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KLUBBREKORDEN I FRIIDROTT

100 yards Jan Carlsson 10,2 1955

100 meter 10,6 1954

200 i 21,2 SD 1956

220 yards Charles Luther 23,3 1913

300 meter Jan Carlsson 33,9 1955

400 Vv i 48,2 1957

500 oo. K. G. Björk 1.07,4 1925

800 oo», Rolf Gottfridsson 1.48,2 1957

880 yards »” 1.52,2 1955

1.000 meter 2.23,1 1959

1.500 ov är 3.46,8 1956

2.000 » Bo Wallin 5.27,4 1946

3.000 v 8.34,4 1945

Albert Gustafsson 8.34,4 1947

5.000 ov Erik Backman 14.51,0 1919

10.000 vh ” 31.13,7 1918

20.000 Alex. Ahlgren 1.06.55,0 1912

25.000 , Arne Börjesson 1.24.11,6 1957

30.000 Alex. Ahlgren 1.38.29,0 D 1913

Maraton Arne Börjesson 2.38.05,0 1957

1 eng. mil Rolf Gottfridsson 4.10,4 1955

2 » ju Curt Hellström 9.36,0 1936

3 u Alex. Ahlgren 15.10,0 1913

4 , Erik Backman 19.56,4 1919

TT 8 oh 34 24,44,4 D 1918

Timlöpning Alex. Ahlgren 18,122,3 m. 1912

Hinderlöpning 3.000 m. Albert Gustafsson 9.23,8 1947

Häcklöpning 110 m. Olof Hedberg 16,0 1934

- 400 ,, 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 1933
Olof Hedberg 390 1936

Trestegshopp Bengt Axelsson 14,43 1956

Mellanhopp Olof Hedberg 412 1936

Grenhopp A, Friberg 227 1929

Kulstötning Roy Ternsand 13,39 1948

Diskuskastning Bo Ericson 46,17 1944

Spjutkastning Ralph Zetterquist 66,85 1950

Släggkastning Bo Ericson 56,66 1941

Viktkastning ” 1820 SD 1943

Femkamp Edgar Gustafsson 2,977 poäng 1949

Tiokamp "Tage Fransson 6,067 un 1951

Stafett 4X 100 m. E. Eriksson, H. Nestorsson
L. Olsson, J. Carlsson 43,3 1954

vw 4X 200 m. Holger Nestorsson, Eie Eriksson, Manne
Nestorsson, Jan Carlsson 1.31,3 1954

» 4X 400 m. Stefan Barck, Leif Olsson, Rolf Gottfrids-
son, Jan Carlsson 3.24,6 1955

» 4X 800 m. B. Hermansson, B. Wallin, G. Myhrmar-
ker, E. Malmsten 7.59,2 1946

vu 431.500 m. E. Malmsten, G. Juhlin, D. Andersson,
B. Wallin 16.09,4 1946

» —-100-+200-+300-+400 m. Kennet Olsson, Lennart Bernhardsson,
Jan Carlsson, Rolf Gottfridsson 1.58,5 1957

= svenskt rekord 3 = svenskt rekord
= distriktsrekord D = distriktsrekordO

n

Återutgiven av ifkdb.se

medtillstånd av IFK Göteborg
O 1959, 2020 IFK Göteborg
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IDROTTEN

vår glädjekälla

 
En idrottsförenings framgångar och misslyckanden beror naturligtvis i hög grad på det sätt

dess styrelse sköter sina, av medlemmarna anförtrodda uppgifter. Omdömet om styrelsen och

dess medlemmar är emellertid icke min sak. Det tillkommer medlemmarna att vid årsmötet och

andra allmänna sammanträden öva den sunda kritik, utan vilken ingen organisation kan bestå.

När jag ändock i dessa rader för vår 55-årsskrift först vill säga några ord till föreningens

styrelse anser jag mig kunna göra det såsom varande också föreningens ordförande. Det första

jag har att säga är ett uppriktigt tack till alla dem, som inom huvud- eller sektionsstyrelserna

nedlagt ett osjälviskt och gagnande arbete. Det arbete vi alla nedlagt har varit av stor bety-

delse för föreningens framgångar och dess starka livskraft. Ert arbete har många gånger betytt

att ni fått offra det, som andra människor betraktar som fritid åt både hårt och ibland otack-

samt arbete. Den ekonomiska ersättning föreningen kunnat ge de mest betungadehari de flesta

bara kunnat ge täckning för Edra ökade kostnader och utlägg.

De är klart, att omdömena om en människas insats på varje område växlar med bedömarens

uppfattning om det som i varje läge varit det riktigaste. Detta gäller också inom en idrotts-

förening. Jag vet dock, att de idrottskamrater som tillsammans med mig arbetat i styrelsen

alla varit besjälade av en tanke — föreningens lycka och framgång. Valet av metoder och medel

har växlat allt efter den enskilde styrelsemedlemmens temperament, sätt att arbeta o. s. v.

Låt oss gärna anmärka på sådant, som inte passar föreningsmedlemmarnas majoritet, men låt

oss också erkänna det ärliga uppsåtet bakom åtgärderna. Gör vi så öva vi alla en sund och

positiv kritik. En sund kritik lämnar aldrig någon bilterhet efter sig.

Å n en gång; Ett varmt och uppriktigt personligt tack till alla mina styrelsekamrater för ert

uppoffrande och goda arbete i föreningens tjänst.

Överskatta inte föreningens styrelses betydelse. Idrottsföreningen Kamraterna visar ett starkt

ökat medlemsantal. Redan i det stora medlemsantalet ligger en styrka. Men denna styrka blir

till verklig kraft, när medlemmarna i gemen aktivt verkar för sin förening.
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bara kunnat ge täckning för Edra ökade kostnader och utlägg.

De är klart, att omdömena om en människas insats på varje område växlar med bedömarens

uppfattning om det som i varje läge varit det riktigaste. Detta gäller också inom en idrotts-
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Jag skulle vilja säga följande till alla våra medlemmar. Det dagliga arbetet med sin för-

sörjning måste för en och var bli hans huvuduppgift. Men icke minst i vär tid har alla ett

behov av avkoppling, av något intresse utanför tjänsten. Låt idrotten — främst inom vår för-

ening — bli er hobby. Vi bli alla gärna fackidioter om vi bara umgås med våra yrkesbröder.

Lat oss därför inom föreningen med samma kamratlighet mötas som vänner och goda I.F.K-

are hur olika våra sociala och personliga miljöer än är. Det mäste berika oss själva som

människor att knyta goda vänskapsband med mänga andra. Föreningen stärks alldeles uppen-

bart, om vi alla känner oss som en enda stor idrottsfamilj. Om medlemmarna i denna stora

familj sedan vill positivt arbeta för föreningen sä blir sammanhållningen än starkare. Med

detta positiva arbete tänker jag i första hand inte på villigheten eller möjligheten att ta emot

uppdrag som t. ex. ledare. Det räcker med att vi utåt i vått och torrt, i medgång och mot-

gång håller på vår förening, att vi visar en obruten front.

Nu hoppas jag på, att medlemmarnas aktiva intresse skall bli ännu starkare och ännu mera

påtagligt när det egna idrottsliga hem, föreningen beslutat bygga inom kort blir en verklighet.

Där kan vi alla mötas!

Föreningens ansikte utäl är den idrottsliga verksamhet vi bedriver. De aktiva idrottsliga in-

satserna måste alltid bli föreningens huvuduppgift. Detta omdöme gäller i lika grad både top-

pen och bredden hos de aktiva.

Det är toppen, som syns utät, som ger föreningen ekonomiska möjligheter att också verka

på bredden, främst bland ungdomen.

De flesta idrottsmän ägnar sig väl äl någon form av sport därför att de finner det roligt,

stärkande och kamratligt givande. Några bli verkliga toppidrottsmän genom kombination av

naturliga förutsättningar och hårt arbete. När någon nått toppen, ställs stora krav på honom.

Han kommerin i offentlighetens ljus, publiken fordrar att han ständigt skall göra sitt yttersta.

Inom vår idrottsliga topp i I.F.K. ha vi glädjen att ha ungdomar av numera båda könen, som

på ett hedrande sätt icke bara fört föreningens färger till idrottsliga framgångar, utan också

vunnit de många idrottsvännernas i vår stad beundran och tacksamhet och därigenom också ät

föreningen skänkt popularitet utåt och styrka inåt.

Mitt varma tack till alla våra toppidrottsmän för det sätt, på vilket ni hedrat ILF-.K.

Men alla nå inte toppen. Till er skulle jag vilja säga: Idrotten i sig själv har många glädje-

källor. Fortsätt med er idrott. Ge aldrig upp kampen att nå toppen. Handlarni så inträffar ett

av två ting: Endera blir ni toppidrottsmän, med allt vad det kan skänka. Eller också vinner ni

en avgörande seger över er själva, över den önskan till bekvämlighet, som finns hos oss alla,

benägenhet alt ge upp inför motgångar, och så stärkerni er fysik. På sä vis bli ni rikare som män-

niskor, bättre rustade att ta vardagslivets alla törnar, sådana lär inte utebli för någon av oss.

N

S kulle jag önska något av hjärtat just nu, så kan jag uttrycka det i tre punkter.

1. Måtte ungdomen samlas under I.F.K.:s färger i allt större skaror.

2. Må sammanhållning och inre styrka alltid följa föreningen.

& Måtte vår idrottsliga topp fullfölja de hedrande traditioner våra gamla idrottsliga årsklas-

ser så framgångsrikt grundlagt. i
NILS GRÖNVALL
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vunnit de många idrottsvännernas i vår stad beundran och tacksamhet och därigenom också ät

föreningen skänkt popularitet utåt och styrka inåt.

Mitt varma tack till alla våra toppidrottsmän för det sätt, på vilket ni hedrat ILF-.K.

Men alla nå inte toppen. Till er skulle jag vilja säga: Idrotten i sig själv har många glädje-

källor. Fortsätt med er idrott. Ge aldrig upp kampen att nå toppen. Handlarni så inträffar ett

av två ting: Endera blir ni toppidrottsmän, med allt vad det kan skänka. Eller också vinner ni

en avgörande seger över er själva, över den önskan till bekvämlighet, som finns hos oss alla,

benägenhet alt ge upp inför motgångar, och så stärkerni er fysik. På sä vis bli ni rikare som män-

niskor, bättre rustade att ta vardagslivets alla törnar, sådana lär inte utebli för någon av oss.

N

S kulle jag önska något av hjärtat just nu, så kan jag uttrycka det i tre punkter.

1. Måtte ungdomen samlas under I.F.K.:s färger i allt större skaror.

2. Må sammanhållning och inre styrka alltid följa föreningen.

& Måtte vår idrottsliga topp fullfölja de hedrande traditioner våra gamla idrottsliga årsklas-

ser så framgångsrikt grundlagt. i
NILS GRÖNVALL

Jag skulle vilja säga följande till alla våra medlemmar. Det dagliga arbetet med sin för-

sörjning måste för en och var bli hans huvuduppgift. Men icke minst i vär tid har alla ett

behov av avkoppling, av något intresse utanför tjänsten. Låt idrotten — främst inom vår för-

ening — bli er hobby. Vi bli alla gärna fackidioter om vi bara umgås med våra yrkesbröder.

Lat oss därför inom föreningen med samma kamratlighet mötas som vänner och goda I.F.K-

are hur olika våra sociala och personliga miljöer än är. Det mäste berika oss själva som

människor att knyta goda vänskapsband med mänga andra. Föreningen stärks alldeles uppen-

bart, om vi alla känner oss som en enda stor idrottsfamilj. Om medlemmarna i denna stora

familj sedan vill positivt arbeta för föreningen sä blir sammanhållningen än starkare. Med

detta positiva arbete tänker jag i första hand inte på villigheten eller möjligheten att ta emot

uppdrag som t. ex. ledare. Det räcker med att vi utåt i vått och torrt, i medgång och mot-

gång håller på vår förening, att vi visar en obruten front.

Nu hoppas jag på, att medlemmarnas aktiva intresse skall bli ännu starkare och ännu mera

påtagligt när det egna idrottsliga hem, föreningen beslutat bygga inom kort blir en verklighet.

Där kan vi alla mötas!

Föreningens ansikte utäl är den idrottsliga verksamhet vi bedriver. De aktiva idrottsliga in-

satserna måste alltid bli föreningens huvuduppgift. Detta omdöme gäller i lika grad både top-

pen och bredden hos de aktiva.

Det är toppen, som syns utät, som ger föreningen ekonomiska möjligheter att också verka

på bredden, främst bland ungdomen.

De flesta idrottsmän ägnar sig väl äl någon form av sport därför att de finner det roligt,
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Vårt framtida hem i Delsjöreservatet

Den 27 augusti i år beslöt Göteborgs stads-

fullmäktige ”att bemyndiga fastighetsnämn-

den att mot avgift och på villkor i övrigt, som

nämnden ägde bestämma,till Idrottsförening-

en Kamraterna på 25 år utarrendera ett om-

råde om c:a 2,4 hektar inom Delsjöreservaltet

i stadsdelen Torp”.

Vad låg bakom detta beslut i stadens högsta

myndighet? Jo, redan tidigt hade hos de ledan-

de inom vårförening fötts tanken på en egen

träningsplats i närheten av stadsbebyggelsen.

Tankar och överläggningar blev dock icke

omsatta i praktisk handling förrän den nu-

varande ordföranden Nils Grönvall och styrel-

seledamoten Erik Andersson tog initiativet

till en framställning hos vederbörande kom-

munala instanser om att få disponera ett

markområde i friluftsreservatet vid Delsjön.

&

Närstadsfullmäktigebeslutet meddelats för-

eningen ordnade styrelsen med projektering

av området. Under orienteringsbasen Åke

Anderssons ledning sköttes planläggningen.

Området, som ligger på Ryttarkamraternas

gamla ridbana, strax intill Delsjökolonien,

kommer att omfatta en fotbollsplan med reg-

lementsenliga mått, en löparbana, hoppgropar

och kastringar. I skogsbrynet vid kortsidan

av planen, har Åkeritat en klubbstuga i rustik

stil. Den skall innehålla omklädningsrum,

duschrum, bastu, toaletter, ett pentry och ett

stort klubbrum.

Styrelsen presenterade planerna vid ett all-

mänt föreningsmöte, som gav styrelsen i upp-

drag att fullfölja projektet.

Avsikten är att snarast möjligt påbörja

arbetet så att det hela blir färdigt att använ-

das nästa år.

+

Det är styrelsens förhoppning att det kapital

som här investeras (c:a 150.000:— kronor)

skall visa sig vara en värdefull och riktig in-

sats för idrotten. Den natursköna omgivning-

en med ypperliga löpstigar bör bli ett verk-

ligt paradis för tränande ungdom. Planen och

stugan kan bli samlingspunkten för förening-

ens olika sektioner och lösa många av de

problem, som sammanhänga med trängsela
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som här investeras (c:a 150.000:— kronor)

skall visa sig vara en värdefull och riktig in-

sats för idrotten. Den natursköna omgivning-

en med ypperliga löpstigar bör bli ett verk-

ligt paradis för tränande ungdom. Planen och

stugan kan bli samlingspunkten för förening-

ens olika sektioner och lösa många av de

problem, som sammanhänga med trängsela



 

och bristen på träningsplatser. Vetskapen om

att anläggningen är I.F.K.:s egen bör öka och

stärka klubbkänslan och samhörigheten.

Även om området sålunda är avsett för

den egna verksamheten inom föreningen skall

det givetvis ges möjlighet för skolor och skol-

ungdom att på idrottsdagar och vid andra till-

fällen utnyttja anläggningen. Ett sådant till-

mötesgående kan endast gagna föreningen,

bidraga till större intresse för de blå-vita

färgerna och kanske även påverka rekryte-

ringen.

+

Någon kanske nu vill invända att det är

samhällets skyldighet att svara för sådana här

idrottsplatser. Det är givetvis riktigt att dessa

frågor, sett i sitt stora sammanhang, är en

samhällsangelägenhet. Ett engagemang för nå-

gon speciell förening kan dock knappast be-

gäras av det allmänna, som har att av knappa

medel söka tillgodose en stark växande stads

ofantliga behov av idrottsanläggningar.

Ur stadens synpunkt hälsas detta initiativ

av en enskild förening med största tillfreds-

ställelse. Förutom att bekymren med själva

iordningställandet och dess ekonomisering av-

lastas staden, får driften och skötseln, en

uppläggning som säkerligen ger betydande

värden utanför de rent ekonomiska.

När den aktiva idrotten nu får en fast bo-

plats i detta förnäma friluftsreservat, som

göteborgarna så ömt vårdar och aktar, är det

av största vikt att vi visar oss värdiga det

givna förtroendet. Må I.F.K:s blivande trä-

ningsplats bli ett mönster för hur modern

självdiciplinerad idrottsungdom uppträder när

den får ansvaret för ett naturområde.

Erik Johannesson

FRAM-"GÅNG”

Do inom vår förening så merittyngda

gångsektionen, har under den senaste tiden

kanske inte haft fullt så stora framgångar

som förut. Men det vill säkerligen mycket till

att rekrytera och hålla den så krävande och

konditionsstarka samt uppoffrande gångspor-

ten på toppen. Med den nu så höga standarden

och detta bilismens tidevarv kan det väl knap-

past vara på modet att gå flera mil, ibland

ända upp till 5 mil — ”puh”.

De senaste årens mest framgångsrika gång-

are Arne Börjesson, Holger Johansson samt

senare tillkomne Folke Zackrisson slutar väl

nu efter att ha tävlat i 15-talet år — Holger

Johansson i hela 22 år. Arne Börjesson har

mer och mer övergått till landsvägslöpning,

inte utan framgång, och Holger Johansson är

numera ledare och instruktör för friidrotten,

speciellt då ungdomsavdelningen. Vi har varit

representerade vid Olympiader, Europamäs-

terskap, Landskamper och ett flertal större

tävlingar i Europa samt inte minst ett flertal

framgångsrika klubbmatcher i Tyskland och

Schweiz. Förutom ett Engelskt mästerskap har

sektionen hemfört hela 16 Svenska Mästerskap

varav 11 individuellt samt 3 lagmästerskap.

Det första SM-tecknet togs så tidigt som 1914

på 3.000 m. av Karl Staffsing, medan det

senaste togs 1956, då i lag på 20 km., av trion

Arne Börjesson, Holger Johansson samt Hen-

ning Strömberg.

De flesta SM-tecknen såväl individuellt som

i lag, har Arne Börjesson med 6 st., tätt följd

av Holger Johansson med 5. En seger i den

första Svenska Gäångcupen, senare nedlagd av

ekonomiska skäl, tillhör också meriterna och

för den prestationen stod trion Åke Rundlöf,

Arne Börjesson och Holger Johansson. På

distriktsmästerskapen har helt naturligt sek-

tionen dominerat ganska eftertryckligt och vi

har där hemfört 59 DM-tecken, varav 36 indi-

viduella samt 23 i lag under årens lopp.

Holger Johansson

 

och bristen på träningsplatser. Vetskapen om
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frågor, sett i sitt stora sammanhang, är en

samhällsangelägenhet. Ett engagemang för nå-

gon speciell förening kan dock knappast be-

gäras av det allmänna, som har att av knappa

medel söka tillgodose en stark växande stads

ofantliga behov av idrottsanläggningar.

Ur stadens synpunkt hälsas detta initiativ

av en enskild förening med största tillfreds-

ställelse. Förutom att bekymren med själva

iordningställandet och dess ekonomisering av-

lastas staden, får driften och skötseln, en

uppläggning som säkerligen ger betydande

värden utanför de rent ekonomiska.
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plats i detta förnäma friluftsreservat, som
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kanske inte haft fullt så stora framgångar

som förut. Men det vill säkerligen mycket till

att rekrytera och hålla den så krävande och

konditionsstarka samt uppoffrande gångspor-

ten på toppen. Med den nu så höga standarden

och detta bilismens tidevarv kan det väl knap-

past vara på modet att gå flera mil, ibland

ända upp till 5 mil — ”puh”.

De senaste årens mest framgångsrika gång-

are Arne Börjesson, Holger Johansson samt

senare tillkomne Folke Zackrisson slutar väl

nu efter att ha tävlat i 15-talet år — Holger

Johansson i hela 22 år. Arne Börjesson har

mer och mer övergått till landsvägslöpning,

inte utan framgång, och Holger Johansson är

numera ledare och instruktör för friidrotten,

speciellt då ungdomsavdelningen. Vi har varit

representerade vid Olympiader, Europamäs-

terskap, Landskamper och ett flertal större

tävlingar i Europa samt inte minst ett flertal

framgångsrika klubbmatcher i Tyskland och
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i lag, har Arne Börjesson med 6 st., tätt följd

av Holger Johansson med 5. En seger i den

första Svenska Gäångcupen, senare nedlagd av

ekonomiska skäl, tillhör också meriterna och

för den prestationen stod trion Åke Rundlöf,

Arne Börjesson och Holger Johansson. På

distriktsmästerskapen har helt naturligt sek-

tionen dominerat ganska eftertryckligt och vi

har där hemfört 59 DM-tecken, varav 36 indi-

viduella samt 23 i lag under årens lopp.
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stärka klubbkänslan och samhörigheten.

Även om området sålunda är avsett för

den egna verksamheten inom föreningen skall

det givetvis ges möjlighet för skolor och skol-

ungdom att på idrottsdagar och vid andra till-

fällen utnyttja anläggningen. Ett sådant till-

mötesgående kan endast gagna föreningen,

bidraga till större intresse för de blå-vita

färgerna och kanske även påverka rekryte-

ringen.
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Någon kanske nu vill invända att det är

samhällets skyldighet att svara för sådana här

idrottsplatser. Det är givetvis riktigt att dessa

frågor, sett i sitt stora sammanhang, är en

samhällsangelägenhet. Ett engagemang för nå-

gon speciell förening kan dock knappast be-

gäras av det allmänna, som har att av knappa

medel söka tillgodose en stark växande stads

ofantliga behov av idrottsanläggningar.

Ur stadens synpunkt hälsas detta initiativ

av en enskild förening med största tillfreds-

ställelse. Förutom att bekymren med själva

iordningställandet och dess ekonomisering av-

lastas staden, får driften och skötseln, en

uppläggning som säkerligen ger betydande

värden utanför de rent ekonomiska.

När den aktiva idrotten nu får en fast bo-

plats i detta förnäma friluftsreservat, som

göteborgarna så ömt vårdar och aktar, är det

av största vikt att vi visar oss värdiga det

givna förtroendet. Må I.F.K:s blivande trä-

ningsplats bli ett mönster för hur modern

självdiciplinerad idrottsungdom uppträder när
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och detta bilismens tidevarv kan det väl knap-
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ända upp till 5 mil — ”puh”.
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are Arne Börjesson, Holger Johansson samt

senare tillkomne Folke Zackrisson slutar väl

nu efter att ha tävlat i 15-talet år — Holger

Johansson i hela 22 år. Arne Börjesson har

mer och mer övergått till landsvägslöpning,

inte utan framgång, och Holger Johansson är

numera ledare och instruktör för friidrotten,

speciellt då ungdomsavdelningen. Vi har varit

representerade vid Olympiader, Europamäs-

terskap, Landskamper och ett flertal större

tävlingar i Europa samt inte minst ett flertal

framgångsrika klubbmatcher i Tyskland och
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varav 11 individuellt samt 3 lagmästerskap.
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på 3.000 m. av Karl Staffsing, medan det

senaste togs 1956, då i lag på 20 km., av trion

Arne Börjesson, Holger Johansson samt Hen-

ning Strömberg.

De flesta SM-tecknen såväl individuellt som

i lag, har Arne Börjesson med 6 st., tätt följd

av Holger Johansson med 5. En seger i den

första Svenska Gäångcupen, senare nedlagd av

ekonomiska skäl, tillhör också meriterna och

för den prestationen stod trion Åke Rundlöf,

Arne Börjesson och Holger Johansson. På

distriktsmästerskapen har helt naturligt sek-

tionen dominerat ganska eftertryckligt och vi

har där hemfört 59 DM-tecken, varav 36 indi-
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det givetvis ges möjlighet för skolor och skol-

ungdom att på idrottsdagar och vid andra till-

fällen utnyttja anläggningen. Ett sådant till-

mötesgående kan endast gagna föreningen,

bidraga till större intresse för de blå-vita

färgerna och kanske även påverka rekryte-

ringen.
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Någon kanske nu vill invända att det är

samhällets skyldighet att svara för sådana här

idrottsplatser. Det är givetvis riktigt att dessa

frågor, sett i sitt stora sammanhang, är en

samhällsangelägenhet. Ett engagemang för nå-

gon speciell förening kan dock knappast be-

gäras av det allmänna, som har att av knappa

medel söka tillgodose en stark växande stads

ofantliga behov av idrottsanläggningar.

Ur stadens synpunkt hälsas detta initiativ

av en enskild förening med största tillfreds-

ställelse. Förutom att bekymren med själva

iordningställandet och dess ekonomisering av-

lastas staden, får driften och skötseln, en

uppläggning som säkerligen ger betydande

värden utanför de rent ekonomiska.

När den aktiva idrotten nu får en fast bo-

plats i detta förnäma friluftsreservat, som

göteborgarna så ömt vårdar och aktar, är det
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tionen dominerat ganska eftertryckligt och vi
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att rekrytera och hålla den så krävande och

konditionsstarka samt uppoffrande gångspor-

ten på toppen. Med den nu så höga standarden

och detta bilismens tidevarv kan det väl knap-

past vara på modet att gå flera mil, ibland

ända upp till 5 mil — ”puh”.

De senaste årens mest framgångsrika gång-

are Arne Börjesson, Holger Johansson samt

senare tillkomne Folke Zackrisson slutar väl
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Johansson i hela 22 år. Arne Börjesson har
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Tre stigfinnare- och budkavlemästare, Åke Andersson, Evert Andersson och Torsten Andersson.

Orientering
En orolig nattsömn avbryts tidigt. Rullgar-

dinen flyger upp och hastigt konstateras att

vädret är gott. Standardrätten, pannkaka med

sylt, tillreds och intages. När så allt är klart

för avfärd packar familjen in sig i bilen. Fär-

den går förbi Kungälvs fästning och vidare

norrut ett par mil. Vackert prunkande färger

följer färden i ständigt växlande scener. Stän-

digt förföljs man av frågan: ”Hurhar det gått

på nattsträckan?” Svaret kommer snabbt, när

man äntligen nått samlingsplatsen. Grattis!

Ni liggerfint till idag hörs från alla håll. Bara

21 sek. efter ledarlaget, och farligaste konkur-

renten MIK, som vunnit DM-kavlen de sex

senaste åren ligger 3 min. efter. Torsten hade

således gjort ett av sina fina nattlopp. Allt

var således bäddat för en spännande strid i

1958 års DM-kavle, som tävlingen gällde.

Lugn och samlad gav jag mig själv ut på

mellansträckan. Nästan omedelbart efter star-

ten var jag i teten. Väl medveten om hotet

bakifrån pressade jag upp tempot så högt som

möjligt dock utan att ge efter på säkerhets-

kravet. Vid näst sista kontrollen sumpade jag

i alla fall några onödiga minuter, men jag

samlade snart ihop mig igen och sedan var

det bara att friska på mot sista skärmen och

därifrån mot målet, som man såg på ett par

hundra meters avstånd. Av jublet att döma

förstod jag att ingen var före mig. Snart

visade det sig, att jag hade lyckats dra ifrån

MIK ytterligare drygt 3 min. Spänningen var

alltså på höjdpunkten. Fråga var nu om vär

Evert skulle hålla undan för MIK:s Lennart

Lorentzson. C:a 7 minuters ledning kanske

kunde tyckas betryggande, men i orientering

kan ju det mesta hända. Vi litade emellertid

på vår budkavlesäkre man. Till sist tycktes

dock minuterna bli som timmaroch allas ögon

riktades mot vägkrönet, där förste man snart

skulle uppenbara sig. Äntligen bröt jublet
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VÅR BOWLING

Under den gångna femårsperioden sedan 50-

årsjubileumet 19354 har Bowlingsektionen be-

gåävats med sitt första Svenska Mästerskap.

SMi bowling år 1957 gick i Borås och hem-

fördes individuellt av Gösta Algeskog med det

utomordentliga resultatet av 1.683 poäng. I 4-

mannalag tog vi även hem SM-tecknen genom

Gösta Algeskog 872 p., Folke Altjärn 833 p.,

Oskar Krantz 800 p. samt Bertil Hedén 677 p.

sammanlagt 3.182 poäng.

I januari 1956 slog Gösta Algeskog två nya

svenska rekord på 3- och 4 serier med 824

resp. 1.080 poäng. Samma dag passade värt

allsvenska lag på att slå nytt distriktsrekord

för 8-mannalag över 4 serier med 6.651 poäng

vilket ännu gäller.

I samband med sektionens 40-ärsjubileum

i oktober 1957 anordnades en jubileumstävling

i mässhallen med ett mycket stort deltagande

inte minst från främmande orter(412 starter).

Vid världsmästerskapstävlingarna i Häl-

singborg 28—31 maj 1958 blev Gösta Algeskog

silvermedaljör endast 11 poäng sämre än seg-

raren vilket betraktas som en mycket god

prestation. I 8-mannalagstävlingen var Alge-

skog med och hemförde guldmedaljerna till

Sverige.

I allsvenska serien harvi stannat på andra-

platsen varje år sedan år 1954, vår önskan

är nu att vi i den nu pågående serien skall

segra och kunna giva vår moderförening

denna seger i jubileumspresent.

För övrigt har sektionens medlemmarvarit

representerade i såväl stads- som landslags-

matcher.

Alfons Johnsson

 

fram, där kom han, och det var vår man.

Glädjestrålande löpte han i mål.

För mig framstår denna händelse som den

gladaste under den gångna 5-årsperioden. Jag

hoppas på ännu flera sådana glädjedagar in-

nan nästa jubileum.

Och nog har man anledning att se ljust på

framtiden. Vi har sakta men säkert arbetat

oss upp ur en downperiod. En hel del mycket

goda individuella placeringar har uppnåtts i

nästan samtliga klasser. Våra juniorer har be-

rett oss mycket glädje. Av höstens framgångar

vill jag särskilt nämna Elvy Johanssons seger

i ungdomsmästerskapen och Bertil Rydbergs

20:e placering och bäste göteborgare på JSM.

Bland seniorerna står Torstens DM-seger i

nattorientering främst.

Inför det nya året hoppas och tror vi natur-

ligtvis speciellt att vår ungdomssektion skall

få många friska tillskott genom den samlings-

punkt, som vi kommer att få uppe vid Del-

sjön. Denna vår blivande klubbstuga har all-

tid stått högt på vår önskelista. Personligen

hoppas jag att alla klubbens medlemmar kän-

ner det som sin angelägenhet att hjälpa oss,

var och en efter sin förmåga, att skapa en så

trivsam IFK-gård som möjligt.

Äke Andersson

VÅR BOWLING

Under den gångna femårsperioden sedan 50-

årsjubileumet 19354 har Bowlingsektionen be-

gåävats med sitt första Svenska Mästerskap.

SMi bowling år 1957 gick i Borås och hem-

fördes individuellt av Gösta Algeskog med det

utomordentliga resultatet av 1.683 poäng. I 4-

mannalag tog vi även hem SM-tecknen genom

Gösta Algeskog 872 p., Folke Altjärn 833 p.,

Oskar Krantz 800 p. samt Bertil Hedén 677 p.

sammanlagt 3.182 poäng.

I januari 1956 slog Gösta Algeskog två nya

svenska rekord på 3- och 4 serier med 824

resp. 1.080 poäng. Samma dag passade värt

allsvenska lag på att slå nytt distriktsrekord

för 8-mannalag över 4 serier med 6.651 poäng

vilket ännu gäller.

I samband med sektionens 40-ärsjubileum

i oktober 1957 anordnades en jubileumstävling

i mässhallen med ett mycket stort deltagande

inte minst från främmande orter(412 starter).

Vid världsmästerskapstävlingarna i Häl-

singborg 28—31 maj 1958 blev Gösta Algeskog

silvermedaljör endast 11 poäng sämre än seg-

raren vilket betraktas som en mycket god

prestation. I 8-mannalagstävlingen var Alge-

skog med och hemförde guldmedaljerna till

Sverige.

I allsvenska serien harvi stannat på andra-

platsen varje år sedan år 1954, vår önskan

är nu att vi i den nu pågående serien skall

segra och kunna giva vår moderförening

denna seger i jubileumspresent.

För övrigt har sektionens medlemmarvarit

representerade i såväl stads- som landslags-

matcher.

Alfons Johnsson

 

fram, där kom han, och det var vår man.

Glädjestrålande löpte han i mål.

För mig framstår denna händelse som den

gladaste under den gångna 5-årsperioden. Jag

hoppas på ännu flera sådana glädjedagar in-

nan nästa jubileum.

Och nog har man anledning att se ljust på

framtiden. Vi har sakta men säkert arbetat

oss upp ur en downperiod. En hel del mycket

goda individuella placeringar har uppnåtts i

nästan samtliga klasser. Våra juniorer har be-

rett oss mycket glädje. Av höstens framgångar

vill jag särskilt nämna Elvy Johanssons seger

i ungdomsmästerskapen och Bertil Rydbergs
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Jag vill i första hand vända mig till För-
eningens representationsspelare, att när den

dagen nalkas Du tänker lägga fotbollskorna

på hyllan, Du då inte helt och hållet lägger

av. Har Du intresse för din förening, så kan

Du efter slutat serieharvande göra en hel del

nytta. Alla föreningens unga spelare ser ju

i regel upp till de äldre, lyssnar ofta till vad

en gammal stjärnspelare har att förtälja, har

man bara en god vilja så kan man hjälpa till

på olika sätt, allt till föreningens fromma.

Mea detta som syfte samlade jag år 1933 en

del ”gamla gossar” och intresserade dem för

att bilda ett oldboyslag. Det gick trögt i bör-

jan, men med tiden ökade intresset. Vi hade

dålig förståelse från högre ort, men efter hand

blev det bättre. Nu har vi en styrelse som på

bästa sätt hjälper oss och vi är dem stort tack

skyldiga för deras tillmötesgäende.

Under dessa 26 är som vi hållit på, har det

utkämpats många trevliga matcher, som alltid

av den kunniga fotbollspubliken uppskattats.

Särskilt våra möten med AIK, ÖIS samt icke

10

VETERAN-

FOTBOLL

minst de Brittiska örlogsmännen. Dessa mal-

cher mot Engelska kryssar-lag har för oss

blivit till en tradition, de har alltid varit trev-

liga och välkända inslag bland de engelska

sjömännen.På ett flertal av de Brittiska krys-

sarna står ett blå-vitt standar, som är reklam

så god som någon för vår förening.

Kanske man med tiden kommer så långt,

att det blir ett svenskt mästerskap, och varför

inte? En sådan tävling kunde ju sammanslås

med svenska juniorcupen.

Alltså: Släpp inte kontakten med din gamla

förening.

Med idrottshälsningar

hor
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VÅR HANDBOLL

Häandbollen har funnits på IFK:s program

sedan många år. Inom föreningen ha vi haft

ett otal stjärnor i denna idrott, men tyvärr

ha de representerat andra klubbar. Vår hand-

boll har hela tiden drivits som en samman-

hållande länk mellan sommaridrotterna under

vintern och därför blivit rätt motionsbetonad.

Trots detta ha de olika lagen haft många

framgångar och från början gått en rask

marsch mot de högre klasserna där det nog

är för ”fint” sällskap för de mera motions-

idkande grabbarna, varför framgångarna nu

blivit rätt begränsade. Vi har f£. n. A- och B-

lag för seniorer, ett juniorlag och ett yngre

juniorlag samt ett pojklag. Vi har även för-

sökt oss på utehandboll. 1956 ställde vi upp

ett lag i klass III och blevo 2:a på samma

poäng som segraren. Detta gjorde att vi upp-

flyttades till klass II som vi vann och alltså

uppflyttades ytterligare 1958 till elitklassen
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Räkna de lyckliga ...

Hur tjusig och spännande vår allsvenska

fotbollsserie än är, så känns det nog skönt

både för de aktiva och ledarna inom förening-

en, när serien väl är slutspelad och livet åter-

går i ett mera lugnt och fridfullt tempo. Visst

trivs man med att sitta på läktaren och se

vacker och teknisk fotboll och framför allt

trivs man väl alldeles utomordentligt bra, när

de blåvita spelar som verkliga änglar och

målen trillar in i rätt bur i så där lagom takt

för att en säker tvåpoängare skall vara ett

faktum.

Tyvärr går det ju inte alltid så som man

vill, att det skall göra! Det händer tyvärr

ibland, att våran Lasse får kapitulera flera

gånger än kollegan på andra sidan plan, att

motståndarlaget spelar bättre och effektivare

eller att vårt spel går alldeles i baklås, då

grabbarna kämpar och kämpar, men missar

givna målchanser på löpande band och då

trävirket tycks ha en magnetisk dragnings-

kraft på alla skotten.

Det är då det s. k. lilla matchhelvetet träder

in i bilden.

Runt om på läktarna hörs unisona stönan-

den, suckar och visslingar, när ingenting lyc-

kas för de våra. Ett och annat hederligt kraft-

uttryck tränger igenom de tysta, försynta för-

bannelserna. Huvudskakningar, tappade ha-

kor, dystra, vemodiga blickar och alla andra

kännetecken på djupaste förtvivlan dominerar

publikbilden.

Till slut härskar den stora tystnaden över

slagfältet. Resignationen och modlösheten gri-

per omkring sig alltmer. Matchen har blivit

ett lidande för alla rättrogna supporters och

fantaster (förlåt, experter!) Det är sådant som

i Amerika kallas för andlig tortyr. Det är då

man börjar tycka att fotboll är så dumt och

12  

larvigt, att man aldrig i sitt liv tänker sätta

sin fot på Ullevi igen.

Stämningen kan alltså vara dyster ibland

och spänningen olidlig!

Låt oss se på några av de hårdast engage-

rade ”experterna” mitt i detta sorlande, stim-

mande människohav.

Ja, där har vi den stadgade, medelålders

”mannen i staden”, välkänd för sitt lugn och

sitt goda humör. Men just nu, mitt i Ullevi-

grytan, är han någonting helt annat, här är

han en våldsamt engagerad, lidelsefull entu-

siast, som helt lever sig in i spelet och som

spelar fotboll, passar, skjuter och missar en

och annan boll. Med väl markerade, korta,

hårda benrörelser följer han spelets alla skif-

tande moment. Ibland får grannens ryggstöd

en spark, ibland får framförsittande grannen

själv en rejäl spark, ibland får han, som sitter

bredvid en knuff i bröstet. Allt fullständigt

omedvetet och främmande för donatorn själv,

som efter matchen kanske känner sig litet

varm och svettig, men som inte har en aning

omatt han varit så ”givmild” åt alla håll och

kanter. Ett par djupa bloss på cigarretten efter

slutsignalen och allt är åter under kontroll.

Och så har vi en annan typ. Den gamle

kämpen med massorav erfarenhet från hårda

fighter på glada 20-talet. Här är det inte spar-

kar och knuffar, nej, här är det högljudda

kommentarer i bästa Hylandstil. Varje blåvit

spark kritiseras. Det suckas, stönas och skakas

på huvudet och ”hur f-n kan han spela på

det viset, annat var det på min tid, då kunde

grabbarna passa en boll, nu springer dom bara

omkring och yrar.., nä, vad in i lilla glöd-

heta .., missa han den enkla bollen?... Nä,

nu får väl en annan gå in och klä om... nä,

nä, nä, har han sågspån i skallen, hur f-n kan
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man spela så dumt... nä, nu går jag hem, nu

hjälper inte ens en gång den gamla blåvita

slipsen...

så... tackavet jag smörgås och fika efter

matchen!

åsså har dom segerpremier ock-

Ja, typernas mångfald går inte att beskriva.

Det finns alla varianter och det finns alla

variationer på fotbollsspel.

Men det är kanske det, som är det tjusigaste

trots allt? Just denna ovisshet, spänning och

denna kolossala växling från djupaste depres-

sion till allt översvallande glädjerus, det är

kanske fotbollens lilla egna mysterium!

Hur känns det inte en måndagsmorgon att

få öppna tidningsblaskan och riktigt få vältra

sig i allt berömmet för de blåvita änglarna

och nog tar man med en eller annan tidnings-

ros till jobbet, där man går omkring och brös-

tar sig och bara andas in blåvitt välbehag och

blåser upp sig alltmer.

Men jag hoppas, att de flesta av oss innerst

inne är väl medvetna om, att det kan vara

tvärtom en annan måndag! En sådan där mor-

gon, som man helst skulle vilja ha semester

och i varje fall slippa möta folk, som inte

anser att blåvitt är ”världens bästa lag” nu

och evinnerligt!

Till slut en liten solskensglimt från egna

jobbet. En av de mera gedigna, riktiga pojkar-

na dyker upp på lördag förmiddag, dagen

efter en härlig blåvit viktoria över GAIS

(det var för några år sedan!) och tittar in i

mottagningsrummet, som är ganska välfyllt.

Jag: ”Idag är väl inte Jansson sjuk”?

Jansson: Nä, nä, doktorn, idag känner en

sig änna som en riktig missionär. Idag har en

bara gått omkring och tröstat gaisare.”

Och så här i säsongens elfte timma kanske

man kan nynna med i refrängen: ”räkna de

lyckliga stunderna blott” och erkänna att vi

tack vare ett mycket skickligt A-lag harfått

räkna ganska flitigt!

/

Vårda idealiteten

I ordet KAMRATERNA ligger inte enbart

ett namn, accepterat utan mening av de unga

men framsynta, uppoffrande män, som 1895

skapade vår förening. Man lade stor vikt vid

sammanhållning och idealitet. Man ville inte

bara skapa intresse för idrott och folkhälsa,

man ville bevara och utbygga idéerna. En

enande stärkande tanke har också genomsyrat

blodet hos dem, som fostradestill ledare inom

vår organisation och vi, som nu arbeta, äro

besjälade av samma varma önskan, att under

kamratliga former på idéell grund bygga

vidare på den blåvita byggnad vi satts att för-

valta och öppna för dem, som med oss vilja

föra idrotten vidare till kommande släkten.

Men överallt på vår väg lura faror och

frestelser. Materialismen är en av dem, som

gärna följer i framgångens spår och inom

idrotten yttrar den sig ofta nog i penning-

begärets och fordringarnas gestalt. Nå dessa

idrotten ovidkommande egenskaper full mog-

nad, har idrotten blivit enbart affär och

idealiteten är borta. Vi ska akta oss för detta

och hellre sträva efter att bevara en lycklig

barndomstid, varom man med rätta talar, när

det gäller idrotten, ty i dess barndom vore alla

ett med sin förening.

Vi ha genom åren bevarat en god sak inom

idrotten, nämligen frånvaron av klasskillnad.

Låt oss sträva efter att även bevara idealiteten.

Oförnöjsamhet och pretentioner få icke steg-

ras till ett crescendo. Låt hellre medlemsska-

pet vara ett offer till föreningens framgång,

visa idrottslig medborgargärning i stort som

1 smått.

För åtminstone varje IFK-are bör det stå

klart, att sanning och rätt kan föra idrotten

vidare till den ställning i samhället den vill

och skall ha. Egennytta och vinningslystnad

vare fjärran från dem, som klätt sig i blåvit

dräkt och tagit den fyruddiga stjärnan till

rättesnöre.
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Med "The Angels of Gothenburg”

till det vänliga TRLAND

Av LENNART

Unaer de senaste tio åren har

de allsvenska fotbollsspelarna bli-

vit rätt bortskämda med omfat-

tande och lockande turnéer långt

utanför de konventionella rese-

handböckernas regioner — ja, det

hör till vanligheterna att våra

storklubbar under vintern spelar

mot konkurrenter från andra sidan

jordklotet. Naturligtvis var inte

IF Kamraternas europacupstripp

till den nordirländska huvudsta-

den Belfast (mitt under allsvens-

kans hektiska slutspurt den 8—10

september 1959) någon av de mer

exotiska eller spännande resorna

i föreningens historia, men när

man nu bett mig om ett bidrag till

den här publikationen har jag

efter moget övervägande i alla

fall bestämt mig för att berätta

en del om de två dygnen på ”den

gröna ön”.

Det var mitt första besök på

Nordirland — ”den engelska och

protestantiska delen” av den mång-

besjungna ön — och jag tror inte

heller att någon annan i det trev-

liga resesällskapet hade varit där

tidigare. Något större äventyr in-

träffade förvisso inte, och det enda

märkvärdiga var väl egentligen

att IFK-laget lät sig besegras med

2—1 av ganska medelmåttiga Lin-

field Football & Athletic Club, ett

nederlag som man dock kan ta

med upphöjt lugn, allrahelst som

fadäsen genom 6—1-triumfen på

Ullevi ett par veckor senare blev

rejält utraderad.

Men där fanns en del triviala

små poänger som i alla fall för

mig gjorde den korta visiten till

en stor upplevelse. Ja, ärligt talat

har jag då och då kommit på mig

själv med att sitta och längta till-

baka till den delvis smutsiga, rätt

slumbetonade och till utseendet

"DUKE" CRUSNER

intetsägande staden, där restau-

rangerna och barerna stängdes kl.

22 och där det inte var mer nattliv

än i Gränna på julafton... Jag

har funnit svaret — jag längtar

tillbaka till irländarna, deras spon-

tana öppenhjärtlighet, deras vän-

liga små omtankar för de utländ-

ska gästernas trivsel, och deras

ofta vilt uppblossande tempera-

ment. Det är inte mycket mer än

en ”skärgårdsresa” över till mo-

derlandet, men vattnet finns där

som en markant gräns mellan

engelsk kyla, saklighet och den

varmhjärtade irländska livsstilen,

 

sominte gör något likgiltigt, allra-

minst då ett premiärbesök av en

idrottstrupp från det ”nedisade

och gåtfulla Sweden”.

KRK xx

Vär DC-3:a tog oss i en väldig,

härlig båge över de mjuka, grön-

bruna kullarna som med topogra-

fisk ömhet bullade upp sig runt

staden därnere med hamnen och

de stora varven. Det var en strå-

lande sensommardag, flödande

zolsken från en sidenblå himmel

och eftermiddagens värme hade

effektivt jagat dimman på flykten.

 RER 2

Bernt Attermalm skriver sin autograf åt en ”frackklädd” vakt under överseende
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heller att någon annan i det trev-

liga resesällskapet hade varit där

tidigare. Något större äventyr in-

träffade förvisso inte, och det enda

märkvärdiga var väl egentligen

att IFK-laget lät sig besegras med

2—1 av ganska medelmåttiga Lin-

field Football & Athletic Club, ett

nederlag som man dock kan ta

med upphöjt lugn, allrahelst som

fadäsen genom 6—1-triumfen på

Ullevi ett par veckor senare blev

rejält utraderad.

Men där fanns en del triviala

små poänger som i alla fall för

mig gjorde den korta visiten till

en stor upplevelse. Ja, ärligt talat

har jag då och då kommit på mig

själv med att sitta och längta till-

baka till den delvis smutsiga, rätt

slumbetonade och till utseendet

"DUKE" CRUSNER

intetsägande staden, där restau-

rangerna och barerna stängdes kl.

22 och där det inte var mer nattliv

än i Gränna på julafton... Jag

har funnit svaret — jag längtar

tillbaka till irländarna, deras spon-

tana öppenhjärtlighet, deras vän-

liga små omtankar för de utländ-

ska gästernas trivsel, och deras

ofta vilt uppblossande tempera-

ment. Det är inte mycket mer än

en ”skärgårdsresa” över till mo-

derlandet, men vattnet finns där

som en markant gräns mellan

engelsk kyla, saklighet och den

varmhjärtade irländska livsstilen,

 

sominte gör något likgiltigt, allra-

minst då ett premiärbesök av en

idrottstrupp från det ”nedisade

och gåtfulla Sweden”.

KRK xx

Vär DC-3:a tog oss i en väldig,

härlig båge över de mjuka, grön-

bruna kullarna som med topogra-

fisk ömhet bullade upp sig runt

staden därnere med hamnen och

de stora varven. Det var en strå-

lande sensommardag, flödande

zolsken från en sidenblå himmel

och eftermiddagens värme hade

effektivt jagat dimman på flykten.

 RER 2

Bernt Attermalm skriver sin autograf åt en ”frackklädd” vakt under överseende

av Allan Johansson och Janne Johansson,

Med "The Angels of Gothenburg”
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I engelska Newcastle, där vi mellanlandat för lunch

lyste också solen men den fanns bakom ett svåriden-

tifierat dis, och allt såg ut som om mantittat genom

immiga glasögon. Men här var det klart, grönt och

inbjudande. Flygplanet tog mark med rytande moto-

rer, men inte ens de många hästkrafterna tycktes

kunna rubba på det kompakta lugn, som man redan

förnam genom cabinfönstret. Vid sidan av de asfal-

terade flygbanorna betade får och harar(!) helt obe-

rörda av vår ankomst. Passpoliserna och tulloffice-

rarna var förstås litet mer intresserade, men deras

reglementerade misstänksamhet var omsorgsfullt in-

lindad i vänlighet, och i stället för att komma med

den obehagliga frågan ”hur mycket har ni i väskor-

na” sade de:

— Hur många mål gör ni i morgon ...?

— Detblir la en tre, fyra stöcken, svarade ”Beb-

ben” på oförfalskad göteborgska och det var tydligen

en dialekt som satte stopp för fortsatt resonemang,

i varje fall blev återstoden ett virrvarr av ivriga

 
IFK:are på sightseeing: Reserverna Janne Johansson

gester, fingerräkning och glada leenden.

På ”Midland Hotel” hade man

mobiliserat en pluton raska gossar,

som på ”nolltid” klarade bagage-

frågan, och själv hade jag inte

hunnit mer än innanför dörren

förrän en vänlig ”lady” på så där

70 vårar knackade på dörren och

frågade om det fanns några spe-

ciella önskemål. Jag bad henne

skaffa ett par bruna skosnören och

ett exemplar av Göteborgs-Posten.

Efter en stund kom hon tillbaka

med skosnörena och sade med all

den förtvivlan hon var mäktig:

— Den där tidningen ni bad om

hade dom inte fått i dag, men

kanske går det bra med den här.

Och så fick jag ett exemplar av

den i Köpenhamn utkommande

”Politiken” som var fem dagar

gammal. Jag var mycket impone-

rad och det såg hon tydligen, ty

hon sade:

— Allt för gästernas trivsel.

. KRK KK

Da där med att fråga efter GP

var naturligtvis ett mycket fult

trick, ty jag hade en dagsfärsk

tidning i bagaget, men det kan

ibland vara bra att använda det,

när man vill känna sig för på

okänd service-mark. När vi två

dygn senare lämnade hotellet var

det säkerligen ingen som var be-

sviken. ”Midland Hotel” hade för-

visso resurser och den frackklädde

hovmästaren var inte alls så stel

och styv som hans obekvämastärk-

krage ville göra gällande.

IF Kamraternas besök i Belfast

var en mycket stor händelse. Tid-

ningarna berättade i helsidor om

”The Angels of Gothenburg” så

det var inget fel på sakkunskapen.

Eftersom hemmalaget spelar i blå

tröjor, hade IFK-arna bestämt sig

för sina helvita, och det bytet var

förstås ämnat att ytterligare stärka

det gudomliga renommét.

I ”Belfast Telegraph” — en tid-

ning med denlilla nätta upplagan

av 1.000.000 exemplar — slog man

fast att detta var den viktigaste

match som Linfield FAC spelat

sedan 1886. Rätt gissat; det var det

året klubben bildades...! På sätt

och vis kunde man också påstå att

detta var lagets första, riktigt stora

internationella uppgift. De nordir-

ländska lagen kämpar helst mot

varandra och resorna över haven

brukarinte bli längre än till Skott-

och Henry Andersson på en Belfast-gata,

land och England. Detta var deras

stora möte med kontinenten eller

rättare sagt de ”mystiska nord-

borna”. Kamratspelarna framstod

också för många som gäster från

en helt annan värld — en vild-

marksnation som finns så långt

bortom horisonten att inte ens

tankarna räcker dit.

Irländarna sneglar förstås mot

England, men när de tittar öppet

och klart når blicken 3.000 miles

västerut till USA. Där har de sina

släktingar och anförvanter och i

jämförelse med den ohyggliga re-

san till Nordenter sig i deras ögon

en atlanttripp som en enkel liten

dagsutflykt. Om man berättar för

Mr Killiran på gatan att man lätt

kan flyga från Göteborg till Bel-

fast på fyra timmar så kommer

han inte att tro det. Han kommer

i stället att gå in på närmaste pub

och styrka sig med ett glas mörkt

öl och berätta för sina kepskompi-

sar att han mött en marsmänniska.

När den lille portieraspiranten

hjälpte mig upp på rummet med

väskorna sade han artigt:

— Sir, hur många dagar tar det

egentligen att göra en sådan lång
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— Sir, hur många dagar tar det

egentligen att göra en sådan lång



resa. Jag menarfrån den därplat-

sen ni kommer ifrån?

Jag svarade, väl medveten om

att han i alla fall inte skulle tro

mig:

— Fråga någon av linfieldspe-

larna när de kommertillbaka från

returmatchen i Göteborg.

Han tittade bekymrat på mig

och tyckte förstås att jag var myc-

ket otrevlig. Han sade:

— Det kan jag tyvärr inte, Sir.

Mitt lag är Glentroan.

Glentroan är jämte Linfield den

mest framgångsrika klubben ge-

nom tiderna i Belfast, och det

skulle naturligtvis inte vara pas-

sande för en Glentroan-supporter

att komma med frågortill Linfield-

spelare. Så där gjorde jag bort

mig ordentligt.

Jag hade dåligt samvete och

ville bedöva det genom att lova

bort en fribiljelt, som jag inte

hade. Grabben tackade artigt och

sade:

— Tyvärr måste jag arbeta i

morgon. Jag säger precis som prin-

sessan Margaret — plikten måste

gå före kärleken.

Därefter var vi helpolare. Han

sprang och köpte tidningarna åt

mig varje eftermiddag och han

fick alla autograferna av spelarna,

som han läst så mycket om i tid-

ningen.

KRK &

Matchdagen kom med mera som-

mar, mera sol och värme. Ja, vid

middagstiden var det nästan för

hett, och kvällstidningarna berät-

tade på sitt speciellt irländska sätt

att detta var rekord för september.

Inte värmen kanske, men väl öl-

konsumtionen på barerna. Och då

förstår ni själva...

Första punkt på dagordningen

var borgmästarens mottagning i

det vackra och imponerande råd-

huset, och det blev en trevlig till-

ställning i lagom blandning av

brittisk formalism och irländsk

uppknäppthet. Den endast 42-årige

Alderman Robin Kinahan — brit-

tiska örikets yngste i denna höga

position — visade sig vara en

”grabb bland grabbar” och bröt

därvid bjärt av mot den enastå-

ende militära drill som hans ”ser-

geants at mace” företrädde. Dessa

vaktposter klädda i frackliknande

uniformer med därtill hörande

höga hattar väckte självfallet en

viss munterhet i det svenska

gänget, men också en otvetydlig

beundran. När de med nollställda

miner skrek ut sina besked om att

den och den potentaten var på väg

in sade någon: Dom därkillarna

måste vara världsmästare i mask-

hållning”.

Borgmästaren, som för dagen

hade ett annat notabelt besök,

nämligen av sin Birmingham-kol-

lega Mr Lewis (Aston Villa-sup-

porternr1), höll som sig borde ett

välkomsttal och slog fast:

”Det är ett nöje för mig att hälsa

er svenskar välkomnatill Belfast.

Under VM-turneringen i fotboll

visade ni så stor generositet mot

mina landsmän att vi säkerligen

aldrig kan återgälda den. Vi häri

staden är alla mycket stolta över

Linfield, som fått det stora upp-

draget att representera de nord-

irländska intressen i Europacu-

pen, och jag vill inte undanhälla

att jag helst såg att segern stan-

nade på hemmaplan. Inte desto

mindre vill jag att ni skall känna

er verkligt välkomna, och att ni

skall återvända till ert hemland

flera goda minnen rikare”.

De båda borgmästarna uppträd-

de i väldiga diamantprydda guld-

kedjor över brösten, och dessa såg

ut att vara så omsorgsfullt av-

vägda all om man bara hängt dit

för ytterligare 25 öre guld och dia-

manter så hade bärarna störtat

framstupa...

KRK &

Det är ingen tvekan om att VM-

turneringen skänkt massor av

good-will åt det svenska namnet i

Nordirland — man kom ständigt

tillbaka till den gästfrihet som

visats det framgångsrika lands-

laget, vars spelare emellertid inte

förekommer i den irländska fot-

bollsligan utan är proffsengage-

rade hos de engelska storklubbar-

na. Kanske fick Kamraterna spe-

ciell glädje av denna tacksamhet,

menjag tror inte att hjärtligheten

enbart var baserad på ett ”tack

för senast”. Jag tror att det är

något typiskt irländskt att öppna

famnen för främlingar. Även i sin

inbördes, vardagliga samvaro (om

man nu bortser från vissa rela-

tioner i förhållandet Nord-Syd)

visar irländarna en vänlighet och

hjälpsamhet, som gärna kan stå

som exempel för de flesta — alltså

även för oss buttra och tjuriga

svenskar...

På vägen från rådhuset hade

jag sällskap med en journalist-

kollega från ”Belfast Telegraph”,

och närvi gick utefter huvudgatan

var det ”Hallo Harry”, ”Nice to

see Yoy, Jim”, ”Howis Your wife,

Sam?” i en enda oavbruten följd.

Han hade mycket bråttomtill tid-

ningen för att skriva sitt repor-

tage, men han hann ändå med att

stanna flera gånger för att hälsa

på sina många vänner, och han

gjorde det med en manlig värdig-

het utan antydan till smickereller

inställsamhet.

Ja, det var onekligen en upp-

levelse att möta denna entusias-

tiska hjärtevärme, men den hade
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fot-

bollsplanen var det slut med

förstås sina gränser. På

all generositet — och fattas

bara annat! Man får inte för-

växla vänskap med undanfal-

lenhet eller självutplåning. Det

skulle vara en falsk grund.

Nej, IFK-arna fick verkligen

utstå en het pers med hårda

och rejäla tag och något fri-

kostigt spel visades inte från

irländarna sida; de hade egent-

ligen inte en enda riktigt upp-

lagd målchans, men de gjorde

två mål ändå och vann mat-

chen på det. Deras jättecenter

Jackie Milburn (tidigare New-

United

landslaget) är nämligen en så-

castle och engelska

dan där sällsynt spelare, som

ensam kan avgöra en hel match.

Det var till 90 procent hans

förtjänst att blåtröjorna som

första irländska lag kunde vin-

na en match i Europacupen, de

övriga tio får skrivas på elvans

strålande kampglädje och ambi-

tion att ”slåss till sista boll-

Synd att Milburn

Ullevi-

returen — där hade göteborgs-

sparken”.

skulle vara skadad i

publiken eljest fått en ny favo-

rit att prata om!

KRK KK

De kom över 40.000 åskådare

till gamla, legendariska Wind-

sor Park — en idrottsplats utan

alla andra moderna bekvämlig-

heter än en bra gräsmatta och

en perfekt elljusanläggning —

och efteråt var det trafikkaos

på de trånga gatorna. Jag hade

bråttom tillbaka till hotellet

för att telefonera hem min rap-

port, och samtliga taxichauf-

förer hade tydligen bestämt sig

för att omsorgsfullt undvika

den redantilltrasslade trafiken.

Jag måste ha sett bekymrad

ut, ty från den privata parke-

ringsplatsen kom plötsligt en livréklädd chaufför och frågade vart jag

önskade åka, Jag sade adressen och han sade: ”Det går fint — hoppa in

här bara”. I bilen satt redan en medelålders gentleman med pälsklädd maka

vid sin sida, men bilen var lång och bred och det fanns plats för mig också.

Jag presenterade mig och dom nickade glatt. Och så åkte vi till hotellet.

Jag frågade om jag som tack för skjutsen fick bjuda på något, men de av-

böjde vänligt. Mannen med den eleganta kubben sade:

— Vi har bråttomtill en middagsbjudning. Jag tror att det är en hel del

folk som redan väntat på oss för länge. Lycka till med reportaget och hälsa

till alla där hemma.

— Från vem, frågade jag.

— Från Lord och Lady...

Och så hörde jag inte mer, ty bilen rusade i väg med alla de hästkrafter

som en Rolls Royce är mäktig.

Det var ett onödigt IFK-nederlag, men det var ingen onödig resatill Irland.

Åtminstone inte för mig!

 
Nils Johnsson tycks inte få igång trucken på flygfältet i Newcastle — men det var

heller inte någon Volvotruck.
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vid sin sida, men bilen var lång och bred och det fanns plats för mig också.

Jag presenterade mig och dom nickade glatt. Och så åkte vi till hotellet.

Jag frågade om jag som tack för skjutsen fick bjuda på något, men de av-

böjde vänligt. Mannen med den eleganta kubben sade:

— Vi har bråttomtill en middagsbjudning. Jag tror att det är en hel del

folk som redan väntat på oss för länge. Lycka till med reportaget och hälsa

till alla där hemma.

— Från vem, frågade jag.

— Från Lord och Lady...

Och så hörde jag inte mer, ty bilen rusade i väg med alla de hästkrafter

som en Rolls Royce är mäktig.

Det var ett onödigt IFK-nederlag, men det var ingen onödig resatill Irland.

Åtminstone inte för mig!

 
Nils Johnsson tycks inte få igång trucken på flygfältet i Newcastle — men det var

heller inte någon Volvotruck.
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Frudrotten 1955-1959

En återblick på friidrottsverksamheten i vår

förening under femårsperioden 1955—19359 kan

redovisas i kalla siffror men bilden blir lätt-

fattligare och livligare om man dessutom klär

de större händelserna i ord. Åtskilligt under

5-årsperioden har etsat sig fast i minnet och

jag skall här göra ett försök att plocka fram

det väsentligaste.

Jubileumsåret 1954 betecknades som det

främsta i vår 30-åriga historia med bl. a. 7

nya klubbrekord men redan 1955 visade våra

friidroltsmän att frammarschen inte var nå-

gon tillfällighet, säsongen gav oss inte mindre

än 10 nya klubbrekord. Framgångarna befäs-

tes ytterligare av att Jan Carlsson på 200 m.

och Rolf Gottfridsson på 800 m. gav IFK

två svenska mästerskap. Genom att Stefan

Barck blev fyra på 200 m. och Eie Eriksson

sjätte man i längdhopp, blev IFK detta är

bästa klubb vid stora SM i friidrott.

Den största händelsen under vår friidrotts-

verksamhet 1956 var att vår och landets

främste sprinter Jan Carlsson slog Nordiski

och Svenskt rekord på 200 meter med den

internationellt sett utomordentliga tiden 21,2

sek. Vid DM-tävlingarna detta år erövrade

våra ambitiösa pojkar inte mindre än 10 mäs-

terskap och vi blev därmed överlägset främsta

förening. I Svenska serien belade Kamraterna

fjärdeplatsen och som arrangörer av detta års

svenska mästerskap i stafett firade vår för-

ening också triumfer.

Ett storlopp i Boräs mellan Rolf Gottfrids-

son och Örgrytes Dan Waern var höjdpunkten

under verksamheten 1957. Distansen var 809

meter och efter ett rafflande lopp vann Rolf

på nya svenska rekordtiden 1.48,2, en presta-

18

tion som väckte genklang långt utanför lan-

dets gränser.

Trots 10 DM och titeln bästa klubb lyckades

vi inte hålla oss kvar i Svenska serien men i

den nystartade Riksserien belade IFK en myc-

ket hedrande andraplats och slog bl. a.

Örgryte.

1958 började med en stor motgäng då Jan

Carlsson vid ett tidigt skede blev skadad och

därmed var borta för hela säsongen. Trots

detta noterades flera vackra framgångar, Roll

Gottfridsson blev SM-tvåa på 800 m. och del-

log även i Europamästerskapen på sin special-

distans. Rolfs insats blev hedrande, efter ett

starkt lopp i försöken, kämpade han med

europaeliten i semifinalen och blev knappt

utslagen. Till årets glädjeämnen hörde att Eie

Ericsson hoppade 706 i längd vid SM och blev

femte man. I Riksserien hamnade Kamraterna

på fjärde plats och gick vidare till nästa års

serie.

1959 kan liknas vid på stället marsch. Rolf

Goltfridsson blev SM-tvåa på 800 meter men

sidosteppades tråkigt nog när det blev fråga

om uttagning till årets landskamper. I den

mycket omdiskuterade Riksserien i friidrott

var IFK enda förening som lyckades besegra

IFK Hälsingborg, slutsegrare i västra grup-

pen, men så småningom drog vi oss ur den

i vår mening svagt planerade serien.

Triangelmatchen mellan Örgryte—Vikingen

—IFK bjöd på hårda strider. Mot Vikingen gav

sig våra pojkar efter en hård strid, först i den

avslutande stafetten, Vikingens segermarginal

inskränkte sig till en enda poäng. Även mot

Örgryte blev det nederlag, dock med ytterst

liten marginal. Till glädjeämnena i triangel-
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matchen hörde vår junior David Gustavsson

som hoppade 183 i höjd och slog öisaren Jan

Pettersson. Vid Augustispelen överraskade

Bengt Olsson sig själv och oss andra genom

att löpa 3.000 m. på 8.42,4, en personlig re-

kordförbättring på hela 14 sek. Veckan efter

blev han tvåa i Furuviksloppet så formför-

bättringen var alltså ingen tillfällighet. Eit

annat glädjeämne var Arne Börjesson med en

ätltondeplacering på SM 25 km., kanske en

vink om att Arne harsin framtid i maraton-

löpning.

Pa stället marsch är det samma som tillbaka-

gång och att Kamraternas friidrottsverksam-

het stagnerat är också ostridigt. Förklaring-

arna till detta är flera men de mest allmän-

giltiga är frånvaron av ledare i tillräckligt

antal samt återväxten. Många av våra idrotts-

män under 50-talet har slutat som aktiva, de

flesta på grund av ålder men tyvärr också

flera som offer för andra intressen, bilar,

nöjen m. m. Ledarbristen är dock den svä-

raste och sätter de djupaste spåren. En ljus-

ning kan dock noteras i och med att Holger

Johansson, efter utbildning till tränare, tagit

hand om juniorerna och resultat av hans ar-

bete har redan börjat synas. Lars Arvidssons

3,55 i stav och Magnus Cedergrens 6,66 i längd

inger utan vidare förhoppningar om att det

mycket snart skall ljusna över värt friidrotts-

liv. Några år kommerdet givetvis att ta för

att fylla luckorna men med ihärdighet och

offervilja såväl bland aktiva som ledare, med

hjälp av nya krafter och med de s. k. gamla

idrottsmännen som pådrivare för de yngre

kommer säkerligen Kamraternas friidrott att

återta den förgrundsplats som rätteligen är

föreningens,

I och med att vi från 1960 får en egen

idrottsplats i Delsjöreservatel med klubbhus

 
Rolf Gottfridsson.

kommersäkerligen rekryteringen för vårfri-

idrott att underlättas betydligt.

Tillsammans med våra alliansbröder, Örgryte

IS och IK Vikingen, har Kamraterna stått som

arrangörer av ett 15-tal internationella tläv-

lingar under den nu avverkade femårsperio-

den. Höjdpunkten var den s. k. Elliottgalan

juli 1958 då inte mindre än 36.000 åskådare

på Nya Ullevi fick se världens främsta idrotts-

män i aktion, en topptävling som går till

idrottshistorien.

Samarbetet mellan klubbarna i Alliansen

har varit utomordentligt och jag vill passa

på tillfället att samtidigt med ett tack tillfoga

förhoppningen att samarbetet skall bestå och

bli lika givande, såväl sportsligt som ekono-

miskt, i framtiden.

Jppokrdili
19
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Ungdomsfotbollen

En återblick vid 55-årsjubileet

Sanden i tidens timglas rinner sakta men obe-
vekligt. År fogas till år och nya generationer

komma till och växa upp. Nya ungdomsskaror

fylkas ständigt på våra idrottsplatser. För den
som i likhet med undertecknad varit knuten till
ungdomsarbetet inom en förening under relativt
lång tid (sedan 1922) är det — kan man säga —
en fortlöpande förnyelseprocess. En ständigt åter-
kommande generationsväxling. Det är detta som
gör arbetet så intressant och fascinerande.

I 1944 års jub.-skrift gjorde vi en återblick på
vad sig inom IFK:s Ungdomsavdelning tilldragit
under de två decennier — fram till 1944 — som
vi då haft förmånen verka på detta område. I det
följande skola vi därför nöja oss med att göra
en liten resumé över den senaste 10-årsperiodens
händelser, och vilka mera bemärkta spelare, som
därunder framkommit ur våra ungdomsleder.

1950 års lag innehöll en hel del nya spelare —
”guldåren var slut” — men säsongen blev likväl
ganska framgångsrik. Våra ungdomar hade det
året en resa till Norrköping och Stockholm. Mot

”Nalle” Halldéns ”unga örnar”, som den säsongen
hade ett starkt lag( bl. a. inneslutande sedermera
välkände ”Lill-Mulle” Holmqvist), blev det neder-

lag medan vi nådde oavgjort mot SM-finalisten
Djurgården i Kungl. Huvudstaden. Ett hedrande
resultat. Av årskullen kan nämnas h. i. PER-
OLOF HANSSON, vilken efter en kortare sejour
i Eriksbergs IF återbördades till oss och A-laget,

där han ju nu ärord. h. h.

Med 1951 års ingång inträdde en påtaglig för-
sämring av vår junior-standard. Det var alltför
mycket ny och orutinerad ungdom i elvan, och
det satte spår efter sig. I Göteborgs-serien kom
vi sålunda på 4:de plats — vi hade då nio ”raka”
segrar närmast före i denna tävling. En resa före-
togs ”söder om landsvägen”. Mot Malmö FF blev
det en knapp förlust, men 2:dra matchen mot
Limhamnresulterade i seger. Några särskilt fram-

trädande spelare kan maninte säga kom fram det

året.
Vår downperiod fortsatte de två närmaste åren.

1952 hamnade vi sålunda på 35:e plats i Göteborge-

serien — vår sämsta placering på längliga tider.

En norsk klubb, Sinsens IF från Oslo, gästade oss
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detta år. Det mötet gav oss storseger (8—0), men
samtidigt en kontakt, som resulterade i en Norge-

resa med buss för såväl junior- som pojklag litet
senare. Det var en trevlig tur. I den norska huvud-
staden £spelade vi sålunda returmatch mot Sinsen
och vann med 4—2. Pojklagets match mot samma
motståndare gav 1—0-seger. Båda matcherna spe-
lades i elljus å Nordre Äsens idrottsplats. Det
var första gången våra ungdomar varit med om
detta. Avslutningsmatcherna mot Skeid gick i

dagsljus på samma idrottsplats. Juniorlagets 1—1
mot denna starka klubb, som några veckor senare
blev norska mästare, är renommerande. Pojklaget
vann sin match med 3—2. Ett par lovande pojkar
kom fram det äret: h. h. BERT LÖVENDAHL
samt c. f£ ROLF JOHANSSON. Den förstnämnde
spelade med oss ett par år, kom därefter ”bort”

ett par säsonger i en mindre klubb, men har nu
atervänt till ”fadershuset” och B-laget. Den sist-
nämnde, zomf. ö. är yngre broder till nuvarande

världsmästaren i tungviktsboxning, Ingemar J.,

prövades sedermera i A-laget.

1953 gav heller inga större framgångar. Bland
det årets vänskapsmatcher kan nämnas en mot
det norska laget Sparta från Sarpsborg, där vi
vann med 4—0. En annan var den mot IFK Norr-

köping (där sedermera i landslagssammanhang

välkände Torbjörn Johnsson återfanns), som slu-
tade oavgjort (1—1). Vid en resa till Stockholm
mötte vi IK Sture, som besegrades med 3—0. Av
spelarna kan nämnas c. f. EJE JOHANSSON —
numera Jonsereds IF. Pojklaget gjorde motslutet
av säsongen en del goda matcher, och där fanns
en del pojkar, som vi tänkte pröva påföljande år.

19354 — jubileumsåret — blev en ljusning på
ungdomsfronten. JDM bärgades hem till förening-

en genom finalseger över ÖIS med 2—0. Och i
Allsvenska Juniorcupen( som tävlingen numera
kallas) avancerade vi till finalen mot Örebro SK.

Det blev en mycket jämn och oviss match, där
hemmalaget (matchen gick på Eiravallen i Öre-
bro) till sist efter förlängning lyckades avgöra

kampen i sin favör med matchens enda mål. Vid
en resa till Norrköping och Stockholm i septem-
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ber vann vära över IFK Norrköping med 4—0,

men förlorade knappt (2—1) mot AIK.
Det året fick vi också fram ett verkligt lovande

pojklag, som blev Cupmästare för Göteborg och
f. ö. vann samtliga tävlingar man deltog i. Utan
nederlag gick laget genom säsongen. Av det årets
juniorkull, som visade stor jämnhet, får man kan-

ske framhålla m. v. BENGT-ÅKE ANDERSSON
(numera Västra Frölunda IF), ec. h. LENNART

NILSSON (som kom från pojklaget), en verkligt
lovande pojke, somtillfullo infriat våra förvänt-

ningar, numera ordinarie c. h. i A-laget och med

anseende som en av Allsvenskans främsta på sin

plats. Inrarna OVE OLSSON och BERNT ATTE-
MALM ha också kommit fram i rampljuset. Ove
som ordinarie c. f. i A-laget, Bernt som en av
våra bästa reservspelare, vilken redan gjort flera
lyckade inhopp i repr.-elvan.

1955 blev ett ganska hyggligt år. Våra vann

sålunda Alliansens jun.-serie för hösten 1954, som
slut£pelades först våren 1955. Vi hemförde även

Alliansens vårserie 1955 och blevo dessutom CM-

mästare för 1954, där finalen spelades mot GAIS
i början av juni 1953. 1—0 blev våra vinstsiffror.
I Allsvenska juniorcupen stoppades vi i semifi-
nalen mot Malmö FF (i Göteborg), som slog oss

med 3—1. Mot Moss FK från Norge, som gästade
oss i juni, noterade vi 7—0. Vid en liten Dala-

turné nådde våra 5—0 mot Färnäs SK:s förstärkta
lag i Mora samt 9—0 mot Falu BS i Falun på
utmärkta Kopparvallen.

Den säsongen kom ytterligare ett par lovande

pojkar fram: c. h. LENNART DAHLBERG, nu i

B-laget, en lugn och säker spelare samt h. y.
RALPH NYBERG (äldste son till vår gamle int.
h. y. Arne N. — ”äpplet faller inte långt...”)
snabb och rushig som pappan. Han har ju sedan

varit med åtskilligt och hunnit bli guldmedaljör
i A-laget.

1956 var heller inte utan framgångar. JOM hem-

fördes sålunda åter till föreningen genom final-
seger över GAIS med 3—0. I Allsvenska Junior-
cupen komvitill finalen i v:a zonen, men föll där

mot Elfsborg med 1—0. I CM-tävlingen avance-
radevi till final, men förlorade där efter två mat-
cher (den 1:a slöt 2—2 trots förlängning) mot
Häcken med 1—0. Vid en Norgeresa vann våra i
Moss mot därvarande FK med matchens enda mål.
I Oslo, där 2:dra matchen gick, vann Skeid (som

ju tillhör topplagen där) med 1—0 över oss. Vårt
A-Pojklag, som också var med på den lilla trip-

pen, slog Moss med 4—0 och Skeid med 1—0. Bra
gjort! Pojklaget skötte sig även i övrigt fint och
gick utan nederlag genom säsongen.

I juniorleden kunde man det året räkna upp ett
par nya, lovande adepter: v. b, ÅKE BENGTS-

SON, numera B-laget, en säker och allroundbe-
tonad spelare, som inte skämmer bort sig, vilken
plats han än placeras på. I c. f£ BENGT PET-

TERSSON hade vi en snabb, energisk och mycket
ambitiös pojke, som dessutom visste var målet
var beläget.

1957 var ett skapligt år, men inte mer. I All-
svenska juniorcupen blev vi utslagna av Elfsborg
med 2—0 i Borås. I CM gick vi till semifinal mot

GAIS, men denna måste uppskjutas till 1958.
Denna säsong ställde juniorlag I för första gången
färden utom de nordiska länderna. Vi hade näm-
ligen fått en inbjudan från Ballspiel-Club Augs-
burg (Väst-Tyskland) om deltagande i deras in-
ternationella ungdomsturnering under Pingsten

och föreningen beslöt acceptera. Det blev en upp-
levelse för våra ungdomar, Deltagande lag från
Frankrike, Österrike, Schweiz, Jugoslavien, Bel-

gien, Tyskland (arr. BCA och en klubb till) och

Sverige (IFK, Göteborg). Det blev hårda bud —
i synnerhet som man tillämpade 19-årsgränsen

något som de övriga nationernas representanter

 

A-Pojklaget 1958
Cupmästare för tredje gången — hemförde det uppsatta vandringspriset till IFK för alltid.
Fr. v. stående: Fritz Berg (tränare), Staffan Johansson, Kent Lejon, Roger Andersson, Inge Johansson, Kurt

Schiller, Dick Andersson. Knästående, fr. v.: Robert Eriksson, Åke Johansson, Jan-Erik Pettersson, Leif Oster-

ström och Nils-Göran Frank.
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A-Pojklaget 1958
Cupmästare för tredje gången — hemförde det uppsatta vandringspriset till IFK för alltid.
Fr. v. stående: Fritz Berg (tränare), Staffan Johansson, Kent Lejon, Roger Andersson, Inge Johansson, Kurt

Schiller, Dick Andersson. Knästående, fr. v.: Robert Eriksson, Åke Johansson, Jan-Erik Pettersson, Leif Oster-

ström och Nils-Göran Frank.
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100-procentigt utnyttjade. Medan vi hade turnce-
ringens yngsta lag! Nu blev våra 4:a — en hed-

rande placering.

Detta år trädde några nya pojkar fram i ramp-

ljuset: m. v. BENGT WICKSTRÖMvar en ochi
h. y. KENNETH APPELGREN hade vi funnit en
mycket snabbfotad herre, som ställde till åtskil-
ligt med trassel för motståndarna.

Jun.-lag II skötte sig fint och vann Göteborgs-

serien (jun.-klass IV). Hade endast en förlust un-
der säsongen och den goda målkvoten 50—14.

A-Pojklaget gick heller inte av för hackor. Blev
Cupmästare för Göteborg och noterade endast

två förluster under året. Målkvoten utmäkta 83
—16. Här fanns en del lovande ämnen att ta vara

på. Vid en resa till Motala slog man Motala ATIF:s
ungdomar med 3—1.

1958 blev en blandning på gott och ont. I den
från föregående år uppskjutna CM-semifinalen
mot GAIS förlorade vi med 2—0. I Göteborgs-

serien kom våra på 2:dra plats med samma poäng
som vinnande Häcken. I Allsvenska juniorcupen

avancerade vi till semifinalen i sluttävlingen, där
dock Malmö FF (på bortaplan) blev oss för svåra:

2—1. I Västsvenska juniorcupen deltog vi för 2:dra
året och kom nu 3:a efter vinst över IFK Troll-
hättan med 1—0.

Vid en ny Dala-turné med matcher i Mora

(Ovansiljankomb.) och Falun (Falu BS) blev det

segrar med resp. 4—0 och 1—0.

I BERT OLSSON (h. h.) fick vi den här sä-
songen fram en verkligt lovande halvback —
otroligt energisk och konditionsstark. C. f. BENGT
NORLANDER och v. i. RALPH ÖBERG var två
andra pojkar med goda utvecklingsmöjligheter.

Jun.-lag II fortsatte sin frammarsch och vann
Göteborgsserien (jun.-klass IIT). Endast två för-

luster noterades och målkvoten var 35—14.

A-Pojklaget hade en verkligt fin säsong och
vann praktiskt taget allt som stod att hemföra.
Åter tog man Cupmästerskapet efter finalseger

över GAIS med klara 4—0. Och därmed hamnade
det uppsatta vandrarpriset i vår ägo för alltid.

En uppmuntringsresa till Köpenhamn i slutet
av augusti gav till resultat en oavgjord match
(0—0) mot starka KB samt en 3—1-vinst mot en

Fredriksbergskombination.

Även B-Pojklaget började ”sticka upp”. Trots
att mycket nytt folk kommit till här vann man
sin grupp (VIII) i Cuptävlingen.

1959 — jubileumsåret — har ur ungdomsledare-
synpunkt sett varit ganska gott. Juniorlag I star-
tade lovande med att vinna Göteborgs-Alliansens
jun.-serie och placerade sig på 2:dra plats i Göte-
borgsserien — en poäng efter GAIS, men med

klassens bästa målkvot. Ur Allsvenska junior-

cupen eliminerades vi av GAIS, som f. ö. zseder-
mera fick dela titeln SM-vinnare (inofficiellt) med

Djurgården. I JDM nådde vi finalen, där dock

ÖIS triumferade med 2—0. Och i Västsvenska
juniorcupen nådde vi vår hittills bästa placering
som tvåa. Även här var ÖIS kontrahenter i fina-
len och lyckades efter förlängning vinna med
4—2. Vid ordinarie tid var ställningen 2—2.

22

Efter en ny invit från våra vänner i Dalom
gästade vi ånyo Mora (Färnäs) och Falun i mit-

ten av augusti. På den förra platsen mötte vi en
stark Ovansiljankomb., som höll på att överraska

oss, men räddade äran med 2—2. Mot Falu BS
noterade vi en 1—0-vinst. En internationell match

mot Sagene IF, Oslo (spelad på Sävedalen) gav

oss en 3—0-seger. Årets målkvot 92—26 skäms
inte för sig. Av spelarna det här året kan näm-

nas från pojklaget uppflyttade m. v. JAN-ERIK
PETTERSSON, en smidig och reaktionssnabb
pojke, som med rätt träning och intresse kan

komma långt. V. h. WOLF WALLSTRÖM harut-
vecklats i rätt riktning och av forwards ha vi

två energiknippen i JAN GUNNARSSON och

ROGER ANDERSSON,resp. h. y. och v. i. KENT
LEJON är en välspelande och målfarlig c. f.

I år har Sverige för första gången ordnat en

verklig juniorlandskamp (för 18-åringar, alltså)
— mot Finland. Den gick i Hälsingborg på Olym-
pia den 1 augusti. Och blev en triumf för de blå-
gula: 3—0. I det laget hade vi en man med: v. h.
RALPH ÖBERG. Två andra IFK:are satt på
reservbänken: h. h. BERT OLSSON och h. b.
(ofta c, h.) KENNETH APPELGREN. Vi var fak-
tiskt den förening som hade mest deltagare med

i den uttagna truppen.
Jun.-lag II, som i år spelade i Göteborgsseriens

jun.-klass II, lyckades inte riktigt så väl denna

första säsong i det högre sällskapet och kom
inte på prispallen.

Pojklagsfotbollen, ja, den har varit ett glädje-
ämne! För tredje året i rad hemfördes Cupmäster-
skapet, vilket aldrig hänt tidigare. Alltså en första
inteckning i det nya vandringspriset! Ytterligare
ett ”rekord” slogs av IFK: till finalen kvalifice-
rade sig båda våra lag! Till råga på allt vann

pojklag II över 1:an efter förlängning med 1—0.

Det var f£. ö. A-Pojklagets första förlust i år!!!
Laget hade en resa till Stockholm i samband med

A-lagets match i Allsvenskan mot AIK den 13
september. Förmatchen på stora Råsundaplanen
mot AIK:s ungdomar vanns av våra pojkar med

4—1 efter ett mycket trevligt spel av båda parter.

ARK AX

Denna återblick skulle inte vara fullständig,

om man glömde bort det stora arbete som i det
tysta utföres ”bakom fronten”. Av ledare, in-
struktörer och materialförvaltare. Vilket intres-

serat och hängivet arbete ha t. ex. ej våra tränare

ERNST ANDERSSON (för båda juniorlagen) och
FRITZ BERG (för de två pojklagen) lagt ner un-
der åtskilliga år. Detsamma gäller ledare som
HENRY HILLENSJÖ (vilken dock i år måste
koppla av ungdomsarbetet, enär han övertagit
den ansvarsfulla kassörsposten i föreningen),

GUNNAR HANSSON,och tidigare ERIK HYSEN.
RUNE KJELLMAN, på sistone även BENGT

JONSSON och ÅKE LINDEN. För att nu icke
tala om biträdande mat.-förv. NISSE AUGUST-

SONS idoga flit under år som gått.

Vi måste nu rikta blicken framåt — mot kom-
mande uppgifter. Må vi alla. ledare, instruktörer
och övriga funktionärer inom ungdomssektionen
tillsammans med de aktiva gå in med det rätta

intresset och viljan att föra våra lag framtill en

plats i solen!

Erhard Svanborg.
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Lagledaren har ordet

RUNE EMANUELSSON, internationell

storspelare med 13 landskamper för

Sverige, under flera år A-lagsspelare

för Kamraterna och dessutom lagkapten

samt senare en kort tid verksam som

ledare för B-laget, blev hösten 1957,

samtidigt som dens. k. allsvenska mara-

tonserien startade, lagledare för A-

laget. Ett svenskt mästerskap och guld-

medaljer samt tredjeplaceringen i årets

allsvenska serie, är de strålande resul-

tat som A-laget noterat under Rune

Emanuelssons ledning. Här ger vi lag-

ledaren ordet:

Övergången från aktivt spel till lagledar-

skap var en stor omsvängning som i början

gav mig många problem. Men jag måste ge-

nast erkänna: arbetet har varit överraskande

lätt och enbart angenämt. Till detta har i

första hand bidragit det utomordentliga kam-

ratskap som finns spelare och ledare emellan,

den favörvi haft i två skickliga tränare, Wal-

ter Probst och Pepi Stroh, samt inte minst

en mycket samarbetsvillig styrelse.

Att arbeta i medvind, som vi haft glädjen

göra de senaste åren, underlättar givetvis.

Men vi har ändock en press som vi aldrig

kommer undan — och heller inte vill undfly.

Våra medlemmars och supporterskarors stora

fodringar, ibland ställda i överkant men ändå

alltid sporren och drivkraften i vår verksam-

het.

Bakgrundentill vår framgång är uppoffring

och träningsvilja. Våra tränare har förmått

göra träningen till små trivselstunder för spe-

larna och från denna grund har vi lyckats

bygga upp ett lag där stabiliteten och jämn-

heten varit det mest påtagliga. Vår tidigare

 
något bohemaktiga stil har ersatts med ett

modernare spelsätt som ändå inte eliminerat

det signifikativa för Kamraterna — den tjus-

ande, tekniska fotbollen.

Även om storfotbollen av idag domineras

av krassa ekonomiska intressen, har jag

aldrig i vår förening märkt någon tendens

att man i första hand ”spelar för pengarna”.

Laget och de blå-vita färgerna är fortfarande

huvudintresset för spelarna vilket jag anser

bådar gott för framtiden.

Innan jag ”tackar för ordet” vill jag ut-

trycka en varm förhoppning om att vi även

i fortsättningen skall bygga vår verksamhet

på lilleputtar, pojklagsspelare, juniorer och

reserver. Ett riktigt arbete bland detta ut-

märkta material och vi har det väl sörjt för

framtiden. Rune Emanuelsson
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Möte med ”Cairo”

Misse Blomberg, chiefstrainern,

som han hette i Staterna, och jag,

satt och slöade på gräsmattan

framför vår lilla bungalow uppe

i Grossinger. Det var söndag och

maj och precis så ljuvligt väder

som det kunde vara i Catskill-

bergen.

En flott Packard

från

svängde in

ledde

fritids-

fabriken som var den säkraste be-

uppfartsvägen, som

från stora hotellet eller

nämningen på denna jätteanlägg-

ning vilken varje weekend hyste

cirka 2.000 gäster. Vi tittade lite

förvånat när Jens, Ingemars pap-

pa, klev ur bilen, men det var ju

ganska vanligt att det kom snygga

bilar

vånande att utmanarens

inte för-

pappa

och det var väl

blev skjutsad.

Jens kom fram och förklarade:

— Jag haren kille för dej med

mej. Han har varit fotbollspelare.

Och så klev ”killen”

och det behövdes inte mer än en

enda blick för att konstatera att

namnet var Kaleb Schylander mest

ur bilen

känd som ”Cairo” och en av de

legendariska IFK:arna.

Under armen hade ”Cairo” en

All-Sport och

hövliga hälsningar varför han ha-

förklarade efter

de tidningen med sig.

Hör kommer väl en massa bluti-

vill

Ingemar så vi tog med oss bevis

gubbar upp och hälsa på

för att visa att vi var svenskar

och hade sysslat med idrott. Den

artikel som ”Cairo” visade hand-

lade om Gamla Ullevi och en bild

när han tillsam-visade ”Cairo”
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mans med de andra IFK:arna

marscherade in för

1916.

invigningen

Med Vi avsåg ”Cairo” sitt res-

sällskap, Arthur Melin vilken ha-

de en guldmedalj som legitima-

tion. Den bevisade att han vunnit

en Golden Gloweturnering i New

York. Han hade också boxat för

Djurgården innan han emigrerade.

Vi körde upp till den Johans-

sonska villan och där fick ”Cairo”

filma och härja med utmanaren

så mycket han ville. Hela tiden

höll han låda på sitt £peciella vis.

Det kan hända att en del svensk-

amerikanare bryter våldsamt, men

inte ”Cairo”. Något mera göte-

borgskt träffar ni inte ens i Mast-

hugget och de många USA-åren

hade inte präglat honom på något

vis.

Strax före matchdags träffades

vi igen, men den gången var det

avtalat. Det var ”Cairo” med fru

och en annan gammal IFK:are,

Vilgot Pettersson som är gift med

en halländska. Vi körde ut till en

restaurant som ägdes av ett par

svenskar och där blev det massor

av fotbollsnack.

”Cairo” talade om Eiserman och

de andra kämparna och lade ut

temat om sin tid som tränare i

Norge, då han jobbade som slak-

tare och även fick känna på val-

fångaryrket.

”Cairo” var ju också en av de

första proffspelarna och berättade

om tiden i Indian Flooring. Spe-

larna hade 44 dollar i veckan ”i

fast” och ytterligare 60 för mat-

cherna. Det var mycket bra betalt

den gången då dollarna stod ännu

högre än de görnu. Vilgot Petters-

son hade gjort åtta matcher i IFK:s

A-lag innan han 1916 stack till

Amerika och faktiskt blev den

förste göteborgaren i Vikings be-

römda lag. Han var också med på

den hårda Sverigeturnén då man

spelade praktiskt taget varje dag

en månads tid. Det var den sär-

klassigt hårdaste turné en klubb

fått göra och den gav inte heller

något ekonomiskt utbyte.

Vi övergick till trevligare sam-

talsämnen och det blev lovsånger

till Erik Börjesson.

— En sådan fotbollspelare har

inte Göteborg haft varkenföreller

senare var de fullkomligt eniga

om och det gick inte att försöka

sticka emellan med Gren. Alla

sådana argument tystades.

Sedan blev det ju match på

Yankee Stadium och Ingemar blev

världsmästare. I hetsen träffade

jag inte ”Cairo”, men några dagar

efter hemkomsten kom ett brev

som började.

— Det var en härlig kväll i

Yankee Stadium och nu har man

inte kunnat säga vatten på flera

dagar...

Det var typiskt ”Cairo”. Trots

Amerika är han ursvensk och Gö-

teborgare. Men han kommer inte

att tillbringa sin ”ålderdom” i

Sverige. Han har köpt en villa i

Miami och flyttar ner i början av

oktober.

— Varför skall jag frysa under

vintrarna de här pensionärsåren

när man kan ha det varmt och

skönt...

Det var fotbollen som gav ho-

nom starten i Amerika. Han tog

vara på chansen och fick det bra.

Det finns sämre sätt att njuta sitt

otium än gå och lata sig i det

soliga Florida.

ESS-PE.

Möte med ”Cairo”

Misse Blomberg, chiefstrainern,

som han hette i Staterna, och jag,

satt och slöade på gräsmattan

framför vår lilla bungalow uppe

i Grossinger. Det var söndag och

maj och precis så ljuvligt väder

som det kunde vara i Catskill-

bergen.

En flott Packard

från

svängde in

ledde

fritids-

fabriken som var den säkraste be-

uppfartsvägen, som

från stora hotellet eller

nämningen på denna jätteanlägg-

ning vilken varje weekend hyste

cirka 2.000 gäster. Vi tittade lite

förvånat när Jens, Ingemars pap-

pa, klev ur bilen, men det var ju

ganska vanligt att det kom snygga

bilar

vånande att utmanarens

inte för-

pappa

och det var väl

blev skjutsad.

Jens kom fram och förklarade:

— Jag haren kille för dej med

mej. Han har varit fotbollspelare.

Och så klev ”killen”

och det behövdes inte mer än en

enda blick för att konstatera att

namnet var Kaleb Schylander mest

ur bilen

känd som ”Cairo” och en av de

legendariska IFK:arna.

Under armen hade ”Cairo” en

All-Sport och

hövliga hälsningar varför han ha-

förklarade efter

de tidningen med sig.

Hör kommer väl en massa bluti-

vill

Ingemar så vi tog med oss bevis

gubbar upp och hälsa på

för att visa att vi var svenskar

och hade sysslat med idrott. Den

artikel som ”Cairo” visade hand-

lade om Gamla Ullevi och en bild

när han tillsam-visade ”Cairo”
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mans med de andra IFK:arna

marscherade in för

1916.
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Skridskosektionen 1955-1959

Från att tidigare ha varit en liten och helt

obetydlig sektion fick skridskosporten i vår

förening under 1955 vind i seglen då vi lycka-

des samla några pojkar för träning och in-

struktion. När sedan flera bra äkare sökte

sig in i sektionen och vi bl. a. fick mottaga

en hel rad intresserade damer blev framgäång-

arna genast påtagliga. De skridskointresserade

damernas inträde i föreningen är för övrigt

en epok i IFK:s historia, det var första gången

föreningen hade idrottande damer i någon

sektion. En bidragande orsaktill att skridsko-

sporten kunde växa till sig var också alt

huvudstyrelsen visade stort intresse för sek-

tionen och under de gångna ären följt verk-

samheten och utgjort ett mycket gott stöd.

Bakom sektionens utveckling, frän ett 25-tal

åkare 1956 till ärets över 100 aktiva utövare

av den vackra och tjusiga sporten, ligger ett

stort och krävande arbete, till vilket en rad

ledare med oegennyttigt arbete bidragit. Fram-

gångarna harheller inte uteblivit och redan

nu kan sektionen peka på en hel rad med

mästerskap och titlar, såväl individuellt som

i lag. Ett plock urstatistiken ger bl. a. följan-

de:

Herrarna har tagit 8 Götalandsmästerskap

individuellt och 2 lagpris, 3 DM individuellt

och 1 lagpris samt dessutom 5 CM-tecken. Till

damernas konto hör: 3 Götalandsmästerskap

individuellt och 2 lagpris, 4 Centralmäster-

skap, 9 Distriktsmästeskap och 2 lagpris samt

ett stafett-DM. Tilläggas bör att damerna pla-

cerat sig som 3:a resp. 7:a på SM. Sektionen

har även med framgäng haft deltagare vid

Junior-SM.

I den allsvenska poängtävlingen bland samt-

liga skridskoklubbar i Sverige har Kamrater-

 
En vacker bukett skrinnarflickor har här sökt plats i IFK-ordförandens breda famn.
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A-LAGETS STATISTIK 1955-1959

 

1955 Spelade matcher 40 Vunna 19 Oavgjorda 9 Förlorade 12

1956 a 40 25 5 » 10

1957 44 - 26 4 14

1958 - 48 » 28 6 14

1959 ” 42 25 5 3 12

214 123 29 62

MÅLKVOT MÄLSKYTTAR

JUDD Cd cdörkekssö se smek kb rkin ek ara 99— 54 Bertil JOohanssON o.osossesssererrer sera 136

1000 Ca estenrttaskörkesåras åror rn 130— 57 Owe ORhISSOD doser rererrreser sera eta 118

OD dr nasker skiss KR KRA Sr RR As 140— 72 Harris MathiassON ...ssssseooccr sees ers 67

10958 ooo eeereseres ses ses ser sea 140— 77 Bengt Berndtsson s.sssossssssrsees oss 62

1930 mooeeeseseresse reses ss reses 130— 74

639—334

Antal spelade matcher för de tio främsta Internationella spelare 1955—1959

Nils JONSSON sooosoosoossssesse sosse nt 197 å B

Äke Norén ooossosssrssrrsssersssss saa 185 Bengt Berndtsson .........- SE
Bertil JOhanssON o.ooososssssssssss ss 179 Holger Hansson .eeeeee>: 9 2

Bengt Berndtsson .....ssssssssscs rss 177 Lennart Nilsson ee... -+- 14

P. O. HafSSON soossessrrsersr rss sera 177 Owe Ohlsson veeeeeereres 2 2 9

Holger HansSsSON .sosssessssrrrsssr error 157 Bertil Johansson ....e.e-e: 1 6

Lennart NilsSOD .sosssressererrrr rer rs 137 Ronald Johansson siceeees ll

Owe OhISSOD cossoreesseeeeesrsr rent 122 Nils Johansson ..seeeereres 1 [

Nils JOohanssON ososoeoeeereerserssere ora 112 Nils Ekeroth sisesessere0 a 2

Nils Ekeroth ooossoooosoosososssrs esse sa 108 Harris Mathiasson .......: 2
P. O. Hansson ............ 1

Nils Johnsson ............ 3

Ralph Nyberg ............ 1

 

na tagit hem märkesklassen två år i följd

samt dessutom fålt topplaceringar såväl i

gruppen för sen.—jun. som för damer.

Tillsammans med IK Wega ingår IF Kam-

raterna i Göteborgs Skridskoallians och denna

allians stod i januari 1959 som arrangörer av

skridsko-EM på Ullevi, elt evenemang som

såväl sportsligt som ekonomiskt blev en strä-

lande fullträff. Framgången som arrangörför-

pliktar och dagarna 16—17 januari 1960 arran-

gerar Alliansen skridsko-SM för herrar på

Ullevi.

26

Jubileumsåret 1959 har sektionens styrelse

följande utseende: Ordförande, Harry Olsson,

sekreterare Holger Olausson samt Pelle Åberg,

Torgeir Dahl och Åke Andreasson. Represen-

tanter i Skridskoalliansen är: Harry Olsson,

Holger Olausson och Sven Anséhn, i Svenska

Skridskoförbundets damkommitté är Harry

Olsson representant medan Pelle Åberg och

Sven Anséhn representerar i Göteborgs Skrid-

skoförbund.

Harry Olsson



ALLSVENSKA MARATONTABELLEN

IFK Göteborg ....

Hälsingborg ......

AIK ooooseoeo osa

Norrköping ......

Malmö FF ......

Elfsborg ........

Örgryte ..........

Degerfors ........

Sandviken ......

Landskrona ......

Djurgården ......

Sleipner ........

Halmstads BE

Eskilstuna ......

IFK Malmö ......

Gårda oo..ossossc.s.

Jönköping o......

Halmia ..........

Brage ............

Hammarby ......

Örebro SK ......

Kalmar FF ......

Råå ooooooc0cs0sss

Västerås SK

Westermalm

IFE Uddevalla

Hallstahammar

Gefle IF ........

Stattena o........

Motala ..........

Redbergslid ......

Ludvika o........

Norrby .......ccc.

Reymersholm

Åtvidaberg ......

Västerås IK ......

City oosssoossosa

Sandvikens AIK ..

Billingsfors ......
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