Serien Div. II, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 2:dra pris.
Allsvenska serien Div. I, 4:de pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

1952

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

1953 Distriktsmästerskapet för seniorer.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservklass I (reservlag II) 2:dra pris.

Göteborgs-serien juniorklass VII (jun.-lag II) 1:sta pris.
1954 Distriktsmästerskapet för juniorer.

Svenska Mästerskapet för juniorer, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie,

Representationslagets matcher 1904—1954.

Mot Svenska klubblag.
Alingsås IF

AIK

Annedals FF

Annedals IF

Arvika BK

Backa IF

Billingsfors IK
BK Derby
BK Häcken

BK Kenty

BK Parker
BK Renitz

Bollsta IK

Brynäs IF

Degerfors IF
Deje IK

Djurgårdens IF
Domsjö 1F

Emmaboda 1S

Falkenbergs FF
Fässbergs IF

Gnosjö IF
Godhems BK
Gårda BK
Gävle IF
Göteborgs Amatörklubb
GAIS
Göteborgs FF

Göteborgs IS
Hallstahammars SK

Halmstads BK

Alingsås
Stockholm
Göteborg
Göteborg
Arvika

Göteborg
Billingsfors
Linköping
Göteborg
Linköping
Göteborg
Göteborg
Bollstabruk
Brynäs

Degerfors

Deje

Stockholm
Domsjö

Emmaboda

Falkenberg
Mölndal

Gnosjö

Göteborg

Göteborg

Gävle

Göteborg
Göteborg
Göteborg

Göteborg
Hallstahammar

Halmstad
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19— 1

10— 0

13— 1

5— 0

11— 2

12— 0

I 7— 3

6— 1

7— 0

14— 3

7— 0

1— 0

10 -42— 47

4— 1

14 -93— 68

8— 4

2— 2

14— 3

35— 5

4— 1

5— 0

3 45— 18

3 26— 14

5— 1

45 347—237

6 54—43
11— 1
10— 1

4 75— 38
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23.
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31.
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1951

Svenska Serien Div. II, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 2:dra pris.
Allsvenska serien Div. I, 4:de pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

1952

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

1953 Distriktsmästerskapet för seniorer.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservklass I (reservlag II) 2:dra pris.

Göteborgs-serien juniorklass VII (jun.-lag II) 1:sta pris.
1954 Distriktsmästerskapet för juniorer.

Svenska Mästerskapet för juniorer, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie,

Representationslagets matcher 1904—1954.

Mot Svenska klubblag.
Alingsås IF

AIK

Annedals FF

Annedals IF

Arvika BK

Backa IF

Billingsfors IK
BK Derby
BK Häcken

BK Kenty

BK Parker
BK Renitz

Bollsta IK

Brynäs IF

Degerfors IF
Deje IK

Djurgårdens IF
Domsjö 1F

Emmaboda 1S

Falkenbergs FF
Fässbergs IF

Gnosjö IF
Godhems BK
Gårda BK
Gävle IF
Göteborgs Amatörklubb
GAIS
Göteborgs FF

Göteborgs IS
Hallstahammars SK

Halmstads BK

Alingsås
Stockholm
Göteborg
Göteborg
Arvika

Göteborg
Billingsfors
Linköping
Göteborg
Linköping
Göteborg
Göteborg
Bollstabruk
Brynäs

Degerfors

Deje

Stockholm
Domsjö

Emmaboda

Falkenberg
Mölndal

Gnosjö

Göteborg

Göteborg

Gävle

Göteborg
Göteborg
Göteborg

Göteborg
Hallstahammar

Halmstad
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25— 6

26 181—161

19— 1

10— 0

13— 1

5— 0

11— 2

12— 0

I 7— 3

6— 1

7— 0

14— 3

7— 0

1— 0

10 -42— 47

4— 1

14 -93— 68

8— 4

2— 2

14— 3

35— 5

4— 1

5— 0

3 45— 18

3 26— 14

5— 1

45 347—237

6 54—43
11— 1
10— 1

4 75— 38
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11.
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15.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28

29.

30.

31.
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1951

Svenska Serien Div. II, 1:sta pris.
Göteborgs-Alliansens juniorserie, 2:dra pris.
Allsvenska serien Div. I, 4:de pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.
Allsvenska reservlagsserien, 2:dra pris.

1952

Göteborgs-Alliansens träningsserie, 1:sta pris.

Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Centralföreningens mästerskap.

1953 Distriktsmästerskapet för seniorer.
Göteborgs-Alliansens träningsserie, B-lag, 1:sta pris.
Göteborgs-serien reservklass I (reservlag II) 2:dra pris.

Göteborgs-serien juniorklass VII (jun.-lag II) 1:sta pris.
1954 Distriktsmästerskapet för juniorer.

Svenska Mästerskapet för juniorer, 2:dra pris.
Göteborgs-Alliansens träningsserie,

Representationslagets matcher 1904—1954.

Mot Svenska klubblag.
Alingsås IF

AIK

Annedals FF

Annedals IF

Arvika BK

Backa IF

Billingsfors IK
BK Derby
BK Häcken

BK Kenty

BK Parker
BK Renitz

Bollsta IK

Brynäs IF

Degerfors IF
Deje IK

Djurgårdens IF
Domsjö 1F

Emmaboda 1S

Falkenbergs FF
Fässbergs IF

Gnosjö IF
Godhems BK
Gårda BK
Gävle IF
Göteborgs Amatörklubb
GAIS
Göteborgs FF

Göteborgs IS
Hallstahammars SK

Halmstads BK

Alingsås
Stockholm
Göteborg
Göteborg
Arvika

Göteborg
Billingsfors
Linköping
Göteborg
Linköping
Göteborg
Göteborg
Bollstabruk
Brynäs

Degerfors

Deje

Stockholm
Domsjö

Emmaboda

Falkenberg
Mölndal

Gnosjö

Göteborg

Göteborg

Gävle

Göteborg
Göteborg
Göteborg

Göteborg
Hallstahammar

Halmstad
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26 181—161
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10— 0

13— 1

5— 0

11— 2

12— 0

I 7— 3

6— 1

7— 0

14— 3

7— 0

1— 0

10 -42— 47

4— 1

14 -93— 68

8— 4

2— 2

14— 3

35— 5

4— 1

5— 0

3 45— 18

3 26— 14

5— 1

45 347—237

6 54—43
11— 1
10— 1

4 75— 38
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Hammarby IF
Herrljunga SK

Hisingstads IS
Holmens IS

Hudiksvalls IF
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136. Råå IF Råå

137. Sandvikens ATK Sandviken

138. Sandvikens IF Sandviken

139. Sandviks IK Holmsund

140. Sanna IF Göteborg

141. Skara IF Skara

142. Skene IF Skene

143. Skogens IF Göteborg
144. Stattena IF Hälsingborg
145. Strands IF Hudiksvall

146. Sundsvalls GoIF Sundsvall

147. Surte IS Surte

148. Sävedalens IF Sävedalen

149. Söderhamns IF Söderhamn

150. Tidaholms GolF Tidaholm

151. Trollhättans IF Trollhättan

152. Utsiktens BK Göteborg
153. Vara SK Vara

154. Varbergs BoIS Varberg
155. Varbergs GolF Varberg
156. Vestermalms 1F Stockholm

157. Vestmanland/Nerike BK Västerås
158. Vetlanda GoIF Vetlanda

159. Vikingarna FK Stockholm
160. Vilans BoIS Kristianstad

161. Wäija-Dynäs IK Bollstabruk
162. Vänersborgs IF Vänersborg
163. Västerås IK Västerås

164. Västerås SK Västerås

165. Västra Frölunda 1F Göteborg
166. Växjö BK Växjö
167. Wäxjö FF Växjö
168. Ätvidabergs FF Ätvidaberg
169. Orebro SK Orebro

170. Orgryte IS Göteborg
171. IF Kamraterna Köping

172. Göteborgs Idrottsförbund Göteborgs
173. Bohus Bollklubb Bohus

Mot Svenska kombinationer.
Borås komb. lag
GAIS/IK Wega

GIF/Kubikenborg
Gästriklands komb. lag
Gävle komb. lag
Göteborgs komb. lag A
Göteborgs komb. lag B

Sp. v. 0 f
2 2

4 4
28 13 7 8

1 1
1 1
2 2
2 2
5 14 1
4 4
2 2
1 1
5 5
4 3 1
1 I
3 2 1
5 3 1 1
1 1
1 1
2 1 |
4 4
4 3 I
I 1
I I
2 2
1 1
1 1
6 6
4 3 I
1 1
6 6
I 1
I 1
2 2
14 10 3 I

176 86 35 55
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136. Råå IF Råå

137. Sandvikens ATK Sandviken

138. Sandvikens IF Sandviken

139. Sandviks IK Holmsund

140. Sanna IF Göteborg

141. Skara IF Skara

142. Skene IF Skene

143. Skogens IF Göteborg
144. Stattena IF Hälsingborg
145. Strands IF Hudiksvall

146. Sundsvalls GoIF Sundsvall

147. Surte IS Surte

148. Sävedalens IF Sävedalen

149. Söderhamns IF Söderhamn

150. Tidaholms GolF Tidaholm

151. Trollhättans IF Trollhättan

152. Utsiktens BK Göteborg
153. Vara SK Vara

154. Varbergs BoIS Varberg
155. Varbergs GolF Varberg
156. Vestermalms 1F Stockholm

157. Vestmanland/Nerike BK Västerås
158. Vetlanda GoIF Vetlanda

159. Vikingarna FK Stockholm
160. Vilans BoIS Kristianstad

161. Wäija-Dynäs IK Bollstabruk
162. Vänersborgs IF Vänersborg
163. Västerås IK Västerås

164. Västerås SK Västerås

165. Västra Frölunda 1F Göteborg
166. Växjö BK Växjö
167. Wäxjö FF Växjö
168. Ätvidabergs FF Ätvidaberg
169. Orebro SK Orebro

170. Orgryte IS Göteborg
171. IF Kamraterna Köping

172. Göteborgs Idrottsförbund Göteborgs
173. Bohus Bollklubb Bohus

Mot Svenska kombinationer.
Borås komb. lag
GAIS/IK Wega

GIF/Kubikenborg
Gästriklands komb. lag
Gävle komb. lag
Göteborgs komb. lag A
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Sp. v. 0 f
2 2

4 4
28 13 7 8
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5 14 1
4 4
2 2
1 1
5 5
4 3 1
1 I
3 2 1
5 3 1 1
1 1
1 1
2 1 |
4 4
4 3 I
I 1
I I
2 2
1 1
1 1
6 6
4 3 I
1 1
6 6
I 1
I 1
2 2
14 10 3 I

176 86 35 55

B
I
L
A
R
.

W
A
R

W
W

1 I

[ 1

1 I

3

1

3

1 1

1

1 1

1 2 1

N
E
N
M
N
R
E
R
N
N
A
R
R
E
N
M
N
S
=
L
A
O
R
O
O
O
W
R
E
E
S
R
B
O
L
W
N
O
N
R
O
A
O

M
N

L
e
W
W

w
w

W
W

u
n

N
N

O
V
M
S
W
—
r
A

v
i

A
n

156

136. Råå IF Råå

137. Sandvikens ATK Sandviken

138. Sandvikens IF Sandviken

139. Sandviks IK Holmsund

140. Sanna IF Göteborg

141. Skara IF Skara

142. Skene IF Skene

143. Skogens IF Göteborg
144. Stattena IF Hälsingborg
145. Strands IF Hudiksvall

146. Sundsvalls GoIF Sundsvall

147. Surte IS Surte

148. Sävedalens IF Sävedalen

149. Söderhamns IF Söderhamn

150. Tidaholms GolF Tidaholm

151. Trollhättans IF Trollhättan

152. Utsiktens BK Göteborg
153. Vara SK Vara

154. Varbergs BoIS Varberg
155. Varbergs GolF Varberg
156. Vestermalms 1F Stockholm

157. Vestmanland/Nerike BK Västerås
158. Vetlanda GoIF Vetlanda

159. Vikingarna FK Stockholm
160. Vilans BoIS Kristianstad

161. Wäija-Dynäs IK Bollstabruk
162. Vänersborgs IF Vänersborg
163. Västerås IK Västerås

164. Västerås SK Västerås

165. Västra Frölunda 1F Göteborg
166. Växjö BK Växjö
167. Wäxjö FF Växjö
168. Ätvidabergs FF Ätvidaberg
169. Orebro SK Orebro

170. Orgryte IS Göteborg
171. IF Kamraterna Köping

172. Göteborgs Idrottsförbund Göteborgs
173. Bohus Bollklubb Bohus

Mot Svenska kombinationer.
Borås komb. lag
GAIS/IK Wega

GIF/Kubikenborg
Gästriklands komb. lag
Gävle komb. lag
Göteborgs komb. lag A
Göteborgs komb. lag B

Sp. v. 0 f
2 2

4 4
28 13 7 8

1 1
1 1
2 2
2 2
5 14 1
4 4
2 2
1 1
5 5
4 3 1
1 I
3 2 1
5 3 1 1
1 1
1 1
2 1 |
4 4
4 3 I
I 1
I I
2 2
1 1
1 1
6 6
4 3 I
1 1
6 6
I 1
I 1
2 2
14 10 3 I

176 86 35 55

B
I
L
A
R
.

W
A
R

W
W

1 I

[ 1

1 I

3

1

3

1 1

1

1 1

1 2 1

N
E
N
M
N
R
E
R
N
N
A
R
R
E
N
M
N
S
=
L
A
O
R
O
O
O
W
R
E
E
S
R
B
O
L
W
N
O
N
R
O
A
O

M
N

L
e
W
W

w
w

W
W

u
n

N
N

O
V
M
S
W
—
r
A

v
i

A
n

156

136. Råå IF Råå

137. Sandvikens ATK Sandviken

138. Sandvikens IF Sandviken

139. Sandviks IK Holmsund

140. Sanna IF Göteborg

141. Skara IF Skara

142. Skene IF Skene

143. Skogens IF Göteborg
144. Stattena IF Hälsingborg
145. Strands IF Hudiksvall

146. Sundsvalls GoIF Sundsvall

147. Surte IS Surte

148. Sävedalens IF Sävedalen

149. Söderhamns IF Söderhamn

150. Tidaholms GolF Tidaholm

151. Trollhättans IF Trollhättan

152. Utsiktens BK Göteborg
153. Vara SK Vara

154. Varbergs BoIS Varberg
155. Varbergs GolF Varberg
156. Vestermalms 1F Stockholm

157. Vestmanland/Nerike BK Västerås
158. Vetlanda GoIF Vetlanda

159. Vikingarna FK Stockholm
160. Vilans BoIS Kristianstad

161. Wäija-Dynäs IK Bollstabruk
162. Vänersborgs IF Vänersborg
163. Västerås IK Västerås

164. Västerås SK Västerås

165. Västra Frölunda 1F Göteborg
166. Växjö BK Växjö
167. Wäxjö FF Växjö
168. Ätvidabergs FF Ätvidaberg
169. Orebro SK Orebro

170. Orgryte IS Göteborg
171. IF Kamraterna Köping

172. Göteborgs Idrottsförbund Göteborgs
173. Bohus Bollklubb Bohus

Mot Svenska kombinationer.
Borås komb. lag
GAIS/IK Wega

GIF/Kubikenborg
Gästriklands komb. lag
Gävle komb. lag
Göteborgs komb. lag A
Göteborgs komb. lag B

Sp. v. 0 f
2 2

4 4
28 13 7 8

1 1
1 1
2 2
2 2
5 14 1
4 4
2 2
1 1
5 5
4 3 1
1 I
3 2 1
5 3 1 1
1 1
1 1
2 1 |
4 4
4 3 I
I 1
I I
2 2
1 1
1 1
6 6
4 3 I
1 1
6 6
I 1
I 1
2 2
14 10 3 I

176 86 35 55

B
I
L
A
R
.

W
A
R

W
W

1 I

[ 1

1 I

3

1

3

1 1

1

1 1

1 2 1

N
E
N
M
N
R
E
R
N
N
A
R
R
E
N
M
N
S
=
L
A
O
R
O
O
O
W
R
E
E
S
R
B
O
L
W
N
O
N
R
O
A
O

M
N

L
e
W
W

w
w

W
W

u
n

N
N

O
V
M
S
W
—
r
A

v
i

A
n

156

136. Råå IF Råå

137. Sandvikens ATK Sandviken

138. Sandvikens IF Sandviken

139. Sandviks IK Holmsund

140. Sanna IF Göteborg

141. Skara IF Skara

142. Skene IF Skene

143. Skogens IF Göteborg
144. Stattena IF Hälsingborg
145. Strands IF Hudiksvall

146. Sundsvalls GoIF Sundsvall

147. Surte IS Surte

148. Sävedalens IF Sävedalen

149. Söderhamns IF Söderhamn

150. Tidaholms GolF Tidaholm

151. Trollhättans IF Trollhättan

152. Utsiktens BK Göteborg
153. Vara SK Vara

154. Varbergs BoIS Varberg
155. Varbergs GolF Varberg
156. Vestermalms 1F Stockholm

157. Vestmanland/Nerike BK Västerås
158. Vetlanda GoIF Vetlanda

159. Vikingarna FK Stockholm
160. Vilans BoIS Kristianstad

161. Wäija-Dynäs IK Bollstabruk
162. Vänersborgs IF Vänersborg
163. Västerås IK Västerås

164. Västerås SK Västerås

165. Västra Frölunda 1F Göteborg
166. Växjö BK Växjö
167. Wäxjö FF Växjö
168. Ätvidabergs FF Ätvidaberg
169. Orebro SK Orebro

170. Orgryte IS Göteborg
171. IF Kamraterna Köping

172. Göteborgs Idrottsförbund Göteborgs
173. Bohus Bollklubb Bohus

Mot Svenska kombinationer.
Borås komb. lag
GAIS/IK Wega

GIF/Kubikenborg
Gästriklands komb. lag
Gävle komb. lag
Göteborgs komb. lag A
Göteborgs komb. lag B

Sp. v. 0 f
2 2

4 4
28 13 7 8

1 1
1 1
2 2
2 2
5 14 1
4 4
2 2
1 1
5 5
4 3 1
1 I
3 2 1
5 3 1 1
1 1
1 1
2 1 |
4 4
4 3 I
I 1
I I
2 2
1 1
1 1
6 6
4 3 I
1 1
6 6
I 1
I 1
2 2
14 10 3 I

176 86 35 55

B
I
L
A
R
.

W
A
R

W
W

1 I

[ 1

1 I

3

1

3

1 1

1

1 1

1 2 1

N
E
N
M
N
R
E
R
N
N
A
R
R
E
N
M
N
S
=
L
A
O
R
O
O
O
W
R
E
E
S
R
B
O
L
W
N
O
N
R
O
A
O

M
N

L
e
W
W

w
w

W
W

u
n

N
N

O
V
M
S
W
—
r
A

v
i

A
n

156

136. Råå IF Råå

137. Sandvikens ATK Sandviken

138. Sandvikens IF Sandviken

139. Sandviks IK Holmsund

140. Sanna IF Göteborg

141. Skara IF Skara

142. Skene IF Skene

143. Skogens IF Göteborg
144. Stattena IF Hälsingborg
145. Strands IF Hudiksvall

146. Sundsvalls GoIF Sundsvall

147. Surte IS Surte

148. Sävedalens IF Sävedalen

149. Söderhamns IF Söderhamn

150. Tidaholms GolF Tidaholm

151. Trollhättans IF Trollhättan

152. Utsiktens BK Göteborg
153. Vara SK Vara

154. Varbergs BoIS Varberg
155. Varbergs GolF Varberg
156. Vestermalms 1F Stockholm

157. Vestmanland/Nerike BK Västerås
158. Vetlanda GoIF Vetlanda

159. Vikingarna FK Stockholm
160. Vilans BoIS Kristianstad

161. Wäija-Dynäs IK Bollstabruk
162. Vänersborgs IF Vänersborg
163. Västerås IK Västerås

164. Västerås SK Västerås

165. Västra Frölunda 1F Göteborg
166. Växjö BK Växjö
167. Wäxjö FF Växjö
168. Ätvidabergs FF Ätvidaberg
169. Orebro SK Orebro

170. Orgryte IS Göteborg
171. IF Kamraterna Köping

172. Göteborgs Idrottsförbund Göteborgs
173. Bohus Bollklubb Bohus

Mot Svenska kombinationer.
Borås komb. lag
GAIS/IK Wega

GIF/Kubikenborg
Gästriklands komb. lag
Gävle komb. lag
Göteborgs komb. lag A
Göteborgs komb. lag B

Sp. v. 0 f
2 2

4 4
28 13 7 8

1 1
1 1
2 2
2 2
5 14 1
4 4
2 2
1 1
5 5
4 3 1
1 I
3 2 1
5 3 1 1
1 1
1 1
2 1 |
4 4
4 3 I
I 1
I I
2 2
1 1
1 1
6 6
4 3 I
1 1
6 6
I 1
I 1
2 2
14 10 3 I

176 86 35 55

B
I
L
A
R
.

W
A
R

W
W

1 I

[ 1

1 I

3

1

3

1 1

1

1 1

1 2 1

N
E
N
M
N
R
E
R
N
N
A
R
R
E
N
M
N
S
=
L
A
O
R
O
O
O
W
R
E
E
S
R
B
O
L
W
N
O
N
R
O
A
O

M
N

L
e
W
W

w
w

W
W

u
n

N
N

O
V
M
S
W
—
r
A

v
i

A
n



Göteborgs Småklubbars komb. lag
Halmstads komb. lag

Hälsinglands komb. lag
Jönköpings komb. lag
Kubikenborgs IF/Matfors komb. lag
Lundby IF/Hisingstads IS
Mölndalsalliansen

Sandvikens komb.
Stockholms komb. lag A
Sveriges Olympiska lag 1912
Sveriges Olympiska lag 1924
”Tigrarna” komb. Stockholmslag
Trollhättans komb. lag
Varbergs komb. lag
Vänersborgs komb. lag
Västmanlands komb. lag
Västsvenska serien 1912 komb. lag
Ädalen komb.
Ostra Alliansens Komb. lag (Elitserien)
OIS/GAIS komb.

Mot Utländska lag.
Belgien

Racing Club de Bruxelles Bryssel

Burma

Burma Komb. lag Rangoon

Burma komb. Armélag Rangoon

Canada
Manitoba All Stars Winnipeg

National. League Toronto

Danmark
Aalborg BK Aalborg

Aarhus GIF Aarhus

AB Köpenhamn

BK Chang Aalborg
BK Frem Köpenhamn
BK af 1893 Köpenhamn
Faelled-klubbarna Köpenhamn
Frederikshamns FIF Fredrikshamn
Horsens FSK Horsen

KB Köpenhamn

Komb. lag KB/B 1903 Köpenhamn
Komb.lag Staevnet Köpenhamn

Odense BK Odense
Vejle BK Vejle

Osterbro BK Köpenhamn
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Göteborgs Småklubbars komb. lag
Halmstads komb. lag

Hälsinglands komb. lag
Jönköpings komb. lag
Kubikenborgs IF/Matfors komb. lag
Lundby IF/Hisingstads IS
Mölndalsalliansen

Sandvikens komb.
Stockholms komb. lag A
Sveriges Olympiska lag 1912
Sveriges Olympiska lag 1924
”Tigrarna” komb. Stockholmslag
Trollhättans komb. lag
Varbergs komb. lag
Vänersborgs komb. lag
Västmanlands komb. lag
Västsvenska serien 1912 komb. lag
Ädalen komb.
Ostra Alliansens Komb. lag (Elitserien)
OIS/GAIS komb.

Mot Utländska lag.
Belgien

Racing Club de Bruxelles Bryssel

Burma
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Finland

Helsinki PS

IF Kamraterna

Komb. Finskt lag

Turun Pallosaura

Frankrike

Lille Sporting Club

Holland

Ajax FC

FC Football Club HBS

Haag's komb. lag
Heerlen stadslag

Indien

East Bengale Club
Indiens olympialag
Mohun Bagan

Irland

Belfast Celtic
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Vardar Skopje
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Odd BK

Sandaker Ski- och FK

SK Brann

SK 1910

Stavanger IF Bollklubb

Ski og Fotballklubb Lyn

Schweiz

Nordstern FC

Sovjetunionen
Dynamo

Spanien

AC de Bilbao
Barcelona FC

Madrid AC

Storbritannien
Arsenal FC

Blackburn Rovers FC

Bolton Wanderers FC

Chrystal Palace FC
Dumbarton FC

Hull City FC

Liverpool FC
Middlesex Wanderers FC

Newcastle United

Quinton AFC
West Ham United FC

Tjeckoslovakiet

Deutscher FC

Tyskland

Hannoverscher Sp. V
Wictoria Sp. V

Ungern

FTC

MTK

UTC

USA

Bethlehem Steel FC

Chicago All Stars

New England All Stars

New York All Stars

Ohio All Stars

Österrike

Admira Wiener SK

SK Rapid

Skien

Oslo

Bergen

Oslo

Stavanger

Oslo

Basel

Moskva

Bilbao

Barcelona

Madrid

London

Blackburn

Bolton

London

Dumbarton

Hull

Liverpool
London

Newcastle

London

London

Prag

Hannover

Berlin

Budapest
Budapest

Budapest

Bethlehem

Chicago

Ludlow

New York

Cleveland

Wien

Wien

Sp. v. 0 f mål
1 1 6— 0
11 4— 2
2 1 1 3— 3
1 1 4— 3
I 1 3— 2
7 4 1 2 18-17

1 1 3— 1

1 1 1-5

2 1 1 3—- 4

2 1 2— 4
1 1 4— 1

1 1 2-3
2 1 1 1— 2
1 1 1-3
1 1 1-3
1 1 0 1
1 1 1-2
1 1 1-4
1 1 2-3
2 2 0-7
1 1 2-4
1 1 2— 1

1 1 0-1

2 0 1 1l11— 4
1 1 3— 0

1 1 0-1
1 1 2—
1 3— 2

1 1 3— 1
1 1 3— 1
1 1 1— 1

7— 2
5— 0

1 1 0— 07
2 1 1 4— 3
 

1701 1027 279 393 5060-2569
24 matcher okända
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Debutår Debutår

Wallin, Nils ososoooosoooossseee era 1934 Uhlén, Erik ..ssssssssosssosssrn rea 1914

Wallin, Wiktor ......sssssssesoos 1932 Äkervall,j, Me sosoossssrsssss sons 1929

Wallman, Karl Erik .............. 1940 Öqvist, Gunnar .................. 1937

Werner, Gustaf ........ssososo ros 1935 Östergren, Äke .....osssssoserr rss 1939

Wentzel, Gunnar ..........ssoss> 1920 Östlund, Ernst .....s.ssssssssssrs ss 1925

Wentzel, Nils ..osssssossssererr res 1934

KLUBBREKORD.

100 yards Charles Luther 10,3 1913
100 meter Jan Carlsson 10,6 1954
200 ” »” 21,3 SD 1954

220 yards Charles Luther 23,3 1913

400 meter Jan Carlsson 48,5 1954
500 > K. G. Björk 1.07,4 1925

800 » 1.53,9 1933
880 yards » 1.56,0 1933

1.000 meter Rolf Gottfridsson 2.28,1 1954

1.500 >» Bo Wallin 3.56,2 1945
2.000 >» 5.27,4 1946
3.000 » 8.34,4 1945

Albert Gustafsson 8.34,4 1947
5.000 Erik Backman 14.51,0 1919

10.000 ,, - 31.13,7 D 1918
20.000 » Alex. Ahlgren 1.06.55,0 D 1912

25.000 Arvid Adamsson 1.29.03,4 1938

30.000 =, Alex. Ahlgren 1.38.29,0 D 1913

40.200 » 2.24.15,0 D 1912
1 -eng. mil Eric Söderbom 4.25,3 1922
2» » Curt Hellström 9.36,0 1936

I » » Alex. Ahlgren 15.10,0 1913
4 » » Erik Backman 19.56,4 1919
5» » , 24.44,4 D 1918
Timlöpning Alex. Ahlgren 18,122,3 m. D 1912

Hinderlöpning 3.000 m. Albert Gustafsson 9.23,8 1947

Häcklöpning 110 m. Olof Hedberg 16,0 1934
»” Tage Fransson 57,8 1951

Höjdhopp Bo Nordquist 188 1951

» u.a. Bengt Möllerström 154 1942

Längdhopp 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 Zerterquist 66,85 D 1950
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Släggkastning Bo Ericson 56,66 1941

Viktkastning ” 18,20 SD 1943
Femkamp . Edgar Gustafsson 2,977 poäng 1949

Tiokamp Tage Fransson 6,067 1951

Stafett 4X 100 m. E. Eriksson, H. Nestorsson

L. Olsson, J. Carlsson 43,3 1954

» 4X 400 m. H. Larsson, C. Rosengren,

T. Lindström, K. G. Björk 3.28,2 1934

» 4X 800 m. B. Hermansson, B. Wallin,

G. Myhrmarker, E. Malmsten 7,59,2 1946

» -4X1.500 m. E. Malmsten, G. Juhlin,

D. Andersson, B. Wallin 16.09,4 1946

» -100-+2004-300--400 m. E. Eriksson, L. Olsson

H. Nestorsson, J. Carlsson 2.00,1 1954

S = svenskt rekord
D — distriktsrekord -

Heders- och Vandringspriser
för alltid erövrade av föreningen samt gåvor.

Förteckningen upprättad i augusti månad 1954.

1. Långedragsstatyetten i fotboll, erövrat 1907, vandringspris.

2. Krokslättspokalen i fotboll, erövrat 1906, 1907, 1928, vandringspris.

3. Svensk-Norska fotbollpokalen mellan ”Lyn” och IFK, erövrat 1911, vandringspris.
4. Kamratpokalen i fotboll, erövrat 1909, 1910, 1912, 1913, 1914, vandringspris.

5. Göteborgspokalen i fotboll, erövrat 1912, 1913, 1914, vandringspris.

6. Borås Sportklubbs hederspris i terräng, erövrat 1914.
7. Borås Sportklubbs hederspris i terräng, erövrat 1915.
8. Borås Sportklubbs hederspris i terräng, erövrat 1916.
9. Borås Sportklubbs hederspris i terräng, erövrat 1916. (Juniorer)

10. Göteborgs Distrikts 1F:s vandringspris i terräng, erövrat 1914, 1915, 1916.
11. Göteborgs Tidningens hederspris i fotboll, erövrat 1915.
12. ”Bussey”-pokalen, vandringspris i Svenskaserien i fotboll, erövrat 1912—1913, 1913—1914,

1914—1915, 1915—1916, 1916—1917.

13. Brage-hornet, vandringspris i fotboll, erövrat 1912, 1914, 1917.

14. ”Fotbollspelaren”, hederspris i fotboll, erövrat 1917.
15. Borås Idrottsklubbs vandringspris i stafett 4X100 m.
16. Svenska Idrottsförbundets ordförandes hederspris i ”Göteborg runt”, erövrat 1917.
17. Landshövding von Sydows hederspris i fotboll Stockholm—Göteborg, crövrat 1918.
18. Svenska Centralföreningens för Idrottens främjande jubileumspris i Svenska Dagbladets

stafett, erövrat 1918.

19. Dir. M. Lyckholms vandringspris i laglöpning 5.000 m., erövrat 1913, 1914, 1918.

20. Göteborgs Aftonblads vandringspris i fotboll, KB—IFK, erövrat 1918, 1919, 1920.
21. Göteborgs Tidningens hederspris i ”Göteborg runt”, erövrat 1918.
22. Jönköpings IS:s hederspris i stafett 1.000 m., erövrat 1919.
23. Landshövding von Sydows hederspris i fotboll mot Betlehem Steel FC, erövrat 1919.
24. Orns, Horten, vandringspris i fotboll, erövrat 1918, 1920.
25. Göteborgs Tidningens hederspris i ”Göteborg runt”, erövrat 1919. :
26. Generalkonsul Axel A:son Johnssons hederspris i Svenska Dagbladets stafett, crövrat 1920.
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7. Borås Sportklubbs hederspris i terräng, erövrat 1915.
8. Borås Sportklubbs hederspris i terräng, erövrat 1916.
9. Borås Sportklubbs hederspris i terräng, erövrat 1916. (Juniorer)

10. Göteborgs Distrikts 1F:s vandringspris i terräng, erövrat 1914, 1915, 1916.
11. Göteborgs Tidningens hederspris i fotboll, erövrat 1915.
12. ”Bussey”-pokalen, vandringspris i Svenskaserien i fotboll, erövrat 1912—1913, 1913—1914,

1914—1915, 1915—1916, 1916—1917.

13. Brage-hornet, vandringspris i fotboll, erövrat 1912, 1914, 1917.

14. ”Fotbollspelaren”, hederspris i fotboll, erövrat 1917.
15. Borås Idrottsklubbs vandringspris i stafett 4X100 m.
16. Svenska Idrottsförbundets ordförandes hederspris i ”Göteborg runt”, erövrat 1917.
17. Landshövding von Sydows hederspris i fotboll Stockholm—Göteborg, crövrat 1918.
18. Svenska Centralföreningens för Idrottens främjande jubileumspris i Svenska Dagbladets

stafett, erövrat 1918.

19. Dir. M. Lyckholms vandringspris i laglöpning 5.000 m., erövrat 1913, 1914, 1918.

20. Göteborgs Aftonblads vandringspris i fotboll, KB—IFK, erövrat 1918, 1919, 1920.
21. Göteborgs Tidningens hederspris i ”Göteborg runt”, erövrat 1918.
22. Jönköpings IS:s hederspris i stafett 1.000 m., erövrat 1919.
23. Landshövding von Sydows hederspris i fotboll mot Betlehem Steel FC, erövrat 1919.
24. Orns, Horten, vandringspris i fotboll, erövrat 1918, 1920.
25. Göteborgs Tidningens hederspris i ”Göteborg runt”, erövrat 1919. :
26. Generalkonsul Axel A:son Johnssons hederspris i Svenska Dagbladets stafett, crövrat 1920.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

Göteborgs Tidningens vandringspris i ”Göteborg runt”, erövrat 1915, 1918, 1920.
Idrottsväns Hederspris i Svenska Dagbladets stafett, erövrat 1920.

Konsul Isaac Westergrens vandringspris i Kamratmästerskapen, erövrat 1920.
Sparta-statyetten, vandringspris i stafett 4X1.500 m. mellan IF Sparta—IFK, erövrat
1919, 1920.

Stjernepokalen, vandringspris i stafett 4X1.000 m. vid AIK:s Köpenhamns jubileums-
tävlingar. Erövrat 1920, 1921.

Orgrytes hederspris till bästa förening i tvekampen Göteborg—UOIS, fri idrott, erövrat
1920.

Göteborgs-Tidningens vandringspris i ”Göteborg runt”, erövrat 1921, 1922, 1923.
Ny Tids vandringspris i fotboll vid Arbetarfesten, erövrat 1921, 1923.
Görteborgs-Tidningens hederspris i Fotbollveckan, erövrat 1921.
Hederspris i stafett 4X200 m., erövrat 1922.

Göteborgs-Tidningens vandringspris i Vikingens terräng, erövrat 1925.

Juvelerare Oscar Sjögrens hederspris i fotboll, erövrat 1922.
Sportklubben Freidigs hederspris, erövrat 1923.
Lidols hederspris i fotboll, Göteborgsserien klass II, jun., erövrat 1921—1923.

2:dra lagpris i Svenska Mästerskapet i terräng, erövrat 1923.

Kungl. Bohusläns reg:tes IF hederspris i stafett, erövrat 1923.
K. Anderssons hederspris i fri idrott, ungdomstävlingar, erövrat 1924.
Göteborgs Morgonposts hederspris i budkavletävling, erövrat 1924.
Ajax-kvarnen i fotboll, erövrat 1924.

Göteborgs Morgonposts hederspris i orientering, erövrat 1925.
2:dra lagpris i stafett 4100 m. mellan OIS—IFK, erövrat 1925.
K. S.:s hederspris, 1:a lagpris i terräng klass I, erövrat 1925.
Göteborgs-Tidningens vandringspris i orientering, erövrat 1923, 1925, 1926.

Sundsvallsturnén, minnespokal i fotboll, erövrat 1926.

Fotbollsbladets hederspris i Triangelserien i fotboll, erövrat 1926.

RIK:s jubileumsterräng, lagpris, erövrat 1926.

Dodge-pokalen, vandringspris i fotboll mot IFK Norrköping, erövrat 1924, 1925, 1926.
Hederspris i korgboll, klass II, erövrat 1928.

1:a pris i stafett 1.500 m. vid OIS tävl., erövrat 1926.
Fru Wijks hederspris i Landalas terräng, juniorer, erövrat 1926.
1:a lagpris vid ÖIS budkavletävling, erövrat 1926.
2:dra lagpris vid OIS budkavletävling, erövrat 1926.
3:dje lagpris vid DIS budkavletävling, erövrat 1926.
GAIS” vandringspris vid Landalas terräng, erövrat 1925, 1926, 1927.

Ekmarks vandringspris vid Vikingens terräng klass II, erövrat 1925, 1927.
Torshaugs-statyetten, vandringspris i intern. terräng, erövrat 1917, 1918, 1922.

AT-pipans vandringspris i IFK:s terräng, erövrat 1925, 1926.
Robert Rydins A/B, Borås, hederspris i ”Borås runt”, erövrat 1928.
Hotel Borås, hederspris i ”Borås runt”, erövrat 1928.
MA(LI:s hederspris, 3:e pris i ”Malmö runt”, erövrat 1928.
Adielssons Hederspris, lagpris klass III i Landalas terräng, erövrat 1928.
GDIF:s hederspris, 2:dra pris i tävlan om ”Belöningspriset” i fri idrott, erövrat 1928.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1920.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1924.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, oldboys, erövrat 1925.
Göteborgs-Tidningens hederspris, 1:a pris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1915.
Göteborgs-Tidningens jubileumspokal vid ”Göteborgs runt”, erövrat 1926.
GDIF:s hederspris, 2:dra pris juniorer vid ”Göteborg runt”, erövrat 1926.
GDIF:s hederspris, 1:a pris oldboys vid ”Göteborg runt”, erövrat 1926.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1926.
Göteborgs-Tidningens hederspris, 1:a pris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1927.
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27.

28.
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31.

32.

Göteborgs Tidningens vandringspris i ”Göteborg runt”, erövrat 1915, 1918, 1920.
Idrottsväns Hederspris i Svenska Dagbladets stafett, erövrat 1920.

Konsul Isaac Westergrens vandringspris i Kamratmästerskapen, erövrat 1920.
Sparta-statyetten, vandringspris i stafett 4X1.500 m. mellan IF Sparta—IFK, erövrat
1919, 1920.

Stjernepokalen, vandringspris i stafett 4X1.000 m. vid AIK:s Köpenhamns jubileums-
tävlingar. Erövrat 1920, 1921.

Orgrytes hederspris till bästa förening i tvekampen Göteborg—UOIS, fri idrott, erövrat
1920.

Göteborgs-Tidningens vandringspris i ”Göteborg runt”, erövrat 1921, 1922, 1923.
Ny Tids vandringspris i fotboll vid Arbetarfesten, erövrat 1921, 1923.
Görteborgs-Tidningens hederspris i Fotbollveckan, erövrat 1921.
Hederspris i stafett 4X200 m., erövrat 1922.

Göteborgs-Tidningens vandringspris i Vikingens terräng, erövrat 1925.

Juvelerare Oscar Sjögrens hederspris i fotboll, erövrat 1922.
Sportklubben Freidigs hederspris, erövrat 1923.
Lidols hederspris i fotboll, Göteborgsserien klass II, jun., erövrat 1921—1923.

2:dra lagpris i Svenska Mästerskapet i terräng, erövrat 1923.

Kungl. Bohusläns reg:tes IF hederspris i stafett, erövrat 1923.
K. Anderssons hederspris i fri idrott, ungdomstävlingar, erövrat 1924.
Göteborgs Morgonposts hederspris i budkavletävling, erövrat 1924.
Ajax-kvarnen i fotboll, erövrat 1924.

Göteborgs Morgonposts hederspris i orientering, erövrat 1925.
2:dra lagpris i stafett 4100 m. mellan OIS—IFK, erövrat 1925.
K. S.:s hederspris, 1:a lagpris i terräng klass I, erövrat 1925.
Göteborgs-Tidningens vandringspris i orientering, erövrat 1923, 1925, 1926.

Sundsvallsturnén, minnespokal i fotboll, erövrat 1926.

Fotbollsbladets hederspris i Triangelserien i fotboll, erövrat 1926.

RIK:s jubileumsterräng, lagpris, erövrat 1926.

Dodge-pokalen, vandringspris i fotboll mot IFK Norrköping, erövrat 1924, 1925, 1926.
Hederspris i korgboll, klass II, erövrat 1928.

1:a pris i stafett 1.500 m. vid OIS tävl., erövrat 1926.
Fru Wijks hederspris i Landalas terräng, juniorer, erövrat 1926.
1:a lagpris vid ÖIS budkavletävling, erövrat 1926.
2:dra lagpris vid OIS budkavletävling, erövrat 1926.
3:dje lagpris vid DIS budkavletävling, erövrat 1926.
GAIS” vandringspris vid Landalas terräng, erövrat 1925, 1926, 1927.

Ekmarks vandringspris vid Vikingens terräng klass II, erövrat 1925, 1927.
Torshaugs-statyetten, vandringspris i intern. terräng, erövrat 1917, 1918, 1922.

AT-pipans vandringspris i IFK:s terräng, erövrat 1925, 1926.
Robert Rydins A/B, Borås, hederspris i ”Borås runt”, erövrat 1928.
Hotel Borås, hederspris i ”Borås runt”, erövrat 1928.
MA(LI:s hederspris, 3:e pris i ”Malmö runt”, erövrat 1928.
Adielssons Hederspris, lagpris klass III i Landalas terräng, erövrat 1928.
GDIF:s hederspris, 2:dra pris i tävlan om ”Belöningspriset” i fri idrott, erövrat 1928.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1920.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1924.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, oldboys, erövrat 1925.
Göteborgs-Tidningens hederspris, 1:a pris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1915.
Göteborgs-Tidningens jubileumspokal vid ”Göteborgs runt”, erövrat 1926.
GDIF:s hederspris, 2:dra pris juniorer vid ”Göteborg runt”, erövrat 1926.
GDIF:s hederspris, 1:a pris oldboys vid ”Göteborg runt”, erövrat 1926.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1926.
Göteborgs-Tidningens hederspris, 1:a pris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1927.
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27.
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31.

32.

Göteborgs Tidningens vandringspris i ”Göteborg runt”, erövrat 1915, 1918, 1920.
Idrottsväns Hederspris i Svenska Dagbladets stafett, erövrat 1920.

Konsul Isaac Westergrens vandringspris i Kamratmästerskapen, erövrat 1920.
Sparta-statyetten, vandringspris i stafett 4X1.500 m. mellan IF Sparta—IFK, erövrat
1919, 1920.

Stjernepokalen, vandringspris i stafett 4X1.000 m. vid AIK:s Köpenhamns jubileums-
tävlingar. Erövrat 1920, 1921.

Orgrytes hederspris till bästa förening i tvekampen Göteborg—UOIS, fri idrott, erövrat
1920.

Göteborgs-Tidningens vandringspris i ”Göteborg runt”, erövrat 1921, 1922, 1923.
Ny Tids vandringspris i fotboll vid Arbetarfesten, erövrat 1921, 1923.
Görteborgs-Tidningens hederspris i Fotbollveckan, erövrat 1921.
Hederspris i stafett 4X200 m., erövrat 1922.

Göteborgs-Tidningens vandringspris i Vikingens terräng, erövrat 1925.

Juvelerare Oscar Sjögrens hederspris i fotboll, erövrat 1922.
Sportklubben Freidigs hederspris, erövrat 1923.
Lidols hederspris i fotboll, Göteborgsserien klass II, jun., erövrat 1921—1923.

2:dra lagpris i Svenska Mästerskapet i terräng, erövrat 1923.

Kungl. Bohusläns reg:tes IF hederspris i stafett, erövrat 1923.
K. Anderssons hederspris i fri idrott, ungdomstävlingar, erövrat 1924.
Göteborgs Morgonposts hederspris i budkavletävling, erövrat 1924.
Ajax-kvarnen i fotboll, erövrat 1924.

Göteborgs Morgonposts hederspris i orientering, erövrat 1925.
2:dra lagpris i stafett 4100 m. mellan OIS—IFK, erövrat 1925.
K. S.:s hederspris, 1:a lagpris i terräng klass I, erövrat 1925.
Göteborgs-Tidningens vandringspris i orientering, erövrat 1923, 1925, 1926.

Sundsvallsturnén, minnespokal i fotboll, erövrat 1926.

Fotbollsbladets hederspris i Triangelserien i fotboll, erövrat 1926.

RIK:s jubileumsterräng, lagpris, erövrat 1926.

Dodge-pokalen, vandringspris i fotboll mot IFK Norrköping, erövrat 1924, 1925, 1926.
Hederspris i korgboll, klass II, erövrat 1928.

1:a pris i stafett 1.500 m. vid OIS tävl., erövrat 1926.
Fru Wijks hederspris i Landalas terräng, juniorer, erövrat 1926.
1:a lagpris vid ÖIS budkavletävling, erövrat 1926.
2:dra lagpris vid OIS budkavletävling, erövrat 1926.
3:dje lagpris vid DIS budkavletävling, erövrat 1926.
GAIS” vandringspris vid Landalas terräng, erövrat 1925, 1926, 1927.

Ekmarks vandringspris vid Vikingens terräng klass II, erövrat 1925, 1927.
Torshaugs-statyetten, vandringspris i intern. terräng, erövrat 1917, 1918, 1922.

AT-pipans vandringspris i IFK:s terräng, erövrat 1925, 1926.
Robert Rydins A/B, Borås, hederspris i ”Borås runt”, erövrat 1928.
Hotel Borås, hederspris i ”Borås runt”, erövrat 1928.
MA(LI:s hederspris, 3:e pris i ”Malmö runt”, erövrat 1928.
Adielssons Hederspris, lagpris klass III i Landalas terräng, erövrat 1928.
GDIF:s hederspris, 2:dra pris i tävlan om ”Belöningspriset” i fri idrott, erövrat 1928.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1920.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1924.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, oldboys, erövrat 1925.
Göteborgs-Tidningens hederspris, 1:a pris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1915.
Göteborgs-Tidningens jubileumspokal vid ”Göteborgs runt”, erövrat 1926.
GDIF:s hederspris, 2:dra pris juniorer vid ”Göteborg runt”, erövrat 1926.
GDIF:s hederspris, 1:a pris oldboys vid ”Göteborg runt”, erövrat 1926.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1926.
Göteborgs-Tidningens hederspris, 1:a pris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1927.
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Göteborgs Tidningens vandringspris i ”Göteborg runt”, erövrat 1915, 1918, 1920.
Idrottsväns Hederspris i Svenska Dagbladets stafett, erövrat 1920.

Konsul Isaac Westergrens vandringspris i Kamratmästerskapen, erövrat 1920.
Sparta-statyetten, vandringspris i stafett 4X1.500 m. mellan IF Sparta—IFK, erövrat
1919, 1920.

Stjernepokalen, vandringspris i stafett 4X1.000 m. vid AIK:s Köpenhamns jubileums-
tävlingar. Erövrat 1920, 1921.

Orgrytes hederspris till bästa förening i tvekampen Göteborg—UOIS, fri idrott, erövrat
1920.

Göteborgs-Tidningens vandringspris i ”Göteborg runt”, erövrat 1921, 1922, 1923.
Ny Tids vandringspris i fotboll vid Arbetarfesten, erövrat 1921, 1923.
Görteborgs-Tidningens hederspris i Fotbollveckan, erövrat 1921.
Hederspris i stafett 4X200 m., erövrat 1922.

Göteborgs-Tidningens vandringspris i Vikingens terräng, erövrat 1925.

Juvelerare Oscar Sjögrens hederspris i fotboll, erövrat 1922.
Sportklubben Freidigs hederspris, erövrat 1923.
Lidols hederspris i fotboll, Göteborgsserien klass II, jun., erövrat 1921—1923.

2:dra lagpris i Svenska Mästerskapet i terräng, erövrat 1923.

Kungl. Bohusläns reg:tes IF hederspris i stafett, erövrat 1923.
K. Anderssons hederspris i fri idrott, ungdomstävlingar, erövrat 1924.
Göteborgs Morgonposts hederspris i budkavletävling, erövrat 1924.
Ajax-kvarnen i fotboll, erövrat 1924.

Göteborgs Morgonposts hederspris i orientering, erövrat 1925.
2:dra lagpris i stafett 4100 m. mellan OIS—IFK, erövrat 1925.
K. S.:s hederspris, 1:a lagpris i terräng klass I, erövrat 1925.
Göteborgs-Tidningens vandringspris i orientering, erövrat 1923, 1925, 1926.

Sundsvallsturnén, minnespokal i fotboll, erövrat 1926.

Fotbollsbladets hederspris i Triangelserien i fotboll, erövrat 1926.

RIK:s jubileumsterräng, lagpris, erövrat 1926.

Dodge-pokalen, vandringspris i fotboll mot IFK Norrköping, erövrat 1924, 1925, 1926.
Hederspris i korgboll, klass II, erövrat 1928.

1:a pris i stafett 1.500 m. vid OIS tävl., erövrat 1926.
Fru Wijks hederspris i Landalas terräng, juniorer, erövrat 1926.
1:a lagpris vid ÖIS budkavletävling, erövrat 1926.
2:dra lagpris vid OIS budkavletävling, erövrat 1926.
3:dje lagpris vid DIS budkavletävling, erövrat 1926.
GAIS” vandringspris vid Landalas terräng, erövrat 1925, 1926, 1927.

Ekmarks vandringspris vid Vikingens terräng klass II, erövrat 1925, 1927.
Torshaugs-statyetten, vandringspris i intern. terräng, erövrat 1917, 1918, 1922.

AT-pipans vandringspris i IFK:s terräng, erövrat 1925, 1926.
Robert Rydins A/B, Borås, hederspris i ”Borås runt”, erövrat 1928.
Hotel Borås, hederspris i ”Borås runt”, erövrat 1928.
MA(LI:s hederspris, 3:e pris i ”Malmö runt”, erövrat 1928.
Adielssons Hederspris, lagpris klass III i Landalas terräng, erövrat 1928.
GDIF:s hederspris, 2:dra pris i tävlan om ”Belöningspriset” i fri idrott, erövrat 1928.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1920.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1924.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, oldboys, erövrat 1925.
Göteborgs-Tidningens hederspris, 1:a pris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1915.
Göteborgs-Tidningens jubileumspokal vid ”Göteborgs runt”, erövrat 1926.
GDIF:s hederspris, 2:dra pris juniorer vid ”Göteborg runt”, erövrat 1926.
GDIF:s hederspris, 1:a pris oldboys vid ”Göteborg runt”, erövrat 1926.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1926.
Göteborgs-Tidningens hederspris, 1:a pris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1927.
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Göteborgs-Tidningens hederspris, 1:a pris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1929.

Göteborgs-Tidningens hederspris, 3:dje pris lilla banan vid ”Göteborg runt”, erövrat 1929.

Hederspris, Svenska Mästerskapet i fotboll, erövrat 1908.

Göteborgs Morgonposts vandringspris vid Landalas terräng, erövrat 1927, 1928, 1929,

1:a pris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1923.

Minnespokal från KB vid jubileet 1929.

Minnesskål från OIS vid jubileet 1929.

Minnesskål från GAIS vid jubileet 1929.

GDIF:s belöningspris II i fri idrott, erövrat 1929.

Göteborgs-Tidningens hederspris, 1:a pris vid fotbollveckan, erövrat 1930.

Minnespris från Tidaholms GIF i fotboll, erövrat 1930.
Hederspris i bowling mellan Göteborg—Malmö, erövrat 1930.

GDIF:s belöningspris III i fri idrott, erövrat 1939.
Tändsticksfabrikens personals hederspris vid ”Uddevalla runt”, erövrat 1930.

Hederspris vid MAI:s 3:e propagandalöpning, erövrat 1930.
Döderhultargrupp (8 pjäser) skänkt av Skeppsred. Arthur Wingren.

Lundbytipsets hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1931.
UIS” Atletsekt:s hederspris vid ”Uddevalla runt”, erövrat 1931.

Centralstyrelsens hederspris i bowling, lagpris, erövrat 1931.
Galliganis hederspris vid Landalas terräng, erövrat 1931.

GDIF:s belöningspris II, i fri idrott, erövrat 1931.
UIS” styrelses hederspris vid ”Uddevalla runt”, erövrat 1931.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1931.

GDIF:s hederspris i fri idrott, erövrat 1932.
Kroppskulturs hederspris vid ”Uddevalla runt”, erövrat 1932.

GDIF:s hederspris, 3:e pris ungdomstävlingar i fri idrott, erövrat 1932.

Centralstyrelsens hederspris i bowling, erövrat 1932.

Minnestallrik från Härnösand, fotboll 1932.

Schwartzmans arbetares hederspris vid ”Uddevalla runt”, erövrat 1932.

KKK:s vandringspris i Bowling, erövrat 1932, 1933, 1934.

Morgontidningens hederspris i resultatgränstävlingar, fri idrott, erövrat 1933.

GAIS” hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1933.
Minnestallrik från Vadstena GIF, fri idrott 1933.

Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1933.
Kroppskulturs hederspris vid ”Uddevalla runt”, erövrat 1933.

UIS” hederspris vid ”Uddevalla runt”, erövrat 1933.

UIS” Cykelsektions hederspris vid ”Uddevalla runt”, erövrat 1933.
GDIF:s belöningspris IV i fri idrott, erövrat 1933.

Greve Erik von Rosens vandringspris i stafett 4X<100 m. vid IFK-mästerskapen, erövrat

1934.

Göteborgs-Postens hederspris vid Lundbystafetten, erövrat 1934,
Minnestallrik från IFK Karlskrona, fotboll 1934.

A/B Borås Banks hederspris vid ”Borås runt”, erövrat 1934.

Generalkonsul E. Åkerlunds hederspris vid ”Idrottens dag” 1934.

A/B Merinos hederspris vid ”Borås runt”, erövrat 1934.
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Dir. Julius Rohtenbergs hederspris i bowling, erövrat 1934.
OIS” hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1930.

Victor Balcks-plaketten vid ”Fri-idrottsdagen” 1934
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Westins hederspris till bästa Göteborgsförening vid ”Idrottens dag” 1934.
Föreningen GGF:s vandringspris i klass III vid Landalas terräng, erövrat 1934.
Kurirens personäls vandringspris vid ”Uddevalla runt” juniorer, erövrat 1930, 1931, 1934.

Törner & Sandströms hederspris till bästa Göteborgsklubb i klass III vid Vikingens
terräng, erövrat 1934.

Idrottsväns lagpris i klass II vid Landalas terräng, erövrat 1927.
UIS” styrelses hederspris vid ”Uddevalla runt”, erövrat 1932.

Wretströms Kafé:s hederspris vid Lundbystafetten, erövrat 1934,
Minnespris i fotboll vid IFK—GAIS jubileumstävling 1934.
Carl O. Hellströms hederspris, lagpris vid IFK:s terräng 1935.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1935.

Göteborgs-Tidningens vandringspris vid ”Göteborg runt” erövrat 1927, 1929, 1935.
Järn-Sjögrens hederspris i fotboll vid IF Welox jubileumstävling 1935.
Föreningens Svenska Serien div. I hederspris för seger i Allsvenska Serien 1934—1935.

A/B Ferd. Lundquist & Co. hederspris i Lundbystafetten, erövrat 1935.
Wilkes vandringspris vid DM-tävlingarna i fri idrott 1931—1935.

Svenska Idrottsförbundets hederspris vid fri-idrottsdagarna 1935.
Centralföreningens vandringspris i fotboll, erövrat 1936.
Minnespokal i bowling från IFK Malmö 1936.
A/B Värnamo Gummifabriks hederspris i stafett 1.000 m., erövrat 1936.

1:a lagpris vid ”Frölunda runt”, erövrat 1936.
A/B Ferd. Lundquist & Co. hederspris vid Lundbystafetten, erövrat 1936.

Borås Banks hederspris vid ”Borås runt” erövrat 1937.

A/B Ähremarks Barnkläders hederspris vid ”Borås runt”, erövrat 1937.
GAIS” hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1937.
Frölunda-Alliansens hederspris vid ”Frölunda runt”, erövrat 1937.
GT:s redaktions hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1937.

Ordförandeklubba, skänkt av skeppsredare Arthur Wingren 1937.
Minnespokal i fotboll från Forshaga IF 1937.
Minnestallrik i fotboll från HPS—IFK, Helsinki 5/7 1937.
Dir. Kaleb Linders hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1938.

GT':s hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1938.
Frölunda-Alliansens hederspris vid ”Frölunda runt”, erövrat 1938.

Frölunda-Alliansens vandringspris vid ”Frölunda runt”, erövrat 1936, 1937, 1938.

Frölunda-Alliansens hederspris i klass II vid ”Frölunda runt”, erövrat 1938.

Frölunda-Alliansens hederspris i juniorklassen vid ”Frölunda runt”, erövrat 1938.

Varberg—Borås—Herrljunga Jv:s hederspris vid ”Borås runt”, erövrat 1938.

Minnespokal i fotboll från Moss Fotballklubbs Pinsekamp 1938.
Hederspris till segraren i Allsvenska reservlagsserien i fotboll 1937—1938.

Lagpris i Järnbrotts terräng klass III, erövrat 1938.

Hederspris vid Mölndals AIK:s jubileumstävling i fotboll 1938.
Ferd. Lundquist & Co. hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1939.

Göteborgs-Postens vandringspris i terränglöpning ”Ingsjön runt”, erövrat 1939.

IFK-skölden vid IFK-mästerskapen i fotboll, erövrat 1940.
Turitz & Co. hederspris i fotboll ATIK—IFK oldboys, erövrat 1941.
Bröd. Petterssons hederspris i fotboll vid Fässbergs jubileumstävling 1941.
GAIS” vandringspris i Vikingens terräng, juniorer, erövrat 1931, 1934, 1941.

Plakett av Svenska Bowlingförbundet 1942.
Adress av Göteborgs Bowlingförbund 1942.
Div. I-klubbarnas hederspris vid segern i Allsvenska Serien 1941—1942.
Hederspris i bowling mellan BK 3:an och IFK, erövrat 1942.
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Plakett av Svenska Bowlingförbundet 1942.
Adress av Göteborgs Bowlingförbund 1942.
Div. I-klubbarnas hederspris vid segern i Allsvenska Serien 1941—1942.
Hederspris i bowling mellan BK 3:an och IFK, erövrat 1942.

167

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155,

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

Westins hederspris till bästa Göteborgsförening vid ”Idrottens dag” 1934.
Föreningen GGF:s vandringspris i klass III vid Landalas terräng, erövrat 1934.
Kurirens personäls vandringspris vid ”Uddevalla runt” juniorer, erövrat 1930, 1931, 1934.

Törner & Sandströms hederspris till bästa Göteborgsklubb i klass III vid Vikingens
terräng, erövrat 1934.

Idrottsväns lagpris i klass II vid Landalas terräng, erövrat 1927.
UIS” styrelses hederspris vid ”Uddevalla runt”, erövrat 1932.

Wretströms Kafé:s hederspris vid Lundbystafetten, erövrat 1934,
Minnespris i fotboll vid IFK—GAIS jubileumstävling 1934.
Carl O. Hellströms hederspris, lagpris vid IFK:s terräng 1935.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1935.

Göteborgs-Tidningens vandringspris vid ”Göteborg runt” erövrat 1927, 1929, 1935.
Järn-Sjögrens hederspris i fotboll vid IF Welox jubileumstävling 1935.
Föreningens Svenska Serien div. I hederspris för seger i Allsvenska Serien 1934—1935.

A/B Ferd. Lundquist & Co. hederspris i Lundbystafetten, erövrat 1935.
Wilkes vandringspris vid DM-tävlingarna i fri idrott 1931—1935.

Svenska Idrottsförbundets hederspris vid fri-idrottsdagarna 1935.
Centralföreningens vandringspris i fotboll, erövrat 1936.
Minnespokal i bowling från IFK Malmö 1936.
A/B Värnamo Gummifabriks hederspris i stafett 1.000 m., erövrat 1936.

1:a lagpris vid ”Frölunda runt”, erövrat 1936.
A/B Ferd. Lundquist & Co. hederspris vid Lundbystafetten, erövrat 1936.

Borås Banks hederspris vid ”Borås runt” erövrat 1937.

A/B Ähremarks Barnkläders hederspris vid ”Borås runt”, erövrat 1937.
GAIS” hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1937.
Frölunda-Alliansens hederspris vid ”Frölunda runt”, erövrat 1937.
GT:s redaktions hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1937.

Ordförandeklubba, skänkt av skeppsredare Arthur Wingren 1937.
Minnespokal i fotboll från Forshaga IF 1937.
Minnestallrik i fotboll från HPS—IFK, Helsinki 5/7 1937.
Dir. Kaleb Linders hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1938.

GT':s hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1938.
Frölunda-Alliansens hederspris vid ”Frölunda runt”, erövrat 1938.

Frölunda-Alliansens vandringspris vid ”Frölunda runt”, erövrat 1936, 1937, 1938.

Frölunda-Alliansens hederspris i klass II vid ”Frölunda runt”, erövrat 1938.

Frölunda-Alliansens hederspris i juniorklassen vid ”Frölunda runt”, erövrat 1938.

Varberg—Borås—Herrljunga Jv:s hederspris vid ”Borås runt”, erövrat 1938.

Minnespokal i fotboll från Moss Fotballklubbs Pinsekamp 1938.
Hederspris till segraren i Allsvenska reservlagsserien i fotboll 1937—1938.

Lagpris i Järnbrotts terräng klass III, erövrat 1938.

Hederspris vid Mölndals AIK:s jubileumstävling i fotboll 1938.
Ferd. Lundquist & Co. hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1939.

Göteborgs-Postens vandringspris i terränglöpning ”Ingsjön runt”, erövrat 1939.

IFK-skölden vid IFK-mästerskapen i fotboll, erövrat 1940.
Turitz & Co. hederspris i fotboll ATIK—IFK oldboys, erövrat 1941.
Bröd. Petterssons hederspris i fotboll vid Fässbergs jubileumstävling 1941.
GAIS” vandringspris i Vikingens terräng, juniorer, erövrat 1931, 1934, 1941.

Plakett av Svenska Bowlingförbundet 1942.
Adress av Göteborgs Bowlingförbund 1942.
Div. I-klubbarnas hederspris vid segern i Allsvenska Serien 1941—1942.
Hederspris i bowling mellan BK 3:an och IFK, erövrat 1942.

167

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155,

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

Westins hederspris till bästa Göteborgsförening vid ”Idrottens dag” 1934.
Föreningen GGF:s vandringspris i klass III vid Landalas terräng, erövrat 1934.
Kurirens personäls vandringspris vid ”Uddevalla runt” juniorer, erövrat 1930, 1931, 1934.

Törner & Sandströms hederspris till bästa Göteborgsklubb i klass III vid Vikingens
terräng, erövrat 1934.

Idrottsväns lagpris i klass II vid Landalas terräng, erövrat 1927.
UIS” styrelses hederspris vid ”Uddevalla runt”, erövrat 1932.

Wretströms Kafé:s hederspris vid Lundbystafetten, erövrat 1934,
Minnespris i fotboll vid IFK—GAIS jubileumstävling 1934.
Carl O. Hellströms hederspris, lagpris vid IFK:s terräng 1935.
Göteborgs-Tidningens hederspris vid ”Göteborg runt”, erövrat 1935.

Göteborgs-Tidningens vandringspris vid ”Göteborg runt” erövrat 1927, 1929, 1935.
Järn-Sjögrens hederspris i fotboll vid IF Welox jubileumstävling 1935.
Föreningens Svenska Serien div. I hederspris för seger i Allsvenska Serien 1934—1935.

A/B Ferd. Lundquist & Co. hederspris i Lundbystafetten, erövrat 1935.
Wilkes vandringspris vid DM-tävlingarna i fri idrott 1931—1935.

Svenska Idrottsförbundets hederspris vid fri-idrottsdagarna 1935.
Centralföreningens vandringspris i fotboll, erövrat 1936.
Minnespokal i bowling från IFK Malmö 1936.
A/B Värnamo Gummifabriks hederspris i stafett 1.000 m., erövrat 1936.

1:a lagpris vid ”Frölunda runt”, erövrat 1936.
A/B Ferd. Lundquist & Co. hederspris vid Lundbystafetten, erövrat 1936.

Borås Banks hederspris vid ”Borås runt” erövrat 1937.

A/B Ähremarks Barnkläders hederspris vid ”Borås runt”, erövrat 1937.
GAIS” hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1937.
Frölunda-Alliansens hederspris vid ”Frölunda runt”, erövrat 1937.
GT:s redaktions hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1937.

Ordförandeklubba, skänkt av skeppsredare Arthur Wingren 1937.
Minnespokal i fotboll från Forshaga IF 1937.
Minnestallrik i fotboll från HPS—IFK, Helsinki 5/7 1937.
Dir. Kaleb Linders hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1938.

GT':s hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1938.
Frölunda-Alliansens hederspris vid ”Frölunda runt”, erövrat 1938.

Frölunda-Alliansens vandringspris vid ”Frölunda runt”, erövrat 1936, 1937, 1938.

Frölunda-Alliansens hederspris i klass II vid ”Frölunda runt”, erövrat 1938.

Frölunda-Alliansens hederspris i juniorklassen vid ”Frölunda runt”, erövrat 1938.

Varberg—Borås—Herrljunga Jv:s hederspris vid ”Borås runt”, erövrat 1938.

Minnespokal i fotboll från Moss Fotballklubbs Pinsekamp 1938.
Hederspris till segraren i Allsvenska reservlagsserien i fotboll 1937—1938.

Lagpris i Järnbrotts terräng klass III, erövrat 1938.

Hederspris vid Mölndals AIK:s jubileumstävling i fotboll 1938.
Ferd. Lundquist & Co. hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1939.

Göteborgs-Postens vandringspris i terränglöpning ”Ingsjön runt”, erövrat 1939.

IFK-skölden vid IFK-mästerskapen i fotboll, erövrat 1940.
Turitz & Co. hederspris i fotboll ATIK—IFK oldboys, erövrat 1941.
Bröd. Petterssons hederspris i fotboll vid Fässbergs jubileumstävling 1941.
GAIS” vandringspris i Vikingens terräng, juniorer, erövrat 1931, 1934, 1941.

Plakett av Svenska Bowlingförbundet 1942.
Adress av Göteborgs Bowlingförbund 1942.
Div. I-klubbarnas hederspris vid segern i Allsvenska Serien 1941—1942.
Hederspris i bowling mellan BK 3:an och IFK, erövrat 1942.

167



180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199,

200,

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

168

Vandringspris i bowling mellan 1FK Borås—IFK, erövrat 1939, 1940, 1942.

2:dra pris i Wegaserien för juniorer, fri idrott, erövrat 1943.

Minnespokal i fotboll från Vasalunds IF:s Ungdomssektion 1943.

Ny Tids vandringspris i Vikingens terrängklass III, erövrat 1934, 1935, 1943.

GAIS?” hederspris i ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1944.

RIK:s hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1944.

A/B Skyddskläders Hederspris vid ”Borås runt”, erövrat 1944.

Göteborgs-Postens hederspris vid Mölnlyckes terräng, erövrat 1944.

Minne från Norrlandsturnén i fotboll av Ängermanlands Fotbollförbund 1944.

Minnespokal i fotboll av Kuben—Matfors—IFK 1944.

Konstnär Gunnar Larssons vandringspris vid 1FK-mästerskapen i fri-idrott 1940—1944.

Jubileumspokal i fotboll vid GAIS—IFK—Elfsborgs jubileumstävlingar 1944.

Adress från IFK:s Centralstyrelse vid 40-årsjubiléet 1944.

Adress från Orgryte IS vid 40-årsjubiléet 1944.

Orreforsvas från GAIS vid 40-årsjubiléet.

Silvertallrik från AIK vid 40-årsjubiléet 1944.

2 st. silverfat från IF Elfsborg vid 40-årsjubiléet 1944.
Ordförandeklubba från IFK Eskilstuna vid 40-årsjubiléet 1944.
Rosenthal-vas från Centralföreningen vid 40-årsjubiléet 1944.
Eisers Tjänstemäns hederspris vid ”Borås runt”, erövrat 1938.
IK Wegas hederspris i Wegas juniorserie i fri idrott, erövrat 1945.

Orreforsskål, vandringspris i bowling mot IFK Malmö, erövrat 1943.
Ferd. Lundquists hederspris i fri idrott, erövrat 1945.
Plakett, segrare i Svenska serien, västra serien i fri idrott 1944.

Maltegies hederspris, lagpris klass II Mölnlyckes terräng 1945.
IF Kvilles hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1945.

Valerius Hanssons hederspris i fri idrott, erövrat 1946.

Gravsjöpojkarnas hederspris i gång ”Stråken runt”, erövrat 1945.

Mölnlycke IF jubileumspris i terräng klass I, erövrat 1946.

GAIS” hederspris vid ”Göteborg Tvärs”, erövrat 1946.
Göteborgs-Postens hederspris i fotboll vid RIK:s jubileumstävling 1946.
Strömman & Co. vandringspris i Mölnlyckes terräng, erövrat 1946,

1:a pris i 1FK-serien klass A i fri idrott, erövrat 1947.

Gassellpokalen i fotboll, vandringspris, erövrat 1946,
GB-kannan i bowling, erövrad 1947.

OIS hederspris i bowling, erövrat 1947.

Mölnlyckes Minuthandels vandringspris till bästa förening i Mölnlyckes terräng, erövrat
1947.

Lindmark & Nilssons hederspris i bowling 1922—1947.
Hederspris vid DM i budkavle 1947.
Hederspris i Holmenkollenstafetten 1947.

Läkerols hederspris i ”Frölunda runt”, erövrat 1947.

Hederspris i Holmenkollenstafetten 1948.

1:a pris i IFK-serien i fri idrott, erövrat 1948.
Olof Asklunds Hederspris vid DM i fälttävlan, erövrat 1948.
Plakett från Föreningen Svenska Serien div. I 20-årsjubileum 1948.

Nihlmarks Trävaru A/B lagpris i klass II vid Mölnlyckes terräng, erövrat 1949.
Hederspris i Holmenkollenstafetten 1949.
Minnespokal i fotboll från IFK Äbo, juniorer, 5/9 1949.
Minnestallrik i fotboll från Lahden Pallo Michet GIFK 7/9 1949.
Läkerols hederspris vid Gårda BK:s fotbollsturnering 1949.
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1:a pris i IFK-serien i fri idrott, erövrat 1948.
Olof Asklunds Hederspris vid DM i fälttävlan, erövrat 1948.
Plakett från Föreningen Svenska Serien div. I 20-årsjubileum 1948.

Nihlmarks Trävaru A/B lagpris i klass II vid Mölnlyckes terräng, erövrat 1949.
Hederspris i Holmenkollenstafetten 1949.
Minnespokal i fotboll från IFK Äbo, juniorer, 5/9 1949.
Minnestallrik i fotboll från Lahden Pallo Michet GIFK 7/9 1949.
Läkerols hederspris vid Gårda BK:s fotbollsturnering 1949.
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Minnespris i fotboll från KFUM:s juniorhold Esbjerg 1949.
Minnesplakett från Westgöta Gille i Chicago, Amerikaresan 1949.
O. M. Nordling Trophy i fotboll, Amerikaresan 1949,

Minnespris från Viking AC, Amerikaresan 1949.

Gruvlampa från Heerlen.
Amerikansk sidenfana med stång, Amerikaresan 1949.

Minnestallrik från IFK Oskarshamn fotboll 23/7 1949.
Minnestallrik från BK Drott, fotboll 3/9 1950.
Västra Frölunda IF hederspris vid jubileumsturnering i fotboll 1950.

Hederspris i bowling mellan IFK Malmö—IFK.
Torns Kläders vandringspris vid GBK:s 25-årsjubileum i bowling, erövrat 1947, 1948,

1951.

Artiums vandringspris vid ÖIS Bowlingsektions 25-årsjubileum i bowling, erövrat 1945,

1950, 1951.

Hederspris i fri-idrott, segrare i Svenska Serien, västra serien, erövrat 1952.

GP:s Hederspris vid RIK:s jubileumsturnering i fotboll, erövrat 1951.
Allsports vandringspris vid Centralföreningens fotbollmästerskap, erövrat 1952.
Minnestallrik från Sinsens IF, fotboll 4—6/7 1952.

Minnestavla från finska invalider vid 40-årsjubiléet 1944.
Tavla, 1:a pris i fri-idrott, IFK-serien 1950.
Hederspris i orientering vid SM i budkavle 1950.
Minnespris, gondol från IFA (Bengal) Calcutta, fotbollturnén 1951.
Westins Ateljés hederspris fri-idrott, IFK-serien 1952.
Minnestavla i fri idrott, segraren i klubbmatchen WSV Braunschweig—1IFK 19532.

Gruvhacka, minnespris i fri idrott från Hamm 1952.
Minnestallrik i orientering från Zörich 1953.
7-mannabudkavlen 1953.
Lagpris i orientering, Siljanskavlen 1953.
AIK:s vandringspris i gång, lagpris ”Brönnäs runt”, erövrat 1951, 1952, 1953.
Minnespris av Föreningen Svenska Serien div. I vid dess 25-årsjubiléum 1954.

Minnespokal i fotboll från Örn Horten 1904—1954.
Sveriges Militära Idrottsförbund, DM fälttävlan 1954, 2:dra lagpris.
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Johansson, Folke .........- 1944
Johanson, Herbert .......... 1930
Johansson, Holger .........- 1954
Johansson, Lorentz .......... 1949
Johansson, Rune ............ 1944

Johansson, Sigvard .......... 1949
Johnson, Helge .......ss.e+s 1949
Karlsson, Filip .........--. 1949
Krantz, Öscar ...........--> 1954

Larsson, Folke .....rer rr rea 1949

Larsson, Henry ............ 1954

Linde, Carl ....oo....s0so... 1930

Lundquist, Gösta .......... 1944
Lundquist, Per ...........s 1930

Lundquist, Per Olof ........ 1954

Magnusson, Gustaf .......... 1930
Mellberg, Torsten .......... 1930

Nilsson, Arvid .............- 1939

Nilsson, Gunnar ............ 1949

Nyberg, Arne ..........o.-> 1944
Olsson, Harry .........-.--.- 1949

Olsson, Leif .s.ososssccssrsrrs 1954

Otterblad, Ernst ............ 1954

Rydberg, Gunnar .......... 1939

Sandberg, Ragnar .......... 1934
Sandström, Gustaf .......... 1944

Schmidt, Gösta ............ 1954

Schramm, Ernst ............ 1942

Sjöholm, P. Å. sssssssssssrsna 1930
Sjölander, Gustaf .......... 1939
Skånberg, Alf .............. 1949

Stenholm, Charles .......... 1949

Stålros, Äke ........sssscssa 1939

Suber, Erik ..............0s. 1949

Sundborg, Einar ............ 1944
Svanborg, Erhard .......... 1930
Ternsand, Roy ............ 1954

Thorsenius, Allan .......... 1949

Wahlgren, Gösta ............ 1930

Waldenborg, Thure ........ 1930
Waller, Gustaf ............ 1934

Zetterquist, Ralp .......... 1954
Äberg, Per Olof ............ 1949

IFK:s Förtjänstmedalj i guld t. o. m. år 1934.

Herbert Johanson .......... 1919

Adolf Forsberg .....sscorss 1921

Carl Linde .....ssssssecee > 1923

Konrad Törnqvist .......... 1924

Gustaf Magnusson .......... 1929

Josef Holsner .......ssssest 1934
Thure Waldenborg ........-+ 1939
Erhard Svanborg .........- 1944
Ragnar Sandberg .......-.-- 1949
Gustaf Waller .....sssss-o0s> 1954

IFK:s Förtjänstmedalj i silver t. o. m. år 1954.

Albrechtson, Knut .......... 1924

Altjärn, Folke ............0. 1949

Andersson, Ernst ............ 1954

Andersson, Nils ............ 1934

Andersson, Oscar .......... 1934

Berg, Fritz o..sssscsccc--+> 1954

Berglund, Fritz ..........-- 1954
Björck, K. G. oooosssss ers 1936

Bohman, Gösta ............ 1949

Börjesson, Erik ............ 1919

Forsberg, Adolf ............ 1919
Gillås, Gillis .............. 1924

Grönvall, Nils ............ 1949

Gunnarsson, Gunnar ........ 1924

Hansson, Fritz ............ 1949

Hedén, Ernst G. ........s..vs 1934

Hjelm, Erik .......sssocsess 1924

Holsner, Josef .............. 1924

Johansson, Adolf .......... 1924
Johansson, Arvid ........«. 1949

Larsson, Erik .............. 1924

Linde, Carl ....ssssssessersa 1919

Lund, Valdus .......-..---> 1924

Lundquist, Gösta .......--> 1944

Lundquist, Per ...soocc0o-0> 1925
Magnusson, Gustaf .......... 1919

Magnusson, Werner .......: 1924

Mellberg, Torsten .......«..: 1924
Nilsson, Erik ......ssscscc-.> 1935

Olsson, Carl .sssscsserrset 1919

Rothenberg, Julius .......«.-- 1929

Rydberg, Gunnar .....-..+-- 1949

Sandberg, Ragnar .....-...-- 1929

Sandström, Gustaf .....-...-- 1944

Schramm, Ernst .......-...«- 1949

Sjölander, Gustaf ........e+ 1934
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Schramm, Ernst .......-...«- 1949
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Skänberg, Alf oosoosss00 ce ers 1954

Stålros, Äke ..oooosossssss sens 1937

Svanborg, Erhard ........o. 1929
Svensson, Henning .........- 1919

Söderbom, Erik ....o.oosos.0o> 1924

Ternsand, Ry ....sssossss so. 1954

IFK:s Förtjänstmedalj i brons t. o. m.

Ahlmén, Henry ......s...s0-0- 1919
Ahnsén, Sven .............. 1954

Andersson, Erik ............ 1924

Andersson, Ingvar .......... 1954
Andersson, Karl ............ 1919

Andersson, Oscar .......... 1929

Andersson, Theodor ........ 1919

Andersson, Torvald ........ 1919

Andreasson, Erik .......... 1934

Arlbrant, Erik ............ 1944

Augustsson, Nils ............ 1954

Backman, Erik ............ 1919

Bengtsson, Arthur .......... 1936

Berglund, Fritz ............ 1944
Bluhme, Yngve ............ 1944

Bohman, Gösta ............ 1937

Borsén, Rolf .............+. 1919

Broberg, Frans.............. 1919

Carlsson, Herbert .......... 1919

Carlsson, Georg ............ 1919

Carlsson, John ............ 1919
Corneliusson, Oscar ........ 1924

Dalman, Gösta ............ 1919

Eiserman, Erik .............. 1919

Fagrell, Arvid .............s 1919

Gillås, Gillis sooosoocoso.0. ss 1919

Grönvall, Nils ............ 1944

Gunnarsson, Gunnar ........ 1919

Hansson, Victor ............ 1929

Hansson, Åke Lennart ...... 1954

Hedén, Ernst G. ....ssovsssa 1929

Helgesson, Carl ............ 1919
Hellberg, Harry ............ 1919
Hermansson, William........ 1936

Hillensjö, Henry ............ 1954

Törnqvist, Konrad ...coc0s se. 1919

Wahlgren, Gunnar .......... 1924
Wahlgren, Gösta ...........> 1929

Waldenborg, Thure. ......... 1929

Waller, Gustaf «......rssss ess 1929

IFK:s Förtjänsttecken i guld t. o. m. år 1954.

Ahlberg, Gillis ............ 1929

Albrechtson, Knut .......... 1934

Andersson, Erik ............ 1929

Andersson, Erik ............ 1929

Andersson, Ernst ............ 1939

Andersson, Henry .......... 1954

Andersson, James .......... 1929

ar 1954.

Hjelm, Erik ....ssssos0scc 0. 1919

Holmgren, Knut ............ 1919

Holsner, Josef .............. 1919
Hysén, Erik ............o-.. 1954
Håkansson, Nils ............ 1954

Johansson, Adolf .........- 1919

Johansson, Arvid .......... 1944
Johansson, Karl .....sssscs0-. 1919

Johansson, Sven ............ 1924
Johnsson, Ernst ............ 1919
Karlsson, Gunnar .......... 1929

Larsson, Erik .............. 1919

Lewrén, GÖSta .............. 1939

Lund, Erik ................ 1919

Lund, Valdus .............. 1919

Lundquist, Gösta ............ 1919
Lundquist, Per Olof ........ 1954
Magnusson, Werner ........ 1919

Mellberg, Sigfrid .......... 1919
Mellberg, Torsten .......... 1919
Olsson, Enoch .............. 1919

Olsson, John .............. 1919
Pettersson, John ............ 1919

Rosell, Joel ssssssssserssr ora 1924

Rydberg, Anders .......... 1924
Rydberg, Gunnar .......... 1924
Rylander, Sven ..oosossscss 1919

Sandblom, Valter .......... 1934

Sandström, Herbert ........ 1924

Schmidt, Gösta ............ 1954

Skånberg, Alf sossosooosss es. 1949
Sörhall, Rune .............. 1954

Thorsenius, Allan .......... 1949

Törnqvist, Hugo ............ 1954

Äkerlund, Nils Gunnar ...... 1954

Andersson, Oscar .......... 1942

Arnesjö, Erik .............. 1929
Bengtsson, Arthur .......... 1934

Bengtsson, Holger .......... 1949
Berg, Fritz ................ 1944

Bergqvist, Erik ............ 1954
Björk, Karl-Gustaf .......... 1934
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IFK:s Förtjänstmedalj i brons t. o. m.
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Hansson, Victor ............ 1929

Hansson, Åke Lennart ...... 1954

Hedén, Ernst G. ....ssovsssa 1929

Helgesson, Carl ............ 1919
Hellberg, Harry ............ 1919
Hermansson, William........ 1936

Hillensjö, Henry ............ 1954

Törnqvist, Konrad ...coc0s se. 1919

Wahlgren, Gunnar .......... 1924
Wahlgren, Gösta ...........> 1929

Waldenborg, Thure. ......... 1929

Waller, Gustaf «......rssss ess 1929

IFK:s Förtjänsttecken i guld t. o. m. år 1954.

Ahlberg, Gillis ............ 1929

Albrechtson, Knut .......... 1934

Andersson, Erik ............ 1929

Andersson, Erik ............ 1929

Andersson, Ernst ............ 1939

Andersson, Henry .......... 1954

Andersson, James .......... 1929

ar 1954.

Hjelm, Erik ....ssssos0scc 0. 1919

Holmgren, Knut ............ 1919

Holsner, Josef .............. 1919
Hysén, Erik ............o-.. 1954
Håkansson, Nils ............ 1954

Johansson, Adolf .........- 1919

Johansson, Arvid .......... 1944
Johansson, Karl .....sssscs0-. 1919

Johansson, Sven ............ 1924
Johnsson, Ernst ............ 1919
Karlsson, Gunnar .......... 1929

Larsson, Erik .............. 1919

Lewrén, GÖSta .............. 1939

Lund, Erik ................ 1919

Lund, Valdus .............. 1919

Lundquist, Gösta ............ 1919
Lundquist, Per Olof ........ 1954
Magnusson, Werner ........ 1919

Mellberg, Sigfrid .......... 1919
Mellberg, Torsten .......... 1919
Olsson, Enoch .............. 1919

Olsson, John .............. 1919
Pettersson, John ............ 1919

Rosell, Joel ssssssssserssr ora 1924

Rydberg, Anders .......... 1924
Rydberg, Gunnar .......... 1924
Rylander, Sven ..oosossscss 1919

Sandblom, Valter .......... 1934

Sandström, Herbert ........ 1924

Schmidt, Gösta ............ 1954

Skånberg, Alf sossosooosss es. 1949
Sörhall, Rune .............. 1954

Thorsenius, Allan .......... 1949

Törnqvist, Hugo ............ 1954

Äkerlund, Nils Gunnar ...... 1954

Andersson, Oscar .......... 1942

Arnesjö, Erik .............. 1929
Bengtsson, Arthur .......... 1934

Bengtsson, Holger .......... 1949
Berg, Fritz ................ 1944

Bergqvist, Erik ............ 1954
Björk, Karl-Gustaf .......... 1934
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Skänberg, Alf oosoosss00 ce ers 1954

Stålros, Äke ..oooosossssss sens 1937

Svanborg, Erhard ........o. 1929
Svensson, Henning .........- 1919

Söderbom, Erik ....o.oosos.0o> 1924

Ternsand, Ry ....sssossss so. 1954

IFK:s Förtjänstmedalj i brons t. o. m.

Ahlmén, Henry ......s...s0-0- 1919
Ahnsén, Sven .............. 1954

Andersson, Erik ............ 1924

Andersson, Ingvar .......... 1954
Andersson, Karl ............ 1919

Andersson, Oscar .......... 1929

Andersson, Theodor ........ 1919

Andersson, Torvald ........ 1919

Andreasson, Erik .......... 1934

Arlbrant, Erik ............ 1944

Augustsson, Nils ............ 1954

Backman, Erik ............ 1919

Bengtsson, Arthur .......... 1936

Berglund, Fritz ............ 1944
Bluhme, Yngve ............ 1944

Bohman, Gösta ............ 1937

Borsén, Rolf .............+. 1919

Broberg, Frans.............. 1919

Carlsson, Herbert .......... 1919

Carlsson, Georg ............ 1919

Carlsson, John ............ 1919
Corneliusson, Oscar ........ 1924

Dalman, Gösta ............ 1919

Eiserman, Erik .............. 1919

Fagrell, Arvid .............s 1919

Gillås, Gillis sooosoocoso.0. ss 1919

Grönvall, Nils ............ 1944

Gunnarsson, Gunnar ........ 1919

Hansson, Victor ............ 1929

Hansson, Åke Lennart ...... 1954

Hedén, Ernst G. ....ssovsssa 1929

Helgesson, Carl ............ 1919
Hellberg, Harry ............ 1919
Hermansson, William........ 1936

Hillensjö, Henry ............ 1954

Törnqvist, Konrad ...coc0s se. 1919

Wahlgren, Gunnar .......... 1924
Wahlgren, Gösta ...........> 1929

Waldenborg, Thure. ......... 1929

Waller, Gustaf «......rssss ess 1929

IFK:s Förtjänsttecken i guld t. o. m. år 1954.

Ahlberg, Gillis ............ 1929

Albrechtson, Knut .......... 1934

Andersson, Erik ............ 1929

Andersson, Erik ............ 1929

Andersson, Ernst ............ 1939

Andersson, Henry .......... 1954

Andersson, James .......... 1929

ar 1954.

Hjelm, Erik ....ssssos0scc 0. 1919

Holmgren, Knut ............ 1919

Holsner, Josef .............. 1919
Hysén, Erik ............o-.. 1954
Håkansson, Nils ............ 1954

Johansson, Adolf .........- 1919

Johansson, Arvid .......... 1944
Johansson, Karl .....sssscs0-. 1919

Johansson, Sven ............ 1924
Johnsson, Ernst ............ 1919
Karlsson, Gunnar .......... 1929

Larsson, Erik .............. 1919

Lewrén, GÖSta .............. 1939

Lund, Erik ................ 1919

Lund, Valdus .............. 1919

Lundquist, Gösta ............ 1919
Lundquist, Per Olof ........ 1954
Magnusson, Werner ........ 1919

Mellberg, Sigfrid .......... 1919
Mellberg, Torsten .......... 1919
Olsson, Enoch .............. 1919

Olsson, John .............. 1919
Pettersson, John ............ 1919

Rosell, Joel ssssssssserssr ora 1924

Rydberg, Anders .......... 1924
Rydberg, Gunnar .......... 1924
Rylander, Sven ..oosossscss 1919

Sandblom, Valter .......... 1934

Sandström, Herbert ........ 1924

Schmidt, Gösta ............ 1954

Skånberg, Alf sossosooosss es. 1949
Sörhall, Rune .............. 1954

Thorsenius, Allan .......... 1949

Törnqvist, Hugo ............ 1954

Äkerlund, Nils Gunnar ...... 1954

Andersson, Oscar .......... 1942

Arnesjö, Erik .............. 1929
Bengtsson, Arthur .......... 1934

Bengtsson, Holger .......... 1949
Berg, Fritz ................ 1944

Bergqvist, Erik ............ 1954
Björk, Karl-Gustaf .......... 1934



Bohman, Gösta .-.......... 1944

Emanuelsson, Rune .......... 1954

Eriksson, Nils .............. 1951

Eriksson, Rydolf ....s.oo0 >>. 1929
Gilläs, Gillis ...oosccccc.c.c.-. 1934

Gren, Gunnar ...ossssssrs ses 1949

Grönvall, Nils .............. 1954

Hellström, Curt ............ 1944

Hjelm, Erik oososossscc oso rss 1929

Holsner, Josef ......sssss0ss 1949
Johansson, Adolf .......... 1929
Johansson, Arvid .......... 1954
Johansson, Filip ............ 1934
Johansson, Folke .......... 1944
Johanson, Herbert .......... 1929

Johnsson, Helge ............ 1949

Karlsson, Filip ........sss.-.- 1954

Larsson, Folke ............ 1951

Larsson, Henry ............ 1954

Larsson, Karl .............. 1949

Lewrén, Gösta .............. 1934

Lundqvist, Gösta .......... 1949
Lundquist, Per ......osoo.-0ss 1934
Magnusson, Gustaf .......... 1949

IFK:s Förtjänsttecken i silver t. o. m. år 1954.

Altjärn, Folke .............. 1939

Andersson, Erik ............ 1934

Andersson, Ernst ............ 1934

Andersson, Gösta .......... 1934

Andersson, Henry .......... 1949
Andersson, John ............ 1954
Andersson, Nils ............ 1929

Andersson, Oscar .......... 1939

Andersson, Sven ............ 1954

Andersson, Åke ............ 1954

Appelgren, Sven ............ 1954
Bengtsson, Arthur .......... 1929
Bengtsson, Holger .......... 1944

Berg, Fritz .......ssss.ooso.s 1939

Bergqvist, Erik .....ssscccss 1949
Bergström, Helge .......... 1949

Billqvist, Gösta ............ 1949
Björk, Karl Gustaf .......... 1929
Bohman, Gunnar............ 1942

Bremell, David ............ 1929

Brodin, Årne ............oss 1942

Börjesson, John ............ 1929

Edlund, John Erik .......... 1949
Ekberg, Gustaf ............ 1954
Eliasson, Karl Erik .......... 1939

Emanuelsson, Rune .......... 1949

Magnusson, Werner ........ 1929

Mellberg, Torsten .......... 1934
Nilsson, Gunnar ............ 1954

Nyberg, Arne .....sos.soos. 1944
Olsson, Enoch .............. 1929

Olsson, Sven somssrerrrsrsra 1934

Rydberg, Anders .......... 1934
Rydberg, Gunnar .......... 1929
Sandberg, Ragnar .......... 1934
Sandström, Gustaf .......... 1949

Silverstolpe, D. O. ..sooso os. 1929
Sjölander, Gustaf .......... 1949

Stenholm, Charles .......... 1954
Stålros, Äke ...sssssceerr ora 1944
Svanborg, Erhard .......... 1934
Svensson, Henning .......... 1929

Säwström, John ............ 1929
Turitz, Leopold ............ 1929
Wahlgren, Gösta ............ 1934
Waldenborg, Thure ........ 1934
Waller, Gustaf ..........ssos 1934

Wingren, Arthur ............ 1929
Äberg, Per Olof ........s.... 1949

Engman, Folke .......csccss 1929

Eriksson, BO ......s.ssssessss 1944

Eriksson, Nils .............. 1944

Ferdinand, David ..........- 1929
Friberg, Harry .........s-- 1929
Forsenius, Sven ............ 1939

Gunnarsson, Oscar .......... 1929

Hallman, Åke .........s.s0ss 1944

Hansson, Fritz .............. 1939

Hansson, Holger ............ 1954
Hedberg, Olof ........sssess- 1939
Hedin, Edgar .........«---> 1929
Hellström, Curt ............ 1939

Hermansson, Hilding ........ 1944
Hultfeldt, Olof ...........- 1939

Hulthén, Wallentin -........ 1939

Hysén, Erik ........ssssos00s 1936
Håkansson, Nils ............ 1942

Johansson, Axel .........s+> 1929
Johansson, August .........- 1954

Johansson, Filip .........+-- 1929
Johansson, Folke ........-- 1939
Johansson, Gösta .....-...-- 1929

Johansson, Holger ........-- 1954
Johansson, Lorentz ........-+ 1942
Johansson, Rune ....s.svses >se 1937

173

Bohman, Gösta .-.......... 1944

Emanuelsson, Rune .......... 1954

Eriksson, Nils .............. 1951

Eriksson, Rydolf ....s.oo0 >>. 1929
Gilläs, Gillis ...oosccccc.c.c.-. 1934

Gren, Gunnar ...ossssssrs ses 1949

Grönvall, Nils .............. 1954

Hellström, Curt ............ 1944

Hjelm, Erik oososossscc oso rss 1929

Holsner, Josef ......sssss0ss 1949
Johansson, Adolf .......... 1929
Johansson, Arvid .......... 1954
Johansson, Filip ............ 1934
Johansson, Folke .......... 1944
Johanson, Herbert .......... 1929

Johnsson, Helge ............ 1949

Karlsson, Filip ........sss.-.- 1954

Larsson, Folke ............ 1951

Larsson, Henry ............ 1954

Larsson, Karl .............. 1949

Lewrén, Gösta .............. 1934

Lundqvist, Gösta .......... 1949
Lundquist, Per ......osoo.-0ss 1934
Magnusson, Gustaf .......... 1949

IFK:s Förtjänsttecken i silver t. o. m. år 1954.

Altjärn, Folke .............. 1939

Andersson, Erik ............ 1934

Andersson, Ernst ............ 1934

Andersson, Gösta .......... 1934

Andersson, Henry .......... 1949
Andersson, John ............ 1954
Andersson, Nils ............ 1929

Andersson, Oscar .......... 1939

Andersson, Sven ............ 1954

Andersson, Åke ............ 1954

Appelgren, Sven ............ 1954
Bengtsson, Arthur .......... 1929
Bengtsson, Holger .......... 1944

Berg, Fritz .......ssss.ooso.s 1939

Bergqvist, Erik .....ssscccss 1949
Bergström, Helge .......... 1949

Billqvist, Gösta ............ 1949
Björk, Karl Gustaf .......... 1929
Bohman, Gunnar............ 1942

Bremell, David ............ 1929

Brodin, Årne ............oss 1942

Börjesson, John ............ 1929

Edlund, John Erik .......... 1949
Ekberg, Gustaf ............ 1954
Eliasson, Karl Erik .......... 1939

Emanuelsson, Rune .......... 1949

Magnusson, Werner ........ 1929

Mellberg, Torsten .......... 1934
Nilsson, Gunnar ............ 1954

Nyberg, Arne .....sos.soos. 1944
Olsson, Enoch .............. 1929

Olsson, Sven somssrerrrsrsra 1934

Rydberg, Anders .......... 1934
Rydberg, Gunnar .......... 1929
Sandberg, Ragnar .......... 1934
Sandström, Gustaf .......... 1949

Silverstolpe, D. O. ..sooso os. 1929
Sjölander, Gustaf .......... 1949

Stenholm, Charles .......... 1954
Stålros, Äke ...sssssceerr ora 1944
Svanborg, Erhard .......... 1934
Svensson, Henning .......... 1929

Säwström, John ............ 1929
Turitz, Leopold ............ 1929
Wahlgren, Gösta ............ 1934
Waldenborg, Thure ........ 1934
Waller, Gustaf ..........ssos 1934

Wingren, Arthur ............ 1929
Äberg, Per Olof ........s.... 1949

Engman, Folke .......csccss 1929

Eriksson, BO ......s.ssssessss 1944

Eriksson, Nils .............. 1944

Ferdinand, David ..........- 1929
Friberg, Harry .........s-- 1929
Forsenius, Sven ............ 1939

Gunnarsson, Oscar .......... 1929

Hallman, Åke .........s.s0ss 1944

Hansson, Fritz .............. 1939

Hansson, Holger ............ 1954
Hedberg, Olof ........sssess- 1939
Hedin, Edgar .........«---> 1929
Hellström, Curt ............ 1939

Hermansson, Hilding ........ 1944
Hultfeldt, Olof ...........- 1939

Hulthén, Wallentin -........ 1939

Hysén, Erik ........ssssos00s 1936
Håkansson, Nils ............ 1942

Johansson, Axel .........s+> 1929
Johansson, August .........- 1954

Johansson, Filip .........+-- 1929
Johansson, Folke ........-- 1939
Johansson, Gösta .....-...-- 1929

Johansson, Holger ........-- 1954
Johansson, Lorentz ........-+ 1942
Johansson, Rune ....s.svses >se 1937
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Bohman, Gösta .-.......... 1944

Emanuelsson, Rune .......... 1954

Eriksson, Nils .............. 1951

Eriksson, Rydolf ....s.oo0 >>. 1929
Gilläs, Gillis ...oosccccc.c.c.-. 1934

Gren, Gunnar ...ossssssrs ses 1949

Grönvall, Nils .............. 1954

Hellström, Curt ............ 1944

Hjelm, Erik oososossscc oso rss 1929

Holsner, Josef ......sssss0ss 1949
Johansson, Adolf .......... 1929
Johansson, Arvid .......... 1954
Johansson, Filip ............ 1934
Johansson, Folke .......... 1944
Johanson, Herbert .......... 1929

Johnsson, Helge ............ 1949

Karlsson, Filip ........sss.-.- 1954

Larsson, Folke ............ 1951

Larsson, Henry ............ 1954

Larsson, Karl .............. 1949

Lewrén, Gösta .............. 1934

Lundqvist, Gösta .......... 1949
Lundquist, Per ......osoo.-0ss 1934
Magnusson, Gustaf .......... 1949

IFK:s Förtjänsttecken i silver t. o. m. år 1954.

Altjärn, Folke .............. 1939

Andersson, Erik ............ 1934

Andersson, Ernst ............ 1934

Andersson, Gösta .......... 1934

Andersson, Henry .......... 1949
Andersson, John ............ 1954
Andersson, Nils ............ 1929

Andersson, Oscar .......... 1939

Andersson, Sven ............ 1954

Andersson, Åke ............ 1954

Appelgren, Sven ............ 1954
Bengtsson, Arthur .......... 1929
Bengtsson, Holger .......... 1944

Berg, Fritz .......ssss.ooso.s 1939

Bergqvist, Erik .....ssscccss 1949
Bergström, Helge .......... 1949

Billqvist, Gösta ............ 1949
Björk, Karl Gustaf .......... 1929
Bohman, Gunnar............ 1942

Bremell, David ............ 1929

Brodin, Årne ............oss 1942

Börjesson, John ............ 1929

Edlund, John Erik .......... 1949
Ekberg, Gustaf ............ 1954
Eliasson, Karl Erik .......... 1939

Emanuelsson, Rune .......... 1949

Magnusson, Werner ........ 1929

Mellberg, Torsten .......... 1934
Nilsson, Gunnar ............ 1954

Nyberg, Arne .....sos.soos. 1944
Olsson, Enoch .............. 1929

Olsson, Sven somssrerrrsrsra 1934

Rydberg, Anders .......... 1934
Rydberg, Gunnar .......... 1929
Sandberg, Ragnar .......... 1934
Sandström, Gustaf .......... 1949

Silverstolpe, D. O. ..sooso os. 1929
Sjölander, Gustaf .......... 1949

Stenholm, Charles .......... 1954
Stålros, Äke ...sssssceerr ora 1944
Svanborg, Erhard .......... 1934
Svensson, Henning .......... 1929

Säwström, John ............ 1929
Turitz, Leopold ............ 1929
Wahlgren, Gösta ............ 1934
Waldenborg, Thure ........ 1934
Waller, Gustaf ..........ssos 1934

Wingren, Arthur ............ 1929
Äberg, Per Olof ........s.... 1949

Engman, Folke .......csccss 1929

Eriksson, BO ......s.ssssessss 1944

Eriksson, Nils .............. 1944

Ferdinand, David ..........- 1929
Friberg, Harry .........s-- 1929
Forsenius, Sven ............ 1939

Gunnarsson, Oscar .......... 1929

Hallman, Åke .........s.s0ss 1944

Hansson, Fritz .............. 1939

Hansson, Holger ............ 1954
Hedberg, Olof ........sssess- 1939
Hedin, Edgar .........«---> 1929
Hellström, Curt ............ 1939

Hermansson, Hilding ........ 1944
Hultfeldt, Olof ...........- 1939

Hulthén, Wallentin -........ 1939

Hysén, Erik ........ssssos00s 1936
Håkansson, Nils ............ 1942

Johansson, Axel .........s+> 1929
Johansson, August .........- 1954

Johansson, Filip .........+-- 1929
Johansson, Folke ........-- 1939
Johansson, Gösta .....-...-- 1929

Johansson, Holger ........-- 1954
Johansson, Lorentz ........-+ 1942
Johansson, Rune ....s.svses >se 1937
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Johansson, Sigvard .......... 1939

Johnsson, Bengt .........s-- 1954
Johnsson, Helge ..........-- 1944
Karlsson, Filip ..........-- 1949

Karlsson, Sigvard .........- 1954

Kristensson, John .......... 1929

Krantz, ÖScar ....o.o.sssoset 1954

Krook, Einar .............. 1944

Källberg, Sven .....sssoso> 1929

Larsson, Henry ........-.... 1949

Larsson, Folke -............ 1944

Larsson, Leif oooooooooso-.o- 1944

Larsson, Torild ............ 1934

Lennwall, Harry ...........- 1949

Lewinsky, Walter .......... 1934

Lewrén, Gösta ............ 1929

Liljeros, Ragnar ............ 1929

Lindén, Åke .............. 1954

Lövsten, Göran ............ 1949

Möllerström, Bengt .......... 1949
Nilsson, Arvid ............ 1942

Nilsson, Gunnar ............ 1949

Nyberg, Arne .ossosorssrsrrrsa 1939
Olausson, Einar ............ 1954

Olsson, Axel

Olsson, Harry ....sssssssor0s 1954

IFK:s Förtjänsttecken i brons t. o. m. är 1954.

Abrahamsson, Harvid ...... 1944

Abrahamsson, Henock ...... 1930

Ahlberg, Per sososocsorrsrrs 1934
Ahnsén, Sven .............. 1949

Algeskog, Gösta ............ 1954
Almqvist, Rolf ............ 1954
Andersson, Drott .......... 1949

Andersson, Erik ............ 1929

Andersson, Ernst ............ 1929

Andersson, Folke .......... 1934

Andersson, Gösta .......... 1930

Andersson, Henry .......... 1944

Andersson, Ingvar .......... 1949

Andersson, John ............ 1949
Andersson, Lars ............ 1954

Andersson, Sven ............ 1949

Andersson, Torsten .......... 1954

Andersson, Äke ............ 1949

Andreasson, Tage .......... 1944

Appelgren, Sven ............ 1949

Arvidsson, Lennart .......... 1954

Augustsson, Nils ............ 1949
Bengtsson, Allan ............ 1949
Bengtsson, Holger .......... 1939
Berg, Bror ssossoooossoserra 1939

Olsson, Leif o....ssseoserrrt 1954

Olsson, Seth .......ssss.osse a 1929

Olsson, Sven ....s.sseerert 1929

Otterblad, Ernst ........-.-.- 1954

Persson, Hilding ......-.-....- 1954

Pettersson, Bror .....-....... 1939

Pettersson, Nils ............ 1939

Revelle, Allan ......-....... 1942

Rosell, Joel ....ssososserrra 1929

Rydberg, Anders ........isss 1929
Rynge, Hilding .........s..> 1942

Samuelsson, Herbert ........ 1929

Schmidt, Gösta ............ 1949

Schramm, Ernst ...........- 1942

Sjöblom, Sven .........-.-.-- 1954

Sjölander, Gustaf .......... 1939
Stenholm, Charles .......... 1949

Suber, EriC .....sssssoc-osst 1949

Sundborg, Einar ............ 1944
Svensson, Öscar ..........sa 1929

Wentzel, Nils .......ss...s+ 1939

Zetterqvist, Ralph .......... 1954
Äberg, Per Olof ....sssesevs 1944
Ostlund, Ernst .............. 1939

Berg, Fritz .........o.soo--- 1934
Bergman, Uno .....ssoccccs 1934

Bergqvist, Erik.............. 1944
Bergström, Algot .......... 1929
Bergström, Helge .......... 1944
Berndtsson, Bengt .......... 1954
Berntsson, Per Olof ........ 1939

Billqvist, Gösta ............ 1944
Björkman, Leif ............ 1949

Blomgren, Harry .......... 1929
Blomqvist, Bruno .......... 1954
Bohman, Gunnar............ 1934

Bohman, Gösta ............ 1934

Borlid, Leif sosssssosossos rs 1954

Brandin, Algur ............ 1934
Börjesson, Arne ............ 1954

Claesson, Rune ............ 1944

Clark, Erik ........ssccs0ss. 1934

Edlund, John Erik .......... 1944
Ekberg, Gustaf ............ 1944
Ekeroth, Nils .............. 1954

Ekner, Dan oooooosossvs serves 1949

Eliasson, Folke ............ 1934

Eliasson, Karl Erik ........ 1937

Emauelsson, Rune .......... 1944
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Johansson, Sigvard .......... 1939

Johnsson, Bengt .........s-- 1954
Johnsson, Helge ..........-- 1944
Karlsson, Filip ..........-- 1949

Karlsson, Sigvard .........- 1954

Kristensson, John .......... 1929

Krantz, ÖScar ....o.o.sssoset 1954

Krook, Einar .............. 1944

Källberg, Sven .....sssoso> 1929

Larsson, Henry ........-.... 1949

Larsson, Folke -............ 1944

Larsson, Leif oooooooooso-.o- 1944

Larsson, Torild ............ 1934

Lennwall, Harry ...........- 1949

Lewinsky, Walter .......... 1934

Lewrén, Gösta ............ 1929

Liljeros, Ragnar ............ 1929

Lindén, Åke .............. 1954

Lövsten, Göran ............ 1949

Möllerström, Bengt .......... 1949
Nilsson, Arvid ............ 1942

Nilsson, Gunnar ............ 1949

Nyberg, Arne .ossosorssrsrrrsa 1939
Olausson, Einar ............ 1954

Olsson, Axel

Olsson, Harry ....sssssssor0s 1954

IFK:s Förtjänsttecken i brons t. o. m. är 1954.

Abrahamsson, Harvid ...... 1944

Abrahamsson, Henock ...... 1930

Ahlberg, Per sososocsorrsrrs 1934
Ahnsén, Sven .............. 1949

Algeskog, Gösta ............ 1954
Almqvist, Rolf ............ 1954
Andersson, Drott .......... 1949

Andersson, Erik ............ 1929

Andersson, Ernst ............ 1929

Andersson, Folke .......... 1934

Andersson, Gösta .......... 1930

Andersson, Henry .......... 1944

Andersson, Ingvar .......... 1949

Andersson, John ............ 1949
Andersson, Lars ............ 1954

Andersson, Sven ............ 1949

Andersson, Torsten .......... 1954

Andersson, Äke ............ 1949

Andreasson, Tage .......... 1944

Appelgren, Sven ............ 1949

Arvidsson, Lennart .......... 1954

Augustsson, Nils ............ 1949
Bengtsson, Allan ............ 1949
Bengtsson, Holger .......... 1939
Berg, Bror ssossoooossoserra 1939

Olsson, Leif o....ssseoserrrt 1954

Olsson, Seth .......ssss.osse a 1929

Olsson, Sven ....s.sseerert 1929

Otterblad, Ernst ........-.-.- 1954

Persson, Hilding ......-.-....- 1954

Pettersson, Bror .....-....... 1939

Pettersson, Nils ............ 1939

Revelle, Allan ......-....... 1942

Rosell, Joel ....ssososserrra 1929

Rydberg, Anders ........isss 1929
Rynge, Hilding .........s..> 1942

Samuelsson, Herbert ........ 1929

Schmidt, Gösta ............ 1949

Schramm, Ernst ...........- 1942

Sjöblom, Sven .........-.-.-- 1954

Sjölander, Gustaf .......... 1939
Stenholm, Charles .......... 1949

Suber, EriC .....sssssoc-osst 1949

Sundborg, Einar ............ 1944
Svensson, Öscar ..........sa 1929

Wentzel, Nils .......ss...s+ 1939

Zetterqvist, Ralph .......... 1954
Äberg, Per Olof ....sssesevs 1944
Ostlund, Ernst .............. 1939

Berg, Fritz .........o.soo--- 1934
Bergman, Uno .....ssoccccs 1934

Bergqvist, Erik.............. 1944
Bergström, Algot .......... 1929
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Stenholm, Charles .......... 1934
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Sund, Ingvar .............. 1944

Sundborg, Einar ........s.s> 1936
Sundvall, B. ....sssccccs>0>> 1934

Svensson, Per Olof ........ 1954

Svensson, Urban .......... 1934

Söderberg, Thure .......... 1954
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IFK:s Hedersmärke för 25-årigt medlemskap t. o. m. år 1954.

Abrahamsson, Harvid ...... 1944

Ahlén, Axel .......soso0s ss. 1944

Ahlmén, Henry ............ 1944
Albrechtson, Knut .......... 1944

Allenborg, Richard ........ 1944
Andersson, Erik ............ 1944

Andersson, Ernst ............ 1954

Andersson, Folke............ 1949

Andersson, Karl ............ 1944

Andersson, Nils ............ 1949

Andersson, Oscar .......... 1944

Andersson, Thorvald ........ 1949

Andreasson, Erik .......... 1954

Arlbrand, Erik ............ 1954

Bengtsson, Arthur .......... 1949
Björk, Karl Gustaf .......... 1949

Bohman, Gösta ............ 1954

Bremell, David ............ 1949

Carlsson, Gunnar .......... 1949

Coxner, Herman .......... 1944

Dahl, Eric ...ssssscsccocs osa 1954

Dalmah, Gösta ............ 1944

Duell, Holger .............. 1949
Ekman, Erik .............. 1944

Eriksson, Einar ............ 1944

Fagerlund, Åke ............ 1949

Falkenström, Jim .......... 1944
Forsberg, Adolf ....oo.oooo.. 1944

Friberg, Anders ............ 1944
Gabrielsson, Gustaf ........ 1944

Galligani, Gino ............ 1954
Galligani, Giovanni ........ 1944
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Hansson, Victor ............ 1944

Hasselgren, G. E. ...ssss0ooss 1944

Hedén, Ernst G. ........ooss 1944
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176

Olsson, Harry .......sssc ses 1949

Olsson, Leif .........sso0-- 1949

Otterblad, Ernst ...........- 1949

Persson, Manne ............ 1944

Pettersson, Bror ............ 1934

Pettersson, Frank .......... 1930

Pettersson, Nils ............ 1936

Pettersson, Roland .......... 1939

Pålsson, Ragnvald .......... 1944
Reis, Gunnar .............. 1934

Revelle, Allan .............. 1939

Rundlöf, Åke .............. 1954

Rynge, Hilding ............ 1939
Rylander, Bertil ............ 1949
Samuelsson, Äke ............ 1944

Sandblom, Valter .......... 1929

Sandström, Gustaf .......... 1937

Schmidt, Gösta ............ 1944

Schramm, Ernst ............ 1939

Segerdahl, Stig ............ 1949
Sjöblom, Sven .............. 1949
Setterlund, Harry .......... 1934

Skånberg, Alf ..ssssoo.vs vvs 1944
Skånberg, Stig ............ 1949

Stenholm, Charles .......... 1934

Suber, EFriC ................ 1934

Sund, Ingvar .............. 1944

Sundborg, Einar ........s.s> 1936
Sundvall, B. ....sssccccs>0>> 1934

Svensson, Per Olof ........ 1954

Svensson, Urban .......... 1934

Söderberg, Thure .......... 1954
Sörhall, Rune .............. 1949

Ternsand, Roy .............s 1949
'Thorsenius, Allan .......... 1944

Thunberg, Karl Olof ........ 1944
Törnqvist, Hugo ............ 1949

Wallin, BO ssossssscsssss sea 1949

Wallin, Nils ...ssssssssseos- > 1934

Wallin, Victor .............. 1934

Wentzel, Nils .............. 1936

Zetterqvist, Ralf ............ 1949
Äberg, Per Olof ............ 1939

Äkerlund, Nils Gunnar ...... 1949

Äkerwall, Mauritz .......... 1930

Osterberg, Gunnar .......... 1949
Öqvist, Gunnar ............ 1939

IFK:s Hedersmärke för 25-årigt medlemskap t. o. m. år 1954.

Abrahamsson, Harvid ...... 1944

Ahlén, Axel .......soso0s ss. 1944

Ahlmén, Henry ............ 1944
Albrechtson, Knut .......... 1944

Allenborg, Richard ........ 1944
Andersson, Erik ............ 1944

Andersson, Ernst ............ 1954

Andersson, Folke............ 1949

Andersson, Karl ............ 1944

Andersson, Nils ............ 1949

Andersson, Oscar .......... 1944

Andersson, Thorvald ........ 1949

Andreasson, Erik .......... 1954

Arlbrand, Erik ............ 1954

Bengtsson, Arthur .......... 1949
Björk, Karl Gustaf .......... 1949

Bohman, Gösta ............ 1954

Bremell, David ............ 1949

Carlsson, Gunnar .......... 1949

Coxner, Herman .......... 1944

Dahl, Eric ...ssssscsccocs osa 1954

Dalmah, Gösta ............ 1944

Duell, Holger .............. 1949
Ekman, Erik .............. 1944

Eriksson, Einar ............ 1944

Fagerlund, Åke ............ 1949

Falkenström, Jim .......... 1944
Forsberg, Adolf ....oo.oooo.. 1944

Friberg, Anders ............ 1944
Gabrielsson, Gustaf ........ 1944

Galligani, Gino ............ 1954
Galligani, Giovanni ........ 1944

Gillås, Gillis .............. 1944

Gunnarsson, Gunnar ........ 1944

Hallqvist, Georg ............ 1949
Hammargren, Gösta ........ 1944

Hansson, Carl .............. 1944

Hansson, Victor ............ 1944

Hasselgren, G. E. ...ssss0ooss 1944

Hedén, Ernst G. ........ooss 1944

Helgesson, Carl ............ 1944

Henning, Bror ............ 1944
Hjelm, Erik sosssoossssse rea 1944

Holsner, Johan ............ 1944
Holsner, Josef .............. 1944
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Johansson, Sigvard .......... 1954
Johansson, Sven ............ 1944
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Karlander, Einar .........s.- 1944 Persson, Hilding ............ 1944
Karlsson, Georg .......----- 1944 Petreén, Arvid ............ 1954
Karlsson, Yngve ............ 1944 Pettersson, Axel Th. ........ 1944

Kjellber, Gösta ............ 1944 Rosell, Herbert ............ 1944
Kjellén, Oskar ............s. 1949 Rothenberg, Julius .......... 1944

Landoff, Adolf ....oo...... 1944 Rundlöf, Hugo ............ 1944
Larsson, Erik .............. 1944 Rydberg, Anders .......... 1949

Larsson, George ............ 1949 Rydberg, Gunnar .......... 1944
Lewinsky, Walter .......... 1954 Rylander, Sven ............ 1944

Linde, Carl ..........o.o... 1944 Sandberg, Ragnar .......... 1944
Lundell, Edvard ..........-.- 1944 Sandblom, Valter .......... 1949
Lundquist, Gösta .......... 1944 Schylander, Jacob .......... 1944
Lundquist, Per ............ 1944 Schillén, Gustaf ............ 1944
Magnusson, Arvid .......... 1944 Sjölander, Gustaf .......... 1954
Magnusson, Gunnar ........ 1944 Skårman, Arvid ............ 1949
Magnusson, Gustaf .......... 1944 Snow, Ge0Org ..ssssssssrrres 1954
Magnusson, Karl ......oo.0ss 1944 Stokkebye, Rolf ............ 1949
Magnusson, Sven .......... 1944 Stålros, Åke ........oo.... 1954
Magnusson, Werner ........ 1944 Suber, Eric ssosseressssrs sea 1944
Mattsson, John ............ 1944 Svanborg, Erhard .......... 1944
Mattsson, Werner .......... 1944 Svensson, Henning .......... 1944

Mellberg, Torsten .......... 1944 Svensson, Oscar ............ 1944

Mendel, Ruben ............ 1954 Svensson, Sven ............ 1954

Mendel, Sixten ............ 1954 Svensson, Äke .............. 1944

Möller, Thor .............. 1944 Söderbergh, Oscar .......... 1944

Nilsson, Olof .osssosssssses 1944 Turitz, Leopold ............ 1949
Nordin, Folke .............. 1954 Wahlgren, Gösta ............ 1944

Nyström, Osborn .......... 1944 Waller, Gustaf ............ 1944

Olausson, Arvid ............ 1954 Waldenborg, Thure .......... 1944
Olsson, Carl ...osos0o0000ssa 1944 Wennerlund, Olof .......... 1944

Olsson, David .............. 1944 Wennstam, Karl-Erik ........ 1954

Olsson, Ernst .............. 1949 Wentzel, Gunnar .......... 1944

Olsson, Ernst O. ......ooooosa 1954 Wirsin, Hilding ............ 1944

Olsson, Sven .............. 1949 Zachrisson, Erik ............ 1944

Palmers, Regis .............. 1944 Osterberg, John ............ 1944

IFK-, DM- och CM-titlar.

IFK-mästerskap Distriktsmästerskap Centralmästerskap
Sen. Jun. Jun. Sen. Jun.

Ind. Lag Ind. Lag Ind. Lag Ind. Lag Ind. Lag Ind. Lag

Bandy 1
Bowling 6 6 3 2 3 2 2 2 1

Gång 21 16 3 8 2
Fotboll 13 10 12 3

Fri idrott 78 15 1 178 36 27 1 70 15 20 6
Fälttävlan 5 3

Orientering 11 13 1
Tennis 1

Summa 8 21 1 — 220 8 34 133 81 20 23 10

106 31 143
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