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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Maj 1921
  

Representationslaget i en ny vågdal.
I en vågdal befinner sig för när-

varande vårt representationslag.
Liknande perioder hava vi upplevat
förut. Vi tänka nu närmast på 1911
års ”depression”” och 1913 års ”vil-
kenspelareärbäst””-period. Åderlåt-
ningen har varit för stark under de
sistförflutna åren. Börje, ”Cairo””,
Ahlmén, Uhlén,-John Carlsson och
Rylander hava av en eller annan or-

sak försvunnit från vädjobanan.
”Makarn” och ”Murren” dessutom
för tillfället offside. Vi böra dock ej
se framtiden genom sotat glas, ännu
är ej solförmökelsen kommen, Lik-
nande stormar hava vi förut med
framgång ridit ut, det finns ingen
anledning att kasta yxan i sjön.

Förr i världen hade styrelsen i ge-
men bättre tid att personligen kun-
na övervaka träningen och stimulera
intresset. Många av styrelsemedlem-
marne, jag tänker närmast på Ceve
kunde ägna mycket av sin tid åt så-
väl representations- som reservlagen.
Idrotten är en ungdomsrörelse, med
cHer mot sin vilja drages man från
det intima arbetet oaktat intresset i
många fall är lika stort som förut.
Åren gå, livet kräver sin man för
clika uppgifter Föreningens ledning
har klart för sig hur landet är belä-
get, vilket dock är en styrka, man
skyller ej på otur eller på slöhet hos
de spelare som representera. En
"reaktion efter många glansår måste
komma, det gäller att möta den med
gott humör och stark handlings-
kraft. Nytt blod måste tillföras la-
get, detta är en rätt så komplicerad
uppgift. Ju finare och stabilare en
byggnad är, ju större varsamhet och
saklighet måste iakttagas när repa-

ration av densamma måste verkstäl-
las. För att lyckas i en dylik upp-
gift måste intresset för föreningen
bliva den allt dominerande känslan
hos såväl de aktiva som ledningen.
En förståndig och regelbunden trä-
ning under sakkunnig ledning hop-
pas styrelsen inom den närmaste ti-
den kunna ordna. Till våra gamla
beprövade skulle jag vilja vädja, att
de hjälpa de yngre och mindre ruti-
nerade spelarne till rätta, uppmun-
tra och på ett kamratlikt sätt ge dem
instruktioner. Enighet och ett gott
humör äro ovärderliga ingredienser
i ett fotbollslag. Låt oss arbeta på
att ej låta den tillfälliga motvinden
locka fram det dåliga humöret, eller
att låta det egna Jaget träda i för-
grunden. Misslyckas den eller den,

under lärotiden, får jag slita så myc-
ket mera, bör vara parollen. Sam-
manhållning spelarne emellan ärett
lags moral, och av oerhörd stor be-
tydelse.

Vi hava ett stort och med säker-
het mycket gott material blandvåra
yngre spelare, det gäller för dessa
att taga goda råd, av sina betydligt
mera erfarna kamrater, ad notam.
Självkritiken bör upparbetas, man
blir aldrig fullärd, det jag inte kan
bör jag försöka lära mig, kom ihåg
att framgången till stor del ligger i
Edra egna händer. Ingen styrelse el-
ler tränare i världen kan få fram
förstklassiga spelare utan att dessa
hava det rätta intresset, och lust att
bortslipa en del som påpekas från
kompetent håll. |
Gå vi samtliga såväl ledning som

«, aktiva till verket med" föresats att
göra vårt bästa för att hedra I. FT. K.

skall  ”depressionen””
gång övervinnas, som

gånger förut.
Här nedan lämnas en kort över-

sikt över de matcher vi inom den
närmast förflutna tiden utkämpat,
med större eller mindre framgång.

även denna
så många

Malmökamraterna .

tillfogade oss vårt +:de nederlag i
Svenska serien. Matchen spelades i
Malmö söndagen den 17 April. Re-
sultat: 3 mål för ”de våra”, 4 mål
för Skaunepågarne, vilka senare till
följd härav togo hem båda poängen.
Det var tissel och tassel både här
och där om domaren, ingen rök utan
eld brukar man säga. Facit: God-
känn aldrig en domare från arrange-
rande förening. Det är svårt att va-
ra opartisk, även om manvill aldrig
så gärna.

Spelare: Wenzel, Lund, Sveusson,

Eiserman, Törnqvist, Carl Olsson,
Sven Johansson, Hermansson, Carl
Andersson, Hjelm, Sandberg. '

Nästa dust ägde rum fredagen
den29 april å Ullevi. Motståndare
voro

”Nordstern ”
från Basel i alplandet Schweiz. Mat-
ehen blev ett glädjeämne för ”de
kristne”, icke så mycket på grund
av spelets ”finhet”” som på grund av
den arbetsglädje och friskhet som
kännetecknade de våras spel. Sec-
ger hamnade också hos de blåvita.
Resultat 3—1.

I första laget debuterade Gunnar
Rydberg från 3:dje laget. Debuten
blev rätt så lyckad, lite mera kraft

med tv åtföljande snabbhet i påkar-
ne infinner sig väl så smånigom.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01921, 2020 IFK Göteborg. 

 

N:o 5
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Maj 1921
  

Representationslaget i en ny vågdal.
I en vågdal befinner sig för när-

varande vårt representationslag.
Liknande perioder hava vi upplevat
förut. Vi tänka nu närmast på 1911
års ”depression”” och 1913 års ”vil-
kenspelareärbäst””-period. Åderlåt-
ningen har varit för stark under de
sistförflutna åren. Börje, ”Cairo””,
Ahlmén, Uhlén,-John Carlsson och
Rylander hava av en eller annan or-

sak försvunnit från vädjobanan.
”Makarn” och ”Murren” dessutom
för tillfället offside. Vi böra dock ej
se framtiden genom sotat glas, ännu
är ej solförmökelsen kommen, Lik-
nande stormar hava vi förut med
framgång ridit ut, det finns ingen
anledning att kasta yxan i sjön.

Förr i världen hade styrelsen i ge-
men bättre tid att personligen kun-
na övervaka träningen och stimulera
intresset. Många av styrelsemedlem-
marne, jag tänker närmast på Ceve
kunde ägna mycket av sin tid åt så-
väl representations- som reservlagen.
Idrotten är en ungdomsrörelse, med
cHer mot sin vilja drages man från
det intima arbetet oaktat intresset i
många fall är lika stort som förut.
Åren gå, livet kräver sin man för
clika uppgifter Föreningens ledning
har klart för sig hur landet är belä-
get, vilket dock är en styrka, man
skyller ej på otur eller på slöhet hos
de spelare som representera. En
"reaktion efter många glansår måste
komma, det gäller att möta den med
gott humör och stark handlings-
kraft. Nytt blod måste tillföras la-
get, detta är en rätt så komplicerad
uppgift. Ju finare och stabilare en
byggnad är, ju större varsamhet och
saklighet måste iakttagas när repa-

ration av densamma måste verkstäl-
las. För att lyckas i en dylik upp-
gift måste intresset för föreningen
bliva den allt dominerande känslan
hos såväl de aktiva som ledningen.
En förståndig och regelbunden trä-
ning under sakkunnig ledning hop-
pas styrelsen inom den närmaste ti-
den kunna ordna. Till våra gamla
beprövade skulle jag vilja vädja, att
de hjälpa de yngre och mindre ruti-
nerade spelarne till rätta, uppmun-
tra och på ett kamratlikt sätt ge dem
instruktioner. Enighet och ett gott
humör äro ovärderliga ingredienser
i ett fotbollslag. Låt oss arbeta på
att ej låta den tillfälliga motvinden
locka fram det dåliga humöret, eller
att låta det egna Jaget träda i för-
grunden. Misslyckas den eller den,

under lärotiden, får jag slita så myc-
ket mera, bör vara parollen. Sam-
manhållning spelarne emellan ärett
lags moral, och av oerhörd stor be-
tydelse.

Vi hava ett stort och med säker-
het mycket gott material blandvåra
yngre spelare, det gäller för dessa
att taga goda råd, av sina betydligt
mera erfarna kamrater, ad notam.
Självkritiken bör upparbetas, man
blir aldrig fullärd, det jag inte kan
bör jag försöka lära mig, kom ihåg
att framgången till stor del ligger i
Edra egna händer. Ingen styrelse el-
ler tränare i världen kan få fram
förstklassiga spelare utan att dessa
hava det rätta intresset, och lust att
bortslipa en del som påpekas från
kompetent håll. |
Gå vi samtliga såväl ledning som

«, aktiva till verket med" föresats att
göra vårt bästa för att hedra I. FT. K.

skall  ”depressionen””
gång övervinnas, som

gånger förut.
Här nedan lämnas en kort över-

sikt över de matcher vi inom den
närmast förflutna tiden utkämpat,
med större eller mindre framgång.

även denna
så många

Malmökamraterna .

tillfogade oss vårt +:de nederlag i
Svenska serien. Matchen spelades i
Malmö söndagen den 17 April. Re-
sultat: 3 mål för ”de våra”, 4 mål
för Skaunepågarne, vilka senare till
följd härav togo hem båda poängen.
Det var tissel och tassel både här
och där om domaren, ingen rök utan
eld brukar man säga. Facit: God-
känn aldrig en domare från arrange-
rande förening. Det är svårt att va-
ra opartisk, även om manvill aldrig
så gärna.

Spelare: Wenzel, Lund, Sveusson,

Eiserman, Törnqvist, Carl Olsson,
Sven Johansson, Hermansson, Carl
Andersson, Hjelm, Sandberg. '

Nästa dust ägde rum fredagen
den29 april å Ullevi. Motståndare
voro

”Nordstern ”
från Basel i alplandet Schweiz. Mat-
ehen blev ett glädjeämne för ”de
kristne”, icke så mycket på grund
av spelets ”finhet”” som på grund av
den arbetsglädje och friskhet som
kännetecknade de våras spel. Sec-
ger hamnade också hos de blåvita.
Resultat 3—1.

I första laget debuterade Gunnar
Rydberg från 3:dje laget. Debuten
blev rätt så lyckad, lite mera kraft

med tv åtföljande snabbhet i påkar-
ne infinner sig väl så smånigom.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01921, 2020 IFK Göteborg. 

 

N:o 5
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Maj 1921
  

Representationslaget i en ny vågdal.
I en vågdal befinner sig för när-

varande vårt representationslag.
Liknande perioder hava vi upplevat
förut. Vi tänka nu närmast på 1911
års ”depression”” och 1913 års ”vil-
kenspelareärbäst””-period. Åderlåt-
ningen har varit för stark under de
sistförflutna åren. Börje, ”Cairo””,
Ahlmén, Uhlén,-John Carlsson och
Rylander hava av en eller annan or-

sak försvunnit från vädjobanan.
”Makarn” och ”Murren” dessutom
för tillfället offside. Vi böra dock ej
se framtiden genom sotat glas, ännu
är ej solförmökelsen kommen, Lik-
nande stormar hava vi förut med
framgång ridit ut, det finns ingen
anledning att kasta yxan i sjön.

Förr i världen hade styrelsen i ge-
men bättre tid att personligen kun-
na övervaka träningen och stimulera
intresset. Många av styrelsemedlem-
marne, jag tänker närmast på Ceve
kunde ägna mycket av sin tid åt så-
väl representations- som reservlagen.
Idrotten är en ungdomsrörelse, med
cHer mot sin vilja drages man från
det intima arbetet oaktat intresset i
många fall är lika stort som förut.
Åren gå, livet kräver sin man för
clika uppgifter Föreningens ledning
har klart för sig hur landet är belä-
get, vilket dock är en styrka, man
skyller ej på otur eller på slöhet hos
de spelare som representera. En
"reaktion efter många glansår måste
komma, det gäller att möta den med
gott humör och stark handlings-
kraft. Nytt blod måste tillföras la-
get, detta är en rätt så komplicerad
uppgift. Ju finare och stabilare en
byggnad är, ju större varsamhet och
saklighet måste iakttagas när repa-

ration av densamma måste verkstäl-
las. För att lyckas i en dylik upp-
gift måste intresset för föreningen
bliva den allt dominerande känslan
hos såväl de aktiva som ledningen.
En förståndig och regelbunden trä-
ning under sakkunnig ledning hop-
pas styrelsen inom den närmaste ti-
den kunna ordna. Till våra gamla
beprövade skulle jag vilja vädja, att
de hjälpa de yngre och mindre ruti-
nerade spelarne till rätta, uppmun-
tra och på ett kamratlikt sätt ge dem
instruktioner. Enighet och ett gott
humör äro ovärderliga ingredienser
i ett fotbollslag. Låt oss arbeta på
att ej låta den tillfälliga motvinden
locka fram det dåliga humöret, eller
att låta det egna Jaget träda i för-
grunden. Misslyckas den eller den,

under lärotiden, får jag slita så myc-
ket mera, bör vara parollen. Sam-
manhållning spelarne emellan ärett
lags moral, och av oerhörd stor be-
tydelse.

Vi hava ett stort och med säker-
het mycket gott material blandvåra
yngre spelare, det gäller för dessa
att taga goda råd, av sina betydligt
mera erfarna kamrater, ad notam.
Självkritiken bör upparbetas, man
blir aldrig fullärd, det jag inte kan
bör jag försöka lära mig, kom ihåg
att framgången till stor del ligger i
Edra egna händer. Ingen styrelse el-
ler tränare i världen kan få fram
förstklassiga spelare utan att dessa
hava det rätta intresset, och lust att
bortslipa en del som påpekas från
kompetent håll. |
Gå vi samtliga såväl ledning som

«, aktiva till verket med" föresats att
göra vårt bästa för att hedra I. FT. K.

skall  ”depressionen””
gång övervinnas, som

gånger förut.
Här nedan lämnas en kort över-

sikt över de matcher vi inom den
närmast förflutna tiden utkämpat,
med större eller mindre framgång.

även denna
så många

Malmökamraterna .

tillfogade oss vårt +:de nederlag i
Svenska serien. Matchen spelades i
Malmö söndagen den 17 April. Re-
sultat: 3 mål för ”de våra”, 4 mål
för Skaunepågarne, vilka senare till
följd härav togo hem båda poängen.
Det var tissel och tassel både här
och där om domaren, ingen rök utan
eld brukar man säga. Facit: God-
känn aldrig en domare från arrange-
rande förening. Det är svårt att va-
ra opartisk, även om manvill aldrig
så gärna.

Spelare: Wenzel, Lund, Sveusson,

Eiserman, Törnqvist, Carl Olsson,
Sven Johansson, Hermansson, Carl
Andersson, Hjelm, Sandberg. '

Nästa dust ägde rum fredagen
den29 april å Ullevi. Motståndare
voro

”Nordstern ”
från Basel i alplandet Schweiz. Mat-
ehen blev ett glädjeämne för ”de
kristne”, icke så mycket på grund
av spelets ”finhet”” som på grund av
den arbetsglädje och friskhet som
kännetecknade de våras spel. Sec-
ger hamnade också hos de blåvita.
Resultat 3—1.

I första laget debuterade Gunnar
Rydberg från 3:dje laget. Debuten
blev rätt så lyckad, lite mera kraft

med tv åtföljande snabbhet i påkar-
ne infinner sig väl så smånigom.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01921, 2020 IFK Göteborg. 

 

N:o 5
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Maj 1921
  

Representationslaget i en ny vågdal.
I en vågdal befinner sig för när-

varande vårt representationslag.
Liknande perioder hava vi upplevat
förut. Vi tänka nu närmast på 1911
års ”depression”” och 1913 års ”vil-
kenspelareärbäst””-period. Åderlåt-
ningen har varit för stark under de
sistförflutna åren. Börje, ”Cairo””,
Ahlmén, Uhlén,-John Carlsson och
Rylander hava av en eller annan or-

sak försvunnit från vädjobanan.
”Makarn” och ”Murren” dessutom
för tillfället offside. Vi böra dock ej
se framtiden genom sotat glas, ännu
är ej solförmökelsen kommen, Lik-
nande stormar hava vi förut med
framgång ridit ut, det finns ingen
anledning att kasta yxan i sjön.

Förr i världen hade styrelsen i ge-
men bättre tid att personligen kun-
na övervaka träningen och stimulera
intresset. Många av styrelsemedlem-
marne, jag tänker närmast på Ceve
kunde ägna mycket av sin tid åt så-
väl representations- som reservlagen.
Idrotten är en ungdomsrörelse, med
cHer mot sin vilja drages man från
det intima arbetet oaktat intresset i
många fall är lika stort som förut.
Åren gå, livet kräver sin man för
clika uppgifter Föreningens ledning
har klart för sig hur landet är belä-
get, vilket dock är en styrka, man
skyller ej på otur eller på slöhet hos
de spelare som representera. En
"reaktion efter många glansår måste
komma, det gäller att möta den med
gott humör och stark handlings-
kraft. Nytt blod måste tillföras la-
get, detta är en rätt så komplicerad
uppgift. Ju finare och stabilare en
byggnad är, ju större varsamhet och
saklighet måste iakttagas när repa-

ration av densamma måste verkstäl-
las. För att lyckas i en dylik upp-
gift måste intresset för föreningen
bliva den allt dominerande känslan
hos såväl de aktiva som ledningen.
En förståndig och regelbunden trä-
ning under sakkunnig ledning hop-
pas styrelsen inom den närmaste ti-
den kunna ordna. Till våra gamla
beprövade skulle jag vilja vädja, att
de hjälpa de yngre och mindre ruti-
nerade spelarne till rätta, uppmun-
tra och på ett kamratlikt sätt ge dem
instruktioner. Enighet och ett gott
humör äro ovärderliga ingredienser
i ett fotbollslag. Låt oss arbeta på
att ej låta den tillfälliga motvinden
locka fram det dåliga humöret, eller
att låta det egna Jaget träda i för-
grunden. Misslyckas den eller den,

under lärotiden, får jag slita så myc-
ket mera, bör vara parollen. Sam-
manhållning spelarne emellan ärett
lags moral, och av oerhörd stor be-
tydelse.

Vi hava ett stort och med säker-
het mycket gott material blandvåra
yngre spelare, det gäller för dessa
att taga goda råd, av sina betydligt
mera erfarna kamrater, ad notam.
Självkritiken bör upparbetas, man
blir aldrig fullärd, det jag inte kan
bör jag försöka lära mig, kom ihåg
att framgången till stor del ligger i
Edra egna händer. Ingen styrelse el-
ler tränare i världen kan få fram
förstklassiga spelare utan att dessa
hava det rätta intresset, och lust att
bortslipa en del som påpekas från
kompetent håll. |
Gå vi samtliga såväl ledning som

«, aktiva till verket med" föresats att
göra vårt bästa för att hedra I. FT. K.

skall  ”depressionen””
gång övervinnas, som

gånger förut.
Här nedan lämnas en kort över-

sikt över de matcher vi inom den
närmast förflutna tiden utkämpat,
med större eller mindre framgång.

även denna
så många

Malmökamraterna .

tillfogade oss vårt +:de nederlag i
Svenska serien. Matchen spelades i
Malmö söndagen den 17 April. Re-
sultat: 3 mål för ”de våra”, 4 mål
för Skaunepågarne, vilka senare till
följd härav togo hem båda poängen.
Det var tissel och tassel både här
och där om domaren, ingen rök utan
eld brukar man säga. Facit: God-
känn aldrig en domare från arrange-
rande förening. Det är svårt att va-
ra opartisk, även om manvill aldrig
så gärna.

Spelare: Wenzel, Lund, Sveusson,

Eiserman, Törnqvist, Carl Olsson,
Sven Johansson, Hermansson, Carl
Andersson, Hjelm, Sandberg. '

Nästa dust ägde rum fredagen
den29 april å Ullevi. Motståndare
voro

”Nordstern ”
från Basel i alplandet Schweiz. Mat-
ehen blev ett glädjeämne för ”de
kristne”, icke så mycket på grund
av spelets ”finhet”” som på grund av
den arbetsglädje och friskhet som
kännetecknade de våras spel. Sec-
ger hamnade också hos de blåvita.
Resultat 3—1.

I första laget debuterade Gunnar
Rydberg från 3:dje laget. Debuten
blev rätt så lyckad, lite mera kraft

med tv åtföljande snabbhet i påkar-
ne infinner sig väl så smånigom.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01921, 2020 IFK Göteborg. 

 

N:o 5
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Maj 1921
  

Representationslaget i en ny vågdal.
I en vågdal befinner sig för när-

varande vårt representationslag.
Liknande perioder hava vi upplevat
förut. Vi tänka nu närmast på 1911
års ”depression”” och 1913 års ”vil-
kenspelareärbäst””-period. Åderlåt-
ningen har varit för stark under de
sistförflutna åren. Börje, ”Cairo””,
Ahlmén, Uhlén,-John Carlsson och
Rylander hava av en eller annan or-

sak försvunnit från vädjobanan.
”Makarn” och ”Murren” dessutom
för tillfället offside. Vi böra dock ej
se framtiden genom sotat glas, ännu
är ej solförmökelsen kommen, Lik-
nande stormar hava vi förut med
framgång ridit ut, det finns ingen
anledning att kasta yxan i sjön.

Förr i världen hade styrelsen i ge-
men bättre tid att personligen kun-
na övervaka träningen och stimulera
intresset. Många av styrelsemedlem-
marne, jag tänker närmast på Ceve
kunde ägna mycket av sin tid åt så-
väl representations- som reservlagen.
Idrotten är en ungdomsrörelse, med
cHer mot sin vilja drages man från
det intima arbetet oaktat intresset i
många fall är lika stort som förut.
Åren gå, livet kräver sin man för
clika uppgifter Föreningens ledning
har klart för sig hur landet är belä-
get, vilket dock är en styrka, man
skyller ej på otur eller på slöhet hos
de spelare som representera. En
"reaktion efter många glansår måste
komma, det gäller att möta den med
gott humör och stark handlings-
kraft. Nytt blod måste tillföras la-
get, detta är en rätt så komplicerad
uppgift. Ju finare och stabilare en
byggnad är, ju större varsamhet och
saklighet måste iakttagas när repa-

ration av densamma måste verkstäl-
las. För att lyckas i en dylik upp-
gift måste intresset för föreningen
bliva den allt dominerande känslan
hos såväl de aktiva som ledningen.
En förståndig och regelbunden trä-
ning under sakkunnig ledning hop-
pas styrelsen inom den närmaste ti-
den kunna ordna. Till våra gamla
beprövade skulle jag vilja vädja, att
de hjälpa de yngre och mindre ruti-
nerade spelarne till rätta, uppmun-
tra och på ett kamratlikt sätt ge dem
instruktioner. Enighet och ett gott
humör äro ovärderliga ingredienser
i ett fotbollslag. Låt oss arbeta på
att ej låta den tillfälliga motvinden
locka fram det dåliga humöret, eller
att låta det egna Jaget träda i för-
grunden. Misslyckas den eller den,

under lärotiden, får jag slita så myc-
ket mera, bör vara parollen. Sam-
manhållning spelarne emellan ärett
lags moral, och av oerhörd stor be-
tydelse.

Vi hava ett stort och med säker-
het mycket gott material blandvåra
yngre spelare, det gäller för dessa
att taga goda råd, av sina betydligt
mera erfarna kamrater, ad notam.
Självkritiken bör upparbetas, man
blir aldrig fullärd, det jag inte kan
bör jag försöka lära mig, kom ihåg
att framgången till stor del ligger i
Edra egna händer. Ingen styrelse el-
ler tränare i världen kan få fram
förstklassiga spelare utan att dessa
hava det rätta intresset, och lust att
bortslipa en del som påpekas från
kompetent håll. |
Gå vi samtliga såväl ledning som

«, aktiva till verket med" föresats att
göra vårt bästa för att hedra I. FT. K.

skall  ”depressionen””
gång övervinnas, som

gånger förut.
Här nedan lämnas en kort över-

sikt över de matcher vi inom den
närmast förflutna tiden utkämpat,
med större eller mindre framgång.

även denna
så många

Malmökamraterna .

tillfogade oss vårt +:de nederlag i
Svenska serien. Matchen spelades i
Malmö söndagen den 17 April. Re-
sultat: 3 mål för ”de våra”, 4 mål
för Skaunepågarne, vilka senare till
följd härav togo hem båda poängen.
Det var tissel och tassel både här
och där om domaren, ingen rök utan
eld brukar man säga. Facit: God-
känn aldrig en domare från arrange-
rande förening. Det är svårt att va-
ra opartisk, även om manvill aldrig
så gärna.

Spelare: Wenzel, Lund, Sveusson,

Eiserman, Törnqvist, Carl Olsson,
Sven Johansson, Hermansson, Carl
Andersson, Hjelm, Sandberg. '

Nästa dust ägde rum fredagen
den29 april å Ullevi. Motståndare
voro

”Nordstern ”
från Basel i alplandet Schweiz. Mat-
ehen blev ett glädjeämne för ”de
kristne”, icke så mycket på grund
av spelets ”finhet”” som på grund av
den arbetsglädje och friskhet som
kännetecknade de våras spel. Sec-
ger hamnade också hos de blåvita.
Resultat 3—1.

I första laget debuterade Gunnar
Rydberg från 3:dje laget. Debuten
blev rätt så lyckad, lite mera kraft

med tv åtföljande snabbhet i påkar-
ne infinner sig väl så smånigom.
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Andersson, Hjelm, Sandberg. '

Nästa dust ägde rum fredagen
den29 april å Ullevi. Motståndare
voro

”Nordstern ”
från Basel i alplandet Schweiz. Mat-
ehen blev ett glädjeämne för ”de
kristne”, icke så mycket på grund
av spelets ”finhet”” som på grund av
den arbetsglädje och friskhet som
kännetecknade de våras spel. Sec-
ger hamnade också hos de blåvita.
Resultat 3—1.

I första laget debuterade Gunnar
Rydberg från 3:dje laget. Debuten
blev rätt så lyckad, lite mera kraft

med tv åtföljande snabbhet i påkar-
ne infinner sig väl så smånigom.
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Representationslaget i en ny vågdal.
I en vågdal befinner sig för när-

varande vårt representationslag.
Liknande perioder hava vi upplevat
förut. Vi tänka nu närmast på 1911
års ”depression”” och 1913 års ”vil-
kenspelareärbäst””-period. Åderlåt-
ningen har varit för stark under de
sistförflutna åren. Börje, ”Cairo””,
Ahlmén, Uhlén,-John Carlsson och
Rylander hava av en eller annan or-

sak försvunnit från vädjobanan.
”Makarn” och ”Murren” dessutom
för tillfället offside. Vi böra dock ej
se framtiden genom sotat glas, ännu
är ej solförmökelsen kommen, Lik-
nande stormar hava vi förut med
framgång ridit ut, det finns ingen
anledning att kasta yxan i sjön.

Förr i världen hade styrelsen i ge-
men bättre tid att personligen kun-
na övervaka träningen och stimulera
intresset. Många av styrelsemedlem-
marne, jag tänker närmast på Ceve
kunde ägna mycket av sin tid åt så-
väl representations- som reservlagen.
Idrotten är en ungdomsrörelse, med
cHer mot sin vilja drages man från
det intima arbetet oaktat intresset i
många fall är lika stort som förut.
Åren gå, livet kräver sin man för
clika uppgifter Föreningens ledning
har klart för sig hur landet är belä-
get, vilket dock är en styrka, man
skyller ej på otur eller på slöhet hos
de spelare som representera. En
"reaktion efter många glansår måste
komma, det gäller att möta den med
gott humör och stark handlings-
kraft. Nytt blod måste tillföras la-
get, detta är en rätt så komplicerad
uppgift. Ju finare och stabilare en
byggnad är, ju större varsamhet och
saklighet måste iakttagas när repa-

ration av densamma måste verkstäl-
las. För att lyckas i en dylik upp-
gift måste intresset för föreningen
bliva den allt dominerande känslan
hos såväl de aktiva som ledningen.
En förståndig och regelbunden trä-
ning under sakkunnig ledning hop-
pas styrelsen inom den närmaste ti-
den kunna ordna. Till våra gamla
beprövade skulle jag vilja vädja, att
de hjälpa de yngre och mindre ruti-
nerade spelarne till rätta, uppmun-
tra och på ett kamratlikt sätt ge dem
instruktioner. Enighet och ett gott
humör äro ovärderliga ingredienser
i ett fotbollslag. Låt oss arbeta på
att ej låta den tillfälliga motvinden
locka fram det dåliga humöret, eller
att låta det egna Jaget träda i för-
grunden. Misslyckas den eller den,

under lärotiden, får jag slita så myc-
ket mera, bör vara parollen. Sam-
manhållning spelarne emellan ärett
lags moral, och av oerhörd stor be-
tydelse.

Vi hava ett stort och med säker-
het mycket gott material blandvåra
yngre spelare, det gäller för dessa
att taga goda råd, av sina betydligt
mera erfarna kamrater, ad notam.
Självkritiken bör upparbetas, man
blir aldrig fullärd, det jag inte kan
bör jag försöka lära mig, kom ihåg
att framgången till stor del ligger i
Edra egna händer. Ingen styrelse el-
ler tränare i världen kan få fram
förstklassiga spelare utan att dessa
hava det rätta intresset, och lust att
bortslipa en del som påpekas från
kompetent håll. |
Gå vi samtliga såväl ledning som

«, aktiva till verket med" föresats att
göra vårt bästa för att hedra I. FT. K.

skall  ”depressionen””
gång övervinnas, som

gånger förut.
Här nedan lämnas en kort över-

sikt över de matcher vi inom den
närmast förflutna tiden utkämpat,
med större eller mindre framgång.

även denna
så många

Malmökamraterna .

tillfogade oss vårt +:de nederlag i
Svenska serien. Matchen spelades i
Malmö söndagen den 17 April. Re-
sultat: 3 mål för ”de våra”, 4 mål
för Skaunepågarne, vilka senare till
följd härav togo hem båda poängen.
Det var tissel och tassel både här
och där om domaren, ingen rök utan
eld brukar man säga. Facit: God-
känn aldrig en domare från arrange-
rande förening. Det är svårt att va-
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2 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Spelare: Wenzel, Lund, Svensson,
Tiiserman, Törnqvist, Carl Olsson,
(Elam Johansson större delen av

matchen) Sven Johansson, G. Ryd-
berg, Gust. Hermansson, Erik Hjelm,
Moje Sandberg.

Hammarby
frånrövade oss en dyrbar poäng i
Svenska serien den 5 maj å Ullevi.
Det var första gången i historien de
båda lagen möttes och spelet var
också som mellan
FHammarby påminde både till dräkt
och: spel om de s. k. ”Tigrarne””,
inte från Hull, men från Stockholm.
Det var en massa våldsamma språng
efter den stackars kulan. Exemplet
smittade våra pojkar, vilka föllo in i
trallen. hoppas de cj fortsätta med
detta fotbollskulturens dekadans-
spel. Matchen blev mållös, varför
kritiken bör följa exemplet. Resul-
tat 0—0. Spelare: Wenzel, Lund,
Svensson, HFEiserman, Törnqvist,
Elam Johansson, Sven Johansson, G.
Rydberg, G. Hermansson, BE. Hjelm,
M Sandberg.

Pingsthelgen blev, trots det vack-
ra värdret, ett par ovädersdagar för
våra pojkar. Experimentet med två
hårda matcher på två dagar i följd,
kommerantagligen aldrig att utfalla
lyckligt.

Pingstdagen mötte vi

Eiskilstuna-Kamraterna
hemma på sin mammas ”gata”' cller
åker i Smetuna. Det blev justering-
ar och vriekningar i legio. Törn-
qvist fick äran att vara med i 10 mi-
nuter varefter Kalle Ohlsson spelade
centerhalv. Resultatet blev att vi
räddade en poäng i Svenska serien,
visserligen inte mycket att skrävla
över, men ändå något. Resultat 0—0
= gott försvarsspel. ineffektivt an-
fallsspel.
På annandagen mötte vi på Sta-

dion Stockholms ”hopp”

Hammarby
Tämligen skamfilade över lag som

våra ”eubbar” voro gingo de mot
sitt öde, det blev ”storsmockan””.I
första halvleken hade vi det mesta
att säga till om, men det blev det

oaktat tjl mål för de våra mot 1 för
iflammarby. I andra halvleken voro
pojkarne bakom flötet och Hammar-
by fingo ytterligare tre mål på vinst-
kontot, kanske inte så mycket på
erund av skicklighet som på takti-
ken, ”bums på” och ”försöka du-

ger”. Idrottspressen upphäver vil-
da tjut, nu är fienden slagen, inkar-

”nybörjare””.

nationen av den hatade Göteborgs-
fotbollen, nämligen de blåvita ”kål-
larne”', är för alltid ur leken. In-
billning drista vi oss tro. Så länge
det finns liv, finns det hopp... Den
lilla tilltvålningen var ingenting att
göra ett sådant förskräckligt oväsen
för. Herr Stockholm får hålla på
länge i samma tempo för att avtvät-
ta märkena efter alla smockor de er-
hållit av ”kållarne” från Götasta-
den, både blåvita, röda och grönran-
diga
Deltagande spelare 1 pingstturné-

en voro: Wenzel, Lund, Svensson,
Piserman, Törnavist, Carl Olsson,

Harry Olsson, Sven Johansson, G.
Rydberg, G. Hermansson, E. Hjelm,
M. Sandberg, Carl Andersson. Rolf
Borssén.

Sr.

När Thorshaugsstatyetten

gick oss ur händerna.

KL. I den första maj small start-
skottet på Frogners stadion och en
brokig samling löpare gåvo sig iväg
mot okända öden i kamp om den så
mycket omtalade och omstridda
Torshaugsstatyetten. |

Trots den nästan tropiska värmen
sattes en mycket hård fart av norr-
mannen Vennerstrand, vilken fer

några hundra meter föll tillnaka för
att släppa upp vår egen Wacrusson
på ledareplatsen. Det bildasies nu en
liten ”förtrupp” av Magnusson,
Gulliksen, Vennerstrand, Larsson
och Gröntoft. Denna placering höll
sig ganska länge och vid huvudkon-
trollen lågo vi tydligt placerade för
seger, ty även Arvid Magnusson och
Sjösten höllo sig bra uppe. Men ödet
ville annorlunda på andra delav
loppet.

Terrängen var visserligen ir: : av
det livsfarliga slaget, men ändå :nyc-
ket svår på grund av de svoande
backar som gjort Flolmenkollen
världsbekant. Att terrängen var
krävande framgår bäst därav att in-
te mindre än femtio procent av de
tävlande utgingo. Bland dessa var
on av våra bästa, Arvid Magnusson,
som vrickade foten så illa att han
omöjligen kunde fortsätta. Och en
av Norges bästa, Gulliksen var så
slut vid halva distansen att han
måste ge upp trots sin andraplace-
ring.
Som segrare inkom Verner Mag-

nusson. Sedan Sjösten kommit till

JOH. OLSSONS EFIR. BOKTRYCKERIL GÖTEBORG

målet hade både vi och Torshaug tre
män inne och spänningen var därför
stor. som dock icke blev långvarig.
En grön löpare uppenbarade sig
nämligen strax därpå och därmed
hade den åtrådda statyetten för
året stannat i Norge.

Resultatet av loppet:
i) V. Magnusson, I. F. K., 39,30.
2) F. Vennerstrand, Torshaug, 40,05.
3) H. Holter, Opaal, 40,23.
4) G. Lande, B. U. L., 40,30.
5) E. Gröntoft, Torshaug, 40,42.
6) Asbj. Berntsen, Torshaug, 42,12.
8) H. Sjösten, I. F. K.
13) J. Rosell I. F. K.
Taepris: 1) Torshaug, 2,45,50.

2) I. F. K. 2,51,26.
Norrmännen äro ju kända för sin

västvänlighet. Denna gång fingo vi
inte mycket med av den. Vi äro på

intet sätt bortskämda med varken
det ena eller det andra. Men en
kopp kaffe eller ett glas saft efter
loppet kunde de ju alltid fägnat oss
på. I all synnerhet då de vunno och
vi voro deras enda internationella
gäster! Likaså om man under lop-
pet frågade en kontrollant om något
fick man ett slött svar eller intet
alls. Men de kanske inte förstodo
svenska! Ett annat år komma vi

tillbaka, rika på erfarenheter i den-
na löpning. ”Söder” och ”Jossen”
ha redan lovat att skruda sig i ter-
rängskor anno 1922. Magnussönerna
och undertecknad ha ett mycket gott
minne!

Lasse.

Träna för Idrottsmärket!

Somförut påpekats i medlemsbla-
dets spalter har i årtillsatts en kom-
mitté för framdrivande av större an-
tal kandidatertill idrottsmärket.

Träningen skall nu påbörjas. Upp
därför alla och sätt igång. Löpning
och hopp tränas i Walhalla varje tis-
dag och torsdag. Kast tränas å Ulle-
vi varje onsdag. Tid kl. 6—7,30.

Töteborgs-Kamraterna skall vara
den förening som i år kan ståta med
de flesta avlagda proven, åtminstone
bland Göteborgsklubbarne. |

Alltså, vi träffas å ovannämnda
platser och dito dagar och så små-
ningom bliver det hela ordnat.

I synnerhet letas med ljus och
lykta efter guldmärkesmannar, allt-
så 32-åringar och däröver. Även sil-
ver- och bronsmärken skola vi veta
att finna avsättnirg för. |

2 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Spelare: Wenzel, Lund, Svensson,
Tiiserman, Törnqvist, Carl Olsson,
(Elam Johansson större delen av

matchen) Sven Johansson, G. Ryd-
berg, Gust. Hermansson, Erik Hjelm,
Moje Sandberg.
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Svenska serien den 5 maj å Ullevi.
Det var första gången i historien de
båda lagen möttes och spelet var
också som mellan
FHammarby påminde både till dräkt
och: spel om de s. k. ”Tigrarne””,
inte från Hull, men från Stockholm.
Det var en massa våldsamma språng
efter den stackars kulan. Exemplet
smittade våra pojkar, vilka föllo in i
trallen. hoppas de cj fortsätta med
detta fotbollskulturens dekadans-
spel. Matchen blev mållös, varför
kritiken bör följa exemplet. Resul-
tat 0—0. Spelare: Wenzel, Lund,
Svensson, HFEiserman, Törnqvist,
Elam Johansson, Sven Johansson, G.
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by fingo ytterligare tre mål på vinst-
kontot, kanske inte så mycket på
erund av skicklighet som på takti-
ken, ”bums på” och ”försöka du-

ger”. Idrottspressen upphäver vil-
da tjut, nu är fienden slagen, inkar-

”nybörjare””.

nationen av den hatade Göteborgs-
fotbollen, nämligen de blåvita ”kål-
larne”', är för alltid ur leken. In-
billning drista vi oss tro. Så länge
det finns liv, finns det hopp... Den
lilla tilltvålningen var ingenting att
göra ett sådant förskräckligt oväsen
för. Herr Stockholm får hålla på
länge i samma tempo för att avtvät-
ta märkena efter alla smockor de er-
hållit av ”kållarne” från Götasta-
den, både blåvita, röda och grönran-
diga
Deltagande spelare 1 pingstturné-

en voro: Wenzel, Lund, Svensson,
Piserman, Törnavist, Carl Olsson,

Harry Olsson, Sven Johansson, G.
Rydberg, G. Hermansson, E. Hjelm,
M. Sandberg, Carl Andersson. Rolf
Borssén.

Sr.

När Thorshaugsstatyetten

gick oss ur händerna.

KL. I den första maj small start-
skottet på Frogners stadion och en
brokig samling löpare gåvo sig iväg
mot okända öden i kamp om den så
mycket omtalade och omstridda
Torshaugsstatyetten. |

Trots den nästan tropiska värmen
sattes en mycket hård fart av norr-
mannen Vennerstrand, vilken fer

några hundra meter föll tillnaka för
att släppa upp vår egen Wacrusson
på ledareplatsen. Det bildasies nu en
liten ”förtrupp” av Magnusson,
Gulliksen, Vennerstrand, Larsson
och Gröntoft. Denna placering höll
sig ganska länge och vid huvudkon-
trollen lågo vi tydligt placerade för
seger, ty även Arvid Magnusson och
Sjösten höllo sig bra uppe. Men ödet
ville annorlunda på andra delav
loppet.

Terrängen var visserligen ir: : av
det livsfarliga slaget, men ändå :nyc-
ket svår på grund av de svoande
backar som gjort Flolmenkollen
världsbekant. Att terrängen var
krävande framgår bäst därav att in-
te mindre än femtio procent av de
tävlande utgingo. Bland dessa var
on av våra bästa, Arvid Magnusson,
som vrickade foten så illa att han
omöjligen kunde fortsätta. Och en
av Norges bästa, Gulliksen var så
slut vid halva distansen att han
måste ge upp trots sin andraplace-
ring.
Som segrare inkom Verner Mag-

nusson. Sedan Sjösten kommit till

JOH. OLSSONS EFIR. BOKTRYCKERIL GÖTEBORG

målet hade både vi och Torshaug tre
män inne och spänningen var därför
stor. som dock icke blev långvarig.
En grön löpare uppenbarade sig
nämligen strax därpå och därmed
hade den åtrådda statyetten för
året stannat i Norge.

Resultatet av loppet:
i) V. Magnusson, I. F. K., 39,30.
2) F. Vennerstrand, Torshaug, 40,05.
3) H. Holter, Opaal, 40,23.
4) G. Lande, B. U. L., 40,30.
5) E. Gröntoft, Torshaug, 40,42.
6) Asbj. Berntsen, Torshaug, 42,12.
8) H. Sjösten, I. F. K.
13) J. Rosell I. F. K.
Taepris: 1) Torshaug, 2,45,50.

2) I. F. K. 2,51,26.
Norrmännen äro ju kända för sin

västvänlighet. Denna gång fingo vi
inte mycket med av den. Vi äro på

intet sätt bortskämda med varken
det ena eller det andra. Men en
kopp kaffe eller ett glas saft efter
loppet kunde de ju alltid fägnat oss
på. I all synnerhet då de vunno och
vi voro deras enda internationella
gäster! Likaså om man under lop-
pet frågade en kontrollant om något
fick man ett slött svar eller intet
alls. Men de kanske inte förstodo
svenska! Ett annat år komma vi

tillbaka, rika på erfarenheter i den-
na löpning. ”Söder” och ”Jossen”
ha redan lovat att skruda sig i ter-
rängskor anno 1922. Magnussönerna
och undertecknad ha ett mycket gott
minne!

Lasse.

Träna för Idrottsmärket!

Somförut påpekats i medlemsbla-
dets spalter har i årtillsatts en kom-
mitté för framdrivande av större an-
tal kandidatertill idrottsmärket.

Träningen skall nu påbörjas. Upp
därför alla och sätt igång. Löpning
och hopp tränas i Walhalla varje tis-
dag och torsdag. Kast tränas å Ulle-
vi varje onsdag. Tid kl. 6—7,30.

Töteborgs-Kamraterna skall vara
den förening som i år kan ståta med
de flesta avlagda proven, åtminstone
bland Göteborgsklubbarne. |

Alltså, vi träffas å ovannämnda
platser och dito dagar och så små-
ningom bliver det hela ordnat.

I synnerhet letas med ljus och
lykta efter guldmärkesmannar, allt-
så 32-åringar och däröver. Även sil-
ver- och bronsmärken skola vi veta
att finna avsättnirg för. |

2 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Spelare: Wenzel, Lund, Svensson,
Tiiserman, Törnqvist, Carl Olsson,
(Elam Johansson större delen av

matchen) Sven Johansson, G. Ryd-
berg, Gust. Hermansson, Erik Hjelm,
Moje Sandberg.

Hammarby
frånrövade oss en dyrbar poäng i
Svenska serien den 5 maj å Ullevi.
Det var första gången i historien de
båda lagen möttes och spelet var
också som mellan
FHammarby påminde både till dräkt
och: spel om de s. k. ”Tigrarne””,
inte från Hull, men från Stockholm.
Det var en massa våldsamma språng
efter den stackars kulan. Exemplet
smittade våra pojkar, vilka föllo in i
trallen. hoppas de cj fortsätta med
detta fotbollskulturens dekadans-
spel. Matchen blev mållös, varför
kritiken bör följa exemplet. Resul-
tat 0—0. Spelare: Wenzel, Lund,
Svensson, HFEiserman, Törnqvist,
Elam Johansson, Sven Johansson, G.
Rydberg, G. Hermansson, BE. Hjelm,
M Sandberg.

Pingsthelgen blev, trots det vack-
ra värdret, ett par ovädersdagar för
våra pojkar. Experimentet med två
hårda matcher på två dagar i följd,
kommerantagligen aldrig att utfalla
lyckligt.

Pingstdagen mötte vi

Eiskilstuna-Kamraterna
hemma på sin mammas ”gata”' cller
åker i Smetuna. Det blev justering-
ar och vriekningar i legio. Törn-
qvist fick äran att vara med i 10 mi-
nuter varefter Kalle Ohlsson spelade
centerhalv. Resultatet blev att vi
räddade en poäng i Svenska serien,
visserligen inte mycket att skrävla
över, men ändå något. Resultat 0—0
= gott försvarsspel. ineffektivt an-
fallsspel.
På annandagen mötte vi på Sta-

dion Stockholms ”hopp”

Hammarby
Tämligen skamfilade över lag som

våra ”eubbar” voro gingo de mot
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kontot, kanske inte så mycket på
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ken, ”bums på” och ”försöka du-

ger”. Idrottspressen upphäver vil-
da tjut, nu är fienden slagen, inkar-
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länge i samma tempo för att avtvät-
ta märkena efter alla smockor de er-
hållit av ”kållarne” från Götasta-
den, både blåvita, röda och grönran-
diga
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Harry Olsson, Sven Johansson, G.
Rydberg, G. Hermansson, E. Hjelm,
M. Sandberg, Carl Andersson. Rolf
Borssén.

Sr.

När Thorshaugsstatyetten

gick oss ur händerna.

KL. I den första maj small start-
skottet på Frogners stadion och en
brokig samling löpare gåvo sig iväg
mot okända öden i kamp om den så
mycket omtalade och omstridda
Torshaugsstatyetten. |

Trots den nästan tropiska värmen
sattes en mycket hård fart av norr-
mannen Vennerstrand, vilken fer

några hundra meter föll tillnaka för
att släppa upp vår egen Wacrusson
på ledareplatsen. Det bildasies nu en
liten ”förtrupp” av Magnusson,
Gulliksen, Vennerstrand, Larsson
och Gröntoft. Denna placering höll
sig ganska länge och vid huvudkon-
trollen lågo vi tydligt placerade för
seger, ty även Arvid Magnusson och
Sjösten höllo sig bra uppe. Men ödet
ville annorlunda på andra delav
loppet.

Terrängen var visserligen ir: : av
det livsfarliga slaget, men ändå :nyc-
ket svår på grund av de svoande
backar som gjort Flolmenkollen
världsbekant. Att terrängen var
krävande framgår bäst därav att in-
te mindre än femtio procent av de
tävlande utgingo. Bland dessa var
on av våra bästa, Arvid Magnusson,
som vrickade foten så illa att han
omöjligen kunde fortsätta. Och en
av Norges bästa, Gulliksen var så
slut vid halva distansen att han
måste ge upp trots sin andraplace-
ring.
Som segrare inkom Verner Mag-

nusson. Sedan Sjösten kommit till

JOH. OLSSONS EFIR. BOKTRYCKERIL GÖTEBORG

målet hade både vi och Torshaug tre
män inne och spänningen var därför
stor. som dock icke blev långvarig.
En grön löpare uppenbarade sig
nämligen strax därpå och därmed
hade den åtrådda statyetten för
året stannat i Norge.

Resultatet av loppet:
i) V. Magnusson, I. F. K., 39,30.
2) F. Vennerstrand, Torshaug, 40,05.
3) H. Holter, Opaal, 40,23.
4) G. Lande, B. U. L., 40,30.
5) E. Gröntoft, Torshaug, 40,42.
6) Asbj. Berntsen, Torshaug, 42,12.
8) H. Sjösten, I. F. K.
13) J. Rosell I. F. K.
Taepris: 1) Torshaug, 2,45,50.

2) I. F. K. 2,51,26.
Norrmännen äro ju kända för sin

västvänlighet. Denna gång fingo vi
inte mycket med av den. Vi äro på

intet sätt bortskämda med varken
det ena eller det andra. Men en
kopp kaffe eller ett glas saft efter
loppet kunde de ju alltid fägnat oss
på. I all synnerhet då de vunno och
vi voro deras enda internationella
gäster! Likaså om man under lop-
pet frågade en kontrollant om något
fick man ett slött svar eller intet
alls. Men de kanske inte förstodo
svenska! Ett annat år komma vi

tillbaka, rika på erfarenheter i den-
na löpning. ”Söder” och ”Jossen”
ha redan lovat att skruda sig i ter-
rängskor anno 1922. Magnussönerna
och undertecknad ha ett mycket gott
minne!

Lasse.

Träna för Idrottsmärket!

Somförut påpekats i medlemsbla-
dets spalter har i årtillsatts en kom-
mitté för framdrivande av större an-
tal kandidatertill idrottsmärket.

Träningen skall nu påbörjas. Upp
därför alla och sätt igång. Löpning
och hopp tränas i Walhalla varje tis-
dag och torsdag. Kast tränas å Ulle-
vi varje onsdag. Tid kl. 6—7,30.

Töteborgs-Kamraterna skall vara
den förening som i år kan ståta med
de flesta avlagda proven, åtminstone
bland Göteborgsklubbarne. |

Alltså, vi träffas å ovannämnda
platser och dito dagar och så små-
ningom bliver det hela ordnat.

I synnerhet letas med ljus och
lykta efter guldmärkesmannar, allt-
så 32-åringar och däröver. Även sil-
ver- och bronsmärken skola vi veta
att finna avsättnirg för. |

2 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Spelare: Wenzel, Lund, Svensson,
Tiiserman, Törnqvist, Carl Olsson,
(Elam Johansson större delen av

matchen) Sven Johansson, G. Ryd-
berg, Gust. Hermansson, Erik Hjelm,
Moje Sandberg.

Hammarby
frånrövade oss en dyrbar poäng i
Svenska serien den 5 maj å Ullevi.
Det var första gången i historien de
båda lagen möttes och spelet var
också som mellan
FHammarby påminde både till dräkt
och: spel om de s. k. ”Tigrarne””,
inte från Hull, men från Stockholm.
Det var en massa våldsamma språng
efter den stackars kulan. Exemplet
smittade våra pojkar, vilka föllo in i
trallen. hoppas de cj fortsätta med
detta fotbollskulturens dekadans-
spel. Matchen blev mållös, varför
kritiken bör följa exemplet. Resul-
tat 0—0. Spelare: Wenzel, Lund,
Svensson, HFEiserman, Törnqvist,
Elam Johansson, Sven Johansson, G.
Rydberg, G. Hermansson, BE. Hjelm,
M Sandberg.

Pingsthelgen blev, trots det vack-
ra värdret, ett par ovädersdagar för
våra pojkar. Experimentet med två
hårda matcher på två dagar i följd,
kommerantagligen aldrig att utfalla
lyckligt.

Pingstdagen mötte vi

Eiskilstuna-Kamraterna
hemma på sin mammas ”gata”' cller
åker i Smetuna. Det blev justering-
ar och vriekningar i legio. Törn-
qvist fick äran att vara med i 10 mi-
nuter varefter Kalle Ohlsson spelade
centerhalv. Resultatet blev att vi
räddade en poäng i Svenska serien,
visserligen inte mycket att skrävla
över, men ändå något. Resultat 0—0
= gott försvarsspel. ineffektivt an-
fallsspel.
På annandagen mötte vi på Sta-

dion Stockholms ”hopp”

Hammarby
Tämligen skamfilade över lag som

våra ”eubbar” voro gingo de mot
sitt öde, det blev ”storsmockan””.I
första halvleken hade vi det mesta
att säga till om, men det blev det

oaktat tjl mål för de våra mot 1 för
iflammarby. I andra halvleken voro
pojkarne bakom flötet och Hammar-
by fingo ytterligare tre mål på vinst-
kontot, kanske inte så mycket på
erund av skicklighet som på takti-
ken, ”bums på” och ”försöka du-

ger”. Idrottspressen upphäver vil-
da tjut, nu är fienden slagen, inkar-

”nybörjare””.

nationen av den hatade Göteborgs-
fotbollen, nämligen de blåvita ”kål-
larne”', är för alltid ur leken. In-
billning drista vi oss tro. Så länge
det finns liv, finns det hopp... Den
lilla tilltvålningen var ingenting att
göra ett sådant förskräckligt oväsen
för. Herr Stockholm får hålla på
länge i samma tempo för att avtvät-
ta märkena efter alla smockor de er-
hållit av ”kållarne” från Götasta-
den, både blåvita, röda och grönran-
diga
Deltagande spelare 1 pingstturné-

en voro: Wenzel, Lund, Svensson,
Piserman, Törnavist, Carl Olsson,

Harry Olsson, Sven Johansson, G.
Rydberg, G. Hermansson, E. Hjelm,
M. Sandberg, Carl Andersson. Rolf
Borssén.

Sr.

När Thorshaugsstatyetten

gick oss ur händerna.
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mycket omtalade och omstridda
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liten ”förtrupp” av Magnusson,
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ket svår på grund av de svoande
backar som gjort Flolmenkollen
världsbekant. Att terrängen var
krävande framgår bäst därav att in-
te mindre än femtio procent av de
tävlande utgingo. Bland dessa var
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som vrickade foten så illa att han
omöjligen kunde fortsätta. Och en
av Norges bästa, Gulliksen var så
slut vid halva distansen att han
måste ge upp trots sin andraplace-
ring.
Som segrare inkom Verner Mag-

nusson. Sedan Sjösten kommit till
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Sjösten höllo sig bra uppe. Men ödet
ville annorlunda på andra delav
loppet.

Terrängen var visserligen ir: : av
det livsfarliga slaget, men ändå :nyc-
ket svår på grund av de svoande
backar som gjort Flolmenkollen
världsbekant. Att terrängen var
krävande framgår bäst därav att in-
te mindre än femtio procent av de
tävlande utgingo. Bland dessa var
on av våra bästa, Arvid Magnusson,
som vrickade foten så illa att han
omöjligen kunde fortsätta. Och en
av Norges bästa, Gulliksen var så
slut vid halva distansen att han
måste ge upp trots sin andraplace-
ring.
Som segrare inkom Verner Mag-

nusson. Sedan Sjösten kommit till

JOH. OLSSONS EFIR. BOKTRYCKERIL GÖTEBORG

målet hade både vi och Torshaug tre
män inne och spänningen var därför
stor. som dock icke blev långvarig.
En grön löpare uppenbarade sig
nämligen strax därpå och därmed
hade den åtrådda statyetten för
året stannat i Norge.

Resultatet av loppet:
i) V. Magnusson, I. F. K., 39,30.
2) F. Vennerstrand, Torshaug, 40,05.
3) H. Holter, Opaal, 40,23.
4) G. Lande, B. U. L., 40,30.
5) E. Gröntoft, Torshaug, 40,42.
6) Asbj. Berntsen, Torshaug, 42,12.
8) H. Sjösten, I. F. K.
13) J. Rosell I. F. K.
Taepris: 1) Torshaug, 2,45,50.

2) I. F. K. 2,51,26.
Norrmännen äro ju kända för sin

västvänlighet. Denna gång fingo vi
inte mycket med av den. Vi äro på

intet sätt bortskämda med varken
det ena eller det andra. Men en
kopp kaffe eller ett glas saft efter
loppet kunde de ju alltid fägnat oss
på. I all synnerhet då de vunno och
vi voro deras enda internationella
gäster! Likaså om man under lop-
pet frågade en kontrollant om något
fick man ett slött svar eller intet
alls. Men de kanske inte förstodo
svenska! Ett annat år komma vi

tillbaka, rika på erfarenheter i den-
na löpning. ”Söder” och ”Jossen”
ha redan lovat att skruda sig i ter-
rängskor anno 1922. Magnussönerna
och undertecknad ha ett mycket gott
minne!

Lasse.

Träna för Idrottsmärket!

Somförut påpekats i medlemsbla-
dets spalter har i årtillsatts en kom-
mitté för framdrivande av större an-
tal kandidatertill idrottsmärket.

Träningen skall nu påbörjas. Upp
därför alla och sätt igång. Löpning
och hopp tränas i Walhalla varje tis-
dag och torsdag. Kast tränas å Ulle-
vi varje onsdag. Tid kl. 6—7,30.

Töteborgs-Kamraterna skall vara
den förening som i år kan ståta med
de flesta avlagda proven, åtminstone
bland Göteborgsklubbarne. |

Alltså, vi träffas å ovannämnda
platser och dito dagar och så små-
ningom bliver det hela ordnat.

I synnerhet letas med ljus och
lykta efter guldmärkesmannar, allt-
så 32-åringar och däröver. Även sil-
ver- och bronsmärken skola vi veta
att finna avsättnirg för. |

2 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Spelare: Wenzel, Lund, Svensson,
Tiiserman, Törnqvist, Carl Olsson,
(Elam Johansson större delen av

matchen) Sven Johansson, G. Ryd-
berg, Gust. Hermansson, Erik Hjelm,
Moje Sandberg.

Hammarby
frånrövade oss en dyrbar poäng i
Svenska serien den 5 maj å Ullevi.
Det var första gången i historien de
båda lagen möttes och spelet var
också som mellan
FHammarby påminde både till dräkt
och: spel om de s. k. ”Tigrarne””,
inte från Hull, men från Stockholm.
Det var en massa våldsamma språng
efter den stackars kulan. Exemplet
smittade våra pojkar, vilka föllo in i
trallen. hoppas de cj fortsätta med
detta fotbollskulturens dekadans-
spel. Matchen blev mållös, varför
kritiken bör följa exemplet. Resul-
tat 0—0. Spelare: Wenzel, Lund,
Svensson, HFEiserman, Törnqvist,
Elam Johansson, Sven Johansson, G.
Rydberg, G. Hermansson, BE. Hjelm,
M Sandberg.

Pingsthelgen blev, trots det vack-
ra värdret, ett par ovädersdagar för
våra pojkar. Experimentet med två
hårda matcher på två dagar i följd,
kommerantagligen aldrig att utfalla
lyckligt.

Pingstdagen mötte vi

Eiskilstuna-Kamraterna
hemma på sin mammas ”gata”' cller
åker i Smetuna. Det blev justering-
ar och vriekningar i legio. Törn-
qvist fick äran att vara med i 10 mi-
nuter varefter Kalle Ohlsson spelade
centerhalv. Resultatet blev att vi
räddade en poäng i Svenska serien,
visserligen inte mycket att skrävla
över, men ändå något. Resultat 0—0
= gott försvarsspel. ineffektivt an-
fallsspel.
På annandagen mötte vi på Sta-

dion Stockholms ”hopp”

Hammarby
Tämligen skamfilade över lag som

våra ”eubbar” voro gingo de mot
sitt öde, det blev ”storsmockan””.I
första halvleken hade vi det mesta
att säga till om, men det blev det

oaktat tjl mål för de våra mot 1 för
iflammarby. I andra halvleken voro
pojkarne bakom flötet och Hammar-
by fingo ytterligare tre mål på vinst-
kontot, kanske inte så mycket på
erund av skicklighet som på takti-
ken, ”bums på” och ”försöka du-

ger”. Idrottspressen upphäver vil-
da tjut, nu är fienden slagen, inkar-

”nybörjare””.

nationen av den hatade Göteborgs-
fotbollen, nämligen de blåvita ”kål-
larne”', är för alltid ur leken. In-
billning drista vi oss tro. Så länge
det finns liv, finns det hopp... Den
lilla tilltvålningen var ingenting att
göra ett sådant förskräckligt oväsen
för. Herr Stockholm får hålla på
länge i samma tempo för att avtvät-
ta märkena efter alla smockor de er-
hållit av ”kållarne” från Götasta-
den, både blåvita, röda och grönran-
diga
Deltagande spelare 1 pingstturné-

en voro: Wenzel, Lund, Svensson,
Piserman, Törnavist, Carl Olsson,

Harry Olsson, Sven Johansson, G.
Rydberg, G. Hermansson, E. Hjelm,
M. Sandberg, Carl Andersson. Rolf
Borssén.

Sr.

När Thorshaugsstatyetten

gick oss ur händerna.

KL. I den första maj small start-
skottet på Frogners stadion och en
brokig samling löpare gåvo sig iväg
mot okända öden i kamp om den så
mycket omtalade och omstridda
Torshaugsstatyetten. |

Trots den nästan tropiska värmen
sattes en mycket hård fart av norr-
mannen Vennerstrand, vilken fer

några hundra meter föll tillnaka för
att släppa upp vår egen Wacrusson
på ledareplatsen. Det bildasies nu en
liten ”förtrupp” av Magnusson,
Gulliksen, Vennerstrand, Larsson
och Gröntoft. Denna placering höll
sig ganska länge och vid huvudkon-
trollen lågo vi tydligt placerade för
seger, ty även Arvid Magnusson och
Sjösten höllo sig bra uppe. Men ödet
ville annorlunda på andra delav
loppet.

Terrängen var visserligen ir: : av
det livsfarliga slaget, men ändå :nyc-
ket svår på grund av de svoande
backar som gjort Flolmenkollen
världsbekant. Att terrängen var
krävande framgår bäst därav att in-
te mindre än femtio procent av de
tävlande utgingo. Bland dessa var
on av våra bästa, Arvid Magnusson,
som vrickade foten så illa att han
omöjligen kunde fortsätta. Och en
av Norges bästa, Gulliksen var så
slut vid halva distansen att han
måste ge upp trots sin andraplace-
ring.
Som segrare inkom Verner Mag-

nusson. Sedan Sjösten kommit till

JOH. OLSSONS EFIR. BOKTRYCKERIL GÖTEBORG

målet hade både vi och Torshaug tre
män inne och spänningen var därför
stor. som dock icke blev långvarig.
En grön löpare uppenbarade sig
nämligen strax därpå och därmed
hade den åtrådda statyetten för
året stannat i Norge.

Resultatet av loppet:
i) V. Magnusson, I. F. K., 39,30.
2) F. Vennerstrand, Torshaug, 40,05.
3) H. Holter, Opaal, 40,23.
4) G. Lande, B. U. L., 40,30.
5) E. Gröntoft, Torshaug, 40,42.
6) Asbj. Berntsen, Torshaug, 42,12.
8) H. Sjösten, I. F. K.
13) J. Rosell I. F. K.
Taepris: 1) Torshaug, 2,45,50.

2) I. F. K. 2,51,26.
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och undertecknad ha ett mycket gott
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vi varje onsdag. Tid kl. 6—7,30.

Töteborgs-Kamraterna skall vara
den förening som i år kan ståta med
de flesta avlagda proven, åtminstone
bland Göteborgsklubbarne. |
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Det var första gången i historien de
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inte från Hull, men från Stockholm.
Det var en massa våldsamma språng
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På annandagen mötte vi på Sta-

dion Stockholms ”hopp”
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våra ”eubbar” voro gingo de mot
sitt öde, det blev ”storsmockan””.I
första halvleken hade vi det mesta
att säga till om, men det blev det

oaktat tjl mål för de våra mot 1 för
iflammarby. I andra halvleken voro
pojkarne bakom flötet och Hammar-
by fingo ytterligare tre mål på vinst-
kontot, kanske inte så mycket på
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ken, ”bums på” och ”försöka du-
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da tjut, nu är fienden slagen, inkar-

”nybörjare””.
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fotbollen, nämligen de blåvita ”kål-
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billning drista vi oss tro. Så länge
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för. Herr Stockholm får hålla på
länge i samma tempo för att avtvät-
ta märkena efter alla smockor de er-
hållit av ”kållarne” från Götasta-
den, både blåvita, röda och grönran-
diga
Deltagande spelare 1 pingstturné-

en voro: Wenzel, Lund, Svensson,
Piserman, Törnavist, Carl Olsson,

Harry Olsson, Sven Johansson, G.
Rydberg, G. Hermansson, E. Hjelm,
M. Sandberg, Carl Andersson. Rolf
Borssén.

Sr.

När Thorshaugsstatyetten

gick oss ur händerna.

KL. I den första maj small start-
skottet på Frogners stadion och en
brokig samling löpare gåvo sig iväg
mot okända öden i kamp om den så
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sattes en mycket hård fart av norr-
mannen Vennerstrand, vilken fer

några hundra meter föll tillnaka för
att släppa upp vår egen Wacrusson
på ledareplatsen. Det bildasies nu en
liten ”förtrupp” av Magnusson,
Gulliksen, Vennerstrand, Larsson
och Gröntoft. Denna placering höll
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seger, ty även Arvid Magnusson och
Sjösten höllo sig bra uppe. Men ödet
ville annorlunda på andra delav
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Terrängen var visserligen ir: : av
det livsfarliga slaget, men ändå :nyc-
ket svår på grund av de svoande
backar som gjort Flolmenkollen
världsbekant. Att terrängen var
krävande framgår bäst därav att in-
te mindre än femtio procent av de
tävlande utgingo. Bland dessa var
on av våra bästa, Arvid Magnusson,
som vrickade foten så illa att han
omöjligen kunde fortsätta. Och en
av Norges bästa, Gulliksen var så
slut vid halva distansen att han
måste ge upp trots sin andraplace-
ring.
Som segrare inkom Verner Mag-

nusson. Sedan Sjösten kommit till
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målet hade både vi och Torshaug tre
män inne och spänningen var därför
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En grön löpare uppenbarade sig
nämligen strax därpå och därmed
hade den åtrådda statyetten för
året stannat i Norge.

Resultatet av loppet:
i) V. Magnusson, I. F. K., 39,30.
2) F. Vennerstrand, Torshaug, 40,05.
3) H. Holter, Opaal, 40,23.
4) G. Lande, B. U. L., 40,30.
5) E. Gröntoft, Torshaug, 40,42.
6) Asbj. Berntsen, Torshaug, 42,12.
8) H. Sjösten, I. F. K.
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Taepris: 1) Torshaug, 2,45,50.

2) I. F. K. 2,51,26.
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kopp kaffe eller ett glas saft efter
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gäster! Likaså om man under lop-
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fick man ett slött svar eller intet
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svenska! Ett annat år komma vi

tillbaka, rika på erfarenheter i den-
na löpning. ”Söder” och ”Jossen”
ha redan lovat att skruda sig i ter-
rängskor anno 1922. Magnussönerna
och undertecknad ha ett mycket gott
minne!
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Träningen skall nu påbörjas. Upp
därför alla och sätt igång. Löpning
och hopp tränas i Walhalla varje tis-
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vi varje onsdag. Tid kl. 6—7,30.

Töteborgs-Kamraterna skall vara
den förening som i år kan ståta med
de flesta avlagda proven, åtminstone
bland Göteborgsklubbarne. |

Alltså, vi träffas å ovannämnda
platser och dito dagar och så små-
ningom bliver det hela ordnat.
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lykta efter guldmärkesmannar, allt-
så 32-åringar och däröver. Även sil-
ver- och bronsmärken skola vi veta
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matchen) Sven Johansson, G. Ryd-
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frånrövade oss en dyrbar poäng i
Svenska serien den 5 maj å Ullevi.
Det var första gången i historien de
båda lagen möttes och spelet var
också som mellan
FHammarby påminde både till dräkt
och: spel om de s. k. ”Tigrarne””,
inte från Hull, men från Stockholm.
Det var en massa våldsamma språng
efter den stackars kulan. Exemplet
smittade våra pojkar, vilka föllo in i
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spel. Matchen blev mållös, varför
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Pingsthelgen blev, trots det vack-
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hårda matcher på två dagar i följd,
kommerantagligen aldrig att utfalla
lyckligt.

Pingstdagen mötte vi
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hemma på sin mammas ”gata”' cller
åker i Smetuna. Det blev justering-
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våra ”eubbar” voro gingo de mot
sitt öde, det blev ”storsmockan””.I
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2) I. F. K. 2,51,26.
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Hur jag blev Kamrat:
och min debut.

Uppfostrad vid Hedens trakter
hade naturligtvis. jag och mina
jämnåriga de ljusa kvällarna vårt
tillhåll på Heden, sysselsatta med att
knäta efter läderkulan. Så en kväll
i maj hände det. I. F.K:s första
lag hade ramlat ut på Heden för att
träna. ”Japan”, min dåvarande
klubbkamrat i Nya Varvet var med
ibland storheterna. Undertecknad
med några grabbar stodo och kicka-
de mot -ett mål, målet angivet med
et: par rcekar. I. F, K:s dåvarande
ordförande, Sjöholm, sprang om-
kring och värvade spelare. Som vi
kieka som bäst, anlände ”Japan”
red Sjöholm och med lite övertal-
ning från deras sida och stor nervosi-
tet från min lovade jag spela med i
en vänskapsmatch å Idrottsplatsen
mot Gis. Jag var då sjutton år gam-
nal Matchen gick bra, sades det
mig: |

En tid efter skulle kamraterna
spela i Norrköping om kamratmäs'
terskapet, men hurlaget skulle se ut
visste ingen. Nils Andersson, dåva-
rande kapten, ville ha det gamla
gerdet, men Harry Hellberg var ut-
av annan mening. Alltnog, laget till
Ncrrköping så ut som så: Kärrby,
Svensson, N. Andersson, Edenholm,
Törakvist, Holmgren, Magnusson,
Ohlson, Hellberg, Areadius, Lundin.
Skulle detta lag vinna blev det ordi-
närie, eventuella ändringar med J.
Olsson och Börjesson. Norrköpings--
kamraterna voro i pressen allmänt
tippade som segrare, men vi lurade
dem alla, ej minst oss själva, med att
vinna med 4—1. Jubel och glädje i
gänget... Pappa Sjöholm var vid tå-
get måndag f.m. kl. 7, och det första
han sa” var: ”TIlTur bar ni er åt poj-

kar”. Detta min första stora match
för I. F. K., vilken jag minns, som
hade den varit i går. Lyckanvar oss
huld att samma år hemföra Kamrat-
och Svenska Mästerskapet genom
att smälla till resp. Norrköpings-
kamraterna och Djurgården med
7-1, 3—0. .

Carl Ohlson.
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nal Matchen gick bra, sades det
mig: |

En tid efter skulle kamraterna
spela i Norrköping om kamratmäs'
terskapet, men hurlaget skulle se ut
visste ingen. Nils Andersson, dåva-
rande kapten, ville ha det gamla
gerdet, men Harry Hellberg var ut-
av annan mening. Alltnog, laget till
Ncrrköping så ut som så: Kärrby,
Svensson, N. Andersson, Edenholm,
Törakvist, Holmgren, Magnusson,
Ohlson, Hellberg, Areadius, Lundin.
Skulle detta lag vinna blev det ordi-
närie, eventuella ändringar med J.
Olsson och Börjesson. Norrköpings--
kamraterna voro i pressen allmänt
tippade som segrare, men vi lurade
dem alla, ej minst oss själva, med att
vinna med 4—1. Jubel och glädje i
gänget... Pappa Sjöholm var vid tå-
get måndag f.m. kl. 7, och det första
han sa” var: ”TIlTur bar ni er åt poj-

kar”. Detta min första stora match
för I. F. K., vilken jag minns, som
hade den varit i går. Lyckanvar oss
huld att samma år hemföra Kamrat-
och Svenska Mästerskapet genom
att smälla till resp. Norrköpings-
kamraterna och Djurgården med
7-1, 3—0. .

Carl Ohlson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS:MEDLEMSBLEAD 3
 

Hur jag blev Kamrat:
och min debut.

Uppfostrad vid Hedens trakter
hade naturligtvis. jag och mina
jämnåriga de ljusa kvällarna vårt
tillhåll på Heden, sysselsatta med att
knäta efter läderkulan. Så en kväll
i maj hände det. I. F.K:s första
lag hade ramlat ut på Heden för att
träna. ”Japan”, min dåvarande
klubbkamrat i Nya Varvet var med
ibland storheterna. Undertecknad
med några grabbar stodo och kicka-
de mot -ett mål, målet angivet med
et: par rcekar. I. F, K:s dåvarande
ordförande, Sjöholm, sprang om-
kring och värvade spelare. Som vi
kieka som bäst, anlände ”Japan”
red Sjöholm och med lite övertal-
ning från deras sida och stor nervosi-
tet från min lovade jag spela med i
en vänskapsmatch å Idrottsplatsen
mot Gis. Jag var då sjutton år gam-
nal Matchen gick bra, sades det
mig: |

En tid efter skulle kamraterna
spela i Norrköping om kamratmäs'
terskapet, men hurlaget skulle se ut
visste ingen. Nils Andersson, dåva-
rande kapten, ville ha det gamla
gerdet, men Harry Hellberg var ut-
av annan mening. Alltnog, laget till
Ncrrköping så ut som så: Kärrby,
Svensson, N. Andersson, Edenholm,
Törakvist, Holmgren, Magnusson,
Ohlson, Hellberg, Areadius, Lundin.
Skulle detta lag vinna blev det ordi-
närie, eventuella ändringar med J.
Olsson och Börjesson. Norrköpings--
kamraterna voro i pressen allmänt
tippade som segrare, men vi lurade
dem alla, ej minst oss själva, med att
vinna med 4—1. Jubel och glädje i
gänget... Pappa Sjöholm var vid tå-
get måndag f.m. kl. 7, och det första
han sa” var: ”TIlTur bar ni er åt poj-

kar”. Detta min första stora match
för I. F. K., vilken jag minns, som
hade den varit i går. Lyckanvar oss
huld att samma år hemföra Kamrat-
och Svenska Mästerskapet genom
att smälla till resp. Norrköpings-
kamraterna och Djurgården med
7-1, 3—0. .

Carl Ohlson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS:MEDLEMSBLEAD 3
 

Hur jag blev Kamrat:
och min debut.

Uppfostrad vid Hedens trakter
hade naturligtvis. jag och mina
jämnåriga de ljusa kvällarna vårt
tillhåll på Heden, sysselsatta med att
knäta efter läderkulan. Så en kväll
i maj hände det. I. F.K:s första
lag hade ramlat ut på Heden för att
träna. ”Japan”, min dåvarande
klubbkamrat i Nya Varvet var med
ibland storheterna. Undertecknad
med några grabbar stodo och kicka-
de mot -ett mål, målet angivet med
et: par rcekar. I. F, K:s dåvarande
ordförande, Sjöholm, sprang om-
kring och värvade spelare. Som vi
kieka som bäst, anlände ”Japan”
red Sjöholm och med lite övertal-
ning från deras sida och stor nervosi-
tet från min lovade jag spela med i
en vänskapsmatch å Idrottsplatsen
mot Gis. Jag var då sjutton år gam-
nal Matchen gick bra, sades det
mig: |

En tid efter skulle kamraterna
spela i Norrköping om kamratmäs'
terskapet, men hurlaget skulle se ut
visste ingen. Nils Andersson, dåva-
rande kapten, ville ha det gamla
gerdet, men Harry Hellberg var ut-
av annan mening. Alltnog, laget till
Ncrrköping så ut som så: Kärrby,
Svensson, N. Andersson, Edenholm,
Törakvist, Holmgren, Magnusson,
Ohlson, Hellberg, Areadius, Lundin.
Skulle detta lag vinna blev det ordi-
närie, eventuella ändringar med J.
Olsson och Börjesson. Norrköpings--
kamraterna voro i pressen allmänt
tippade som segrare, men vi lurade
dem alla, ej minst oss själva, med att
vinna med 4—1. Jubel och glädje i
gänget... Pappa Sjöholm var vid tå-
get måndag f.m. kl. 7, och det första
han sa” var: ”TIlTur bar ni er åt poj-

kar”. Detta min första stora match
för I. F. K., vilken jag minns, som
hade den varit i går. Lyckanvar oss
huld att samma år hemföra Kamrat-
och Svenska Mästerskapet genom
att smälla till resp. Norrköpings-
kamraterna och Djurgården med
7-1, 3—0. .

Carl Ohlson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS:MEDLEMSBLEAD 3
 

Hur jag blev Kamrat:
och min debut.

Uppfostrad vid Hedens trakter
hade naturligtvis. jag och mina
jämnåriga de ljusa kvällarna vårt
tillhåll på Heden, sysselsatta med att
knäta efter läderkulan. Så en kväll
i maj hände det. I. F.K:s första
lag hade ramlat ut på Heden för att
träna. ”Japan”, min dåvarande
klubbkamrat i Nya Varvet var med
ibland storheterna. Undertecknad
med några grabbar stodo och kicka-
de mot -ett mål, målet angivet med
et: par rcekar. I. F, K:s dåvarande
ordförande, Sjöholm, sprang om-
kring och värvade spelare. Som vi
kieka som bäst, anlände ”Japan”
red Sjöholm och med lite övertal-
ning från deras sida och stor nervosi-
tet från min lovade jag spela med i
en vänskapsmatch å Idrottsplatsen
mot Gis. Jag var då sjutton år gam-
nal Matchen gick bra, sades det
mig: |

En tid efter skulle kamraterna
spela i Norrköping om kamratmäs'
terskapet, men hurlaget skulle se ut
visste ingen. Nils Andersson, dåva-
rande kapten, ville ha det gamla
gerdet, men Harry Hellberg var ut-
av annan mening. Alltnog, laget till
Ncrrköping så ut som så: Kärrby,
Svensson, N. Andersson, Edenholm,
Törakvist, Holmgren, Magnusson,
Ohlson, Hellberg, Areadius, Lundin.
Skulle detta lag vinna blev det ordi-
närie, eventuella ändringar med J.
Olsson och Börjesson. Norrköpings--
kamraterna voro i pressen allmänt
tippade som segrare, men vi lurade
dem alla, ej minst oss själva, med att
vinna med 4—1. Jubel och glädje i
gänget... Pappa Sjöholm var vid tå-
get måndag f.m. kl. 7, och det första
han sa” var: ”TIlTur bar ni er åt poj-

kar”. Detta min första stora match
för I. F. K., vilken jag minns, som
hade den varit i går. Lyckanvar oss
huld att samma år hemföra Kamrat-
och Svenska Mästerskapet genom
att smälla till resp. Norrköpings-
kamraterna och Djurgården med
7-1, 3—0. .

Carl Ohlson.



4 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Våra dyrgripar och deras historia.

 
1.

Krokslättspokalen.

Är 1906 uppsattes av Krokslätts
Idrottsklubb, vid denna tidpunkt en

mycket livaktig sammanslutning
med ett duktiet fotbollslag. genom

skeppsredare Gösta Dalman ovanstå-

ende vandringspris i fotboll. Täv-

lingarne om detsamma omfattades
med ett ocrhört stort intresse av Gö-

teborgs fotbollsspelande klubbar.
Vandringsprisets historia blev håde

lång och intressant.

Första tävlingsåret 1907 voro icke

mindre än 12 lag anmälda. Vårt lag

blev i semifinalen utslaget av Ö. I.
S. med 4—1. I finalen som spelades

mellan I. K. Vikingen och Ö. I. S.,

vilka senare mötte medsitt lag IL,
segrade Vikingen med 4—3, och ble-
vo således första innehavare av po-

kalen.

I påföljande ars tävlan deltogo

åtta lag bland dem G. A. I. S.. vars

anmälan dock «€j godkändes enär

sällskapet ej tillhörde Riksförbun-

det. Vårt lag besegrade K. I. K. med
3—1 ochI. S Göterna med 3—0 samt

mötte i finalen Ö. I. S. Matchen som
spelades i Balders Hage, blev cn se-

ger för våra pojkar, resultatet blev

3---1, och fingo vi således vår första
inteckning i priset.

 

E. W. Hjertberg A.-Bol.,
Sportmagasin.

Östra Hamngatan 39,Ill.

FOTBOLLSKÄNGOR
”Me Gregor” : ”Hotspur” - ”Club?”

25:— per par 34:-— per par 22:— per par

Föreningsmedlemmar erhålla 10 9/4 rabatt.
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kalen.

I påföljande ars tävlan deltogo

åtta lag bland dem G. A. I. S.. vars

anmälan dock «€j godkändes enär

sällskapet ej tillhörde Riksförbun-

det. Vårt lag besegrade K. I. K. med
3—1 ochI. S Göterna med 3—0 samt

mötte i finalen Ö. I. S. Matchen som
spelades i Balders Hage, blev cn se-

ger för våra pojkar, resultatet blev

3---1, och fingo vi således vår första
inteckning i priset.

 

E. W. Hjertberg A.-Bol.,
Sportmagasin.

Östra Hamngatan 39,Ill.

FOTBOLLSKÄNGOR
”Me Gregor” : ”Hotspur” - ”Club?”
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4 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Våra dyrgripar och deras historia.

 
1.

Krokslättspokalen.

Är 1906 uppsattes av Krokslätts
Idrottsklubb, vid denna tidpunkt en

mycket livaktig sammanslutning
med ett duktiet fotbollslag. genom

skeppsredare Gösta Dalman ovanstå-

ende vandringspris i fotboll. Täv-

lingarne om detsamma omfattades
med ett ocrhört stort intresse av Gö-

teborgs fotbollsspelande klubbar.
Vandringsprisets historia blev håde

lång och intressant.
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svårt att den medföljande bilen på
sina ställen ieke kunde taga sig
fram, utan måste köra omvägar. I
detta inferno tillryggalades den ena
kilometern efter den andra, och vid
Kållered konstaterades att Erik
Larsson hade ledningen, dock i in-
tim känning med Kinn. Roose måste
här till följd av sjukdom gå ur täv-

lingen. En stund senare passerar
Boysen, leende och nöjd, väl beräk-

nandesitt lopp. En efter en passerar
löparne så förbi Kållered.

Vid Mölndal låg Larsson fortfa-
rande i téten, men måste där upp-

giva loppet, till följd av fotskada,
åsamkad av den stenlagda väg som
här finnes. Kinn övertog ledningen.
Boysen hade kvar sin andra plats.
Wåhlin. som en stund varit uppe

jämsides med Boysen hade åter måst
sacka efter. Sedan kommo de andra
med större och mindre mellanrum

på vägen mot det efterlängtade må-
let.

Utefter hela vägen från Mölndal
och in till Valhalla hade enorma
folkmassor fattat ställning, i mång-
dubbla led kantande vägen. Om-
svärmad av hundratals mer och min-
dre säkra cyklister kommer Kinn
lunkande, förnöjt leende åt hyllning-
arne som beskäres honom. Att han
skulle vara först det gissades ju all-
mänt, men vem kommer härnäst?

Inte var det många som vågat hålla
på Boysen i denna svåra konkur-
rens. Stor var därför överraskning-
en och glädjen när Boysens ansikte
dök upp i mängden, även han i en
kondition som var den allra bästa.
Mängdens jubel ville aldrig sluta,
och säkerligen var han den som
knep de kraftigaste applåderna och
ejaropen. Djurgårdens gamla mara-
tonhäst Wåhlin hade fått stryka på
foten för 43-åringen.

Efter löpningen klagade löparne

allmänt över de dåliga vägarne samt
det stora antal eyklister som följde
med. upprivande damm i massor,

samt gjorde det svårt för löparne att
komma fram. Framför Boysen kör-
de dessutom så gott som hela vägen
en privatbil, på det mest energiska

sätt upprivande dammet samt med
sin illaluktande rök förljuvande
hans löpning. Ian ber om sin stora
tacksamhet till chauffören för hans
sällskap, men undabedersig detsam-
ma ett kommande år, enär han helst
löper utan något fräsande och odör-
spridande bilskrälle. Han är full-

komligt nöjd med sin pacer, som på
cykel följer honom.

Så småningom samlades samtliga
deltagare vid målet och befanns det
då att prislistan fått följande utse-
ende:

1) Gustaf Kinn, I. F. Thor, Upp-
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sala:; 2) Adolf Johansson, I. F. K.

Göteborg, .3). R. Wåhlin, Djurgår-
dens I. F.; 4) H Sjösten, I. FK.
Göteborg; 5) Klaes Johansson, Ulri-

F.; 6) F. Löwendahl,
Sanna I. F.;.7) K. Berg, Landala
I. F. i AN

i Pecka,

I. F. Kamraternas styrelse 1924:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780.

bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222,

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad
Södra Vägen 26, telefon 16018.

Sekreterare: Gösta Lundquist, bostad Ö.
Hamngatan 24, telefon 2986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-

" landsgatan 1, telefon 15242.

v, Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, telefon 2986.

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, telefon 18399.

v, Kassör: Adolf Forsberg, bostad, Ris-

åsgatan 20, teiefon 13224.

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, telefon

6152. :

Suppleanter: Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tele-
fon 17253.

Jacob Schylander, bostad,

Albogatan 23, tel. 3712.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.
Ullevi, » 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1921:

Ordf.: Adolf Forsberg.

Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordf.: Th. Mellberg.

Sekr.: O. Corneliusson.
Intend.: C. O. Johansson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLÅD- . nn na mn 5
 

  JOHSJÖHBERG
Charkuteri samt Kött- och Fläskaffär

REDBERGSVÄGEN 20.

— TELEFON 3195. —

REKOMMENDERAS

- cehamns I.

   
svårt att den medföljande bilen på
sina ställen ieke kunde taga sig
fram, utan måste köra omvägar. I
detta inferno tillryggalades den ena
kilometern efter den andra, och vid
Kållered konstaterades att Erik
Larsson hade ledningen, dock i in-
tim känning med Kinn. Roose måste
här till följd av sjukdom gå ur täv-

lingen. En stund senare passerar
Boysen, leende och nöjd, väl beräk-

nandesitt lopp. En efter en passerar
löparne så förbi Kållered.

Vid Mölndal låg Larsson fortfa-
rande i téten, men måste där upp-

giva loppet, till följd av fotskada,
åsamkad av den stenlagda väg som
här finnes. Kinn övertog ledningen.
Boysen hade kvar sin andra plats.
Wåhlin. som en stund varit uppe

jämsides med Boysen hade åter måst
sacka efter. Sedan kommo de andra
med större och mindre mellanrum

på vägen mot det efterlängtade må-
let.

Utefter hela vägen från Mölndal
och in till Valhalla hade enorma
folkmassor fattat ställning, i mång-
dubbla led kantande vägen. Om-
svärmad av hundratals mer och min-
dre säkra cyklister kommer Kinn
lunkande, förnöjt leende åt hyllning-
arne som beskäres honom. Att han
skulle vara först det gissades ju all-
mänt, men vem kommer härnäst?

Inte var det många som vågat hålla
på Boysen i denna svåra konkur-
rens. Stor var därför överraskning-
en och glädjen när Boysens ansikte
dök upp i mängden, även han i en
kondition som var den allra bästa.
Mängdens jubel ville aldrig sluta,
och säkerligen var han den som
knep de kraftigaste applåderna och
ejaropen. Djurgårdens gamla mara-
tonhäst Wåhlin hade fått stryka på
foten för 43-åringen.

Efter löpningen klagade löparne

allmänt över de dåliga vägarne samt
det stora antal eyklister som följde
med. upprivande damm i massor,

samt gjorde det svårt för löparne att
komma fram. Framför Boysen kör-
de dessutom så gott som hela vägen
en privatbil, på det mest energiska

sätt upprivande dammet samt med
sin illaluktande rök förljuvande
hans löpning. Ian ber om sin stora
tacksamhet till chauffören för hans
sällskap, men undabedersig detsam-
ma ett kommande år, enär han helst
löper utan något fräsande och odör-
spridande bilskrälle. Han är full-

komligt nöjd med sin pacer, som på
cykel följer honom.

Så småningom samlades samtliga
deltagare vid målet och befanns det
då att prislistan fått följande utse-
ende:

1) Gustaf Kinn, I. F. Thor, Upp-

 

 
Framkallning och Kopierin

utföras OmsöOrgsfullt av

- Hasselblads Fotogr. A.-B.a  mer AA IA rr set as er tr ve
 

sala:; 2) Adolf Johansson, I. F. K.

Göteborg, .3). R. Wåhlin, Djurgår-
dens I. F.; 4) H Sjösten, I. FK.
Göteborg; 5) Klaes Johansson, Ulri-

F.; 6) F. Löwendahl,
Sanna I. F.;.7) K. Berg, Landala
I. F. i AN

i Pecka,

I. F. Kamraternas styrelse 1924:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780.

bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222,

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad
Södra Vägen 26, telefon 16018.

Sekreterare: Gösta Lundquist, bostad Ö.
Hamngatan 24, telefon 2986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-

" landsgatan 1, telefon 15242.

v, Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, telefon 2986.

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, telefon 18399.

v, Kassör: Adolf Forsberg, bostad, Ris-

åsgatan 20, teiefon 13224.

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, telefon

6152. :

Suppleanter: Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tele-
fon 17253.

Jacob Schylander, bostad,

Albogatan 23, tel. 3712.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.
Ullevi, » 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1921:

Ordf.: Adolf Forsberg.

Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordf.: Th. Mellberg.

Sekr.: O. Corneliusson.
Intend.: C. O. Johansson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLÅD- . nn na mn 5
 

  JOHSJÖHBERG
Charkuteri samt Kött- och Fläskaffär

REDBERGSVÄGEN 20.

— TELEFON 3195. —

REKOMMENDERAS

- cehamns I.

   
svårt att den medföljande bilen på
sina ställen ieke kunde taga sig
fram, utan måste köra omvägar. I
detta inferno tillryggalades den ena
kilometern efter den andra, och vid
Kållered konstaterades att Erik
Larsson hade ledningen, dock i in-
tim känning med Kinn. Roose måste
här till följd av sjukdom gå ur täv-

lingen. En stund senare passerar
Boysen, leende och nöjd, väl beräk-

nandesitt lopp. En efter en passerar
löparne så förbi Kållered.

Vid Mölndal låg Larsson fortfa-
rande i téten, men måste där upp-

giva loppet, till följd av fotskada,
åsamkad av den stenlagda väg som
här finnes. Kinn övertog ledningen.
Boysen hade kvar sin andra plats.
Wåhlin. som en stund varit uppe

jämsides med Boysen hade åter måst
sacka efter. Sedan kommo de andra
med större och mindre mellanrum

på vägen mot det efterlängtade må-
let.

Utefter hela vägen från Mölndal
och in till Valhalla hade enorma
folkmassor fattat ställning, i mång-
dubbla led kantande vägen. Om-
svärmad av hundratals mer och min-
dre säkra cyklister kommer Kinn
lunkande, förnöjt leende åt hyllning-
arne som beskäres honom. Att han
skulle vara först det gissades ju all-
mänt, men vem kommer härnäst?

Inte var det många som vågat hålla
på Boysen i denna svåra konkur-
rens. Stor var därför överraskning-
en och glädjen när Boysens ansikte
dök upp i mängden, även han i en
kondition som var den allra bästa.
Mängdens jubel ville aldrig sluta,
och säkerligen var han den som
knep de kraftigaste applåderna och
ejaropen. Djurgårdens gamla mara-
tonhäst Wåhlin hade fått stryka på
foten för 43-åringen.

Efter löpningen klagade löparne

allmänt över de dåliga vägarne samt
det stora antal eyklister som följde
med. upprivande damm i massor,

samt gjorde det svårt för löparne att
komma fram. Framför Boysen kör-
de dessutom så gott som hela vägen
en privatbil, på det mest energiska

sätt upprivande dammet samt med
sin illaluktande rök förljuvande
hans löpning. Ian ber om sin stora
tacksamhet till chauffören för hans
sällskap, men undabedersig detsam-
ma ett kommande år, enär han helst
löper utan något fräsande och odör-
spridande bilskrälle. Han är full-

komligt nöjd med sin pacer, som på
cykel följer honom.

Så småningom samlades samtliga
deltagare vid målet och befanns det
då att prislistan fått följande utse-
ende:

1) Gustaf Kinn, I. F. Thor, Upp-

 

 
Framkallning och Kopierin

utföras OmsöOrgsfullt av

- Hasselblads Fotogr. A.-B.a  mer AA IA rr set as er tr ve
 

sala:; 2) Adolf Johansson, I. F. K.

Göteborg, .3). R. Wåhlin, Djurgår-
dens I. F.; 4) H Sjösten, I. FK.
Göteborg; 5) Klaes Johansson, Ulri-

F.; 6) F. Löwendahl,
Sanna I. F.;.7) K. Berg, Landala
I. F. i AN

i Pecka,

I. F. Kamraternas styrelse 1924:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780.

bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222,

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad
Södra Vägen 26, telefon 16018.

Sekreterare: Gösta Lundquist, bostad Ö.
Hamngatan 24, telefon 2986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-

" landsgatan 1, telefon 15242.

v, Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, telefon 2986.

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, telefon 18399.

v, Kassör: Adolf Forsberg, bostad, Ris-

åsgatan 20, teiefon 13224.

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, telefon

6152. :

Suppleanter: Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tele-
fon 17253.

Jacob Schylander, bostad,

Albogatan 23, tel. 3712.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.
Ullevi, » 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1921:

Ordf.: Adolf Forsberg.

Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordf.: Th. Mellberg.

Sekr.: O. Corneliusson.
Intend.: C. O. Johansson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLÅD- . nn na mn 5
 

  JOHSJÖHBERG
Charkuteri samt Kött- och Fläskaffär

REDBERGSVÄGEN 20.

— TELEFON 3195. —

REKOMMENDERAS

- cehamns I.

   
svårt att den medföljande bilen på
sina ställen ieke kunde taga sig
fram, utan måste köra omvägar. I
detta inferno tillryggalades den ena
kilometern efter den andra, och vid
Kållered konstaterades att Erik
Larsson hade ledningen, dock i in-
tim känning med Kinn. Roose måste
här till följd av sjukdom gå ur täv-

lingen. En stund senare passerar
Boysen, leende och nöjd, väl beräk-

nandesitt lopp. En efter en passerar
löparne så förbi Kållered.

Vid Mölndal låg Larsson fortfa-
rande i téten, men måste där upp-

giva loppet, till följd av fotskada,
åsamkad av den stenlagda väg som
här finnes. Kinn övertog ledningen.
Boysen hade kvar sin andra plats.
Wåhlin. som en stund varit uppe

jämsides med Boysen hade åter måst
sacka efter. Sedan kommo de andra
med större och mindre mellanrum

på vägen mot det efterlängtade må-
let.

Utefter hela vägen från Mölndal
och in till Valhalla hade enorma
folkmassor fattat ställning, i mång-
dubbla led kantande vägen. Om-
svärmad av hundratals mer och min-
dre säkra cyklister kommer Kinn
lunkande, förnöjt leende åt hyllning-
arne som beskäres honom. Att han
skulle vara först det gissades ju all-
mänt, men vem kommer härnäst?

Inte var det många som vågat hålla
på Boysen i denna svåra konkur-
rens. Stor var därför överraskning-
en och glädjen när Boysens ansikte
dök upp i mängden, även han i en
kondition som var den allra bästa.
Mängdens jubel ville aldrig sluta,
och säkerligen var han den som
knep de kraftigaste applåderna och
ejaropen. Djurgårdens gamla mara-
tonhäst Wåhlin hade fått stryka på
foten för 43-åringen.

Efter löpningen klagade löparne

allmänt över de dåliga vägarne samt
det stora antal eyklister som följde
med. upprivande damm i massor,

samt gjorde det svårt för löparne att
komma fram. Framför Boysen kör-
de dessutom så gott som hela vägen
en privatbil, på det mest energiska

sätt upprivande dammet samt med
sin illaluktande rök förljuvande
hans löpning. Ian ber om sin stora
tacksamhet till chauffören för hans
sällskap, men undabedersig detsam-
ma ett kommande år, enär han helst
löper utan något fräsande och odör-
spridande bilskrälle. Han är full-

komligt nöjd med sin pacer, som på
cykel följer honom.

Så småningom samlades samtliga
deltagare vid målet och befanns det
då att prislistan fått följande utse-
ende:

1) Gustaf Kinn, I. F. Thor, Upp-
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svårt att den medföljande bilen på
sina ställen ieke kunde taga sig
fram, utan måste köra omvägar. I
detta inferno tillryggalades den ena
kilometern efter den andra, och vid
Kållered konstaterades att Erik
Larsson hade ledningen, dock i in-
tim känning med Kinn. Roose måste
här till följd av sjukdom gå ur täv-

lingen. En stund senare passerar
Boysen, leende och nöjd, väl beräk-

nandesitt lopp. En efter en passerar
löparne så förbi Kållered.

Vid Mölndal låg Larsson fortfa-
rande i téten, men måste där upp-

giva loppet, till följd av fotskada,
åsamkad av den stenlagda väg som
här finnes. Kinn övertog ledningen.
Boysen hade kvar sin andra plats.
Wåhlin. som en stund varit uppe

jämsides med Boysen hade åter måst
sacka efter. Sedan kommo de andra
med större och mindre mellanrum

på vägen mot det efterlängtade må-
let.

Utefter hela vägen från Mölndal
och in till Valhalla hade enorma
folkmassor fattat ställning, i mång-
dubbla led kantande vägen. Om-
svärmad av hundratals mer och min-
dre säkra cyklister kommer Kinn
lunkande, förnöjt leende åt hyllning-
arne som beskäres honom. Att han
skulle vara först det gissades ju all-
mänt, men vem kommer härnäst?

Inte var det många som vågat hålla
på Boysen i denna svåra konkur-
rens. Stor var därför överraskning-
en och glädjen när Boysens ansikte
dök upp i mängden, även han i en
kondition som var den allra bästa.
Mängdens jubel ville aldrig sluta,
och säkerligen var han den som
knep de kraftigaste applåderna och
ejaropen. Djurgårdens gamla mara-
tonhäst Wåhlin hade fått stryka på
foten för 43-åringen.

Efter löpningen klagade löparne

allmänt över de dåliga vägarne samt
det stora antal eyklister som följde
med. upprivande damm i massor,

samt gjorde det svårt för löparne att
komma fram. Framför Boysen kör-
de dessutom så gott som hela vägen
en privatbil, på det mest energiska

sätt upprivande dammet samt med
sin illaluktande rök förljuvande
hans löpning. Ian ber om sin stora
tacksamhet till chauffören för hans
sällskap, men undabedersig detsam-
ma ett kommande år, enär han helst
löper utan något fräsande och odör-
spridande bilskrälle. Han är full-

komligt nöjd med sin pacer, som på
cykel följer honom.

Så småningom samlades samtliga
deltagare vid målet och befanns det
då att prislistan fått följande utse-
ende:

1) Gustaf Kinn, I. F. Thor, Upp-
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svårt att den medföljande bilen på
sina ställen ieke kunde taga sig
fram, utan måste köra omvägar. I
detta inferno tillryggalades den ena
kilometern efter den andra, och vid
Kållered konstaterades att Erik
Larsson hade ledningen, dock i in-
tim känning med Kinn. Roose måste
här till följd av sjukdom gå ur täv-

lingen. En stund senare passerar
Boysen, leende och nöjd, väl beräk-

nandesitt lopp. En efter en passerar
löparne så förbi Kållered.

Vid Mölndal låg Larsson fortfa-
rande i téten, men måste där upp-

giva loppet, till följd av fotskada,
åsamkad av den stenlagda väg som
här finnes. Kinn övertog ledningen.
Boysen hade kvar sin andra plats.
Wåhlin. som en stund varit uppe

jämsides med Boysen hade åter måst
sacka efter. Sedan kommo de andra
med större och mindre mellanrum

på vägen mot det efterlängtade må-
let.

Utefter hela vägen från Mölndal
och in till Valhalla hade enorma
folkmassor fattat ställning, i mång-
dubbla led kantande vägen. Om-
svärmad av hundratals mer och min-
dre säkra cyklister kommer Kinn
lunkande, förnöjt leende åt hyllning-
arne som beskäres honom. Att han
skulle vara först det gissades ju all-
mänt, men vem kommer härnäst?

Inte var det många som vågat hålla
på Boysen i denna svåra konkur-
rens. Stor var därför överraskning-
en och glädjen när Boysens ansikte
dök upp i mängden, även han i en
kondition som var den allra bästa.
Mängdens jubel ville aldrig sluta,
och säkerligen var han den som
knep de kraftigaste applåderna och
ejaropen. Djurgårdens gamla mara-
tonhäst Wåhlin hade fått stryka på
foten för 43-åringen.

Efter löpningen klagade löparne

allmänt över de dåliga vägarne samt
det stora antal eyklister som följde
med. upprivande damm i massor,

samt gjorde det svårt för löparne att
komma fram. Framför Boysen kör-
de dessutom så gott som hela vägen
en privatbil, på det mest energiska

sätt upprivande dammet samt med
sin illaluktande rök förljuvande
hans löpning. Ian ber om sin stora
tacksamhet till chauffören för hans
sällskap, men undabedersig detsam-
ma ett kommande år, enär han helst
löper utan något fräsande och odör-
spridande bilskrälle. Han är full-

komligt nöjd med sin pacer, som på
cykel följer honom.

Så småningom samlades samtliga
deltagare vid målet och befanns det
då att prislistan fått följande utse-
ende:

1) Gustaf Kinn, I. F. Thor, Upp-
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svårt att den medföljande bilen på
sina ställen ieke kunde taga sig
fram, utan måste köra omvägar. I
detta inferno tillryggalades den ena
kilometern efter den andra, och vid
Kållered konstaterades att Erik
Larsson hade ledningen, dock i in-
tim känning med Kinn. Roose måste
här till följd av sjukdom gå ur täv-

lingen. En stund senare passerar
Boysen, leende och nöjd, väl beräk-

nandesitt lopp. En efter en passerar
löparne så förbi Kållered.

Vid Mölndal låg Larsson fortfa-
rande i téten, men måste där upp-

giva loppet, till följd av fotskada,
åsamkad av den stenlagda väg som
här finnes. Kinn övertog ledningen.
Boysen hade kvar sin andra plats.
Wåhlin. som en stund varit uppe

jämsides med Boysen hade åter måst
sacka efter. Sedan kommo de andra
med större och mindre mellanrum

på vägen mot det efterlängtade må-
let.

Utefter hela vägen från Mölndal
och in till Valhalla hade enorma
folkmassor fattat ställning, i mång-
dubbla led kantande vägen. Om-
svärmad av hundratals mer och min-
dre säkra cyklister kommer Kinn
lunkande, förnöjt leende åt hyllning-
arne som beskäres honom. Att han
skulle vara först det gissades ju all-
mänt, men vem kommer härnäst?

Inte var det många som vågat hålla
på Boysen i denna svåra konkur-
rens. Stor var därför överraskning-
en och glädjen när Boysens ansikte
dök upp i mängden, även han i en
kondition som var den allra bästa.
Mängdens jubel ville aldrig sluta,
och säkerligen var han den som
knep de kraftigaste applåderna och
ejaropen. Djurgårdens gamla mara-
tonhäst Wåhlin hade fått stryka på
foten för 43-åringen.

Efter löpningen klagade löparne

allmänt över de dåliga vägarne samt
det stora antal eyklister som följde
med. upprivande damm i massor,

samt gjorde det svårt för löparne att
komma fram. Framför Boysen kör-
de dessutom så gott som hela vägen
en privatbil, på det mest energiska

sätt upprivande dammet samt med
sin illaluktande rök förljuvande
hans löpning. Ian ber om sin stora
tacksamhet till chauffören för hans
sällskap, men undabedersig detsam-
ma ett kommande år, enär han helst
löper utan något fräsande och odör-
spridande bilskrälle. Han är full-

komligt nöjd med sin pacer, som på
cykel följer honom.

Så småningom samlades samtliga
deltagare vid målet och befanns det
då att prislistan fått följande utse-
ende:

1) Gustaf Kinn, I. F. Thor, Upp-
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svårt att den medföljande bilen på
sina ställen ieke kunde taga sig
fram, utan måste köra omvägar. I
detta inferno tillryggalades den ena
kilometern efter den andra, och vid
Kållered konstaterades att Erik
Larsson hade ledningen, dock i in-
tim känning med Kinn. Roose måste
här till följd av sjukdom gå ur täv-

lingen. En stund senare passerar
Boysen, leende och nöjd, väl beräk-

nandesitt lopp. En efter en passerar
löparne så förbi Kållered.

Vid Mölndal låg Larsson fortfa-
rande i téten, men måste där upp-

giva loppet, till följd av fotskada,
åsamkad av den stenlagda väg som
här finnes. Kinn övertog ledningen.
Boysen hade kvar sin andra plats.
Wåhlin. som en stund varit uppe

jämsides med Boysen hade åter måst
sacka efter. Sedan kommo de andra
med större och mindre mellanrum

på vägen mot det efterlängtade må-
let.

Utefter hela vägen från Mölndal
och in till Valhalla hade enorma
folkmassor fattat ställning, i mång-
dubbla led kantande vägen. Om-
svärmad av hundratals mer och min-
dre säkra cyklister kommer Kinn
lunkande, förnöjt leende åt hyllning-
arne som beskäres honom. Att han
skulle vara först det gissades ju all-
mänt, men vem kommer härnäst?

Inte var det många som vågat hålla
på Boysen i denna svåra konkur-
rens. Stor var därför överraskning-
en och glädjen när Boysens ansikte
dök upp i mängden, även han i en
kondition som var den allra bästa.
Mängdens jubel ville aldrig sluta,
och säkerligen var han den som
knep de kraftigaste applåderna och
ejaropen. Djurgårdens gamla mara-
tonhäst Wåhlin hade fått stryka på
foten för 43-åringen.

Efter löpningen klagade löparne

allmänt över de dåliga vägarne samt
det stora antal eyklister som följde
med. upprivande damm i massor,

samt gjorde det svårt för löparne att
komma fram. Framför Boysen kör-
de dessutom så gott som hela vägen
en privatbil, på det mest energiska

sätt upprivande dammet samt med
sin illaluktande rök förljuvande
hans löpning. Ian ber om sin stora
tacksamhet till chauffören för hans
sällskap, men undabedersig detsam-
ma ett kommande år, enär han helst
löper utan något fräsande och odör-
spridande bilskrälle. Han är full-

komligt nöjd med sin pacer, som på
cykel följer honom.

Så småningom samlades samtliga
deltagare vid målet och befanns det
då att prislistan fått följande utse-
ende:

1) Gustaf Kinn, I. F. Thor, Upp-
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svårt att den medföljande bilen på
sina ställen ieke kunde taga sig
fram, utan måste köra omvägar. I
detta inferno tillryggalades den ena
kilometern efter den andra, och vid
Kållered konstaterades att Erik
Larsson hade ledningen, dock i in-
tim känning med Kinn. Roose måste
här till följd av sjukdom gå ur täv-

lingen. En stund senare passerar
Boysen, leende och nöjd, väl beräk-

nandesitt lopp. En efter en passerar
löparne så förbi Kållered.

Vid Mölndal låg Larsson fortfa-
rande i téten, men måste där upp-

giva loppet, till följd av fotskada,
åsamkad av den stenlagda väg som
här finnes. Kinn övertog ledningen.
Boysen hade kvar sin andra plats.
Wåhlin. som en stund varit uppe

jämsides med Boysen hade åter måst
sacka efter. Sedan kommo de andra
med större och mindre mellanrum

på vägen mot det efterlängtade må-
let.

Utefter hela vägen från Mölndal
och in till Valhalla hade enorma
folkmassor fattat ställning, i mång-
dubbla led kantande vägen. Om-
svärmad av hundratals mer och min-
dre säkra cyklister kommer Kinn
lunkande, förnöjt leende åt hyllning-
arne som beskäres honom. Att han
skulle vara först det gissades ju all-
mänt, men vem kommer härnäst?

Inte var det många som vågat hålla
på Boysen i denna svåra konkur-
rens. Stor var därför överraskning-
en och glädjen när Boysens ansikte
dök upp i mängden, även han i en
kondition som var den allra bästa.
Mängdens jubel ville aldrig sluta,
och säkerligen var han den som
knep de kraftigaste applåderna och
ejaropen. Djurgårdens gamla mara-
tonhäst Wåhlin hade fått stryka på
foten för 43-åringen.

Efter löpningen klagade löparne

allmänt över de dåliga vägarne samt
det stora antal eyklister som följde
med. upprivande damm i massor,

samt gjorde det svårt för löparne att
komma fram. Framför Boysen kör-
de dessutom så gott som hela vägen
en privatbil, på det mest energiska

sätt upprivande dammet samt med
sin illaluktande rök förljuvande
hans löpning. Ian ber om sin stora
tacksamhet till chauffören för hans
sällskap, men undabedersig detsam-
ma ett kommande år, enär han helst
löper utan något fräsande och odör-
spridande bilskrälle. Han är full-

komligt nöjd med sin pacer, som på
cykel följer honom.

Så småningom samlades samtliga
deltagare vid målet och befanns det
då att prislistan fått följande utse-
ende:

1) Gustaf Kinn, I. F. Thor, Upp-
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löparne så förbi Kållered.

Vid Mölndal låg Larsson fortfa-
rande i téten, men måste där upp-

giva loppet, till följd av fotskada,
åsamkad av den stenlagda väg som
här finnes. Kinn övertog ledningen.
Boysen hade kvar sin andra plats.
Wåhlin. som en stund varit uppe

jämsides med Boysen hade åter måst
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med större och mindre mellanrum
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kondition som var den allra bästa.
Mängdens jubel ville aldrig sluta,
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sin illaluktande rök förljuvande
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sällskap, men undabedersig detsam-
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löper utan något fräsande och odör-
spridande bilskrälle. Han är full-

komligt nöjd med sin pacer, som på
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deltagare vid målet och befanns det
då att prislistan fått följande utse-
ende:
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sina ställen ieke kunde taga sig
fram, utan måste köra omvägar. I
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kilometern efter den andra, och vid
Kållered konstaterades att Erik
Larsson hade ledningen, dock i in-
tim känning med Kinn. Roose måste
här till följd av sjukdom gå ur täv-

lingen. En stund senare passerar
Boysen, leende och nöjd, väl beräk-

nandesitt lopp. En efter en passerar
löparne så förbi Kållered.

Vid Mölndal låg Larsson fortfa-
rande i téten, men måste där upp-

giva loppet, till följd av fotskada,
åsamkad av den stenlagda väg som
här finnes. Kinn övertog ledningen.
Boysen hade kvar sin andra plats.
Wåhlin. som en stund varit uppe

jämsides med Boysen hade åter måst
sacka efter. Sedan kommo de andra
med större och mindre mellanrum

på vägen mot det efterlängtade må-
let.
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dubbla led kantande vägen. Om-
svärmad av hundratals mer och min-
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lunkande, förnöjt leende åt hyllning-
arne som beskäres honom. Att han
skulle vara först det gissades ju all-
mänt, men vem kommer härnäst?

Inte var det många som vågat hålla
på Boysen i denna svåra konkur-
rens. Stor var därför överraskning-
en och glädjen när Boysens ansikte
dök upp i mängden, även han i en
kondition som var den allra bästa.
Mängdens jubel ville aldrig sluta,
och säkerligen var han den som
knep de kraftigaste applåderna och
ejaropen. Djurgårdens gamla mara-
tonhäst Wåhlin hade fått stryka på
foten för 43-åringen.
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allmänt över de dåliga vägarne samt
det stora antal eyklister som följde
med. upprivande damm i massor,

samt gjorde det svårt för löparne att
komma fram. Framför Boysen kör-
de dessutom så gott som hela vägen
en privatbil, på det mest energiska

sätt upprivande dammet samt med
sin illaluktande rök förljuvande
hans löpning. Ian ber om sin stora
tacksamhet till chauffören för hans
sällskap, men undabedersig detsam-
ma ett kommande år, enär han helst
löper utan något fräsande och odör-
spridande bilskrälle. Han är full-

komligt nöjd med sin pacer, som på
cykel följer honom.

Så småningom samlades samtliga
deltagare vid målet och befanns det
då att prislistan fått följande utse-
ende:
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svårt att den medföljande bilen på
sina ställen ieke kunde taga sig
fram, utan måste köra omvägar. I
detta inferno tillryggalades den ena
kilometern efter den andra, och vid
Kållered konstaterades att Erik
Larsson hade ledningen, dock i in-
tim känning med Kinn. Roose måste
här till följd av sjukdom gå ur täv-

lingen. En stund senare passerar
Boysen, leende och nöjd, väl beräk-

nandesitt lopp. En efter en passerar
löparne så förbi Kållered.

Vid Mölndal låg Larsson fortfa-
rande i téten, men måste där upp-

giva loppet, till följd av fotskada,
åsamkad av den stenlagda väg som
här finnes. Kinn övertog ledningen.
Boysen hade kvar sin andra plats.
Wåhlin. som en stund varit uppe

jämsides med Boysen hade åter måst
sacka efter. Sedan kommo de andra
med större och mindre mellanrum

på vägen mot det efterlängtade må-
let.

Utefter hela vägen från Mölndal
och in till Valhalla hade enorma
folkmassor fattat ställning, i mång-
dubbla led kantande vägen. Om-
svärmad av hundratals mer och min-
dre säkra cyklister kommer Kinn
lunkande, förnöjt leende åt hyllning-
arne som beskäres honom. Att han
skulle vara först det gissades ju all-
mänt, men vem kommer härnäst?

Inte var det många som vågat hålla
på Boysen i denna svåra konkur-
rens. Stor var därför överraskning-
en och glädjen när Boysens ansikte
dök upp i mängden, även han i en
kondition som var den allra bästa.
Mängdens jubel ville aldrig sluta,
och säkerligen var han den som
knep de kraftigaste applåderna och
ejaropen. Djurgårdens gamla mara-
tonhäst Wåhlin hade fått stryka på
foten för 43-åringen.

Efter löpningen klagade löparne

allmänt över de dåliga vägarne samt
det stora antal eyklister som följde
med. upprivande damm i massor,

samt gjorde det svårt för löparne att
komma fram. Framför Boysen kör-
de dessutom så gott som hela vägen
en privatbil, på det mest energiska

sätt upprivande dammet samt med
sin illaluktande rök förljuvande
hans löpning. Ian ber om sin stora
tacksamhet till chauffören för hans
sällskap, men undabedersig detsam-
ma ett kommande år, enär han helst
löper utan något fräsande och odör-
spridande bilskrälle. Han är full-

komligt nöjd med sin pacer, som på
cykel följer honom.

Så småningom samlades samtliga
deltagare vid målet och befanns det
då att prislistan fått följande utse-
ende:

1) Gustaf Kinn, I. F. Thor, Upp-

 

 
Framkallning och Kopierin

utföras OmsöOrgsfullt av

- Hasselblads Fotogr. A.-B.a  mer AA IA rr set as er tr ve
 

sala:; 2) Adolf Johansson, I. F. K.

Göteborg, .3). R. Wåhlin, Djurgår-
dens I. F.; 4) H Sjösten, I. FK.
Göteborg; 5) Klaes Johansson, Ulri-

F.; 6) F. Löwendahl,
Sanna I. F.;.7) K. Berg, Landala
I. F. i AN

i Pecka,

I. F. Kamraternas styrelse 1924:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780.

bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222,

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad
Södra Vägen 26, telefon 16018.

Sekreterare: Gösta Lundquist, bostad Ö.
Hamngatan 24, telefon 2986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-

" landsgatan 1, telefon 15242.

v, Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, telefon 2986.

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, telefon 18399.

v, Kassör: Adolf Forsberg, bostad, Ris-

åsgatan 20, teiefon 13224.

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, telefon

6152. :

Suppleanter: Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tele-
fon 17253.

Jacob Schylander, bostad,

Albogatan 23, tel. 3712.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.
Ullevi, » 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1921:

Ordf.: Adolf Forsberg.

Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordf.: Th. Mellberg.

Sekr.: O. Corneliusson.
Intend.: C. O. Johansson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLÅD- . nn na mn 5
 

  JOHSJÖHBERG
Charkuteri samt Kött- och Fläskaffär

REDBERGSVÄGEN 20.

— TELEFON 3195. —

REKOMMENDERAS

- cehamns I.

   
svårt att den medföljande bilen på
sina ställen ieke kunde taga sig
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detta inferno tillryggalades den ena
kilometern efter den andra, och vid
Kållered konstaterades att Erik
Larsson hade ledningen, dock i in-
tim känning med Kinn. Roose måste
här till följd av sjukdom gå ur täv-

lingen. En stund senare passerar
Boysen, leende och nöjd, väl beräk-

nandesitt lopp. En efter en passerar
löparne så förbi Kållered.

Vid Mölndal låg Larsson fortfa-
rande i téten, men måste där upp-

giva loppet, till följd av fotskada,
åsamkad av den stenlagda väg som
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Boysen hade kvar sin andra plats.
Wåhlin. som en stund varit uppe

jämsides med Boysen hade åter måst
sacka efter. Sedan kommo de andra
med större och mindre mellanrum

på vägen mot det efterlängtade må-
let.

Utefter hela vägen från Mölndal
och in till Valhalla hade enorma
folkmassor fattat ställning, i mång-
dubbla led kantande vägen. Om-
svärmad av hundratals mer och min-
dre säkra cyklister kommer Kinn
lunkande, förnöjt leende åt hyllning-
arne som beskäres honom. Att han
skulle vara först det gissades ju all-
mänt, men vem kommer härnäst?

Inte var det många som vågat hålla
på Boysen i denna svåra konkur-
rens. Stor var därför överraskning-
en och glädjen när Boysens ansikte
dök upp i mängden, även han i en
kondition som var den allra bästa.
Mängdens jubel ville aldrig sluta,
och säkerligen var han den som
knep de kraftigaste applåderna och
ejaropen. Djurgårdens gamla mara-
tonhäst Wåhlin hade fått stryka på
foten för 43-åringen.

Efter löpningen klagade löparne

allmänt över de dåliga vägarne samt
det stora antal eyklister som följde
med. upprivande damm i massor,

samt gjorde det svårt för löparne att
komma fram. Framför Boysen kör-
de dessutom så gott som hela vägen
en privatbil, på det mest energiska

sätt upprivande dammet samt med
sin illaluktande rök förljuvande
hans löpning. Ian ber om sin stora
tacksamhet till chauffören för hans
sällskap, men undabedersig detsam-
ma ett kommande år, enär han helst
löper utan något fräsande och odör-
spridande bilskrälle. Han är full-

komligt nöjd med sin pacer, som på
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Sekr.: O. Corneliusson.
Intend.: C. O. Johansson.



 

Vår tusende medlem har i dagarne
förts in i rullorna. Den samhälls-
medlem, som hegåvats med ctt så
jämnt och trevligt nummer heter
Andersson, vadan till hans indenti-
fiering börtilläggas att han i dopet
erhöll namnet Anders Oskar samt

att han numera är en välbeställd

handlande i vår stad. Egentligen
finns ju ingen anledning att tända
rökelseoffer särskilt för den lycklige
innehavaren av n:r 1000. Men då vi
anse att den uppnådda respektabla
medlemssiffran på något enkelt sätt
hör eelibreras utbringa vi härmed
ett fyrfaldiet leve för hr Andersson!

Ja, må han leva uti hundrade år!

Att skåningarne äro eit släkte för
sig är nu en sak som maninte behö-
ver tvista om. Ilär ett par exempel,
som äro typiska för rasen. Vi ha
nyss med innerlig tillfredsställelse
konstaterat att Göteborgs-Kamrater-
na är en stor förening. Men så kom-

mer ”Malmökamraten”” —officiellt
organ för Malmö-Kamraterna — och
plandar malört i vår bräddade eoläd-

ichägare. Det är inte vackert gjort.

”"Malmökamraten” fastslår nämli-
ocn att Malmö-Kamraterna är lan-

dets största kamratkrets med sina
700 medlemmar.  Besynnerliet att
inte skåningarne kommit att tänka

på oss. Vi ha i alla fall någon gång
då och då låtit tala om oss. Visser-

igen ha vi aldrig lagt beslag på

Skånemästerskapet. men några sven-

ska mästerskap och seriemästerskap
kunna väl duga de också. Om kam-

raten nere i Malmö vore slängd i

räkning skulle han kunnat räkna ut
att hans förening behövde 300 med-
lemmartill för att komma upp till
vår numerär. Vi skulle inte ta allt
för illa vid oss om Malmöborna
ryekte upp vid sidan om oss ellert.
cec. m. förbi. Men än så länge äro vi

”landet största kamratkrets”'.
Bet andra exemplet på skånsl

självsäkerhet är lika dyrvbart. Ett

kombinerat  Malmölag slog som be-

kant Nordstern med 2—1, vilken
storslagna seger föranledde Tdrotts-

bladets Malmöreferent att skriva:
”det var tur för dem (sehwei-

2arne) att Malmölaget spelade en-
dast för att vinna, och icke för att
vinna överlägset, eljest hade nog
detta också kunnat bliva fallet ””.
Det var ju snällt av Malmöpågar-

na att så där av idel välvilja hbegrän-
ca målantalet. Förmodligen var det
cekså av denna anledning som
Malmö-Kamraterna två dagar senare

läto slå sie med 3—0!

En som förstår att göra reklam
för sina varor är vår präktiec sekre-

terare. Och intet ont i det. Gösta
Lundqvist har bl. a. lyekliggjort
vårt land med fotbollskängan ”Wi-
nit”, som utan att precis besitta de

övernaturliga egenskaper försälja-
ren tillerkänner dem, dock med stör-
sta fördel kan användas vid utövan-
det av den ädla och stärkande fot-
bollsidrotten. Kängan har för övrigt
redan slagit igenom, vadan denna
extra reklamnotis införes utan sär-
skild kostnad för hr Lundqvist. Vi

emotse emellertid med största nöje
en inkomstbringande ””Winits-an
ans” i ett följande Medlemsblad.

Men nu till historien. Några dager
före matchen mot ”Nordstern” kom
Kiserman upp och provade ett par
P”Winits”, fick bruksanvisningar
och följande förmaning på väg:
”Vad du än gör, så säg inte till
schweizarne att du använder ”Wi-
nit” för då ställer dom inte upp”.

Så skall en slipsten dras!

Som de gamla sjunga, så kvittra
de unga. Vi ha åtskilliga juniorlag
hu. Rätt som det är kommer en

grabb, Gud vet varifrån, och "menar

på att han bildat ett nytt juniorlag. '
Men någon ordning får det lov att
vara. Det sörjer fotbollsutskottet
för.  ITläromdagen kommo tre vyng-

meddelar,

:GÖTEBORGS-KAMRATERNASMEDLEMSBLAD

lingar i 12-årsåldern upp på. expedi-'
"tionen och anmäldesitt inträde. Per:
tog emot och underkastade de sökan-:

de ett inkvisitoriskt förhör. Allt
var all right. Men så framkastade
en av grabbarne frågan: ”Vi få väl

fotbollskängor, byxor och blus?”
Nix! Ett ivrigt meningsutbyte mel-
lan de tre resulterade i att två de-:

monstrativt avlägsnade sig, medan'

den tredje stannade kvar för att
underteckna anmälningsblanketten.'
Fem minuter senare kom hantill-

baka och förklarade att ”när inte
dom andra vill och föreningen inte

”»”utrustar en så ... .

Tänk omföreningen skulle utrusta
alla sina tusen medlemmar, som var-

dera betala 3 eller 5 kr. i årsavgift!

Idrottsbladet roade sig hiäiromsis-
tens med att lägga tio är mer på
Adolf Forsbergs nacke än han själv
ville vara med på. Tidningens rät-
telse har följande friska och träf-
fande lydelse:

””Herr Adolf Forsberg, Göteborgs-Kam-

raternas löparmanager, skriver till oss och

att vår uppgift i onsdagsnum-

ret om hans passerade antal levnadsår är

en smula missuppfattad. Hr Forsberg är

nämligen en levnadsfrisk pojke på 33 vå-

rar (inklusive övriga årstider) och brukar

av gammal inrotad vana hålla sin födelse-

dågshippa den 13 april. En som när upp

till 43 år och detta den 18 maj är klubb-

kamraten Adolf Johansson, också ””Boy-

sen kallad. Visserligen 10 ar äldre än

Forsberg men inte precis någon gammal

farbror han heller. Fråga Wåhlin, som var

ned på Kungshacka-skubbet i förra vec-

kan.”
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En som förstår att göra reklam
för sina varor är vår präktiec sekre-

terare. Och intet ont i det. Gösta
Lundqvist har bl. a. lyekliggjort
vårt land med fotbollskängan ”Wi-
nit”, som utan att precis besitta de

övernaturliga egenskaper försälja-
ren tillerkänner dem, dock med stör-
sta fördel kan användas vid utövan-
det av den ädla och stärkande fot-
bollsidrotten. Kängan har för övrigt
redan slagit igenom, vadan denna
extra reklamnotis införes utan sär-
skild kostnad för hr Lundqvist. Vi

emotse emellertid med största nöje
en inkomstbringande ””Winits-an
ans” i ett följande Medlemsblad.

Men nu till historien. Några dager
före matchen mot ”Nordstern” kom
Kiserman upp och provade ett par
P”Winits”, fick bruksanvisningar
och följande förmaning på väg:
”Vad du än gör, så säg inte till
schweizarne att du använder ”Wi-
nit” för då ställer dom inte upp”.

Så skall en slipsten dras!

Som de gamla sjunga, så kvittra
de unga. Vi ha åtskilliga juniorlag
hu. Rätt som det är kommer en

grabb, Gud vet varifrån, och "menar

på att han bildat ett nytt juniorlag. '
Men någon ordning får det lov att
vara. Det sörjer fotbollsutskottet
för.  ITläromdagen kommo tre vyng-

meddelar,

:GÖTEBORGS-KAMRATERNASMEDLEMSBLAD

lingar i 12-årsåldern upp på. expedi-'
"tionen och anmäldesitt inträde. Per:
tog emot och underkastade de sökan-:

de ett inkvisitoriskt förhör. Allt
var all right. Men så framkastade
en av grabbarne frågan: ”Vi få väl

fotbollskängor, byxor och blus?”
Nix! Ett ivrigt meningsutbyte mel-
lan de tre resulterade i att två de-:

monstrativt avlägsnade sig, medan'

den tredje stannade kvar för att
underteckna anmälningsblanketten.'
Fem minuter senare kom hantill-

baka och förklarade att ”när inte
dom andra vill och föreningen inte

”»”utrustar en så ... .

Tänk omföreningen skulle utrusta
alla sina tusen medlemmar, som var-

dera betala 3 eller 5 kr. i årsavgift!

Idrottsbladet roade sig hiäiromsis-
tens med att lägga tio är mer på
Adolf Forsbergs nacke än han själv
ville vara med på. Tidningens rät-
telse har följande friska och träf-
fande lydelse:

””Herr Adolf Forsberg, Göteborgs-Kam-

raternas löparmanager, skriver till oss och

att vår uppgift i onsdagsnum-

ret om hans passerade antal levnadsår är

en smula missuppfattad. Hr Forsberg är

nämligen en levnadsfrisk pojke på 33 vå-

rar (inklusive övriga årstider) och brukar

av gammal inrotad vana hålla sin födelse-

dågshippa den 13 april. En som när upp

till 43 år och detta den 18 maj är klubb-

kamraten Adolf Johansson, också ””Boy-

sen kallad. Visserligen 10 ar äldre än

Forsberg men inte precis någon gammal

farbror han heller. Fråga Wåhlin, som var

ned på Kungshacka-skubbet i förra vec-

kan.”

 

TROLLSKÄNGOR
öp- & Hoppskor
Prima engelskt fabrikat

Husqvarna  Fabrikslager,
Södra Hamngatan 33.    

Vår tusende medlem har i dagarne
förts in i rullorna. Den samhälls-
medlem, som hegåvats med ctt så
jämnt och trevligt nummer heter
Andersson, vadan till hans indenti-
fiering börtilläggas att han i dopet
erhöll namnet Anders Oskar samt

att han numera är en välbeställd

handlande i vår stad. Egentligen
finns ju ingen anledning att tända
rökelseoffer särskilt för den lycklige
innehavaren av n:r 1000. Men då vi
anse att den uppnådda respektabla
medlemssiffran på något enkelt sätt
hör eelibreras utbringa vi härmed
ett fyrfaldiet leve för hr Andersson!

Ja, må han leva uti hundrade år!

Att skåningarne äro eit släkte för
sig är nu en sak som maninte behö-
ver tvista om. Ilär ett par exempel,
som äro typiska för rasen. Vi ha
nyss med innerlig tillfredsställelse
konstaterat att Göteborgs-Kamrater-
na är en stor förening. Men så kom-

mer ”Malmökamraten”” —officiellt
organ för Malmö-Kamraterna — och
plandar malört i vår bräddade eoläd-

ichägare. Det är inte vackert gjort.

”"Malmökamraten” fastslår nämli-
ocn att Malmö-Kamraterna är lan-

dets största kamratkrets med sina
700 medlemmar.  Besynnerliet att
inte skåningarne kommit att tänka

på oss. Vi ha i alla fall någon gång
då och då låtit tala om oss. Visser-

igen ha vi aldrig lagt beslag på

Skånemästerskapet. men några sven-

ska mästerskap och seriemästerskap
kunna väl duga de också. Om kam-

raten nere i Malmö vore slängd i

räkning skulle han kunnat räkna ut
att hans förening behövde 300 med-
lemmartill för att komma upp till
vår numerär. Vi skulle inte ta allt
för illa vid oss om Malmöborna
ryekte upp vid sidan om oss ellert.
cec. m. förbi. Men än så länge äro vi

”landet största kamratkrets”'.
Bet andra exemplet på skånsl

självsäkerhet är lika dyrvbart. Ett
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igen ha vi aldrig lagt beslag på

Skånemästerskapet. men några sven-

ska mästerskap och seriemästerskap
kunna väl duga de också. Om kam-

raten nere i Malmö vore slängd i

räkning skulle han kunnat räkna ut
att hans förening behövde 300 med-
lemmartill för att komma upp till
vår numerär. Vi skulle inte ta allt
för illa vid oss om Malmöborna
ryekte upp vid sidan om oss ellert.
cec. m. förbi. Men än så länge äro vi

”landet största kamratkrets”'.
Bet andra exemplet på skånsl

självsäkerhet är lika dyrvbart. Ett

kombinerat  Malmölag slog som be-

kant Nordstern med 2—1, vilken
storslagna seger föranledde Tdrotts-

bladets Malmöreferent att skriva:
”det var tur för dem (sehwei-

2arne) att Malmölaget spelade en-
dast för att vinna, och icke för att
vinna överlägset, eljest hade nog
detta också kunnat bliva fallet ””.
Det var ju snällt av Malmöpågar-

na att så där av idel välvilja hbegrän-
ca målantalet. Förmodligen var det
cekså av denna anledning som
Malmö-Kamraterna två dagar senare

läto slå sie med 3—0!

En som förstår att göra reklam
för sina varor är vår präktiec sekre-

terare. Och intet ont i det. Gösta
Lundqvist har bl. a. lyekliggjort
vårt land med fotbollskängan ”Wi-
nit”, som utan att precis besitta de

övernaturliga egenskaper försälja-
ren tillerkänner dem, dock med stör-
sta fördel kan användas vid utövan-
det av den ädla och stärkande fot-
bollsidrotten. Kängan har för övrigt
redan slagit igenom, vadan denna
extra reklamnotis införes utan sär-
skild kostnad för hr Lundqvist. Vi

emotse emellertid med största nöje
en inkomstbringande ””Winits-an
ans” i ett följande Medlemsblad.

Men nu till historien. Några dager
före matchen mot ”Nordstern” kom
Kiserman upp och provade ett par
P”Winits”, fick bruksanvisningar
och följande förmaning på väg:
”Vad du än gör, så säg inte till
schweizarne att du använder ”Wi-
nit” för då ställer dom inte upp”.

Så skall en slipsten dras!

Som de gamla sjunga, så kvittra
de unga. Vi ha åtskilliga juniorlag
hu. Rätt som det är kommer en

grabb, Gud vet varifrån, och "menar

på att han bildat ett nytt juniorlag. '
Men någon ordning får det lov att
vara. Det sörjer fotbollsutskottet
för.  ITläromdagen kommo tre vyng-

meddelar,

:GÖTEBORGS-KAMRATERNASMEDLEMSBLAD

lingar i 12-årsåldern upp på. expedi-'
"tionen och anmäldesitt inträde. Per:
tog emot och underkastade de sökan-:

de ett inkvisitoriskt förhör. Allt
var all right. Men så framkastade
en av grabbarne frågan: ”Vi få väl

fotbollskängor, byxor och blus?”
Nix! Ett ivrigt meningsutbyte mel-
lan de tre resulterade i att två de-:

monstrativt avlägsnade sig, medan'

den tredje stannade kvar för att
underteckna anmälningsblanketten.'
Fem minuter senare kom hantill-

baka och förklarade att ”när inte
dom andra vill och föreningen inte

”»”utrustar en så ... .

Tänk omföreningen skulle utrusta
alla sina tusen medlemmar, som var-

dera betala 3 eller 5 kr. i årsavgift!

Idrottsbladet roade sig hiäiromsis-
tens med att lägga tio är mer på
Adolf Forsbergs nacke än han själv
ville vara med på. Tidningens rät-
telse har följande friska och träf-
fande lydelse:

””Herr Adolf Forsberg, Göteborgs-Kam-

raternas löparmanager, skriver till oss och

att vår uppgift i onsdagsnum-

ret om hans passerade antal levnadsår är

en smula missuppfattad. Hr Forsberg är

nämligen en levnadsfrisk pojke på 33 vå-

rar (inklusive övriga årstider) och brukar

av gammal inrotad vana hålla sin födelse-

dågshippa den 13 april. En som när upp

till 43 år och detta den 18 maj är klubb-

kamraten Adolf Johansson, också ””Boy-

sen kallad. Visserligen 10 ar äldre än

Forsberg men inte precis någon gammal

farbror han heller. Fråga Wåhlin, som var

ned på Kungshacka-skubbet i förra vec-

kan.”

 

TROLLSKÄNGOR
öp- & Hoppskor
Prima engelskt fabrikat

Husqvarna  Fabrikslager,
Södra Hamngatan 33.    

Vår tusende medlem har i dagarne
förts in i rullorna. Den samhälls-
medlem, som hegåvats med ctt så
jämnt och trevligt nummer heter
Andersson, vadan till hans indenti-
fiering börtilläggas att han i dopet
erhöll namnet Anders Oskar samt

att han numera är en välbeställd
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rökelseoffer särskilt för den lycklige
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anse att den uppnådda respektabla
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Bör boxning upptagas
på vårt program.

Med dessa. båda inlägg förklaras den

intressanta diskussion, som under de se-
naste månaderna förts i medlemsbladets
spalter, avslutad. Frågan är i den be-

gynnande sommarens tid inte längre ak-

tuell. Fotboll och allmän idrott, ljusa

sommarkvällar och sköna kvinnor fånga

redaktionens intresse i bra mycket högre

grad än svettdrypande boxningsmanuskript.

"Vadan eventuellt inkommande nya insän-

dare få ligga tll sig till hösten. Huru-

vida något tillfredsställande svar som ut-
tryck för medlenimarnes ställning gent-

emot boxningssporten givits i de publi-
cerade insändarne lämna vi därhän. Dis-
kussionen får utgöra svar på frågan.

Red.

VI.

Undertecknad får på det skarpaste pro-

testera mot cventuella planer på att upp-

taga boxning på vårt program.

Först och främst av det skälet att box-

ning är ej någon idrott. Ty varje rätt-

tänkande idrottsman mäste väl erkänna

att ett misshandlande av en motståndare

ej hörer idrotten till.

Idrotten har motståndare på alla håll

ock ej bör väl en Idrottsförening öka des-

sas antal genom att gynna boxning.

Jag anser att de tävlingar i boxning

sor: hållits hittills har varit ett ockrande

på det råa hos publiken. Vid boxnings-

tävlingar inträffa ju alltid pinsamma si-

tuationer som en nyktert tänkande männi-

ska måste känna avsky för. Till ex.: den

ene boxaren har slagits ””groggy””, halvt

medvetslös raglar han i ringen, blodet rin-

ro ur näsa och mun, då höres rop som:

””pån att därmed egga den

andre att yttierligare misshandla honom.

Skall sådant kallas för idrott.

Nej, dessa blodtörstiga individer bör

nan lära vad idrott är: en sund och stär-

kande kroppsövning.

sund kropp är ju ett mål under utövandet

igen?” för

En sund själ i en

av idrott, men varken själ el. kropp bliver

väl sund under utövandet av boxning, ty

inte har väl den någon sund själ som miss-

handlar sin motståndare — om det också

sker efter regler. Vid idrottsutövning är

det belagt med straff att skada sin mot-

ståndare, så ej i en boxningskamp.

Allt detta visar ju att boxning ej är nå-

gon idrott och varje idrottsförening som

är mån om sin heder och goda rykte bör

taga avstånd från densamma. |

T. M.

VII.

För den sanne boxningsentusiasten, vars

hela jag koncentreras kring swingar, uper-

cits etc. läter ovanstående fråga säkeorli-

geu som en hädelse. För honom är det

alldeles självklart, att boxningen är idrot.

terras idrott och sålunda naturligtvis skall

tera med på varje idrottsförenings pro:

gram. Men för den som ser mera nyktert

på tingen har saken även en annan sida.

Omvi tänker oss något tillbaka i tiden,

för ett tiotal år sedan, vad var då box-

nirgen? Svar: ingenting särskilt. Vad är

dot då som givit densamma en sådan ut-

veckling, att den på visst häll omfattas

med ett allt uppslukande intresse. På den-

na fråga gives säkerligen endast ctt svar,

1 och det därav följande

sensationer eller som dan-

nämligen kriget

efter

säga ””nervpirrende

begäret

> upplevelser.skarna

Man mäste ha något i stället för de dag-

liga tidningarnas

kende krigsartiklar.

1 just boxningen. Säledes en typisk kris-

tidsföreteelse.

Målet för vår idrottsliga verksamhet

kör ju vara att skapa starka och härdade

män. Samtidigt som den ger tillfälle att

efter dagens jäktande arbete få för en

stund glömma av livets allvar och sorger,

och i stället komma ut i Guds fria natur

bland tävlande kamrater och

Tirotten bör alltså vara ett medel för vårt

kroppsliga välbefinnande. I vad mån upp-

fyller boxningen detta, Svar: Boxningen

mången gång uppska-

Och fann detsamma

vänner,

kan ej anses tjäna detta syftemål, d. v. s.

då den bedrives som tävlingsidrott. Ty

visserligen finnes här liksom inom alla

ardra slag av idrotter regler, men det stri-

der icke mot dessa följder. Och även i

kåsta fall går den tävlande sedan omkring

ned diverse ””minnesmedaljer”” till ohe-

hag både för sig själv och sin omgivning.

Men det finns ytterligare mörka sidor, t.

ex. viktgränsen i de olika klsserna. Det

händer iu ofta att en boxare ej håller vik-

ten inom sin klass, då äterstår ej annat

än att antingen gå en klass högre celler

också svälta ”ner”” sig. I de flesta fall

föredrar man det senare. Vad detta skall

ka för betydelse för fysiken säger sig

självt. Om man frågar sig själv: är detta

idrott. För vår del uttala vi ett bestämt

rej.

För Kamraternas vidkommande anser

Jag, att föreningen ej bör upptaga box-

ning på sitt program. Dels därför att den

räppeligen kan betraktas som någon sär-

deies exponent för vad som avses med ””en

sund själ i en sund kropp””, dels därför

au föreningen har nog av sina övriga

idrotter. 'Ty man måste även taga i be-

traktande, att en sektion för boxning ej

kan bildas utan åderlåtning av övriga,

vilket säkerligen skulle komma ätt åängras

i eu framtid. Låt oss alltså som hittills

forttara med fotboll och fri idrott om som-

maren samt bandy om vintern.

Vad det ekonomiska beträffar är detta

en synnerligen viktig sak för en förening:

Ty antag att man startar en ny sådan

scktion med ganska dryga utgifter (lokal-

förhållanden ete.). Och så publikens in-

tresse svalnar en vacker dag, vilket säker-

ligen sker förr eller senare, ty det mäste

bli en reaktion efter detta uppjagade in-

tresse. Ja, då står man där med kanske

två tomma händer, och en erfarenhet ri-

kare! |

Jag

sig själva och visa sig värdiga sina tradi-

tioner, om de avstå från detta experiment.

EE. £

tror Göteborgs-Kamraterna hedra

Bidrag till nästa nummer av
Medlemsbladet skall vara redak-
tionen tillhanda senast den 12 Juni.

Glöm ej att insända bidrag
till Medlemsbladet!

Medlemsavgifterna inom

1. F. K. äro:

Årsavgift, över 18 år Kr. 5.—

,” under 18 år ), 3.-

Ständig medlemsavgift 50.—

OBS! Medlemsbladet 1921 utsändes en-

dast till dem, som inbetalt medlems-

avgiften.

åvilera för nya medlemmar!
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M. PERLMUTTER
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är mån om sin heder och goda rykte bör

taga avstånd från densamma. |

T. M.

VII.

För den sanne boxningsentusiasten, vars

hela jag koncentreras kring swingar, uper-

cits etc. läter ovanstående fråga säkeorli-

geu som en hädelse. För honom är det

alldeles självklart, att boxningen är idrot.

terras idrott och sålunda naturligtvis skall

tera med på varje idrottsförenings pro:

gram. Men för den som ser mera nyktert

på tingen har saken även en annan sida.

Omvi tänker oss något tillbaka i tiden,

för ett tiotal år sedan, vad var då box-

nirgen? Svar: ingenting särskilt. Vad är

dot då som givit densamma en sådan ut-

veckling, att den på visst häll omfattas

med ett allt uppslukande intresse. På den-

na fråga gives säkerligen endast ctt svar,

1 och det därav följande

sensationer eller som dan-

nämligen kriget

efter

säga ””nervpirrende

begäret

> upplevelser.skarna

Man mäste ha något i stället för de dag-

liga tidningarnas

kende krigsartiklar.

1 just boxningen. Säledes en typisk kris-

tidsföreteelse.

Målet för vår idrottsliga verksamhet

kör ju vara att skapa starka och härdade

män. Samtidigt som den ger tillfälle att

efter dagens jäktande arbete få för en

stund glömma av livets allvar och sorger,

och i stället komma ut i Guds fria natur

bland tävlande kamrater och

Tirotten bör alltså vara ett medel för vårt

kroppsliga välbefinnande. I vad mån upp-

fyller boxningen detta, Svar: Boxningen

mången gång uppska-

Och fann detsamma

vänner,

kan ej anses tjäna detta syftemål, d. v. s.

då den bedrives som tävlingsidrott. Ty

visserligen finnes här liksom inom alla

ardra slag av idrotter regler, men det stri-

der icke mot dessa följder. Och även i

kåsta fall går den tävlande sedan omkring

ned diverse ””minnesmedaljer”” till ohe-

hag både för sig själv och sin omgivning.

Men det finns ytterligare mörka sidor, t.

ex. viktgränsen i de olika klsserna. Det

händer iu ofta att en boxare ej håller vik-

ten inom sin klass, då äterstår ej annat

än att antingen gå en klass högre celler

också svälta ”ner”” sig. I de flesta fall

föredrar man det senare. Vad detta skall

ka för betydelse för fysiken säger sig

självt. Om man frågar sig själv: är detta

idrott. För vår del uttala vi ett bestämt

rej.

För Kamraternas vidkommande anser

Jag, att föreningen ej bör upptaga box-

ning på sitt program. Dels därför att den

räppeligen kan betraktas som någon sär-

deies exponent för vad som avses med ””en

sund själ i en sund kropp””, dels därför

au föreningen har nog av sina övriga

idrotter. 'Ty man måste även taga i be-

traktande, att en sektion för boxning ej

kan bildas utan åderlåtning av övriga,

vilket säkerligen skulle komma ätt åängras

i eu framtid. Låt oss alltså som hittills

forttara med fotboll och fri idrott om som-

maren samt bandy om vintern.

Vad det ekonomiska beträffar är detta

en synnerligen viktig sak för en förening:

Ty antag att man startar en ny sådan

scktion med ganska dryga utgifter (lokal-

förhållanden ete.). Och så publikens in-

tresse svalnar en vacker dag, vilket säker-

ligen sker förr eller senare, ty det mäste

bli en reaktion efter detta uppjagade in-

tresse. Ja, då står man där med kanske

två tomma händer, och en erfarenhet ri-

kare! |

Jag

sig själva och visa sig värdiga sina tradi-

tioner, om de avstå från detta experiment.

EE. £

tror Göteborgs-Kamraterna hedra
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Bör boxning upptagas
på vårt program.

Med dessa. båda inlägg förklaras den

intressanta diskussion, som under de se-
naste månaderna förts i medlemsbladets
spalter, avslutad. Frågan är i den be-

gynnande sommarens tid inte längre ak-
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sommarkvällar och sköna kvinnor fånga
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tryck för medlenimarnes ställning gent-
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efter dagens jäktande arbete få för en

stund glömma av livets allvar och sorger,

och i stället komma ut i Guds fria natur

bland tävlande kamrater och

Tirotten bör alltså vara ett medel för vårt

kroppsliga välbefinnande. I vad mån upp-

fyller boxningen detta, Svar: Boxningen

mången gång uppska-

Och fann detsamma

vänner,

kan ej anses tjäna detta syftemål, d. v. s.

då den bedrives som tävlingsidrott. Ty

visserligen finnes här liksom inom alla

ardra slag av idrotter regler, men det stri-

der icke mot dessa följder. Och även i

kåsta fall går den tävlande sedan omkring

ned diverse ””minnesmedaljer”” till ohe-

hag både för sig själv och sin omgivning.

Men det finns ytterligare mörka sidor, t.

ex. viktgränsen i de olika klsserna. Det

händer iu ofta att en boxare ej håller vik-

ten inom sin klass, då äterstår ej annat

än att antingen gå en klass högre celler

också svälta ”ner”” sig. I de flesta fall

föredrar man det senare. Vad detta skall

ka för betydelse för fysiken säger sig

självt. Om man frågar sig själv: är detta

idrott. För vår del uttala vi ett bestämt

rej.

För Kamraternas vidkommande anser

Jag, att föreningen ej bör upptaga box-

ning på sitt program. Dels därför att den

räppeligen kan betraktas som någon sär-

deies exponent för vad som avses med ””en

sund själ i en sund kropp””, dels därför

au föreningen har nog av sina övriga

idrotter. 'Ty man måste även taga i be-

traktande, att en sektion för boxning ej

kan bildas utan åderlåtning av övriga,

vilket säkerligen skulle komma ätt åängras

i eu framtid. Låt oss alltså som hittills

forttara med fotboll och fri idrott om som-

maren samt bandy om vintern.

Vad det ekonomiska beträffar är detta

en synnerligen viktig sak för en förening:

Ty antag att man startar en ny sådan

scktion med ganska dryga utgifter (lokal-

förhållanden ete.). Och så publikens in-

tresse svalnar en vacker dag, vilket säker-

ligen sker förr eller senare, ty det mäste

bli en reaktion efter detta uppjagade in-

tresse. Ja, då står man där med kanske

två tomma händer, och en erfarenhet ri-

kare! |

Jag

sig själva och visa sig värdiga sina tradi-

tioner, om de avstå från detta experiment.

EE. £

tror Göteborgs-Kamraterna hedra

Bidrag till nästa nummer av
Medlemsbladet skall vara redak-
tionen tillhanda senast den 12 Juni.

Glöm ej att insända bidrag
till Medlemsbladet!

Medlemsavgifterna inom

1. F. K. äro:

Årsavgift, över 18 år Kr. 5.—

,” under 18 år ), 3.-

Ständig medlemsavgift 50.—

OBS! Medlemsbladet 1921 utsändes en-

dast till dem, som inbetalt medlems-

avgiften.

åvilera för nya medlemmar!
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Bör boxning upptagas
på vårt program.

Med dessa. båda inlägg förklaras den

intressanta diskussion, som under de se-
naste månaderna förts i medlemsbladets
spalter, avslutad. Frågan är i den be-

gynnande sommarens tid inte längre ak-

tuell. Fotboll och allmän idrott, ljusa

sommarkvällar och sköna kvinnor fånga

redaktionens intresse i bra mycket högre

grad än svettdrypande boxningsmanuskript.

"Vadan eventuellt inkommande nya insän-

dare få ligga tll sig till hösten. Huru-

vida något tillfredsställande svar som ut-
tryck för medlenimarnes ställning gent-

emot boxningssporten givits i de publi-
cerade insändarne lämna vi därhän. Dis-
kussionen får utgöra svar på frågan.

Red.

VI.

Undertecknad får på det skarpaste pro-

testera mot cventuella planer på att upp-

taga boxning på vårt program.

Först och främst av det skälet att box-

ning är ej någon idrott. Ty varje rätt-

tänkande idrottsman mäste väl erkänna

att ett misshandlande av en motståndare

ej hörer idrotten till.

Idrotten har motståndare på alla håll

ock ej bör väl en Idrottsförening öka des-

sas antal genom att gynna boxning.

Jag anser att de tävlingar i boxning

sor: hållits hittills har varit ett ockrande

på det råa hos publiken. Vid boxnings-

tävlingar inträffa ju alltid pinsamma si-

tuationer som en nyktert tänkande männi-

ska måste känna avsky för. Till ex.: den

ene boxaren har slagits ””groggy””, halvt

medvetslös raglar han i ringen, blodet rin-

ro ur näsa och mun, då höres rop som:

””pån att därmed egga den

andre att yttierligare misshandla honom.

Skall sådant kallas för idrott.

Nej, dessa blodtörstiga individer bör

nan lära vad idrott är: en sund och stär-

kande kroppsövning.

sund kropp är ju ett mål under utövandet

igen?” för

En sund själ i en

av idrott, men varken själ el. kropp bliver

väl sund under utövandet av boxning, ty

inte har väl den någon sund själ som miss-

handlar sin motståndare — om det också

sker efter regler. Vid idrottsutövning är

det belagt med straff att skada sin mot-

ståndare, så ej i en boxningskamp.

Allt detta visar ju att boxning ej är nå-

gon idrott och varje idrottsförening som

är mån om sin heder och goda rykte bör

taga avstånd från densamma. |

T. M.

VII.

För den sanne boxningsentusiasten, vars

hela jag koncentreras kring swingar, uper-

cits etc. läter ovanstående fråga säkeorli-

geu som en hädelse. För honom är det

alldeles självklart, att boxningen är idrot.

terras idrott och sålunda naturligtvis skall

tera med på varje idrottsförenings pro:

gram. Men för den som ser mera nyktert

på tingen har saken även en annan sida.

Omvi tänker oss något tillbaka i tiden,

för ett tiotal år sedan, vad var då box-

nirgen? Svar: ingenting särskilt. Vad är

dot då som givit densamma en sådan ut-

veckling, att den på visst häll omfattas

med ett allt uppslukande intresse. På den-

na fråga gives säkerligen endast ctt svar,

1 och det därav följande

sensationer eller som dan-

nämligen kriget

efter
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För Kamraternas vidkommande anser

Jag, att föreningen ej bör upptaga box-

ning på sitt program. Dels därför att den

räppeligen kan betraktas som någon sär-

deies exponent för vad som avses med ””en

sund själ i en sund kropp””, dels därför

au föreningen har nog av sina övriga

idrotter. 'Ty man måste även taga i be-

traktande, att en sektion för boxning ej

kan bildas utan åderlåtning av övriga,

vilket säkerligen skulle komma ätt åängras

i eu framtid. Låt oss alltså som hittills

forttara med fotboll och fri idrott om som-

maren samt bandy om vintern.

Vad det ekonomiska beträffar är detta

en synnerligen viktig sak för en förening:

Ty antag att man startar en ny sådan

scktion med ganska dryga utgifter (lokal-

förhållanden ete.). Och så publikens in-

tresse svalnar en vacker dag, vilket säker-

ligen sker förr eller senare, ty det mäste

bli en reaktion efter detta uppjagade in-

tresse. Ja, då står man där med kanske

två tomma händer, och en erfarenhet ri-

kare! |
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sig själva och visa sig värdiga sina tradi-

tioner, om de avstå från detta experiment.
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Bör boxning upptagas
på vårt program.

Med dessa. båda inlägg förklaras den

intressanta diskussion, som under de se-
naste månaderna förts i medlemsbladets
spalter, avslutad. Frågan är i den be-

gynnande sommarens tid inte längre ak-

tuell. Fotboll och allmän idrott, ljusa

sommarkvällar och sköna kvinnor fånga

redaktionens intresse i bra mycket högre

grad än svettdrypande boxningsmanuskript.

"Vadan eventuellt inkommande nya insän-

dare få ligga tll sig till hösten. Huru-

vida något tillfredsställande svar som ut-
tryck för medlenimarnes ställning gent-

emot boxningssporten givits i de publi-
cerade insändarne lämna vi därhän. Dis-
kussionen får utgöra svar på frågan.

Red.

VI.

Undertecknad får på det skarpaste pro-

testera mot cventuella planer på att upp-

taga boxning på vårt program.

Först och främst av det skälet att box-

ning är ej någon idrott. Ty varje rätt-

tänkande idrottsman mäste väl erkänna

att ett misshandlande av en motståndare

ej hörer idrotten till.

Idrotten har motståndare på alla håll

ock ej bör väl en Idrottsförening öka des-

sas antal genom att gynna boxning.

Jag anser att de tävlingar i boxning

sor: hållits hittills har varit ett ockrande

på det råa hos publiken. Vid boxnings-

tävlingar inträffa ju alltid pinsamma si-

tuationer som en nyktert tänkande männi-

ska måste känna avsky för. Till ex.: den

ene boxaren har slagits ””groggy””, halvt

medvetslös raglar han i ringen, blodet rin-

ro ur näsa och mun, då höres rop som:

””pån att därmed egga den

andre att yttierligare misshandla honom.

Skall sådant kallas för idrott.

Nej, dessa blodtörstiga individer bör

nan lära vad idrott är: en sund och stär-

kande kroppsövning.

sund kropp är ju ett mål under utövandet

igen?” för

En sund själ i en

av idrott, men varken själ el. kropp bliver

väl sund under utövandet av boxning, ty

inte har väl den någon sund själ som miss-

handlar sin motståndare — om det också

sker efter regler. Vid idrottsutövning är

det belagt med straff att skada sin mot-

ståndare, så ej i en boxningskamp.

Allt detta visar ju att boxning ej är nå-

gon idrott och varje idrottsförening som

är mån om sin heder och goda rykte bör

taga avstånd från densamma. |

T. M.

VII.

För den sanne boxningsentusiasten, vars

hela jag koncentreras kring swingar, uper-

cits etc. läter ovanstående fråga säkeorli-

geu som en hädelse. För honom är det

alldeles självklart, att boxningen är idrot.

terras idrott och sålunda naturligtvis skall

tera med på varje idrottsförenings pro:

gram. Men för den som ser mera nyktert

på tingen har saken även en annan sida.

Omvi tänker oss något tillbaka i tiden,

för ett tiotal år sedan, vad var då box-

nirgen? Svar: ingenting särskilt. Vad är

dot då som givit densamma en sådan ut-

veckling, att den på visst häll omfattas

med ett allt uppslukande intresse. På den-

na fråga gives säkerligen endast ctt svar,

1 och det därav följande

sensationer eller som dan-

nämligen kriget

efter

säga ””nervpirrende

begäret

> upplevelser.skarna

Man mäste ha något i stället för de dag-

liga tidningarnas

kende krigsartiklar.

1 just boxningen. Säledes en typisk kris-

tidsföreteelse.

Målet för vår idrottsliga verksamhet

kör ju vara att skapa starka och härdade

män. Samtidigt som den ger tillfälle att

efter dagens jäktande arbete få för en

stund glömma av livets allvar och sorger,

och i stället komma ut i Guds fria natur

bland tävlande kamrater och

Tirotten bör alltså vara ett medel för vårt

kroppsliga välbefinnande. I vad mån upp-

fyller boxningen detta, Svar: Boxningen

mången gång uppska-

Och fann detsamma

vänner,

kan ej anses tjäna detta syftemål, d. v. s.

då den bedrives som tävlingsidrott. Ty

visserligen finnes här liksom inom alla

ardra slag av idrotter regler, men det stri-

der icke mot dessa följder. Och även i

kåsta fall går den tävlande sedan omkring

ned diverse ””minnesmedaljer”” till ohe-

hag både för sig själv och sin omgivning.

Men det finns ytterligare mörka sidor, t.
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Bidrag till nästa nummer av
Medlemsbladet skall vara redak-
tionen tillhanda senast den 12 Juni.

Glöm ej att insända bidrag
till Medlemsbladet!

Medlemsavgifterna inom

1. F. K. äro:

Årsavgift, över 18 år Kr. 5.—

,” under 18 år ), 3.-

Ständig medlemsavgift 50.—
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avgiften.

åvilera för nya medlemmar!

 

HerrekiperingenRAND
M. PERLMUTTER

Hotellplatsen.

HATTAR
KÄNGER

till billigaste priser.   
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GÖTEBORG

 

N:o 6—7

 
Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Joni—Juli
  

Traditionerna i Svenska Serien svekos.
Vårt lag hamnade på femte plats trots god slutspurt.

ln ljusning vid horisonten. kan sä-

gas ha inträtt för vårt vidkommande
i och med desista matcherna i denna
tävling. Och anledningen är ju
känd. Vi hoppas att arbetslusten
och det goda humöret även i fort-
sättningen skall sätta sin prägel på
laget. Då framgångarna ej skola u-
tebli. Här nedan följer en kort ö-
versikt över slutspurten ””.

G. A. I. 8.

blev första offret för vår ”pånytt-
födda” elva. Tillställningen gick av
stapeln på Ullevi den 26 maj. Och
blev en ”belevelse” för publiken,
som satte nytt rekord (publik) för

året. GenomS. F.. F:s beslut att lå-

ta nådens sol skina över Herbert

Karlsson och Karl Johansson, mötte

vi upp med ett lag av större mora-

lisk styrka än tidigare i år. Resul-
tatet: 1—0 för ”de kristne” kan an-
ses rättvist. F. ö. en genomgående
trevlig mateh. Betydelse: 2 poäng

uppåt på serietabellen. Spelare:

Wenzel, Lund, Svensson, Karl Ols-
son, Törnqvist, Karl Johansson, Sven

Johansson, Hermansson, Herbert

Karlson, Hjelm, Sandberg.

Norrköping.

rönte samma öde den 29 maj och
med 7—1 måste våra gäster åter-
vända till ”uppnäsornas” stad. Mat-
chen blev sålunda en walk over för
de våra och särskilt Murren var het
på kulan. 6 av målen har han ock-

så på sitt samvete, vilket han för öv-

rigt är ensam om att ha gjort i en
match, vad beträffar Sv. serien. Vå-

ra kamrater från Norrköping visa-
de ett piggt och energiskt spel, men

saknade finish i de avgörande mo-
menten. Plan: Ullevi. Spelare: Wen-
zel, Lund, Svensson (Karl Olssonsi-
sta kvarten, då Svensson skadades),
Eiserman, Törnqvist, Karl Johans-

son, Sven Johansson, Carl Anders-
son, H. Karlsson, Hjelm och Sand-

berg.
Den 5 juni gästade

'A.IL. K.

vår goda stad och hedrade Ullevi
med sin närvaro. Där våra pojkar

firade en ny Victoria: 3—1. Svar-
tingarna ha alltid varit publikfavo-

riter här nere och befäste ännu
en gång sitt anseende som ett kulti-
verat lag. Det yngre gardet visade
goda anlag, särskilt Kocken serve-
rade flera goda ”smakbitar”, men

man ”sågar” för mycket. Calle Ols-
son gick denna gång på sin debut-
plats: hi. Dagentill ära gjorde han

2 mål. De gamla tagen sitta i! Fa-
cit: Målkvotens förbättring. Spela-
re: Wenzel, Lund, Svensson, Eiser-
man, Törnqvist, K. Johansson, Sven
Johansson, K. Olsson, H. Karlsson,

Hjelm, Sandberg.

Örgryte

spelade sin sista match i serien mot
oss å Walhalla den 8 juni. Och ö-
verraskade med en oerhörd fart. Det
gällde ju också Seriesegern, så det

var stora värden som stodo på spel

för dem. Våra verkade lite tunga,
men gjorde givetvis sitt bästa. Och

fingo spelet oavgjort: 1—1. Det har
tisslats och tasslats något om hum-

bug, men det kunna vi gott le ett
medlidsamt löje åt. Faktumvar att
de blåvita gjorde så gott de kunde,
men det räckte inte tilll För se-
gern ...

Spelare: Wenzel, Lund, Svensson,
Eiserman, Törnqvist, K. Johansson,

Sven Johansson, K. Olsson, H. Karls-

son, Hjelm, Sandberg.

Djurgården

hade den 12 juni å Stadion besök av

11 bollspelande ynglingar från vår
förening. Vilka tillsamman bilda
ett lag. Med självaktning. Och

vunno sålunda med 4—1. Ty om
man får tro Mr Jones i D. N. bör

”varje lag med självaktning slå D.
I. F. med minst4—1”. Det är oss
en sann glädje konstatera, att de
våra ej kommo hans goda tanke på

skam. Det var en viss tidningsman
somvid ett tillfälle fällde yttrandet
att Stockholmspubliken är impulsiv.
Sant. Men undras om Stockholms

fotbollsledare och tidningsmän ej är
lika illa däran. Ty ena stunden spe-
la deras ”gossar”” alldeles ”fenome-

nalt bra” —helsidesformat, andra

stunden alldeles ”fenomenalt dåligt”
och då äro de inte värda två ruttna
lingon. Samt till råga påallt: sakna

självaktning. Omvi i all vänlighet

finge ge ett råd: försök spela så där

”mitt emellan”. Så kanske man
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riter här nere och befäste ännu
en gång sitt anseende som ett kulti-
verat lag. Det yngre gardet visade
goda anlag, särskilt Kocken serve-
rade flera goda ”smakbitar”, men

man ”sågar” för mycket. Calle Ols-
son gick denna gång på sin debut-
plats: hi. Dagentill ära gjorde han

2 mål. De gamla tagen sitta i! Fa-
cit: Målkvotens förbättring. Spela-
re: Wenzel, Lund, Svensson, Eiser-
man, Törnqvist, K. Johansson, Sven
Johansson, K. Olsson, H. Karlsson,

Hjelm, Sandberg.

Örgryte

spelade sin sista match i serien mot
oss å Walhalla den 8 juni. Och ö-
verraskade med en oerhörd fart. Det
gällde ju också Seriesegern, så det

var stora värden som stodo på spel

för dem. Våra verkade lite tunga,
men gjorde givetvis sitt bästa. Och

fingo spelet oavgjort: 1—1. Det har
tisslats och tasslats något om hum-

bug, men det kunna vi gott le ett
medlidsamt löje åt. Faktumvar att
de blåvita gjorde så gott de kunde,
men det räckte inte tilll För se-
gern ...

Spelare: Wenzel, Lund, Svensson,
Eiserman, Törnqvist, K. Johansson,

Sven Johansson, K. Olsson, H. Karls-

son, Hjelm, Sandberg.

Djurgården

hade den 12 juni å Stadion besök av

11 bollspelande ynglingar från vår
förening. Vilka tillsamman bilda
ett lag. Med självaktning. Och

vunno sålunda med 4—1. Ty om
man får tro Mr Jones i D. N. bör

”varje lag med självaktning slå D.
I. F. med minst4—1”. Det är oss
en sann glädje konstatera, att de
våra ej kommo hans goda tanke på

skam. Det var en viss tidningsman
somvid ett tillfälle fällde yttrandet
att Stockholmspubliken är impulsiv.
Sant. Men undras om Stockholms

fotbollsledare och tidningsmän ej är
lika illa däran. Ty ena stunden spe-
la deras ”gossar”” alldeles ”fenome-

nalt bra” —helsidesformat, andra

stunden alldeles ”fenomenalt dåligt”
och då äro de inte värda två ruttna
lingon. Samt till råga påallt: sakna

självaktning. Omvi i all vänlighet

finge ge ett råd: försök spela så där

”mitt emellan”. Så kanske man
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ta nådens sol skina över Herbert

Karlsson och Karl Johansson, mötte

vi upp med ett lag av större mora-

lisk styrka än tidigare i år. Resul-
tatet: 1—0 för ”de kristne” kan an-
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tebli. Här nedan följer en kort ö-
versikt över slutspurten ””.

G. A. I. 8.

blev första offret för vår ”pånytt-
födda” elva. Tillställningen gick av
stapeln på Ullevi den 26 maj. Och
blev en ”belevelse” för publiken,
som satte nytt rekord (publik) för

året. GenomS. F.. F:s beslut att lå-

ta nådens sol skina över Herbert

Karlsson och Karl Johansson, mötte

vi upp med ett lag av större mora-

lisk styrka än tidigare i år. Resul-
tatet: 1—0 för ”de kristne” kan an-
ses rättvist. F. ö. en genomgående
trevlig mateh. Betydelse: 2 poäng

uppåt på serietabellen. Spelare:

Wenzel, Lund, Svensson, Karl Ols-
son, Törnqvist, Karl Johansson, Sven

Johansson, Hermansson, Herbert

Karlson, Hjelm, Sandberg.

Norrköping.

rönte samma öde den 29 maj och
med 7—1 måste våra gäster åter-
vända till ”uppnäsornas” stad. Mat-
chen blev sålunda en walk over för
de våra och särskilt Murren var het
på kulan. 6 av målen har han ock-

så på sitt samvete, vilket han för öv-

rigt är ensam om att ha gjort i en
match, vad beträffar Sv. serien. Vå-

ra kamrater från Norrköping visa-
de ett piggt och energiskt spel, men

saknade finish i de avgörande mo-
menten. Plan: Ullevi. Spelare: Wen-
zel, Lund, Svensson (Karl Olssonsi-
sta kvarten, då Svensson skadades),
Eiserman, Törnqvist, Karl Johans-

son, Sven Johansson, Carl Anders-
son, H. Karlsson, Hjelm och Sand-

berg.
Den 5 juni gästade

'A.IL. K.

vår goda stad och hedrade Ullevi
med sin närvaro. Där våra pojkar

firade en ny Victoria: 3—1. Svar-
tingarna ha alltid varit publikfavo-

riter här nere och befäste ännu
en gång sitt anseende som ett kulti-
verat lag. Det yngre gardet visade
goda anlag, särskilt Kocken serve-
rade flera goda ”smakbitar”, men

man ”sågar” för mycket. Calle Ols-
son gick denna gång på sin debut-
plats: hi. Dagentill ära gjorde han

2 mål. De gamla tagen sitta i! Fa-
cit: Målkvotens förbättring. Spela-
re: Wenzel, Lund, Svensson, Eiser-
man, Törnqvist, K. Johansson, Sven
Johansson, K. Olsson, H. Karlsson,

Hjelm, Sandberg.

Örgryte

spelade sin sista match i serien mot
oss å Walhalla den 8 juni. Och ö-
verraskade med en oerhörd fart. Det
gällde ju också Seriesegern, så det

var stora värden som stodo på spel

för dem. Våra verkade lite tunga,
men gjorde givetvis sitt bästa. Och

fingo spelet oavgjort: 1—1. Det har
tisslats och tasslats något om hum-

bug, men det kunna vi gott le ett
medlidsamt löje åt. Faktumvar att
de blåvita gjorde så gott de kunde,
men det räckte inte tilll För se-
gern ...

Spelare: Wenzel, Lund, Svensson,
Eiserman, Törnqvist, K. Johansson,

Sven Johansson, K. Olsson, H. Karls-

son, Hjelm, Sandberg.

Djurgården

hade den 12 juni å Stadion besök av

11 bollspelande ynglingar från vår
förening. Vilka tillsamman bilda
ett lag. Med självaktning. Och

vunno sålunda med 4—1. Ty om
man får tro Mr Jones i D. N. bör

”varje lag med självaktning slå D.
I. F. med minst4—1”. Det är oss
en sann glädje konstatera, att de
våra ej kommo hans goda tanke på

skam. Det var en viss tidningsman
somvid ett tillfälle fällde yttrandet
att Stockholmspubliken är impulsiv.
Sant. Men undras om Stockholms

fotbollsledare och tidningsmän ej är
lika illa däran. Ty ena stunden spe-
la deras ”gossar”” alldeles ”fenome-

nalt bra” —helsidesformat, andra

stunden alldeles ”fenomenalt dåligt”
och då äro de inte värda två ruttna
lingon. Samt till råga påallt: sakna

självaktning. Omvi i all vänlighet

finge ge ett råd: försök spela så där

”mitt emellan”. Så kanske man
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2 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Om manhartur... Allt-
nog, vårt ”självsäkra” lag hade föl-
jande uppställning: Wenzel, Levin
(B-laget), Henning Svensson, Eiser-
man, Törnqvist, K. Johansson, Sven
Johansson, K. Olsson, H. Karlsson,
Hjelm och Sandberg.

Densista seriematchen mot

vinner..

Eskilstuna

å Ullevi den 17 juni blev en ”sittopp”
och ett bakslag: 1—2. Det var e-
gentligen slarv av de våra i början,
då de spillde en massa chanser. Samt
dessutom beroende dels på E:tunas
taktik med långt neddragna halv-
backar, dels på s. k. otur. Denstar-
ka blåsten inverkade också menligt
på spelet i dess helhet. Vi hade dock
givetvis det mesta av spelet. Dahl-
ström presterade ett gott spel vid de
få tillfällen ”Smetunas” forwards
kommo upp. Och var jämte målvak-
ten Juhlin, vilken som alla goda mål-
väktare gynnades av en hel del
”smak”, deras bästa man. Det vari

varje fall juste fotboll som visades
från deras sida, vilket vi hålla dem
räkning för. Och dåde genom den-
na seger definitivt lämnade Norrkö-
ping i okvald besittning av ”trä-
skeden ””, unna vi dem gärna denna
glädje. Spelare: Wenzel, Lund,
Svensson, HEiserman, Törnqvist, K.

Johansson, Sven Johansson, K. Ols-
son, H. Karlsson, Hjelm, Borssén.

 

Revansche

fingo vi redan på söndagen (den 19
juni) om inte direkt så indirekt. Då
mötte nämligen våra besegrare se-
dan fredagen å Ullevi en Götebores-
kombination från smålagen. Där
försvaret: Skoglund, Levin, Erik
Andersson var från värt B-lag. res-
ten ur Majorna och Göterna. För
vilken match vi även stodo som ar-
rangörer. Resultatet: 2-1 för (ö-

teborg, verkade säkerligen som en
kalldusch på en del håll. För
den initierade stod det dock re-
dan på lördagen klart, att en seger
för det kombineradelaget ej var nå-
gon orimlighet. Matchens utgång

reducerade också E:tunas seger till

dess rätta värde: en ödets lek, vars
olyckliga följder kunna träffa även
”de bästa familjer” för att citera
I. B.
Föratt återgå till saken, så spela-

de kombinationen ett synnerligen
friskt och hurtigt spel, såväl i an-
fall som försvar. Och vordo för-
tjänta av sin seger. Vi beklaga att

ej efter berömt mönster kunna ägna
en ”helsida” åt denna ”sensatio-
nella”” kamp, men på grund av spar-
samhetsskäl måste vi avstå från det-
ta, hur loekande det än skulle vara.
Välmeningen är lika stor ändå! La-
gets uppställning: Skoglund (I. F.
K., B.), Levin, d:o, Erik Andersson,
d:o, Magnusson, (Majorna), Iiolm-
berg, d:o, A. Johansson (Göterna),
G. Andersson, d:o, Baldwin Johans-
son (Majorna), Sundwall (Göterna),
Kylander (Majorna), Branting, d:o.

Seriens facit:

Genom omständigheter, som före-

ningens ledning ej kan göras ansva-

rig för, har vårt lag haft sin ””de-
pression”', vilken vi dock tro nu är
överstånden. Placeringen 1 Serie-
AR > befi S 1: oo
räckan”” befinnes sålunda vara i

mitten — 5:te plats. För den hän-

delse den vidlyftiga apparat, som
benämnes Svenska Serien, ånyo
skall igångsättas, vilket ej är så all-
deles givet, skola vi försöka närma
oss toppen, där vi ha traditioner att

försvara. Få se om lyckans sol då

ej åter skall le sitt vänaste leende
mot de mångåriga BSerie-mästarna
från Västerhavets pärla. Samtidigt
begagna vi tillfället giva Örgryte
vår honnör för deras bärgande av
Seriemästerskapet på den ”rätta si-

 
 

  

 
 

 

  
 

dan”. Det är värt ett handslag.
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De tyska gästerna.

BD. V. Föärth

från ”das grosse Vaterland” gästa-
de Göteborg den 3 juni. Och spelade
en match mot kombinerat Göteborgs-
lag å Ullevi. Med resultat: 2—1 för
tyskarna. Gästerna voro föregångna
av ett gott rykte, som de också mot-
svarade i spelhänseende. Laget spe-
lade uteslutande kortpassning, men
för att fullt konsekvent kunna ge-
nomföra detta spel fordras givetvis
en oerhörd skicklighet, och det var
häri de brusto. Med andra ord: de
behärskade ej detta spelsätt, voro ej
tillräekliga mästare för att kunna
förena teknik och effektivitet till ett
formfulländat helt. Men presterade
i varje fall ett utmärkt spel, och
skulle säkerligen tillvunnit sig Göte-
borgspublikens odelade sympaticr,
om de ej förstört det goda intrycket
genom sina rent ut råa metoder. De
överträffade i det stycket nästan
allt vad vi i den vägen sett, åt-
minstone på scnare år. Och götebor-
garna fingo kanske just därför ej ut
sitt vanliga spel. Herbert Karlsson
gjorde Göteborgs enda mål, vilket
kom i början av matchen. Sedan var
det täfft. — Lagets uppställning:
Zander, Lund, Svensson, Klingström,
Friberg, Nils Karlsson, Wenzel, Bror
Carlsson, Herbert Karlsson, Hjelm,
Johnsson.

Nordtysklands

”federationslag”, som företagit en
turné till Sverige, närmare bestämt
Konungariket Skåne, gjorde även en
avstickare hit. Samt mötte den 14
juni ett kombinerat Göteborgslag å
Ullevi. Som segrade med 1—0, och
sålunda i viss mån tog revansch för
nederlaget mot Färth. Utan att nå
upp till Föärths standard tekniskt
sett, visade tyskarna dock prov på
gott spel. Samt voro ifråga om juste
spel och uppträdande i övrigt en
hästlängd före sina sydtyska bröder.
Det avgörande målet insattes av
Murren, som emellertid missade två
straffsparkar.

Från vår förening deltogo endast
Herbert Karlsson och Karl Olsson,
den scnare som hi. Det övriga insla-
get från Gais och Öis.

S.S.

2 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Om manhartur... Allt-
nog, vårt ”självsäkra” lag hade föl-
jande uppställning: Wenzel, Levin
(B-laget), Henning Svensson, Eiser-
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dessutom beroende dels på E:tunas
taktik med långt neddragna halv-
backar, dels på s. k. otur. Denstar-
ka blåsten inverkade också menligt
på spelet i dess helhet. Vi hade dock
givetvis det mesta av spelet. Dahl-
ström presterade ett gott spel vid de
få tillfällen ”Smetunas” forwards
kommo upp. Och var jämte målvak-
ten Juhlin, vilken som alla goda mål-
väktare gynnades av en hel del
”smak”, deras bästa man. Det vari

varje fall juste fotboll som visades
från deras sida, vilket vi hålla dem
räkning för. Och dåde genom den-
na seger definitivt lämnade Norrkö-
ping i okvald besittning av ”trä-
skeden ””, unna vi dem gärna denna
glädje. Spelare: Wenzel, Lund,
Svensson, HEiserman, Törnqvist, K.

Johansson, Sven Johansson, K. Ols-
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på spelet i dess helhet. Vi hade dock
givetvis det mesta av spelet. Dahl-
ström presterade ett gott spel vid de
få tillfällen ”Smetunas” forwards
kommo upp. Och var jämte målvak-
ten Juhlin, vilken som alla goda mål-
väktare gynnades av en hel del
”smak”, deras bästa man. Det vari

varje fall juste fotboll som visades
från deras sida, vilket vi hålla dem
räkning för. Och dåde genom den-
na seger definitivt lämnade Norrkö-
ping i okvald besittning av ”trä-
skeden ””, unna vi dem gärna denna
glädje. Spelare: Wenzel, Lund,
Svensson, HEiserman, Törnqvist, K.

Johansson, Sven Johansson, K. Ols-
son, H. Karlsson, Hjelm, Borssén.

 

Revansche

fingo vi redan på söndagen (den 19
juni) om inte direkt så indirekt. Då
mötte nämligen våra besegrare se-
dan fredagen å Ullevi en Götebores-
kombination från smålagen. Där
försvaret: Skoglund, Levin, Erik
Andersson var från värt B-lag. res-
ten ur Majorna och Göterna. För
vilken match vi även stodo som ar-
rangörer. Resultatet: 2-1 för (ö-

teborg, verkade säkerligen som en
kalldusch på en del håll. För
den initierade stod det dock re-
dan på lördagen klart, att en seger
för det kombineradelaget ej var nå-
gon orimlighet. Matchens utgång

reducerade också E:tunas seger till

dess rätta värde: en ödets lek, vars
olyckliga följder kunna träffa även
”de bästa familjer” för att citera
I. B.
Föratt återgå till saken, så spela-

de kombinationen ett synnerligen
friskt och hurtigt spel, såväl i an-
fall som försvar. Och vordo för-
tjänta av sin seger. Vi beklaga att

ej efter berömt mönster kunna ägna
en ”helsida” åt denna ”sensatio-
nella”” kamp, men på grund av spar-
samhetsskäl måste vi avstå från det-
ta, hur loekande det än skulle vara.
Välmeningen är lika stor ändå! La-
gets uppställning: Skoglund (I. F.
K., B.), Levin, d:o, Erik Andersson,
d:o, Magnusson, (Majorna), Iiolm-
berg, d:o, A. Johansson (Göterna),
G. Andersson, d:o, Baldwin Johans-
son (Majorna), Sundwall (Göterna),
Kylander (Majorna), Branting, d:o.

Seriens facit:

Genom omständigheter, som före-

ningens ledning ej kan göras ansva-

rig för, har vårt lag haft sin ””de-
pression”', vilken vi dock tro nu är
överstånden. Placeringen 1 Serie-
AR > befi S 1: oo
räckan”” befinnes sålunda vara i

mitten — 5:te plats. För den hän-

delse den vidlyftiga apparat, som
benämnes Svenska Serien, ånyo
skall igångsättas, vilket ej är så all-
deles givet, skola vi försöka närma
oss toppen, där vi ha traditioner att

försvara. Få se om lyckans sol då

ej åter skall le sitt vänaste leende
mot de mångåriga BSerie-mästarna
från Västerhavets pärla. Samtidigt
begagna vi tillfället giva Örgryte
vår honnör för deras bärgande av
Seriemästerskapet på den ”rätta si-

 
 

  

 
 

 

  
 

dan”. Det är värt ett handslag.
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De tyska gästerna.

BD. V. Föärth

från ”das grosse Vaterland” gästa-
de Göteborg den 3 juni. Och spelade
en match mot kombinerat Göteborgs-
lag å Ullevi. Med resultat: 2—1 för
tyskarna. Gästerna voro föregångna
av ett gott rykte, som de också mot-
svarade i spelhänseende. Laget spe-
lade uteslutande kortpassning, men
för att fullt konsekvent kunna ge-
nomföra detta spel fordras givetvis
en oerhörd skicklighet, och det var
häri de brusto. Med andra ord: de
behärskade ej detta spelsätt, voro ej
tillräekliga mästare för att kunna
förena teknik och effektivitet till ett
formfulländat helt. Men presterade
i varje fall ett utmärkt spel, och
skulle säkerligen tillvunnit sig Göte-
borgspublikens odelade sympaticr,
om de ej förstört det goda intrycket
genom sina rent ut råa metoder. De
överträffade i det stycket nästan
allt vad vi i den vägen sett, åt-
minstone på scnare år. Och götebor-
garna fingo kanske just därför ej ut
sitt vanliga spel. Herbert Karlsson
gjorde Göteborgs enda mål, vilket
kom i början av matchen. Sedan var
det täfft. — Lagets uppställning:
Zander, Lund, Svensson, Klingström,
Friberg, Nils Karlsson, Wenzel, Bror
Carlsson, Herbert Karlsson, Hjelm,
Johnsson.

Nordtysklands

”federationslag”, som företagit en
turné till Sverige, närmare bestämt
Konungariket Skåne, gjorde även en
avstickare hit. Samt mötte den 14
juni ett kombinerat Göteborgslag å
Ullevi. Som segrade med 1—0, och
sålunda i viss mån tog revansch för
nederlaget mot Färth. Utan att nå
upp till Föärths standard tekniskt
sett, visade tyskarna dock prov på
gott spel. Samt voro ifråga om juste
spel och uppträdande i övrigt en
hästlängd före sina sydtyska bröder.
Det avgörande målet insattes av
Murren, som emellertid missade två
straffsparkar.

Från vår förening deltogo endast
Herbert Karlsson och Karl Olsson,
den scnare som hi. Det övriga insla-
get från Gais och Öis.

S.S.

2 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Om manhartur... Allt-
nog, vårt ”självsäkra” lag hade föl-
jande uppställning: Wenzel, Levin
(B-laget), Henning Svensson, Eiser-
man, Törnqvist, K. Johansson, Sven
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ta, hur loekande det än skulle vara.
Välmeningen är lika stor ändå! La-
gets uppställning: Skoglund (I. F.
K., B.), Levin, d:o, Erik Andersson,
d:o, Magnusson, (Majorna), Iiolm-
berg, d:o, A. Johansson (Göterna),
G. Andersson, d:o, Baldwin Johans-
son (Majorna), Sundwall (Göterna),
Kylander (Majorna), Branting, d:o.

Seriens facit:

Genom omständigheter, som före-

ningens ledning ej kan göras ansva-

rig för, har vårt lag haft sin ””de-
pression”', vilken vi dock tro nu är
överstånden. Placeringen 1 Serie-
AR > befi S 1: oo
räckan”” befinnes sålunda vara i

mitten — 5:te plats. För den hän-

delse den vidlyftiga apparat, som
benämnes Svenska Serien, ånyo
skall igångsättas, vilket ej är så all-
deles givet, skola vi försöka närma
oss toppen, där vi ha traditioner att

försvara. Få se om lyckans sol då

ej åter skall le sitt vänaste leende
mot de mångåriga BSerie-mästarna
från Västerhavets pärla. Samtidigt
begagna vi tillfället giva Örgryte
vår honnör för deras bärgande av
Seriemästerskapet på den ”rätta si-
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De tyska gästerna.

BD. V. Föärth

från ”das grosse Vaterland” gästa-
de Göteborg den 3 juni. Och spelade
en match mot kombinerat Göteborgs-
lag å Ullevi. Med resultat: 2—1 för
tyskarna. Gästerna voro föregångna
av ett gott rykte, som de också mot-
svarade i spelhänseende. Laget spe-
lade uteslutande kortpassning, men
för att fullt konsekvent kunna ge-
nomföra detta spel fordras givetvis
en oerhörd skicklighet, och det var
häri de brusto. Med andra ord: de
behärskade ej detta spelsätt, voro ej
tillräekliga mästare för att kunna
förena teknik och effektivitet till ett
formfulländat helt. Men presterade
i varje fall ett utmärkt spel, och
skulle säkerligen tillvunnit sig Göte-
borgspublikens odelade sympaticr,
om de ej förstört det goda intrycket
genom sina rent ut råa metoder. De
överträffade i det stycket nästan
allt vad vi i den vägen sett, åt-
minstone på scnare år. Och götebor-
garna fingo kanske just därför ej ut
sitt vanliga spel. Herbert Karlsson
gjorde Göteborgs enda mål, vilket
kom i början av matchen. Sedan var
det täfft. — Lagets uppställning:
Zander, Lund, Svensson, Klingström,
Friberg, Nils Karlsson, Wenzel, Bror
Carlsson, Herbert Karlsson, Hjelm,
Johnsson.

Nordtysklands

”federationslag”, som företagit en
turné till Sverige, närmare bestämt
Konungariket Skåne, gjorde även en
avstickare hit. Samt mötte den 14
juni ett kombinerat Göteborgslag å
Ullevi. Som segrade med 1—0, och
sålunda i viss mån tog revansch för
nederlaget mot Färth. Utan att nå
upp till Föärths standard tekniskt
sett, visade tyskarna dock prov på
gott spel. Samt voro ifråga om juste
spel och uppträdande i övrigt en
hästlängd före sina sydtyska bröder.
Det avgörande målet insattes av
Murren, som emellertid missade två
straffsparkar.

Från vår förening deltogo endast
Herbert Karlsson och Karl Olsson,
den scnare som hi. Det övriga insla-
get från Gais och Öis.

S.S.

2 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Om manhartur... Allt-
nog, vårt ”självsäkra” lag hade föl-
jande uppställning: Wenzel, Levin
(B-laget), Henning Svensson, Eiser-
man, Törnqvist, K. Johansson, Sven
Johansson, K. Olsson, H. Karlsson,
Hjelm och Sandberg.

Densista seriematchen mot

vinner..

Eskilstuna

å Ullevi den 17 juni blev en ”sittopp”
och ett bakslag: 1—2. Det var e-
gentligen slarv av de våra i början,
då de spillde en massa chanser. Samt
dessutom beroende dels på E:tunas
taktik med långt neddragna halv-
backar, dels på s. k. otur. Denstar-
ka blåsten inverkade också menligt
på spelet i dess helhet. Vi hade dock
givetvis det mesta av spelet. Dahl-
ström presterade ett gott spel vid de
få tillfällen ”Smetunas” forwards
kommo upp. Och var jämte målvak-
ten Juhlin, vilken som alla goda mål-
väktare gynnades av en hel del
”smak”, deras bästa man. Det vari

varje fall juste fotboll som visades
från deras sida, vilket vi hålla dem
räkning för. Och dåde genom den-
na seger definitivt lämnade Norrkö-
ping i okvald besittning av ”trä-
skeden ””, unna vi dem gärna denna
glädje. Spelare: Wenzel, Lund,
Svensson, HEiserman, Törnqvist, K.

Johansson, Sven Johansson, K. Ols-
son, H. Karlsson, Hjelm, Borssén.

 

Revansche

fingo vi redan på söndagen (den 19
juni) om inte direkt så indirekt. Då
mötte nämligen våra besegrare se-
dan fredagen å Ullevi en Götebores-
kombination från smålagen. Där
försvaret: Skoglund, Levin, Erik
Andersson var från värt B-lag. res-
ten ur Majorna och Göterna. För
vilken match vi även stodo som ar-
rangörer. Resultatet: 2-1 för (ö-

teborg, verkade säkerligen som en
kalldusch på en del håll. För
den initierade stod det dock re-
dan på lördagen klart, att en seger
för det kombineradelaget ej var nå-
gon orimlighet. Matchens utgång

reducerade också E:tunas seger till

dess rätta värde: en ödets lek, vars
olyckliga följder kunna träffa även
”de bästa familjer” för att citera
I. B.
Föratt återgå till saken, så spela-

de kombinationen ett synnerligen
friskt och hurtigt spel, såväl i an-
fall som försvar. Och vordo för-
tjänta av sin seger. Vi beklaga att

ej efter berömt mönster kunna ägna
en ”helsida” åt denna ”sensatio-
nella”” kamp, men på grund av spar-
samhetsskäl måste vi avstå från det-
ta, hur loekande det än skulle vara.
Välmeningen är lika stor ändå! La-
gets uppställning: Skoglund (I. F.
K., B.), Levin, d:o, Erik Andersson,
d:o, Magnusson, (Majorna), Iiolm-
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från ”das grosse Vaterland” gästa-
de Göteborg den 3 juni. Och spelade
en match mot kombinerat Göteborgs-
lag å Ullevi. Med resultat: 2—1 för
tyskarna. Gästerna voro föregångna
av ett gott rykte, som de också mot-
svarade i spelhänseende. Laget spe-
lade uteslutande kortpassning, men
för att fullt konsekvent kunna ge-
nomföra detta spel fordras givetvis
en oerhörd skicklighet, och det var
häri de brusto. Med andra ord: de
behärskade ej detta spelsätt, voro ej
tillräekliga mästare för att kunna
förena teknik och effektivitet till ett
formfulländat helt. Men presterade
i varje fall ett utmärkt spel, och
skulle säkerligen tillvunnit sig Göte-
borgspublikens odelade sympaticr,
om de ej förstört det goda intrycket
genom sina rent ut råa metoder. De
överträffade i det stycket nästan
allt vad vi i den vägen sett, åt-
minstone på scnare år. Och götebor-
garna fingo kanske just därför ej ut
sitt vanliga spel. Herbert Karlsson
gjorde Göteborgs enda mål, vilket
kom i början av matchen. Sedan var
det täfft. — Lagets uppställning:
Zander, Lund, Svensson, Klingström,
Friberg, Nils Karlsson, Wenzel, Bror
Carlsson, Herbert Karlsson, Hjelm,
Johnsson.

Nordtysklands

”federationslag”, som företagit en
turné till Sverige, närmare bestämt
Konungariket Skåne, gjorde även en
avstickare hit. Samt mötte den 14
juni ett kombinerat Göteborgslag å
Ullevi. Som segrade med 1—0, och
sålunda i viss mån tog revansch för
nederlaget mot Färth. Utan att nå
upp till Föärths standard tekniskt
sett, visade tyskarna dock prov på
gott spel. Samt voro ifråga om juste
spel och uppträdande i övrigt en
hästlängd före sina sydtyska bröder.
Det avgörande målet insattes av
Murren, som emellertid missade två
straffsparkar.

Från vår förening deltogo endast
Herbert Karlsson och Karl Olsson,
den scnare som hi. Det övriga insla-
get från Gais och Öis.

S.S.

2 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Om manhartur... Allt-
nog, vårt ”självsäkra” lag hade föl-
jande uppställning: Wenzel, Levin
(B-laget), Henning Svensson, Eiser-
man, Törnqvist, K. Johansson, Sven
Johansson, K. Olsson, H. Karlsson,
Hjelm och Sandberg.

Densista seriematchen mot

vinner..

Eskilstuna

å Ullevi den 17 juni blev en ”sittopp”
och ett bakslag: 1—2. Det var e-
gentligen slarv av de våra i början,
då de spillde en massa chanser. Samt
dessutom beroende dels på E:tunas
taktik med långt neddragna halv-
backar, dels på s. k. otur. Denstar-
ka blåsten inverkade också menligt
på spelet i dess helhet. Vi hade dock
givetvis det mesta av spelet. Dahl-
ström presterade ett gott spel vid de
få tillfällen ”Smetunas” forwards
kommo upp. Och var jämte målvak-
ten Juhlin, vilken som alla goda mål-
väktare gynnades av en hel del
”smak”, deras bästa man. Det vari

varje fall juste fotboll som visades
från deras sida, vilket vi hålla dem
räkning för. Och dåde genom den-
na seger definitivt lämnade Norrkö-
ping i okvald besittning av ”trä-
skeden ””, unna vi dem gärna denna
glädje. Spelare: Wenzel, Lund,
Svensson, HEiserman, Törnqvist, K.

Johansson, Sven Johansson, K. Ols-
son, H. Karlsson, Hjelm, Borssén.

 

Revansche

fingo vi redan på söndagen (den 19
juni) om inte direkt så indirekt. Då
mötte nämligen våra besegrare se-
dan fredagen å Ullevi en Götebores-
kombination från smålagen. Där
försvaret: Skoglund, Levin, Erik
Andersson var från värt B-lag. res-
ten ur Majorna och Göterna. För
vilken match vi även stodo som ar-
rangörer. Resultatet: 2-1 för (ö-

teborg, verkade säkerligen som en
kalldusch på en del håll. För
den initierade stod det dock re-
dan på lördagen klart, att en seger
för det kombineradelaget ej var nå-
gon orimlighet. Matchens utgång

reducerade också E:tunas seger till

dess rätta värde: en ödets lek, vars
olyckliga följder kunna träffa även
”de bästa familjer” för att citera
I. B.
Föratt återgå till saken, så spela-

de kombinationen ett synnerligen
friskt och hurtigt spel, såväl i an-
fall som försvar. Och vordo för-
tjänta av sin seger. Vi beklaga att

ej efter berömt mönster kunna ägna
en ”helsida” åt denna ”sensatio-
nella”” kamp, men på grund av spar-
samhetsskäl måste vi avstå från det-
ta, hur loekande det än skulle vara.
Välmeningen är lika stor ändå! La-
gets uppställning: Skoglund (I. F.
K., B.), Levin, d:o, Erik Andersson,
d:o, Magnusson, (Majorna), Iiolm-
berg, d:o, A. Johansson (Göterna),
G. Andersson, d:o, Baldwin Johans-
son (Majorna), Sundwall (Göterna),
Kylander (Majorna), Branting, d:o.

Seriens facit:

Genom omständigheter, som före-

ningens ledning ej kan göras ansva-

rig för, har vårt lag haft sin ””de-
pression”', vilken vi dock tro nu är
överstånden. Placeringen 1 Serie-
AR > befi S 1: oo
räckan”” befinnes sålunda vara i

mitten — 5:te plats. För den hän-

delse den vidlyftiga apparat, som
benämnes Svenska Serien, ånyo
skall igångsättas, vilket ej är så all-
deles givet, skola vi försöka närma
oss toppen, där vi ha traditioner att

försvara. Få se om lyckans sol då

ej åter skall le sitt vänaste leende
mot de mångåriga BSerie-mästarna
från Västerhavets pärla. Samtidigt
begagna vi tillfället giva Örgryte
vår honnör för deras bärgande av
Seriemästerskapet på den ”rätta si-

 
 

  

 
 

 

  
 

dan”. Det är värt ett handslag.
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En triumf för våra löpare.
Första inteckningen i nya pokalen för »Göteborg runt.»

Nöndagen den 29 maj i nådens år
1921 blev en säregen märkesdag för
vår förening, ty på den dagen hem-
förde våra löpare den av Göteborgs-
Tidningen nyuppsatta pokalen för
stafettlöpningen Göteborg runt. Det
gamla vandringspriset hamnade som
bekant definitivt hos oss förra året,
och insattes i glasskäp. Och nu ha
vi första inteckningen i det nya pri-
set. Detta var kanske i och för sig
icke alldeles så överraskande, men
se, även fotbollslaget hemförde ock-
så två poäng i Sv. serien. Och däri
ligger det säregna, att Kamraterna
segrar på två fronter en och samma
dag. Det har under föreningeus 16-
åriga tillvaro hänt endast tvenne
gånger förut.
Den som nämnda söndag vistades

i sta'n märkte genast, att- det var
något ovanligt å färde. Nere vid
Exercishuset rådde på förmiddagen

ett så rörligt liv, att vaktmästaren
nästan tappade ”sugen”. Det var
ett sorl och ett surr, framalstrat av
alla de hundrade deltagarnas reson-
nemang om chanserna. Gillis Ahl-
berg hade, sin kraftiga stämma till
trots, ett mäkta svårt schå med att
göra sig hörd, då alla de tusen och
en meddelandena skulle utropas. Så
småningom närmade sig tiden då
starten skulle äga rum. På Ullevi
hade 5,600 sensationslystna själar
bildat häck runt gräsplanen för att
se starten och matchen.

Precis på slaget ett föll starterns
flagga, och för sjunde gången jaga-
de idrottsmännen varandra genom
staden. Under det löpningen pågick
som bäst ute i staden serverade
”Murren” et consorters en massa
mål på kamraterna från uppnäsans
stad.
Medlemsbladets referent följde e-

mellertid pr bil löpningens gång och
konstaterade:

att Kamraterna redan vid starten
slängde sig i teten, och behöll sedan
ledningen hela loppet. I. F. Älvs-
borgs energiska pojkar hade första
delen av loppet andra platsen, med
Örgryte strax efter. Vid Drottning-
torget hade vårt lag dragit sig om-
kring 50 meter före närmaste lag,
som fortfarande var Älvsborg. Un-
der färden genom Majorna och
Slottsskogen slängde Boysen och
Krullen i väg med så våldsam fart

att Örgryte alldeles tappade kännin-
gen. Jublande över försprånget
smeto pojkarne på det mest glän-
sande sätt upp genom Landalas
branta gator till Kapellplatsen,
där våra smidiga sprinters före-
tog färden nedåt till Ridhuset.
Här väntade otåligt Erik Lars-
son på ”pinnen”. Men även Örgry-
tes övernervöse Hulthin stod darran-
de som ett rö för vinden. Kanske
trodde han möjligen att Örgryte vo-
re i omedelbar närhet av oss och att
det alltså här gällde att avgöra täv-
lingen. Men, nix, den saken varre-
dan då ordnad och Larsson var långt
uppe vid Korsvägen innan Örgryte-

mannenfick hand om stafetten.
Just som ”Murren” dukade upp

för sjette målet rusade Larsson in på
planen, där Holsner sedan fullborda-
de segervarvet. Och därmed hade
våra löpare åter på ctt glänsande
sätt bevisat att ”Kamraterna äro
bäst””.

x

Runt hela tävlingsbanan hade sto-
ra folkmassor samlats, synnerligast

då naturligtvis vid de olika växlings-
stationerna. Hejaropen för delta-
garna voro både kraftiga och väl
menade, och en verklig glädje be-
redde det oss att allmänheten synes
allt mer och mer få förståelse för
den allmänna idrottens betydelse
som ctt led i ungdomens fostran.
Vid de olika växlingsplatserna

rådde den mest mönstergilla ordning
och på intet ställe kunde man påstå
att löparna hindrades.

a

Prisutdelningen, som förrättades
av överstelöjtnant Rodhe, hölls å
planen omedelbart efter matchen.
Kamratpojkarna blevo därunder

pådet mest hjärtliga sätt hyllade av
den ganska ansenliga folkmängd,

som kvarstannat. Även Örgrytepoj-
karna fingo en kraftig applåd, och
våra pojkar gåvo sina besegrade vän-
ner ett hurra, som kanske merän nå-

got visar, hur vi värdesätta våra
motståndare.

Ovanligt många hederspriser hade
i år hopbringats, så att varje seger-
lag inom de olika grupperna erhöllo
hederspris.

x

 

Herrekiperingen GRAND
M. PERLMUTTER

Hotellplatsen.

HATTAR
KÄNGER

till billigaste priser.   
Vega slog världen med häpnad

genom att lägga beslag på fjärde
plats, en prestation som verkligen in-
giver förhoppningar för den energi-
ska klubbens framtid.

Värt andralag kom på femte plats
— inte så illa, men kunde nog varit

bättre, om lagets första sammansätt-
ning bibehållits. Men nästa gång!

Efter loppet samlades löparna och
fetbollsspelarna till en liten kolla-
tion å Lorensberg, där skålar töm-
des och tal höllos både för löparna
och fotbollsspelarna. I all synnerhet
vännen Linde framlade fakta och
trodde alldeles säkert att vår före-
ning var västra Sveriges bästa lö-
pareklubb. Telegram avsändes till
”Göta””-pojkarna, som samma dag
vunnit Sv. Dagbladets.

+

Forsbergs sedvanliga nervositet
gjorde sig i år inte fullt så mycket
märkbar, kanske beroende på att vå-

ra pojkar voro synnerligen samvets-

granna och i god förtröstan om att
vinna.

«x

Att Boysen var äldste deltagare,
det vet kanske de flesta, men att han
också ”ejorde”” sin sträcka som en
bland de bästa i laget var nog en
överraskning.

Lasse och Josef Holsner ha i alla
sju åren tävlingen ägt rum löpt i
vårt första lag.

Scgerlaget bestod, från start till

mål, av: EB. Persson, A. Magnusson,
O. Svensson, R. Kronberg, E. Olsson,
E. Andersson, E. Carlsson, Ad. Jo-
hansson, Verner Magnusson, Ch.Sjö-
hohmu, IT. Holsner, J. Rosén, R. Åker-
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och insattes i glasskäp. Och nu ha
vi första inteckningen i det nya pri-
set. Detta var kanske i och för sig
icke alldeles så överraskande, men
se, även fotbollslaget hemförde ock-
så två poäng i Sv. serien. Och däri
ligger det säregna, att Kamraterna
segrar på två fronter en och samma
dag. Det har under föreningeus 16-
åriga tillvaro hänt endast tvenne
gånger förut.
Den som nämnda söndag vistades

i sta'n märkte genast, att- det var
något ovanligt å färde. Nere vid
Exercishuset rådde på förmiddagen

ett så rörligt liv, att vaktmästaren
nästan tappade ”sugen”. Det var
ett sorl och ett surr, framalstrat av
alla de hundrade deltagarnas reson-
nemang om chanserna. Gillis Ahl-
berg hade, sin kraftiga stämma till
trots, ett mäkta svårt schå med att
göra sig hörd, då alla de tusen och
en meddelandena skulle utropas. Så
småningom närmade sig tiden då
starten skulle äga rum. På Ullevi
hade 5,600 sensationslystna själar
bildat häck runt gräsplanen för att
se starten och matchen.

Precis på slaget ett föll starterns
flagga, och för sjunde gången jaga-
de idrottsmännen varandra genom
staden. Under det löpningen pågick
som bäst ute i staden serverade
”Murren” et consorters en massa
mål på kamraterna från uppnäsans
stad.
Medlemsbladets referent följde e-

mellertid pr bil löpningens gång och
konstaterade:

att Kamraterna redan vid starten
slängde sig i teten, och behöll sedan
ledningen hela loppet. I. F. Älvs-
borgs energiska pojkar hade första
delen av loppet andra platsen, med
Örgryte strax efter. Vid Drottning-
torget hade vårt lag dragit sig om-
kring 50 meter före närmaste lag,
som fortfarande var Älvsborg. Un-
der färden genom Majorna och
Slottsskogen slängde Boysen och
Krullen i väg med så våldsam fart

att Örgryte alldeles tappade kännin-
gen. Jublande över försprånget
smeto pojkarne på det mest glän-
sande sätt upp genom Landalas
branta gator till Kapellplatsen,
där våra smidiga sprinters före-
tog färden nedåt till Ridhuset.
Här väntade otåligt Erik Lars-
son på ”pinnen”. Men även Örgry-
tes övernervöse Hulthin stod darran-
de som ett rö för vinden. Kanske
trodde han möjligen att Örgryte vo-
re i omedelbar närhet av oss och att
det alltså här gällde att avgöra täv-
lingen. Men, nix, den saken varre-
dan då ordnad och Larsson var långt
uppe vid Korsvägen innan Örgryte-

mannenfick hand om stafetten.
Just som ”Murren” dukade upp

för sjette målet rusade Larsson in på
planen, där Holsner sedan fullborda-
de segervarvet. Och därmed hade
våra löpare åter på ctt glänsande
sätt bevisat att ”Kamraterna äro
bäst””.

x

Runt hela tävlingsbanan hade sto-
ra folkmassor samlats, synnerligast

då naturligtvis vid de olika växlings-
stationerna. Hejaropen för delta-
garna voro både kraftiga och väl
menade, och en verklig glädje be-
redde det oss att allmänheten synes
allt mer och mer få förståelse för
den allmänna idrottens betydelse
som ctt led i ungdomens fostran.
Vid de olika växlingsplatserna

rådde den mest mönstergilla ordning
och på intet ställe kunde man påstå
att löparna hindrades.

a

Prisutdelningen, som förrättades
av överstelöjtnant Rodhe, hölls å
planen omedelbart efter matchen.
Kamratpojkarna blevo därunder

pådet mest hjärtliga sätt hyllade av
den ganska ansenliga folkmängd,

som kvarstannat. Även Örgrytepoj-
karna fingo en kraftig applåd, och
våra pojkar gåvo sina besegrade vän-
ner ett hurra, som kanske merän nå-

got visar, hur vi värdesätta våra
motståndare.

Ovanligt många hederspriser hade
i år hopbringats, så att varje seger-
lag inom de olika grupperna erhöllo
hederspris.

x

 

Herrekiperingen GRAND
M. PERLMUTTER

Hotellplatsen.

HATTAR
KÄNGER

till billigaste priser.   
Vega slog världen med häpnad

genom att lägga beslag på fjärde
plats, en prestation som verkligen in-
giver förhoppningar för den energi-
ska klubbens framtid.

Värt andralag kom på femte plats
— inte så illa, men kunde nog varit

bättre, om lagets första sammansätt-
ning bibehållits. Men nästa gång!

Efter loppet samlades löparna och
fetbollsspelarna till en liten kolla-
tion å Lorensberg, där skålar töm-
des och tal höllos både för löparna
och fotbollsspelarna. I all synnerhet
vännen Linde framlade fakta och
trodde alldeles säkert att vår före-
ning var västra Sveriges bästa lö-
pareklubb. Telegram avsändes till
”Göta””-pojkarna, som samma dag
vunnit Sv. Dagbladets.

+

Forsbergs sedvanliga nervositet
gjorde sig i år inte fullt så mycket
märkbar, kanske beroende på att vå-

ra pojkar voro synnerligen samvets-

granna och i god förtröstan om att
vinna.

«x

Att Boysen var äldste deltagare,
det vet kanske de flesta, men att han
också ”ejorde”” sin sträcka som en
bland de bästa i laget var nog en
överraskning.

Lasse och Josef Holsner ha i alla
sju åren tävlingen ägt rum löpt i
vårt första lag.

Scgerlaget bestod, från start till

mål, av: EB. Persson, A. Magnusson,
O. Svensson, R. Kronberg, E. Olsson,
E. Andersson, E. Carlsson, Ad. Jo-
hansson, Verner Magnusson, Ch.Sjö-
hohmu, IT. Holsner, J. Rosén, R. Åker-
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våra pojkar gåvo sina besegrade vän-
ner ett hurra, som kanske merän nå-

got visar, hur vi värdesätta våra
motståndare.

Ovanligt många hederspriser hade
i år hopbringats, så att varje seger-
lag inom de olika grupperna erhöllo
hederspris.

x

 

Herrekiperingen GRAND
M. PERLMUTTER

Hotellplatsen.

HATTAR
KÄNGER

till billigaste priser.   
Vega slog världen med häpnad

genom att lägga beslag på fjärde
plats, en prestation som verkligen in-
giver förhoppningar för den energi-
ska klubbens framtid.

Värt andralag kom på femte plats
— inte så illa, men kunde nog varit

bättre, om lagets första sammansätt-
ning bibehållits. Men nästa gång!

Efter loppet samlades löparna och
fetbollsspelarna till en liten kolla-
tion å Lorensberg, där skålar töm-
des och tal höllos både för löparna
och fotbollsspelarna. I all synnerhet
vännen Linde framlade fakta och
trodde alldeles säkert att vår före-
ning var västra Sveriges bästa lö-
pareklubb. Telegram avsändes till
”Göta””-pojkarna, som samma dag
vunnit Sv. Dagbladets.

+

Forsbergs sedvanliga nervositet
gjorde sig i år inte fullt så mycket
märkbar, kanske beroende på att vå-

ra pojkar voro synnerligen samvets-

granna och i god förtröstan om att
vinna.

«x

Att Boysen var äldste deltagare,
det vet kanske de flesta, men att han
också ”ejorde”” sin sträcka som en
bland de bästa i laget var nog en
överraskning.

Lasse och Josef Holsner ha i alla
sju åren tävlingen ägt rum löpt i
vårt första lag.

Scgerlaget bestod, från start till

mål, av: EB. Persson, A. Magnusson,
O. Svensson, R. Kronberg, E. Olsson,
E. Andersson, E. Carlsson, Ad. Jo-
hansson, Verner Magnusson, Ch.Sjö-
hohmu, IT. Holsner, J. Rosén, R. Åker-

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD | 3
 

En triumf för våra löpare.
Första inteckningen i nya pokalen för »Göteborg runt.»

Nöndagen den 29 maj i nådens år
1921 blev en säregen märkesdag för
vår förening, ty på den dagen hem-
förde våra löpare den av Göteborgs-
Tidningen nyuppsatta pokalen för
stafettlöpningen Göteborg runt. Det
gamla vandringspriset hamnade som
bekant definitivt hos oss förra året,
och insattes i glasskäp. Och nu ha
vi första inteckningen i det nya pri-
set. Detta var kanske i och för sig
icke alldeles så överraskande, men
se, även fotbollslaget hemförde ock-
så två poäng i Sv. serien. Och däri
ligger det säregna, att Kamraterna
segrar på två fronter en och samma
dag. Det har under föreningeus 16-
åriga tillvaro hänt endast tvenne
gånger förut.
Den som nämnda söndag vistades

i sta'n märkte genast, att- det var
något ovanligt å färde. Nere vid
Exercishuset rådde på förmiddagen

ett så rörligt liv, att vaktmästaren
nästan tappade ”sugen”. Det var
ett sorl och ett surr, framalstrat av
alla de hundrade deltagarnas reson-
nemang om chanserna. Gillis Ahl-
berg hade, sin kraftiga stämma till
trots, ett mäkta svårt schå med att
göra sig hörd, då alla de tusen och
en meddelandena skulle utropas. Så
småningom närmade sig tiden då
starten skulle äga rum. På Ullevi
hade 5,600 sensationslystna själar
bildat häck runt gräsplanen för att
se starten och matchen.

Precis på slaget ett föll starterns
flagga, och för sjunde gången jaga-
de idrottsmännen varandra genom
staden. Under det löpningen pågick
som bäst ute i staden serverade
”Murren” et consorters en massa
mål på kamraterna från uppnäsans
stad.
Medlemsbladets referent följde e-

mellertid pr bil löpningens gång och
konstaterade:

att Kamraterna redan vid starten
slängde sig i teten, och behöll sedan
ledningen hela loppet. I. F. Älvs-
borgs energiska pojkar hade första
delen av loppet andra platsen, med
Örgryte strax efter. Vid Drottning-
torget hade vårt lag dragit sig om-
kring 50 meter före närmaste lag,
som fortfarande var Älvsborg. Un-
der färden genom Majorna och
Slottsskogen slängde Boysen och
Krullen i väg med så våldsam fart

att Örgryte alldeles tappade kännin-
gen. Jublande över försprånget
smeto pojkarne på det mest glän-
sande sätt upp genom Landalas
branta gator till Kapellplatsen,
där våra smidiga sprinters före-
tog färden nedåt till Ridhuset.
Här väntade otåligt Erik Lars-
son på ”pinnen”. Men även Örgry-
tes övernervöse Hulthin stod darran-
de som ett rö för vinden. Kanske
trodde han möjligen att Örgryte vo-
re i omedelbar närhet av oss och att
det alltså här gällde att avgöra täv-
lingen. Men, nix, den saken varre-
dan då ordnad och Larsson var långt
uppe vid Korsvägen innan Örgryte-

mannenfick hand om stafetten.
Just som ”Murren” dukade upp

för sjette målet rusade Larsson in på
planen, där Holsner sedan fullborda-
de segervarvet. Och därmed hade
våra löpare åter på ctt glänsande
sätt bevisat att ”Kamraterna äro
bäst””.
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Runt hela tävlingsbanan hade sto-
ra folkmassor samlats, synnerligast

då naturligtvis vid de olika växlings-
stationerna. Hejaropen för delta-
garna voro både kraftiga och väl
menade, och en verklig glädje be-
redde det oss att allmänheten synes
allt mer och mer få förståelse för
den allmänna idrottens betydelse
som ctt led i ungdomens fostran.
Vid de olika växlingsplatserna

rådde den mest mönstergilla ordning
och på intet ställe kunde man påstå
att löparna hindrades.
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Prisutdelningen, som förrättades
av överstelöjtnant Rodhe, hölls å
planen omedelbart efter matchen.
Kamratpojkarna blevo därunder
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den ganska ansenliga folkmängd,

som kvarstannat. Även Örgrytepoj-
karna fingo en kraftig applåd, och
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”Murren” et consorters en massa
mål på kamraterna från uppnäsans
stad.
Medlemsbladets referent följde e-

mellertid pr bil löpningens gång och
konstaterade:

att Kamraterna redan vid starten
slängde sig i teten, och behöll sedan
ledningen hela loppet. I. F. Älvs-
borgs energiska pojkar hade första
delen av loppet andra platsen, med
Örgryte strax efter. Vid Drottning-
torget hade vårt lag dragit sig om-
kring 50 meter före närmaste lag,
som fortfarande var Älvsborg. Un-
der färden genom Majorna och
Slottsskogen slängde Boysen och
Krullen i väg med så våldsam fart

att Örgryte alldeles tappade kännin-
gen. Jublande över försprånget
smeto pojkarne på det mest glän-
sande sätt upp genom Landalas
branta gator till Kapellplatsen,
där våra smidiga sprinters före-
tog färden nedåt till Ridhuset.
Här väntade otåligt Erik Lars-
son på ”pinnen”. Men även Örgry-
tes övernervöse Hulthin stod darran-
de som ett rö för vinden. Kanske
trodde han möjligen att Örgryte vo-
re i omedelbar närhet av oss och att
det alltså här gällde att avgöra täv-
lingen. Men, nix, den saken varre-
dan då ordnad och Larsson var långt
uppe vid Korsvägen innan Örgryte-

mannenfick hand om stafetten.
Just som ”Murren” dukade upp

för sjette målet rusade Larsson in på
planen, där Holsner sedan fullborda-
de segervarvet. Och därmed hade
våra löpare åter på ctt glänsande
sätt bevisat att ”Kamraterna äro
bäst””.

x

Runt hela tävlingsbanan hade sto-
ra folkmassor samlats, synnerligast

då naturligtvis vid de olika växlings-
stationerna. Hejaropen för delta-
garna voro både kraftiga och väl
menade, och en verklig glädje be-
redde det oss att allmänheten synes
allt mer och mer få förståelse för
den allmänna idrottens betydelse
som ctt led i ungdomens fostran.
Vid de olika växlingsplatserna

rådde den mest mönstergilla ordning
och på intet ställe kunde man påstå
att löparna hindrades.

a

Prisutdelningen, som förrättades
av överstelöjtnant Rodhe, hölls å
planen omedelbart efter matchen.
Kamratpojkarna blevo därunder

pådet mest hjärtliga sätt hyllade av
den ganska ansenliga folkmängd,

som kvarstannat. Även Örgrytepoj-
karna fingo en kraftig applåd, och
våra pojkar gåvo sina besegrade vän-
ner ett hurra, som kanske merän nå-

got visar, hur vi värdesätta våra
motståndare.

Ovanligt många hederspriser hade
i år hopbringats, så att varje seger-
lag inom de olika grupperna erhöllo
hederspris.

x

 

Herrekiperingen GRAND
M. PERLMUTTER

Hotellplatsen.

HATTAR
KÄNGER

till billigaste priser.   
Vega slog världen med häpnad

genom att lägga beslag på fjärde
plats, en prestation som verkligen in-
giver förhoppningar för den energi-
ska klubbens framtid.

Värt andralag kom på femte plats
— inte så illa, men kunde nog varit

bättre, om lagets första sammansätt-
ning bibehållits. Men nästa gång!

Efter loppet samlades löparna och
fetbollsspelarna till en liten kolla-
tion å Lorensberg, där skålar töm-
des och tal höllos både för löparna
och fotbollsspelarna. I all synnerhet
vännen Linde framlade fakta och
trodde alldeles säkert att vår före-
ning var västra Sveriges bästa lö-
pareklubb. Telegram avsändes till
”Göta””-pojkarna, som samma dag
vunnit Sv. Dagbladets.

+

Forsbergs sedvanliga nervositet
gjorde sig i år inte fullt så mycket
märkbar, kanske beroende på att vå-

ra pojkar voro synnerligen samvets-

granna och i god förtröstan om att
vinna.

«x

Att Boysen var äldste deltagare,
det vet kanske de flesta, men att han
också ”ejorde”” sin sträcka som en
bland de bästa i laget var nog en
överraskning.

Lasse och Josef Holsner ha i alla
sju åren tävlingen ägt rum löpt i
vårt första lag.

Scgerlaget bestod, från start till

mål, av: EB. Persson, A. Magnusson,
O. Svensson, R. Kronberg, E. Olsson,
E. Andersson, E. Carlsson, Ad. Jo-
hansson, Verner Magnusson, Ch.Sjö-
hohmu, IT. Holsner, J. Rosén, R. Åker-
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En triumf för våra löpare.
Första inteckningen i nya pokalen för »Göteborg runt.»

Nöndagen den 29 maj i nådens år
1921 blev en säregen märkesdag för
vår förening, ty på den dagen hem-
förde våra löpare den av Göteborgs-
Tidningen nyuppsatta pokalen för
stafettlöpningen Göteborg runt. Det
gamla vandringspriset hamnade som
bekant definitivt hos oss förra året,
och insattes i glasskäp. Och nu ha
vi första inteckningen i det nya pri-
set. Detta var kanske i och för sig
icke alldeles så överraskande, men
se, även fotbollslaget hemförde ock-
så två poäng i Sv. serien. Och däri
ligger det säregna, att Kamraterna
segrar på två fronter en och samma
dag. Det har under föreningeus 16-
åriga tillvaro hänt endast tvenne
gånger förut.
Den som nämnda söndag vistades

i sta'n märkte genast, att- det var
något ovanligt å färde. Nere vid
Exercishuset rådde på förmiddagen

ett så rörligt liv, att vaktmästaren
nästan tappade ”sugen”. Det var
ett sorl och ett surr, framalstrat av
alla de hundrade deltagarnas reson-
nemang om chanserna. Gillis Ahl-
berg hade, sin kraftiga stämma till
trots, ett mäkta svårt schå med att
göra sig hörd, då alla de tusen och
en meddelandena skulle utropas. Så
småningom närmade sig tiden då
starten skulle äga rum. På Ullevi
hade 5,600 sensationslystna själar
bildat häck runt gräsplanen för att
se starten och matchen.
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allt mer och mer få förståelse för
den allmänna idrottens betydelse
som ctt led i ungdomens fostran.
Vid de olika växlingsplatserna

rådde den mest mönstergilla ordning
och på intet ställe kunde man påstå
att löparna hindrades.
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Prisutdelningen, som förrättades
av överstelöjtnant Rodhe, hölls å
planen omedelbart efter matchen.
Kamratpojkarna blevo därunder

pådet mest hjärtliga sätt hyllade av
den ganska ansenliga folkmängd,

som kvarstannat. Även Örgrytepoj-
karna fingo en kraftig applåd, och
våra pojkar gåvo sina besegrade vän-
ner ett hurra, som kanske merän nå-

got visar, hur vi värdesätta våra
motståndare.

Ovanligt många hederspriser hade
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ström, Å. Svensson, BE. Larsson och

J. Holsner.
Det var ett par mannar somstrej-

kade, vilket ju är ett mycket fult at-
tentat mot föreningens anseende.
Det står ju i alla fall mycket på spel
i en tävling som denna.

Sålunda såg Öberg vid Linnéplat-
sen från en bil bekikande loppet, i
stället för att göra sin plikt mot sin
förening och sina kamrater.
Även Melander behagade avlägsna

sig endast för att han icke placerats
i första laget.

Sådant är icke värdigt ”Kamra-
ter””.

Vårt fotbollsspelarelag fick, sam-
manravsat som det var i sista stund,

se sig slagna av två ”små” lag.

Pekka.

Vårt fotbollslag Göteborg runt be-

lade Jumbo-platsen.

Till stafettlöpningen Göteborg
runt hade anmälts ett fotbollslag
från vår förening. Vem som anmält
detsamma är för undertecknad ännu
en gåta. Hur som helst, så borde väl
denna person genast meddelat samt-
liga lag detsammaoch därefter sam-
mansatt ett stafettlag. När de få,
som blivit ombedda att infinna sig,
ankommotill Ullevi, visste ju ingen
vilken sträcka han skulle springa o
dessutom saknades det mannar till
fyra sträckor. Genomatt krusa och
be ett par skadade spelare samt tack
vare deltagande av ett par icke med-
lemmarblev laget då äntligen klart
— långt efter utsatt tid —, och då
flera stafetter redan givit sig i väg.
Vi deltogo och blevo jumbo, snöpligt
slagna av Haga bollklubb och Ols-
krokens idrottssällskap, två små för-
eningar med mycket mindre tillgång
till spelare än vår förening med sina
14 fotbollslag.

Att något sådant kan få ske före-
faller rätt egendomligt.
eningen representeras vid någon täv-

lan skall väl den eller de personer.
som besluta detsamma, tillse att så
verkligen blir fallet och ej låta nå-
got liknande omskrivna spektakeol
passera.

Rag.

Skall för-.

Årets glansfullaste tävlingar under vårt hägn,
Söndagen den 12 juni var åter en

stor dag för vår förening. Icke så
att tyda att vi denna dag inhöstade
någon större idrottslig seger. Men
vår förening stod själv för rusthål-
let vid en internationell tävling. En
god början i den vägen gjordes ju
redan förra året, då den första stör-

re tävlingen på många år arrangera-
des av oss.

Till årets tävlingar hade uppsatts

icke mindre än fyra vandringspriser
skänkta av idrottsintresserade, och
anskaffade av Hr Rothenberg.

För att i görligaste mån kunna
beskriva tävlingarna, måste dessa
indelas i tre olika perioder, eller ak-
ter.

Första Akten.

Förarbetet.

Detta tog sin början så snart sty-
relsen enats om att föreningen skul-
le arrangera tävlingarna. För att
undvika det annars ganska van-

liga i-sista-minuten-skall-det-göras,
igångsattes i god tid den apparat
som skulle fungera och driva täv-
lingarna lyckligt igenom. Det blev
förstås Forsberg et consorters som
här trädde i breschen och satte
fart på maskineriet. Annonser, af-
fischer, reklamnotiser, inbjudningar,
m. m., m. m. ordnades. Tidningar-
nes idrottsredaktörer höllos å jour
med arbetet och reklamerade efter
hästa förmåga.

Trots den tidiga och välformulera-
de inbjudan som sändes till våra
grannländer, visade det sig svårt att
från dessa håll få hit några deltaga-
re. Våra vänner från Sparta voro än-
nu kvar i det wundersechöne Prag,
och norrmännen skylde på permis-

sionssvårigheter 0. a. (Månne de
väntade sig ett mottagande, likt det
våra pojkar fick röna vid Tours-
haugs).

Vohralik var ju klar, men en flu-

ga, om än aldrig så stor, gör ingen
sommar. Alltså måste Danmark
brandskattas, med resultat att Ny-

man från A. I. K. och Larsen från
K. I. F. reste hit. Detta hade kos-
tat den gode Forsberg många, långa
och för honom hart när obegripliga
telefonsamtal med Köpenhamn.
(Kungl. Telegrafverket hade dess-
utom fått förmedla en del depecher
i saken innan det hela blev ordnat).

Lundgren, Sundblad och Lund-
ström hade ju förut vidtalats, och
telegrafens (av magnetiska oväder
irriterade) apparater sattes åter i
funktion, meddelande villkor, apana-
ge och andra formaliteter, som äro
så viktiga för idrottsmännens delta-
gande i utombys tävlingar.
Med detta var ju det värsta erov-

görat över, och det var egentligen
endast att invänta gästernas an-
komst. Redan fredag morgon an-

lände Vohralik, ensam och utan hu-

vudbonad. Lördag kväll kommo
danskarne och i arla söndagsmorgon
befunno sig Forsberg och Wahlgren
nere på 8. J. station för att möta
gästerna från K. Huvudstaden.

Vädrets makter voro oss just inte
oynnsamma. . Dagarne före tävling-
arne silade ett välgörande regn ned
över den förtorkade jorden. Detta
behagade icke i så hög grad Fors-
berg som alla dem, de där av regnet
skonades från stora förluster. Sön-
dagsmorgonen ingick dock, något
mulen i uppsynen, men utan regn.
Forsbergs anlete sken upp och han
vädrade kovans mångfald vid nästa
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J. Holsner.
Det var ett par mannar somstrej-

kade, vilket ju är ett mycket fult at-
tentat mot föreningens anseende.
Det står ju i alla fall mycket på spel
i en tävling som denna.

Sålunda såg Öberg vid Linnéplat-
sen från en bil bekikande loppet, i
stället för att göra sin plikt mot sin
förening och sina kamrater.
Även Melander behagade avlägsna

sig endast för att han icke placerats
i första laget.

Sådant är icke värdigt ”Kamra-
ter””.

Vårt fotbollsspelarelag fick, sam-
manravsat som det var i sista stund,

se sig slagna av två ”små” lag.

Pekka.

Vårt fotbollslag Göteborg runt be-

lade Jumbo-platsen.

Till stafettlöpningen Göteborg
runt hade anmälts ett fotbollslag
från vår förening. Vem som anmält
detsamma är för undertecknad ännu
en gåta. Hur som helst, så borde väl
denna person genast meddelat samt-
liga lag detsammaoch därefter sam-
mansatt ett stafettlag. När de få,
som blivit ombedda att infinna sig,
ankommotill Ullevi, visste ju ingen
vilken sträcka han skulle springa o
dessutom saknades det mannar till
fyra sträckor. Genomatt krusa och
be ett par skadade spelare samt tack
vare deltagande av ett par icke med-
lemmarblev laget då äntligen klart
— långt efter utsatt tid —, och då
flera stafetter redan givit sig i väg.
Vi deltogo och blevo jumbo, snöpligt
slagna av Haga bollklubb och Ols-
krokens idrottssällskap, två små för-
eningar med mycket mindre tillgång
till spelare än vår förening med sina
14 fotbollslag.

Att något sådant kan få ske före-
faller rätt egendomligt.
eningen representeras vid någon täv-

lan skall väl den eller de personer.
som besluta detsamma, tillse att så
verkligen blir fallet och ej låta nå-
got liknande omskrivna spektakeol
passera.

Rag.

Skall för-.

Årets glansfullaste tävlingar under vårt hägn,
Söndagen den 12 juni var åter en

stor dag för vår förening. Icke så
att tyda att vi denna dag inhöstade
någon större idrottslig seger. Men
vår förening stod själv för rusthål-
let vid en internationell tävling. En
god början i den vägen gjordes ju
redan förra året, då den första stör-

re tävlingen på många år arrangera-
des av oss.

Till årets tävlingar hade uppsatts

icke mindre än fyra vandringspriser
skänkta av idrottsintresserade, och
anskaffade av Hr Rothenberg.

För att i görligaste mån kunna
beskriva tävlingarna, måste dessa
indelas i tre olika perioder, eller ak-
ter.

Första Akten.

Förarbetet.

Detta tog sin början så snart sty-
relsen enats om att föreningen skul-
le arrangera tävlingarna. För att
undvika det annars ganska van-

liga i-sista-minuten-skall-det-göras,
igångsattes i god tid den apparat
som skulle fungera och driva täv-
lingarna lyckligt igenom. Det blev
förstås Forsberg et consorters som
här trädde i breschen och satte
fart på maskineriet. Annonser, af-
fischer, reklamnotiser, inbjudningar,
m. m., m. m. ordnades. Tidningar-
nes idrottsredaktörer höllos å jour
med arbetet och reklamerade efter
hästa förmåga.

Trots den tidiga och välformulera-
de inbjudan som sändes till våra
grannländer, visade det sig svårt att
från dessa håll få hit några deltaga-
re. Våra vänner från Sparta voro än-
nu kvar i det wundersechöne Prag,
och norrmännen skylde på permis-

sionssvårigheter 0. a. (Månne de
väntade sig ett mottagande, likt det
våra pojkar fick röna vid Tours-
haugs).

Vohralik var ju klar, men en flu-

ga, om än aldrig så stor, gör ingen
sommar. Alltså måste Danmark
brandskattas, med resultat att Ny-

man från A. I. K. och Larsen från
K. I. F. reste hit. Detta hade kos-
tat den gode Forsberg många, långa
och för honom hart när obegripliga
telefonsamtal med Köpenhamn.
(Kungl. Telegrafverket hade dess-
utom fått förmedla en del depecher
i saken innan det hela blev ordnat).

Lundgren, Sundblad och Lund-
ström hade ju förut vidtalats, och
telegrafens (av magnetiska oväder
irriterade) apparater sattes åter i
funktion, meddelande villkor, apana-
ge och andra formaliteter, som äro
så viktiga för idrottsmännens delta-
gande i utombys tävlingar.
Med detta var ju det värsta erov-

görat över, och det var egentligen
endast att invänta gästernas an-
komst. Redan fredag morgon an-

lände Vohralik, ensam och utan hu-

vudbonad. Lördag kväll kommo
danskarne och i arla söndagsmorgon
befunno sig Forsberg och Wahlgren
nere på 8. J. station för att möta
gästerna från K. Huvudstaden.

Vädrets makter voro oss just inte
oynnsamma. . Dagarne före tävling-
arne silade ett välgörande regn ned
över den förtorkade jorden. Detta
behagade icke i så hög grad Fors-
berg som alla dem, de där av regnet
skonades från stora förluster. Sön-
dagsmorgonen ingick dock, något
mulen i uppsynen, men utan regn.
Forsbergs anlete sken upp och han
vädrade kovans mångfald vid nästa
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tentat mot föreningens anseende.
Det står ju i alla fall mycket på spel
i en tävling som denna.

Sålunda såg Öberg vid Linnéplat-
sen från en bil bekikande loppet, i
stället för att göra sin plikt mot sin
förening och sina kamrater.
Även Melander behagade avlägsna

sig endast för att han icke placerats
i första laget.

Sådant är icke värdigt ”Kamra-
ter””.

Vårt fotbollsspelarelag fick, sam-
manravsat som det var i sista stund,

se sig slagna av två ”små” lag.

Pekka.

Vårt fotbollslag Göteborg runt be-

lade Jumbo-platsen.

Till stafettlöpningen Göteborg
runt hade anmälts ett fotbollslag
från vår förening. Vem som anmält
detsamma är för undertecknad ännu
en gåta. Hur som helst, så borde väl
denna person genast meddelat samt-
liga lag detsammaoch därefter sam-
mansatt ett stafettlag. När de få,
som blivit ombedda att infinna sig,
ankommotill Ullevi, visste ju ingen
vilken sträcka han skulle springa o
dessutom saknades det mannar till
fyra sträckor. Genomatt krusa och
be ett par skadade spelare samt tack
vare deltagande av ett par icke med-
lemmarblev laget då äntligen klart
— långt efter utsatt tid —, och då
flera stafetter redan givit sig i väg.
Vi deltogo och blevo jumbo, snöpligt
slagna av Haga bollklubb och Ols-
krokens idrottssällskap, två små för-
eningar med mycket mindre tillgång
till spelare än vår förening med sina
14 fotbollslag.

Att något sådant kan få ske före-
faller rätt egendomligt.
eningen representeras vid någon täv-

lan skall väl den eller de personer.
som besluta detsamma, tillse att så
verkligen blir fallet och ej låta nå-
got liknande omskrivna spektakeol
passera.

Rag.

Skall för-.

Årets glansfullaste tävlingar under vårt hägn,
Söndagen den 12 juni var åter en

stor dag för vår förening. Icke så
att tyda att vi denna dag inhöstade
någon större idrottslig seger. Men
vår förening stod själv för rusthål-
let vid en internationell tävling. En
god början i den vägen gjordes ju
redan förra året, då den första stör-

re tävlingen på många år arrangera-
des av oss.

Till årets tävlingar hade uppsatts

icke mindre än fyra vandringspriser
skänkta av idrottsintresserade, och
anskaffade av Hr Rothenberg.

För att i görligaste mån kunna
beskriva tävlingarna, måste dessa
indelas i tre olika perioder, eller ak-
ter.

Första Akten.

Förarbetet.

Detta tog sin början så snart sty-
relsen enats om att föreningen skul-
le arrangera tävlingarna. För att
undvika det annars ganska van-

liga i-sista-minuten-skall-det-göras,
igångsattes i god tid den apparat
som skulle fungera och driva täv-
lingarna lyckligt igenom. Det blev
förstås Forsberg et consorters som
här trädde i breschen och satte
fart på maskineriet. Annonser, af-
fischer, reklamnotiser, inbjudningar,
m. m., m. m. ordnades. Tidningar-
nes idrottsredaktörer höllos å jour
med arbetet och reklamerade efter
hästa förmåga.

Trots den tidiga och välformulera-
de inbjudan som sändes till våra
grannländer, visade det sig svårt att
från dessa håll få hit några deltaga-
re. Våra vänner från Sparta voro än-
nu kvar i det wundersechöne Prag,
och norrmännen skylde på permis-

sionssvårigheter 0. a. (Månne de
väntade sig ett mottagande, likt det
våra pojkar fick röna vid Tours-
haugs).

Vohralik var ju klar, men en flu-

ga, om än aldrig så stor, gör ingen
sommar. Alltså måste Danmark
brandskattas, med resultat att Ny-

man från A. I. K. och Larsen från
K. I. F. reste hit. Detta hade kos-
tat den gode Forsberg många, långa
och för honom hart när obegripliga
telefonsamtal med Köpenhamn.
(Kungl. Telegrafverket hade dess-
utom fått förmedla en del depecher
i saken innan det hela blev ordnat).

Lundgren, Sundblad och Lund-
ström hade ju förut vidtalats, och
telegrafens (av magnetiska oväder
irriterade) apparater sattes åter i
funktion, meddelande villkor, apana-
ge och andra formaliteter, som äro
så viktiga för idrottsmännens delta-
gande i utombys tävlingar.
Med detta var ju det värsta erov-

görat över, och det var egentligen
endast att invänta gästernas an-
komst. Redan fredag morgon an-

lände Vohralik, ensam och utan hu-

vudbonad. Lördag kväll kommo
danskarne och i arla söndagsmorgon
befunno sig Forsberg och Wahlgren
nere på 8. J. station för att möta
gästerna från K. Huvudstaden.

Vädrets makter voro oss just inte
oynnsamma. . Dagarne före tävling-
arne silade ett välgörande regn ned
över den förtorkade jorden. Detta
behagade icke i så hög grad Fors-
berg som alla dem, de där av regnet
skonades från stora förluster. Sön-
dagsmorgonen ingick dock, något
mulen i uppsynen, men utan regn.
Forsbergs anlete sken upp och han
vädrade kovans mångfald vid nästa
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stället för att göra sin plikt mot sin
förening och sina kamrater.
Även Melander behagade avlägsna

sig endast för att han icke placerats
i första laget.

Sådant är icke värdigt ”Kamra-
ter””.

Vårt fotbollsspelarelag fick, sam-
manravsat som det var i sista stund,

se sig slagna av två ”små” lag.

Pekka.

Vårt fotbollslag Göteborg runt be-

lade Jumbo-platsen.

Till stafettlöpningen Göteborg
runt hade anmälts ett fotbollslag
från vår förening. Vem som anmält
detsamma är för undertecknad ännu
en gåta. Hur som helst, så borde väl
denna person genast meddelat samt-
liga lag detsammaoch därefter sam-
mansatt ett stafettlag. När de få,
som blivit ombedda att infinna sig,
ankommotill Ullevi, visste ju ingen
vilken sträcka han skulle springa o
dessutom saknades det mannar till
fyra sträckor. Genomatt krusa och
be ett par skadade spelare samt tack
vare deltagande av ett par icke med-
lemmarblev laget då äntligen klart
— långt efter utsatt tid —, och då
flera stafetter redan givit sig i väg.
Vi deltogo och blevo jumbo, snöpligt
slagna av Haga bollklubb och Ols-
krokens idrottssällskap, två små för-
eningar med mycket mindre tillgång
till spelare än vår förening med sina
14 fotbollslag.

Att något sådant kan få ske före-
faller rätt egendomligt.
eningen representeras vid någon täv-

lan skall väl den eller de personer.
som besluta detsamma, tillse att så
verkligen blir fallet och ej låta nå-
got liknande omskrivna spektakeol
passera.

Rag.

Skall för-.

Årets glansfullaste tävlingar under vårt hägn,
Söndagen den 12 juni var åter en

stor dag för vår förening. Icke så
att tyda att vi denna dag inhöstade
någon större idrottslig seger. Men
vår förening stod själv för rusthål-
let vid en internationell tävling. En
god början i den vägen gjordes ju
redan förra året, då den första stör-

re tävlingen på många år arrangera-
des av oss.

Till årets tävlingar hade uppsatts

icke mindre än fyra vandringspriser
skänkta av idrottsintresserade, och
anskaffade av Hr Rothenberg.

För att i görligaste mån kunna
beskriva tävlingarna, måste dessa
indelas i tre olika perioder, eller ak-
ter.

Första Akten.

Förarbetet.

Detta tog sin början så snart sty-
relsen enats om att föreningen skul-
le arrangera tävlingarna. För att
undvika det annars ganska van-

liga i-sista-minuten-skall-det-göras,
igångsattes i god tid den apparat
som skulle fungera och driva täv-
lingarna lyckligt igenom. Det blev
förstås Forsberg et consorters som
här trädde i breschen och satte
fart på maskineriet. Annonser, af-
fischer, reklamnotiser, inbjudningar,
m. m., m. m. ordnades. Tidningar-
nes idrottsredaktörer höllos å jour
med arbetet och reklamerade efter
hästa förmåga.

Trots den tidiga och välformulera-
de inbjudan som sändes till våra
grannländer, visade det sig svårt att
från dessa håll få hit några deltaga-
re. Våra vänner från Sparta voro än-
nu kvar i det wundersechöne Prag,
och norrmännen skylde på permis-

sionssvårigheter 0. a. (Månne de
väntade sig ett mottagande, likt det
våra pojkar fick röna vid Tours-
haugs).

Vohralik var ju klar, men en flu-

ga, om än aldrig så stor, gör ingen
sommar. Alltså måste Danmark
brandskattas, med resultat att Ny-

man från A. I. K. och Larsen från
K. I. F. reste hit. Detta hade kos-
tat den gode Forsberg många, långa
och för honom hart när obegripliga
telefonsamtal med Köpenhamn.
(Kungl. Telegrafverket hade dess-
utom fått förmedla en del depecher
i saken innan det hela blev ordnat).

Lundgren, Sundblad och Lund-
ström hade ju förut vidtalats, och
telegrafens (av magnetiska oväder
irriterade) apparater sattes åter i
funktion, meddelande villkor, apana-
ge och andra formaliteter, som äro
så viktiga för idrottsmännens delta-
gande i utombys tävlingar.
Med detta var ju det värsta erov-

görat över, och det var egentligen
endast att invänta gästernas an-
komst. Redan fredag morgon an-

lände Vohralik, ensam och utan hu-

vudbonad. Lördag kväll kommo
danskarne och i arla söndagsmorgon
befunno sig Forsberg och Wahlgren
nere på 8. J. station för att möta
gästerna från K. Huvudstaden.

Vädrets makter voro oss just inte
oynnsamma. . Dagarne före tävling-
arne silade ett välgörande regn ned
över den förtorkade jorden. Detta
behagade icke i så hög grad Fors-
berg som alla dem, de där av regnet
skonades från stora förluster. Sön-
dagsmorgonen ingick dock, något
mulen i uppsynen, men utan regn.
Forsbergs anlete sken upp och han
vädrade kovans mångfald vid nästa
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akts början. Då tiden närmade sig
kl. 1 grät himlen ånyo, bortskräm-
mande mycken påräknad publik.
Det var i alla fall intet att göra

annat än låta ridån gå upp för

Andra Akten

och inför halvtannat tusen intresse-
rade åskådare togo tävlingarna sin
början.
Dessa inleddes med försökslöp-

ning å 100 m.

Då utrymmet icke medgiver allt
för digert refererande av tävlingar-
nes förlopp få vi här inskränka oss
och i korta drag omtala förloppet.
Av löpningarnatilldrog sig natur-

ligtvis 1,500 metersloppet, där Lund-
gren och Vohralik startade, det sto-
ra intresset; och här hade man gi-

vetvis väntat sig en kamp, där ut-
gången i det sista skulle vara oviss.
Därav blev dock intet, i det Vohra-
lik släppte efter genast spurten bör-
jade. En löpare av Lundgrens ka-
liber är nog också inte god att följa
1 en spurt. Lundgren vann en po-

pulär seger och fick sin tid noterad
som nytt Vallhallarekord. Dansken
Larsen blev 3:dje. |

5,000 metersloppet hade nog så
lockande namn bland deltagarna.
Mest intresserade det huruvida
Larsson skulle kunna göra något
svårare motstånd för Lundström.
Larsson kom sannerligen inte för-
hoppningarna på skam, ty först på
de sista 300 meterna kunde Lund-
ström befria sig från hans sällskap.
Med en snabbare spurt hos Larsson

hade loppet blivit sensationellt. Att
uden ieke blev bättre berodde på

regnet och de därav ganska tunga
banorna. Dansken Nyman lade be-
slag på tredje platsen före Magnus-
son, vilken senare synes vara något
ur form f. n., besvärad kanske ock-
så av den hårda farten i början av
loppet.

. Sundblad tog lekande och lätt hem
400 meter på medelmåttig tid. Pers-
son, Kamraterna, blev här tvåa, nå-

gra meter från målet passerande
Dahlén.

I de tre nämnda loppen tävlades
om de uppsatta vandringsprisen,
vilka sålunda vandrade till Stock-
holm ”alle zu sammen ””.

Tävlingen om det fjärde van-
dringspriset, ”Dux”-pokalen satte
myror i huvudet på både tävlingsle-
dare och deltagare. Tävlingen gäll-
de laglöpning 1,500 meter för yng-
lingar mellan 16—18 år. Örgryte
segrade, men efter protest från R.
I. K. frånkändes priset dem, enär
de använt sig av en löpare understi-
gande den stipulerade åldern. Nu

stod R. I. K. som segrare, men de-
ras fröjd blev ieke långvarig, cnär
protest snart inkom också mot dem,

nu av den anledningen att de haft
en för gammal yngling medi laget..

Slutet på visan blev att Forsberg
stoppade ”Dux”-pokalen i sin kapp-
säck och infordrade samtliga delta-
gares beedigade intyg om åldern.
Får se sen vem som bliver inneha-
vare av pokalen. De pokalen med-
följande Duxpastillerna försvunno
visst ändå i R. I. K.-pojkarnes mun-
nar.
Av de övriga tävlingsgrenarna

var det ingen som tilldrog sig något
större intresse, varför vi nöja oss

med att meddela prislistan.

Resultat:

100 meter: 1) Dahlén, ö. I. S., 11.3; 2)

Sundblad, Göta; 3) O. Svensson, I. F. K.,

Gbg.

Diskuskastning: 1) Zeimertz, Ö. I. S.,

35,60; 2) A. Olsen, öÖ. I. S., 33,27; 3) R.

Söderqvist, Vega, 32,56.

Längdbopp: 1) G. Dahlén, ö. I. S., 6.17;

2) Jansén, Ö. I. S., 5.87.

5,000 m.: 1) E. Lundström, F. I. F.,

16,00,2/10; 2) E. Larsson, I. F. K., Gbg,

16.05.4; 3) A. Nyman, A. I. K., 16.19.4.
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— Mitt emot Engelska kyrkan.
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Overrockar

 
 

Spjutkastning: 1) B. Ryde, öÖ. I. S., 55.64;

2) F. Almqvist, Öö. I. S., 53,04; 3) Zei-

mertz, Ö. I. S., 40.94.

Stafett 400 m.: 1) Örgryte 47.5; 2) Kam-

raterna 47.6.

400 m.: 1) E. Sundblad, Göta, 52.4/10;

2) E. Persson, I. F. K., 54.4/10; 3) G.
Dahlén 54.5/10.

Höjdhopp: 1Y O. Leander, ö. I. S., 1.60;

2) K. Pettersson, Sanna, 1.55.

Löpning 1,500 m.: 1) Lundgren, Göta,

4,03.S/10; 2) V. Vohralik, Sparta, Prag,

4.11.6; 3) A. Larsen, K. I. F.

Juvelerare Nilssons hederspris till bäste

I. F. K:are knoeps av E. Larsson.

Prisutdelningen förrättades av
grosshandl. L. Englund, och utför-
des med känd bravur. Priserna vo-
ro många och vackra, allt för många
i vissa grenar, allt för gedigna i an-
dra. Till ett kommande år får nog
tillses att priserna bliva något rätt-
visare fördelade.

Så fort tävlingarna undanstökats

lät (Gud åter solen skina, och den
efterföljande matehen lockade ut
publik i tusental.
Efter tävlingarna samlades pris-

tagarne och ledare samt de utombys
gästerna till en liten kollation å
Trädgårdsföreningen, där det mesta
av

Tredje Akten

utspelades. ”Talens rad inleddes av
herr Rothenberg, som tackade samt-

liga deltagare, särskilt då natur-
ligtvis våra gäster. DHinde pratade
och vrickade tungan på tjeckiskatys-
ka, danska, stockholmska och sven-
ska. T. o. m. Vohralik talade för
Göteborgskamraterna, dess lycka o.
framgång, tackande för gott mot- :

tagande. Mätta och glada skiljdes
man så småningom för att resa var

och entill sitt.
Rx

K. 5. gode vän den oförbränner-
lige skämtaren Karl Johnsson avle-
vererade den första vitzen. ”E” de”
Vohralik, han ee” ju inte våra lik.
Han sprang ju fortare.”

ik

Vi ska” vinna, sade Lundgren, om

det så också skall gå över våra lik
(Vohralik). a

V

Forsberg dabbade sig värre vid
stafetten 4100 meter, i det han
felaktigt diskade Kamratlaget. Vid
närmare efterseende märkte han att
han  feltagit sig på banan, varför
haus ”protest” ogillades.

Ax
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dra. Till ett kommande år får nog
tillses att priserna bliva något rätt-
visare fördelade.

Så fort tävlingarna undanstökats

lät (Gud åter solen skina, och den
efterföljande matehen lockade ut
publik i tusental.
Efter tävlingarna samlades pris-

tagarne och ledare samt de utombys
gästerna till en liten kollation å
Trädgårdsföreningen, där det mesta
av

Tredje Akten

utspelades. ”Talens rad inleddes av
herr Rothenberg, som tackade samt-

liga deltagare, särskilt då natur-
ligtvis våra gäster. DHinde pratade
och vrickade tungan på tjeckiskatys-
ka, danska, stockholmska och sven-
ska. T. o. m. Vohralik talade för
Göteborgskamraterna, dess lycka o.
framgång, tackande för gott mot- :

tagande. Mätta och glada skiljdes
man så småningom för att resa var

och entill sitt.
Rx

K. 5. gode vän den oförbränner-
lige skämtaren Karl Johnsson avle-
vererade den första vitzen. ”E” de”
Vohralik, han ee” ju inte våra lik.
Han sprang ju fortare.”

ik

Vi ska” vinna, sade Lundgren, om

det så också skall gå över våra lik
(Vohralik). a

V

Forsberg dabbade sig värre vid
stafetten 4100 meter, i det han
felaktigt diskade Kamratlaget. Vid
närmare efterseende märkte han att
han  feltagit sig på banan, varför
haus ”protest” ogillades.

Ax

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 5

akts början. Då tiden närmade sig
kl. 1 grät himlen ånyo, bortskräm-
mande mycken påräknad publik.
Det var i alla fall intet att göra

annat än låta ridån gå upp för

Andra Akten

och inför halvtannat tusen intresse-
rade åskådare togo tävlingarna sin
början.
Dessa inleddes med försökslöp-

ning å 100 m.

Då utrymmet icke medgiver allt
för digert refererande av tävlingar-
nes förlopp få vi här inskränka oss
och i korta drag omtala förloppet.
Av löpningarnatilldrog sig natur-

ligtvis 1,500 metersloppet, där Lund-
gren och Vohralik startade, det sto-
ra intresset; och här hade man gi-

vetvis väntat sig en kamp, där ut-
gången i det sista skulle vara oviss.
Därav blev dock intet, i det Vohra-
lik släppte efter genast spurten bör-
jade. En löpare av Lundgrens ka-
liber är nog också inte god att följa
1 en spurt. Lundgren vann en po-

pulär seger och fick sin tid noterad
som nytt Vallhallarekord. Dansken
Larsen blev 3:dje. |

5,000 metersloppet hade nog så
lockande namn bland deltagarna.
Mest intresserade det huruvida
Larsson skulle kunna göra något
svårare motstånd för Lundström.
Larsson kom sannerligen inte för-
hoppningarna på skam, ty först på
de sista 300 meterna kunde Lund-
ström befria sig från hans sällskap.
Med en snabbare spurt hos Larsson

hade loppet blivit sensationellt. Att
uden ieke blev bättre berodde på

regnet och de därav ganska tunga
banorna. Dansken Nyman lade be-
slag på tredje platsen före Magnus-
son, vilken senare synes vara något
ur form f. n., besvärad kanske ock-
så av den hårda farten i början av
loppet.

. Sundblad tog lekande och lätt hem
400 meter på medelmåttig tid. Pers-
son, Kamraterna, blev här tvåa, nå-

gra meter från målet passerande
Dahlén.

I de tre nämnda loppen tävlades
om de uppsatta vandringsprisen,
vilka sålunda vandrade till Stock-
holm ”alle zu sammen ””.

Tävlingen om det fjärde van-
dringspriset, ”Dux”-pokalen satte
myror i huvudet på både tävlingsle-
dare och deltagare. Tävlingen gäll-
de laglöpning 1,500 meter för yng-
lingar mellan 16—18 år. Örgryte
segrade, men efter protest från R.
I. K. frånkändes priset dem, enär
de använt sig av en löpare understi-
gande den stipulerade åldern. Nu

stod R. I. K. som segrare, men de-
ras fröjd blev ieke långvarig, cnär
protest snart inkom också mot dem,

nu av den anledningen att de haft
en för gammal yngling medi laget..

Slutet på visan blev att Forsberg
stoppade ”Dux”-pokalen i sin kapp-
säck och infordrade samtliga delta-
gares beedigade intyg om åldern.
Får se sen vem som bliver inneha-
vare av pokalen. De pokalen med-
följande Duxpastillerna försvunno
visst ändå i R. I. K.-pojkarnes mun-
nar.
Av de övriga tävlingsgrenarna

var det ingen som tilldrog sig något
större intresse, varför vi nöja oss

med att meddela prislistan.

Resultat:

100 meter: 1) Dahlén, ö. I. S., 11.3; 2)

Sundblad, Göta; 3) O. Svensson, I. F. K.,

Gbg.

Diskuskastning: 1) Zeimertz, Ö. I. S.,

35,60; 2) A. Olsen, öÖ. I. S., 33,27; 3) R.

Söderqvist, Vega, 32,56.

Längdbopp: 1) G. Dahlén, ö. I. S., 6.17;

2) Jansén, Ö. I. S., 5.87.

5,000 m.: 1) E. Lundström, F. I. F.,

16,00,2/10; 2) E. Larsson, I. F. K., Gbg,

16.05.4; 3) A. Nyman, A. I. K., 16.19.4.
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segrade, men efter protest från R.
I. K. frånkändes priset dem, enär
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svårare motstånd för Lundström.
Larsson kom sannerligen inte för-
hoppningarna på skam, ty först på
de sista 300 meterna kunde Lund-
ström befria sig från hans sällskap.
Med en snabbare spurt hos Larsson

hade loppet blivit sensationellt. Att
uden ieke blev bättre berodde på

regnet och de därav ganska tunga
banorna. Dansken Nyman lade be-
slag på tredje platsen före Magnus-
son, vilken senare synes vara något
ur form f. n., besvärad kanske ock-
så av den hårda farten i början av
loppet.

. Sundblad tog lekande och lätt hem
400 meter på medelmåttig tid. Pers-
son, Kamraterna, blev här tvåa, nå-

gra meter från målet passerande
Dahlén.

I de tre nämnda loppen tävlades
om de uppsatta vandringsprisen,
vilka sålunda vandrade till Stock-
holm ”alle zu sammen ””.

Tävlingen om det fjärde van-
dringspriset, ”Dux”-pokalen satte
myror i huvudet på både tävlingsle-
dare och deltagare. Tävlingen gäll-
de laglöpning 1,500 meter för yng-
lingar mellan 16—18 år. Örgryte
segrade, men efter protest från R.
I. K. frånkändes priset dem, enär
de använt sig av en löpare understi-
gande den stipulerade åldern. Nu

stod R. I. K. som segrare, men de-
ras fröjd blev ieke långvarig, cnär
protest snart inkom också mot dem,

nu av den anledningen att de haft
en för gammal yngling medi laget..

Slutet på visan blev att Forsberg
stoppade ”Dux”-pokalen i sin kapp-
säck och infordrade samtliga delta-
gares beedigade intyg om åldern.
Får se sen vem som bliver inneha-
vare av pokalen. De pokalen med-
följande Duxpastillerna försvunno
visst ändå i R. I. K.-pojkarnes mun-
nar.
Av de övriga tävlingsgrenarna

var det ingen som tilldrog sig något
större intresse, varför vi nöja oss

med att meddela prislistan.

Resultat:

100 meter: 1) Dahlén, ö. I. S., 11.3; 2)

Sundblad, Göta; 3) O. Svensson, I. F. K.,

Gbg.

Diskuskastning: 1) Zeimertz, Ö. I. S.,

35,60; 2) A. Olsen, öÖ. I. S., 33,27; 3) R.

Söderqvist, Vega, 32,56.

Längdbopp: 1) G. Dahlén, ö. I. S., 6.17;

2) Jansén, Ö. I. S., 5.87.

5,000 m.: 1) E. Lundström, F. I. F.,

16,00,2/10; 2) E. Larsson, I. F. K., Gbg,

16.05.4; 3) A. Nyman, A. I. K., 16.19.4.
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Spjutkastning: 1) B. Ryde, öÖ. I. S., 55.64;

2) F. Almqvist, Öö. I. S., 53,04; 3) Zei-

mertz, Ö. I. S., 40.94.

Stafett 400 m.: 1) Örgryte 47.5; 2) Kam-

raterna 47.6.

400 m.: 1) E. Sundblad, Göta, 52.4/10;

2) E. Persson, I. F. K., 54.4/10; 3) G.
Dahlén 54.5/10.

Höjdhopp: 1Y O. Leander, ö. I. S., 1.60;

2) K. Pettersson, Sanna, 1.55.

Löpning 1,500 m.: 1) Lundgren, Göta,

4,03.S/10; 2) V. Vohralik, Sparta, Prag,

4.11.6; 3) A. Larsen, K. I. F.

Juvelerare Nilssons hederspris till bäste

I. F. K:are knoeps av E. Larsson.

Prisutdelningen förrättades av
grosshandl. L. Englund, och utför-
des med känd bravur. Priserna vo-
ro många och vackra, allt för många
i vissa grenar, allt för gedigna i an-
dra. Till ett kommande år får nog
tillses att priserna bliva något rätt-
visare fördelade.

Så fort tävlingarna undanstökats

lät (Gud åter solen skina, och den
efterföljande matehen lockade ut
publik i tusental.
Efter tävlingarna samlades pris-

tagarne och ledare samt de utombys
gästerna till en liten kollation å
Trädgårdsföreningen, där det mesta
av

Tredje Akten

utspelades. ”Talens rad inleddes av
herr Rothenberg, som tackade samt-

liga deltagare, särskilt då natur-
ligtvis våra gäster. DHinde pratade
och vrickade tungan på tjeckiskatys-
ka, danska, stockholmska och sven-
ska. T. o. m. Vohralik talade för
Göteborgskamraterna, dess lycka o.
framgång, tackande för gott mot- :

tagande. Mätta och glada skiljdes
man så småningom för att resa var

och entill sitt.
Rx

K. 5. gode vän den oförbränner-
lige skämtaren Karl Johnsson avle-
vererade den första vitzen. ”E” de”
Vohralik, han ee” ju inte våra lik.
Han sprang ju fortare.”

ik

Vi ska” vinna, sade Lundgren, om

det så också skall gå över våra lik
(Vohralik). a

V

Forsberg dabbade sig värre vid
stafetten 4100 meter, i det han
felaktigt diskade Kamratlaget. Vid
närmare efterseende märkte han att
han  feltagit sig på banan, varför
haus ”protest” ogillades.

Ax

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 5

akts början. Då tiden närmade sig
kl. 1 grät himlen ånyo, bortskräm-
mande mycken påräknad publik.
Det var i alla fall intet att göra

annat än låta ridån gå upp för

Andra Akten

och inför halvtannat tusen intresse-
rade åskådare togo tävlingarna sin
början.
Dessa inleddes med försökslöp-

ning å 100 m.

Då utrymmet icke medgiver allt
för digert refererande av tävlingar-
nes förlopp få vi här inskränka oss
och i korta drag omtala förloppet.
Av löpningarnatilldrog sig natur-

ligtvis 1,500 metersloppet, där Lund-
gren och Vohralik startade, det sto-
ra intresset; och här hade man gi-

vetvis väntat sig en kamp, där ut-
gången i det sista skulle vara oviss.
Därav blev dock intet, i det Vohra-
lik släppte efter genast spurten bör-
jade. En löpare av Lundgrens ka-
liber är nog också inte god att följa
1 en spurt. Lundgren vann en po-

pulär seger och fick sin tid noterad
som nytt Vallhallarekord. Dansken
Larsen blev 3:dje. |

5,000 metersloppet hade nog så
lockande namn bland deltagarna.
Mest intresserade det huruvida
Larsson skulle kunna göra något
svårare motstånd för Lundström.
Larsson kom sannerligen inte för-
hoppningarna på skam, ty först på
de sista 300 meterna kunde Lund-
ström befria sig från hans sällskap.
Med en snabbare spurt hos Larsson

hade loppet blivit sensationellt. Att
uden ieke blev bättre berodde på

regnet och de därav ganska tunga
banorna. Dansken Nyman lade be-
slag på tredje platsen före Magnus-
son, vilken senare synes vara något
ur form f. n., besvärad kanske ock-
så av den hårda farten i början av
loppet.

. Sundblad tog lekande och lätt hem
400 meter på medelmåttig tid. Pers-
son, Kamraterna, blev här tvåa, nå-

gra meter från målet passerande
Dahlén.

I de tre nämnda loppen tävlades
om de uppsatta vandringsprisen,
vilka sålunda vandrade till Stock-
holm ”alle zu sammen ””.

Tävlingen om det fjärde van-
dringspriset, ”Dux”-pokalen satte
myror i huvudet på både tävlingsle-
dare och deltagare. Tävlingen gäll-
de laglöpning 1,500 meter för yng-
lingar mellan 16—18 år. Örgryte
segrade, men efter protest från R.
I. K. frånkändes priset dem, enär
de använt sig av en löpare understi-
gande den stipulerade åldern. Nu

stod R. I. K. som segrare, men de-
ras fröjd blev ieke långvarig, cnär
protest snart inkom också mot dem,

nu av den anledningen att de haft
en för gammal yngling medi laget..

Slutet på visan blev att Forsberg
stoppade ”Dux”-pokalen i sin kapp-
säck och infordrade samtliga delta-
gares beedigade intyg om åldern.
Får se sen vem som bliver inneha-
vare av pokalen. De pokalen med-
följande Duxpastillerna försvunno
visst ändå i R. I. K.-pojkarnes mun-
nar.
Av de övriga tävlingsgrenarna

var det ingen som tilldrog sig något
större intresse, varför vi nöja oss

med att meddela prislistan.

Resultat:

100 meter: 1) Dahlén, ö. I. S., 11.3; 2)

Sundblad, Göta; 3) O. Svensson, I. F. K.,

Gbg.

Diskuskastning: 1) Zeimertz, Ö. I. S.,

35,60; 2) A. Olsen, öÖ. I. S., 33,27; 3) R.

Söderqvist, Vega, 32,56.

Längdbopp: 1) G. Dahlén, ö. I. S., 6.17;

2) Jansén, Ö. I. S., 5.87.

5,000 m.: 1) E. Lundström, F. I. F.,

16,00,2/10; 2) E. Larsson, I. F. K., Gbg,

16.05.4; 3) A. Nyman, A. I. K., 16.19.4.
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Spjutkastning: 1) B. Ryde, öÖ. I. S., 55.64;

2) F. Almqvist, Öö. I. S., 53,04; 3) Zei-

mertz, Ö. I. S., 40.94.

Stafett 400 m.: 1) Örgryte 47.5; 2) Kam-

raterna 47.6.

400 m.: 1) E. Sundblad, Göta, 52.4/10;

2) E. Persson, I. F. K., 54.4/10; 3) G.
Dahlén 54.5/10.

Höjdhopp: 1Y O. Leander, ö. I. S., 1.60;

2) K. Pettersson, Sanna, 1.55.

Löpning 1,500 m.: 1) Lundgren, Göta,

4,03.S/10; 2) V. Vohralik, Sparta, Prag,

4.11.6; 3) A. Larsen, K. I. F.

Juvelerare Nilssons hederspris till bäste

I. F. K:are knoeps av E. Larsson.

Prisutdelningen förrättades av
grosshandl. L. Englund, och utför-
des med känd bravur. Priserna vo-
ro många och vackra, allt för många
i vissa grenar, allt för gedigna i an-
dra. Till ett kommande år får nog
tillses att priserna bliva något rätt-
visare fördelade.

Så fort tävlingarna undanstökats

lät (Gud åter solen skina, och den
efterföljande matehen lockade ut
publik i tusental.
Efter tävlingarna samlades pris-

tagarne och ledare samt de utombys
gästerna till en liten kollation å
Trädgårdsföreningen, där det mesta
av

Tredje Akten

utspelades. ”Talens rad inleddes av
herr Rothenberg, som tackade samt-

liga deltagare, särskilt då natur-
ligtvis våra gäster. DHinde pratade
och vrickade tungan på tjeckiskatys-
ka, danska, stockholmska och sven-
ska. T. o. m. Vohralik talade för
Göteborgskamraterna, dess lycka o.
framgång, tackande för gott mot- :

tagande. Mätta och glada skiljdes
man så småningom för att resa var

och entill sitt.
Rx

K. 5. gode vän den oförbränner-
lige skämtaren Karl Johnsson avle-
vererade den första vitzen. ”E” de”
Vohralik, han ee” ju inte våra lik.
Han sprang ju fortare.”

ik

Vi ska” vinna, sade Lundgren, om

det så också skall gå över våra lik
(Vohralik). a

V

Forsberg dabbade sig värre vid
stafetten 4100 meter, i det han
felaktigt diskade Kamratlaget. Vid
närmare efterseende märkte han att
han  feltagit sig på banan, varför
haus ”protest” ogillades.

Ax

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 5

akts början. Då tiden närmade sig
kl. 1 grät himlen ånyo, bortskräm-
mande mycken påräknad publik.
Det var i alla fall intet att göra

annat än låta ridån gå upp för

Andra Akten

och inför halvtannat tusen intresse-
rade åskådare togo tävlingarna sin
början.
Dessa inleddes med försökslöp-

ning å 100 m.

Då utrymmet icke medgiver allt
för digert refererande av tävlingar-
nes förlopp få vi här inskränka oss
och i korta drag omtala förloppet.
Av löpningarnatilldrog sig natur-

ligtvis 1,500 metersloppet, där Lund-
gren och Vohralik startade, det sto-
ra intresset; och här hade man gi-

vetvis väntat sig en kamp, där ut-
gången i det sista skulle vara oviss.
Därav blev dock intet, i det Vohra-
lik släppte efter genast spurten bör-
jade. En löpare av Lundgrens ka-
liber är nog också inte god att följa
1 en spurt. Lundgren vann en po-

pulär seger och fick sin tid noterad
som nytt Vallhallarekord. Dansken
Larsen blev 3:dje. |

5,000 metersloppet hade nog så
lockande namn bland deltagarna.
Mest intresserade det huruvida
Larsson skulle kunna göra något
svårare motstånd för Lundström.
Larsson kom sannerligen inte för-
hoppningarna på skam, ty först på
de sista 300 meterna kunde Lund-
ström befria sig från hans sällskap.
Med en snabbare spurt hos Larsson

hade loppet blivit sensationellt. Att
uden ieke blev bättre berodde på

regnet och de därav ganska tunga
banorna. Dansken Nyman lade be-
slag på tredje platsen före Magnus-
son, vilken senare synes vara något
ur form f. n., besvärad kanske ock-
så av den hårda farten i början av
loppet.

. Sundblad tog lekande och lätt hem
400 meter på medelmåttig tid. Pers-
son, Kamraterna, blev här tvåa, nå-

gra meter från målet passerande
Dahlén.

I de tre nämnda loppen tävlades
om de uppsatta vandringsprisen,
vilka sålunda vandrade till Stock-
holm ”alle zu sammen ””.

Tävlingen om det fjärde van-
dringspriset, ”Dux”-pokalen satte
myror i huvudet på både tävlingsle-
dare och deltagare. Tävlingen gäll-
de laglöpning 1,500 meter för yng-
lingar mellan 16—18 år. Örgryte
segrade, men efter protest från R.
I. K. frånkändes priset dem, enär
de använt sig av en löpare understi-
gande den stipulerade åldern. Nu

stod R. I. K. som segrare, men de-
ras fröjd blev ieke långvarig, cnär
protest snart inkom också mot dem,

nu av den anledningen att de haft
en för gammal yngling medi laget..

Slutet på visan blev att Forsberg
stoppade ”Dux”-pokalen i sin kapp-
säck och infordrade samtliga delta-
gares beedigade intyg om åldern.
Får se sen vem som bliver inneha-
vare av pokalen. De pokalen med-
följande Duxpastillerna försvunno
visst ändå i R. I. K.-pojkarnes mun-
nar.
Av de övriga tävlingsgrenarna

var det ingen som tilldrog sig något
större intresse, varför vi nöja oss

med att meddela prislistan.

Resultat:

100 meter: 1) Dahlén, ö. I. S., 11.3; 2)

Sundblad, Göta; 3) O. Svensson, I. F. K.,

Gbg.

Diskuskastning: 1) Zeimertz, Ö. I. S.,

35,60; 2) A. Olsen, öÖ. I. S., 33,27; 3) R.

Söderqvist, Vega, 32,56.

Längdbopp: 1) G. Dahlén, ö. I. S., 6.17;

2) Jansén, Ö. I. S., 5.87.

5,000 m.: 1) E. Lundström, F. I. F.,

16,00,2/10; 2) E. Larsson, I. F. K., Gbg,

16.05.4; 3) A. Nyman, A. I. K., 16.19.4.
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Juvelerare Nilssons hederspris till bäste

I. F. K:are knoeps av E. Larsson.

Prisutdelningen förrättades av
grosshandl. L. Englund, och utför-
des med känd bravur. Priserna vo-
ro många och vackra, allt för många
i vissa grenar, allt för gedigna i an-
dra. Till ett kommande år får nog
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Efter tävlingarna samlades pris-

tagarne och ledare samt de utombys
gästerna till en liten kollation å
Trädgårdsföreningen, där det mesta
av

Tredje Akten

utspelades. ”Talens rad inleddes av
herr Rothenberg, som tackade samt-

liga deltagare, särskilt då natur-
ligtvis våra gäster. DHinde pratade
och vrickade tungan på tjeckiskatys-
ka, danska, stockholmska och sven-
ska. T. o. m. Vohralik talade för
Göteborgskamraterna, dess lycka o.
framgång, tackande för gott mot- :

tagande. Mätta och glada skiljdes
man så småningom för att resa var

och entill sitt.
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K. 5. gode vän den oförbränner-
lige skämtaren Karl Johnsson avle-
vererade den första vitzen. ”E” de”
Vohralik, han ee” ju inte våra lik.
Han sprang ju fortare.”

ik

Vi ska” vinna, sade Lundgren, om

det så också skall gå över våra lik
(Vohralik). a

V

Forsberg dabbade sig värre vid
stafetten 4100 meter, i det han
felaktigt diskade Kamratlaget. Vid
närmare efterseende märkte han att
han  feltagit sig på banan, varför
haus ”protest” ogillades.
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akts början. Då tiden närmade sig
kl. 1 grät himlen ånyo, bortskräm-
mande mycken påräknad publik.
Det var i alla fall intet att göra

annat än låta ridån gå upp för

Andra Akten

och inför halvtannat tusen intresse-
rade åskådare togo tävlingarna sin
början.
Dessa inleddes med försökslöp-

ning å 100 m.

Då utrymmet icke medgiver allt
för digert refererande av tävlingar-
nes förlopp få vi här inskränka oss
och i korta drag omtala förloppet.
Av löpningarnatilldrog sig natur-

ligtvis 1,500 metersloppet, där Lund-
gren och Vohralik startade, det sto-
ra intresset; och här hade man gi-

vetvis väntat sig en kamp, där ut-
gången i det sista skulle vara oviss.
Därav blev dock intet, i det Vohra-
lik släppte efter genast spurten bör-
jade. En löpare av Lundgrens ka-
liber är nog också inte god att följa
1 en spurt. Lundgren vann en po-

pulär seger och fick sin tid noterad
som nytt Vallhallarekord. Dansken
Larsen blev 3:dje. |

5,000 metersloppet hade nog så
lockande namn bland deltagarna.
Mest intresserade det huruvida
Larsson skulle kunna göra något
svårare motstånd för Lundström.
Larsson kom sannerligen inte för-
hoppningarna på skam, ty först på
de sista 300 meterna kunde Lund-
ström befria sig från hans sällskap.
Med en snabbare spurt hos Larsson

hade loppet blivit sensationellt. Att
uden ieke blev bättre berodde på

regnet och de därav ganska tunga
banorna. Dansken Nyman lade be-
slag på tredje platsen före Magnus-
son, vilken senare synes vara något
ur form f. n., besvärad kanske ock-
så av den hårda farten i början av
loppet.

. Sundblad tog lekande och lätt hem
400 meter på medelmåttig tid. Pers-
son, Kamraterna, blev här tvåa, nå-

gra meter från målet passerande
Dahlén.

I de tre nämnda loppen tävlades
om de uppsatta vandringsprisen,
vilka sålunda vandrade till Stock-
holm ”alle zu sammen ””.

Tävlingen om det fjärde van-
dringspriset, ”Dux”-pokalen satte
myror i huvudet på både tävlingsle-
dare och deltagare. Tävlingen gäll-
de laglöpning 1,500 meter för yng-
lingar mellan 16—18 år. Örgryte
segrade, men efter protest från R.
I. K. frånkändes priset dem, enär
de använt sig av en löpare understi-
gande den stipulerade åldern. Nu

stod R. I. K. som segrare, men de-
ras fröjd blev ieke långvarig, cnär
protest snart inkom också mot dem,

nu av den anledningen att de haft
en för gammal yngling medi laget..

Slutet på visan blev att Forsberg
stoppade ”Dux”-pokalen i sin kapp-
säck och infordrade samtliga delta-
gares beedigade intyg om åldern.
Får se sen vem som bliver inneha-
vare av pokalen. De pokalen med-
följande Duxpastillerna försvunno
visst ändå i R. I. K.-pojkarnes mun-
nar.
Av de övriga tävlingsgrenarna

var det ingen som tilldrog sig något
större intresse, varför vi nöja oss

med att meddela prislistan.

Resultat:

100 meter: 1) Dahlén, ö. I. S., 11.3; 2)

Sundblad, Göta; 3) O. Svensson, I. F. K.,

Gbg.

Diskuskastning: 1) Zeimertz, Ö. I. S.,

35,60; 2) A. Olsen, öÖ. I. S., 33,27; 3) R.
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Spjutkastning: 1) B. Ryde, öÖ. I. S., 55.64;

2) F. Almqvist, Öö. I. S., 53,04; 3) Zei-

mertz, Ö. I. S., 40.94.

Stafett 400 m.: 1) Örgryte 47.5; 2) Kam-

raterna 47.6.

400 m.: 1) E. Sundblad, Göta, 52.4/10;

2) E. Persson, I. F. K., 54.4/10; 3) G.
Dahlén 54.5/10.

Höjdhopp: 1Y O. Leander, ö. I. S., 1.60;

2) K. Pettersson, Sanna, 1.55.

Löpning 1,500 m.: 1) Lundgren, Göta,

4,03.S/10; 2) V. Vohralik, Sparta, Prag,

4.11.6; 3) A. Larsen, K. I. F.

Juvelerare Nilssons hederspris till bäste

I. F. K:are knoeps av E. Larsson.

Prisutdelningen förrättades av
grosshandl. L. Englund, och utför-
des med känd bravur. Priserna vo-
ro många och vackra, allt för många
i vissa grenar, allt för gedigna i an-
dra. Till ett kommande år får nog
tillses att priserna bliva något rätt-
visare fördelade.

Så fort tävlingarna undanstökats

lät (Gud åter solen skina, och den
efterföljande matehen lockade ut
publik i tusental.
Efter tävlingarna samlades pris-

tagarne och ledare samt de utombys
gästerna till en liten kollation å
Trädgårdsföreningen, där det mesta
av

Tredje Akten

utspelades. ”Talens rad inleddes av
herr Rothenberg, som tackade samt-

liga deltagare, särskilt då natur-
ligtvis våra gäster. DHinde pratade
och vrickade tungan på tjeckiskatys-
ka, danska, stockholmska och sven-
ska. T. o. m. Vohralik talade för
Göteborgskamraterna, dess lycka o.
framgång, tackande för gott mot- :

tagande. Mätta och glada skiljdes
man så småningom för att resa var

och entill sitt.
Rx

K. 5. gode vän den oförbränner-
lige skämtaren Karl Johnsson avle-
vererade den första vitzen. ”E” de”
Vohralik, han ee” ju inte våra lik.
Han sprang ju fortare.”

ik

Vi ska” vinna, sade Lundgren, om

det så också skall gå över våra lik
(Vohralik). a

V

Forsberg dabbade sig värre vid
stafetten 4100 meter, i det han
felaktigt diskade Kamratlaget. Vid
närmare efterseende märkte han att
han  feltagit sig på banan, varför
haus ”protest” ogillades.

Ax
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akts början. Då tiden närmade sig
kl. 1 grät himlen ånyo, bortskräm-
mande mycken påräknad publik.
Det var i alla fall intet att göra

annat än låta ridån gå upp för

Andra Akten

och inför halvtannat tusen intresse-
rade åskådare togo tävlingarna sin
början.
Dessa inleddes med försökslöp-

ning å 100 m.

Då utrymmet icke medgiver allt
för digert refererande av tävlingar-
nes förlopp få vi här inskränka oss
och i korta drag omtala förloppet.
Av löpningarnatilldrog sig natur-

ligtvis 1,500 metersloppet, där Lund-
gren och Vohralik startade, det sto-
ra intresset; och här hade man gi-

vetvis väntat sig en kamp, där ut-
gången i det sista skulle vara oviss.
Därav blev dock intet, i det Vohra-
lik släppte efter genast spurten bör-
jade. En löpare av Lundgrens ka-
liber är nog också inte god att följa
1 en spurt. Lundgren vann en po-

pulär seger och fick sin tid noterad
som nytt Vallhallarekord. Dansken
Larsen blev 3:dje. |

5,000 metersloppet hade nog så
lockande namn bland deltagarna.
Mest intresserade det huruvida
Larsson skulle kunna göra något
svårare motstånd för Lundström.
Larsson kom sannerligen inte för-
hoppningarna på skam, ty först på
de sista 300 meterna kunde Lund-
ström befria sig från hans sällskap.
Med en snabbare spurt hos Larsson

hade loppet blivit sensationellt. Att
uden ieke blev bättre berodde på

regnet och de därav ganska tunga
banorna. Dansken Nyman lade be-
slag på tredje platsen före Magnus-
son, vilken senare synes vara något
ur form f. n., besvärad kanske ock-
så av den hårda farten i början av
loppet.

. Sundblad tog lekande och lätt hem
400 meter på medelmåttig tid. Pers-
son, Kamraterna, blev här tvåa, nå-

gra meter från målet passerande
Dahlén.

I de tre nämnda loppen tävlades
om de uppsatta vandringsprisen,
vilka sålunda vandrade till Stock-
holm ”alle zu sammen ””.

Tävlingen om det fjärde van-
dringspriset, ”Dux”-pokalen satte
myror i huvudet på både tävlingsle-
dare och deltagare. Tävlingen gäll-
de laglöpning 1,500 meter för yng-
lingar mellan 16—18 år. Örgryte
segrade, men efter protest från R.
I. K. frånkändes priset dem, enär
de använt sig av en löpare understi-
gande den stipulerade åldern. Nu

stod R. I. K. som segrare, men de-
ras fröjd blev ieke långvarig, cnär
protest snart inkom också mot dem,

nu av den anledningen att de haft
en för gammal yngling medi laget..

Slutet på visan blev att Forsberg
stoppade ”Dux”-pokalen i sin kapp-
säck och infordrade samtliga delta-
gares beedigade intyg om åldern.
Får se sen vem som bliver inneha-
vare av pokalen. De pokalen med-
följande Duxpastillerna försvunno
visst ändå i R. I. K.-pojkarnes mun-
nar.
Av de övriga tävlingsgrenarna

var det ingen som tilldrog sig något
större intresse, varför vi nöja oss

med att meddela prislistan.

Resultat:

100 meter: 1) Dahlén, ö. I. S., 11.3; 2)

Sundblad, Göta; 3) O. Svensson, I. F. K.,

Gbg.

Diskuskastning: 1) Zeimertz, Ö. I. S.,

35,60; 2) A. Olsen, öÖ. I. S., 33,27; 3) R.

Söderqvist, Vega, 32,56.

Längdbopp: 1) G. Dahlén, ö. I. S., 6.17;

2) Jansén, Ö. I. S., 5.87.

5,000 m.: 1) E. Lundström, F. I. F.,

16,00,2/10; 2) E. Larsson, I. F. K., Gbg,

16.05.4; 3) A. Nyman, A. I. K., 16.19.4.
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”Z” alias gamla L. S. Zackrisson,
höll ett med lovord späckat anföran-
de om vår förening och dess arbete.

T. o. m. tävlingsledaren, Rothen-
berg, vilken varit med om litet av
varje, hade kunnat inhösta ett
3:dje pris om han deltagit. Hans
kast vid returneringen av spjuten

räckte alltså till för en dylik pla-
eering.

Under fästen anordnades en tipp-
ningstävlan hur det gått för fotbolls-
laget, som samma dag spelade mot
”Djurgården ” i Stockholm. Insats
50 öre, 19 deltagare, kr. 9:50. Sum-
mantillföll Holsner som var den en-
de som tippat rätt. I övrigt voro
tipsen (första siffran är Kamrater-

nas, andra Dj.) :
Rothenberg 5—1, G Wahlgren 5—

2, Manne Lundström 4—2, Svenne
Lundgren 1—1, E. Sundblad 3—1,
Berglund 1—2, D:r Rubensson 2—1,
Boysen 2—1, E. Larsson 4—0, Zack-

risson 3—0, Kronberg 3—1, G. Mag-
nusson 1—0, Forsberg 1—2, Gösta
Wahlgren 1—1, Holsner 4—1, Lar-
sen 2—1, Nyman 3—2, Vohralik 1—
2, Ceve 1—2.
Det var en överväldigande majo-

ritet som höll på laget, som sig bor-
de vara.

G. W.

Då "Verner" blev mästare.

Göteborg och Örgryte I. S. hade i
år lyckliggjorts med att anordna
årets tävlan om 20 km. mästerska-
pet.

Det är ju inte allt för ofta vår
stad får stå för rusthållet vid en
dylik tävlan. Särskilt erinrar man
sig gärna vår egen förenings ihär-
diga strävan om att få terrängmäs-
terskapet hit. Men nix! Dylika ar-
rangemang förvisas i de allra flesta
fall så långt som möjligt bort från
vår horisont. ,
Hur det nu var kunde höga veder-

börande inte längre slå dövörat till
för Göteborgs envishet, och för att
göra oss till viljes förlades alltså
femkampen och 20 km.-tävlingen
hit. |
Att det ena av mästerskapen

skulle stanna här, var det ingen som

vågade sätta allt för stor tro till.
Magnusson hade ju liten eller så
gott som ingen träning för en dylik
tävling. Erik Larsson hade däre-
mot varit i form, men ansågs väl av
kännarne ännu något för ”färsk”
att försöka lura de mera fullfjädra-

de stockholms- och andra löpare.
Alltnog, tävlingen fick en för oss

oväntad, men så mycket mera gläd-
jande utgång, i det Verner Magnus-
son utan allt för stort besvär ”pal-
lade” åe 20 km. fortare än alla de
andra. och vann loppet på cen tid,

som f'rut aldrig uppnåtts av någon
svensk löpare på landsväg. Erik
T.arsson hävdade mycket elegantsitt
nyvunna rykte och belade fjärde
platsen, endast ett tiotal meter ef-

ter Lundström från Hovet, en av
aspiranterna på segerkransen. En
stund efter Larsson kom Sjösten
”klivande””, läckert och obesvärat,
just så som man önskar se en lång-
distansare.

Allas vår Boyser som också var
med, mäste till förid »v håll se sig
nödsakad att lämna sällskapet och
i bil förskaffa sig till Göteborg. Det
är något högst ovanligt att Boysen
går ur en tävling, och man kan va-
ra övertygad om att då han gördet,
är det tvingande orsaker.

" Då löparna, som startade vid Bo-
hus, begåvo sig i väg på sitt kno-
giga värv, blåste en frisk bris, kom-
mande från styrbords akter om
tvärs. I sådant sällskap köres all-
tid ohyggligt, så även nu. När för-
sta milen passerades och Magnus-
son fått ledningen, noterades tiden
till 32,50. Redan då hade de övriga
måst släppa något, Magnusson fort-
satte i samma mördande tempo för
att vid målet vara c:a 400 met. före
andra man. Med mer eller mindre
luckor anlände de övriga, Mattsson,,
Kinn och Boysen prbil, vilket mer
än väl bevisar huru hård löpningen
varit. Så mycket mer hedrande var
Magnussons prestation.

Prislistan i sin helhet fick följan-
de utseende:

1. Verner Magnusson, Gbg, 1,07,17
2/s0

2. H. Schuster, Kramfors, 1,08,30.

3. E. Lundström, Fredrikshov,
1,09,33.

4. E. Larsson, Gbg, 1,09,30.
5. H. Sjösten, Gbg, 1,10,50.
6. Alg. Johansson, Fredrikshov,

oo WD,

Hört och sett vid loppet.

Mattsson: Nog trodde jag att
Magnusson skulle vinna, fast tid-
ningarna inte nämnt honom. Men
det var synd att mitt rekord ram-
lade.

Magnusson: Jag låg bara å lura-
de på Matte, men så när ja” fick se
honom i bilen ramla” en sten från
hjärtat. Å förresten trodde ja inte
själv att ja” skulle vinna. Ja” har
ju inte tränat något. Ja” va” uppe
kl. 6 i morse å sprang terräng, så
då kan du tänka dej.
Boysen: Jag tänkte som så att det

var bäst att ta” Mattsson och Kinn
medi bilen, annars kanske dom klår

Verner.

När Larsson vid Bohus skulle be-
kanta sig med gänget befanns det
att en av K. S. gamla pojkar fanns
bland stockholmarne, Alg. Johans-
son, här nere gemenligen kallad
”hästslaktaren ”. Han är välbeställd
sergeant vid Kav. I och slukar kilo-
meter för ”Hovet””.

x

Vid den lilla kollation som ar-
rangörerna anordnat för deltagarna,
blev Magnusson på det mest hjärt-
liga sätt hyllad, icke minst av sina
konkurrenter. När det lidit en
stund och kaffet serverats lossades
tungornas band, och Magnusson vi-
sade då att han är lika snabb i tung-
an som i benen. På sitt vanliga
uppsluppna sätt ”drog” han åtskil-
liga anekdoter från div. tävlingar,
väl sekunderad av de andra löpar-
och femkampspamparne.

D. S.

FOTBOLLSKÄNGOR
Löp- & Hoppskor
Prima engelskt fabrikat

Husqvarna Fabrikslager,
Södra Hamngatan 33.
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laget, som samma dag spelade mot
”Djurgården ” i Stockholm. Insats
50 öre, 19 deltagare, kr. 9:50. Sum-
mantillföll Holsner som var den en-
de som tippat rätt. I övrigt voro
tipsen (första siffran är Kamrater-

nas, andra Dj.) :
Rothenberg 5—1, G Wahlgren 5—

2, Manne Lundström 4—2, Svenne
Lundgren 1—1, E. Sundblad 3—1,
Berglund 1—2, D:r Rubensson 2—1,
Boysen 2—1, E. Larsson 4—0, Zack-

risson 3—0, Kronberg 3—1, G. Mag-
nusson 1—0, Forsberg 1—2, Gösta
Wahlgren 1—1, Holsner 4—1, Lar-
sen 2—1, Nyman 3—2, Vohralik 1—
2, Ceve 1—2.
Det var en överväldigande majo-

ritet som höll på laget, som sig bor-
de vara.

G. W.

Då "Verner" blev mästare.

Göteborg och Örgryte I. S. hade i
år lyckliggjorts med att anordna
årets tävlan om 20 km. mästerska-
pet.

Det är ju inte allt för ofta vår
stad får stå för rusthållet vid en
dylik tävlan. Särskilt erinrar man
sig gärna vår egen förenings ihär-
diga strävan om att få terrängmäs-
terskapet hit. Men nix! Dylika ar-
rangemang förvisas i de allra flesta
fall så långt som möjligt bort från
vår horisont. ,
Hur det nu var kunde höga veder-

börande inte längre slå dövörat till
för Göteborgs envishet, och för att
göra oss till viljes förlades alltså
femkampen och 20 km.-tävlingen
hit. |
Att det ena av mästerskapen

skulle stanna här, var det ingen som

vågade sätta allt för stor tro till.
Magnusson hade ju liten eller så
gott som ingen träning för en dylik
tävling. Erik Larsson hade däre-
mot varit i form, men ansågs väl av
kännarne ännu något för ”färsk”
att försöka lura de mera fullfjädra-

de stockholms- och andra löpare.
Alltnog, tävlingen fick en för oss

oväntad, men så mycket mera gläd-
jande utgång, i det Verner Magnus-
son utan allt för stort besvär ”pal-
lade” åe 20 km. fortare än alla de
andra. och vann loppet på cen tid,

som f'rut aldrig uppnåtts av någon
svensk löpare på landsväg. Erik
T.arsson hävdade mycket elegantsitt
nyvunna rykte och belade fjärde
platsen, endast ett tiotal meter ef-

ter Lundström från Hovet, en av
aspiranterna på segerkransen. En
stund efter Larsson kom Sjösten
”klivande””, läckert och obesvärat,
just så som man önskar se en lång-
distansare.

Allas vår Boyser som också var
med, mäste till förid »v håll se sig
nödsakad att lämna sällskapet och
i bil förskaffa sig till Göteborg. Det
är något högst ovanligt att Boysen
går ur en tävling, och man kan va-
ra övertygad om att då han gördet,
är det tvingande orsaker.

" Då löparna, som startade vid Bo-
hus, begåvo sig i väg på sitt kno-
giga värv, blåste en frisk bris, kom-
mande från styrbords akter om
tvärs. I sådant sällskap köres all-
tid ohyggligt, så även nu. När för-
sta milen passerades och Magnus-
son fått ledningen, noterades tiden
till 32,50. Redan då hade de övriga
måst släppa något, Magnusson fort-
satte i samma mördande tempo för
att vid målet vara c:a 400 met. före
andra man. Med mer eller mindre
luckor anlände de övriga, Mattsson,,
Kinn och Boysen prbil, vilket mer
än väl bevisar huru hård löpningen
varit. Så mycket mer hedrande var
Magnussons prestation.

Prislistan i sin helhet fick följan-
de utseende:

1. Verner Magnusson, Gbg, 1,07,17
2/s0

2. H. Schuster, Kramfors, 1,08,30.

3. E. Lundström, Fredrikshov,
1,09,33.

4. E. Larsson, Gbg, 1,09,30.
5. H. Sjösten, Gbg, 1,10,50.
6. Alg. Johansson, Fredrikshov,

oo WD,

Hört och sett vid loppet.

Mattsson: Nog trodde jag att
Magnusson skulle vinna, fast tid-
ningarna inte nämnt honom. Men
det var synd att mitt rekord ram-
lade.

Magnusson: Jag låg bara å lura-
de på Matte, men så när ja” fick se
honom i bilen ramla” en sten från
hjärtat. Å förresten trodde ja inte
själv att ja” skulle vinna. Ja” har
ju inte tränat något. Ja” va” uppe
kl. 6 i morse å sprang terräng, så
då kan du tänka dej.
Boysen: Jag tänkte som så att det

var bäst att ta” Mattsson och Kinn
medi bilen, annars kanske dom klår

Verner.

När Larsson vid Bohus skulle be-
kanta sig med gänget befanns det
att en av K. S. gamla pojkar fanns
bland stockholmarne, Alg. Johans-
son, här nere gemenligen kallad
”hästslaktaren ”. Han är välbeställd
sergeant vid Kav. I och slukar kilo-
meter för ”Hovet””.

x

Vid den lilla kollation som ar-
rangörerna anordnat för deltagarna,
blev Magnusson på det mest hjärt-
liga sätt hyllad, icke minst av sina
konkurrenter. När det lidit en
stund och kaffet serverats lossades
tungornas band, och Magnusson vi-
sade då att han är lika snabb i tung-
an som i benen. På sitt vanliga
uppsluppna sätt ”drog” han åtskil-
liga anekdoter från div. tävlingar,
väl sekunderad av de andra löpar-
och femkampspamparne.

D. S.

FOTBOLLSKÄNGOR
Löp- & Hoppskor
Prima engelskt fabrikat

Husqvarna Fabrikslager,
Södra Hamngatan 33.
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de på Matte, men så när ja” fick se
honom i bilen ramla” en sten från
hjärtat. Å förresten trodde ja inte
själv att ja” skulle vinna. Ja” har
ju inte tränat något. Ja” va” uppe
kl. 6 i morse å sprang terräng, så
då kan du tänka dej.
Boysen: Jag tänkte som så att det

var bäst att ta” Mattsson och Kinn
medi bilen, annars kanske dom klår

Verner.

När Larsson vid Bohus skulle be-
kanta sig med gänget befanns det
att en av K. S. gamla pojkar fanns
bland stockholmarne, Alg. Johans-
son, här nere gemenligen kallad
”hästslaktaren ”. Han är välbeställd
sergeant vid Kav. I och slukar kilo-
meter för ”Hovet””.

x

Vid den lilla kollation som ar-
rangörerna anordnat för deltagarna,
blev Magnusson på det mest hjärt-
liga sätt hyllad, icke minst av sina
konkurrenter. När det lidit en
stund och kaffet serverats lossades
tungornas band, och Magnusson vi-
sade då att han är lika snabb i tung-
an som i benen. På sitt vanliga
uppsluppna sätt ”drog” han åtskil-
liga anekdoter från div. tävlingar,
väl sekunderad av de andra löpar-
och femkampspamparne.

D. S.

FOTBOLLSKÄNGOR
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Husqvarna Fabrikslager,
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”Z” alias gamla L. S. Zackrisson,
höll ett med lovord späckat anföran-
de om vår förening och dess arbete.

T. o. m. tävlingsledaren, Rothen-
berg, vilken varit med om litet av
varje, hade kunnat inhösta ett
3:dje pris om han deltagit. Hans
kast vid returneringen av spjuten

räckte alltså till för en dylik pla-
eering.

Under fästen anordnades en tipp-
ningstävlan hur det gått för fotbolls-
laget, som samma dag spelade mot
”Djurgården ” i Stockholm. Insats
50 öre, 19 deltagare, kr. 9:50. Sum-
mantillföll Holsner som var den en-
de som tippat rätt. I övrigt voro
tipsen (första siffran är Kamrater-

nas, andra Dj.) :
Rothenberg 5—1, G Wahlgren 5—

2, Manne Lundström 4—2, Svenne
Lundgren 1—1, E. Sundblad 3—1,
Berglund 1—2, D:r Rubensson 2—1,
Boysen 2—1, E. Larsson 4—0, Zack-

risson 3—0, Kronberg 3—1, G. Mag-
nusson 1—0, Forsberg 1—2, Gösta
Wahlgren 1—1, Holsner 4—1, Lar-
sen 2—1, Nyman 3—2, Vohralik 1—
2, Ceve 1—2.
Det var en överväldigande majo-

ritet som höll på laget, som sig bor-
de vara.

G. W.

Då "Verner" blev mästare.

Göteborg och Örgryte I. S. hade i
år lyckliggjorts med att anordna
årets tävlan om 20 km. mästerska-
pet.

Det är ju inte allt för ofta vår
stad får stå för rusthållet vid en
dylik tävlan. Särskilt erinrar man
sig gärna vår egen förenings ihär-
diga strävan om att få terrängmäs-
terskapet hit. Men nix! Dylika ar-
rangemang förvisas i de allra flesta
fall så långt som möjligt bort från
vår horisont. ,
Hur det nu var kunde höga veder-

börande inte längre slå dövörat till
för Göteborgs envishet, och för att
göra oss till viljes förlades alltså
femkampen och 20 km.-tävlingen
hit. |
Att det ena av mästerskapen

skulle stanna här, var det ingen som

vågade sätta allt för stor tro till.
Magnusson hade ju liten eller så
gott som ingen träning för en dylik
tävling. Erik Larsson hade däre-
mot varit i form, men ansågs väl av
kännarne ännu något för ”färsk”
att försöka lura de mera fullfjädra-

de stockholms- och andra löpare.
Alltnog, tävlingen fick en för oss

oväntad, men så mycket mera gläd-
jande utgång, i det Verner Magnus-
son utan allt för stort besvär ”pal-
lade” åe 20 km. fortare än alla de
andra. och vann loppet på cen tid,

som f'rut aldrig uppnåtts av någon
svensk löpare på landsväg. Erik
T.arsson hävdade mycket elegantsitt
nyvunna rykte och belade fjärde
platsen, endast ett tiotal meter ef-

ter Lundström från Hovet, en av
aspiranterna på segerkransen. En
stund efter Larsson kom Sjösten
”klivande””, läckert och obesvärat,
just så som man önskar se en lång-
distansare.

Allas vår Boyser som också var
med, mäste till förid »v håll se sig
nödsakad att lämna sällskapet och
i bil förskaffa sig till Göteborg. Det
är något högst ovanligt att Boysen
går ur en tävling, och man kan va-
ra övertygad om att då han gördet,
är det tvingande orsaker.

" Då löparna, som startade vid Bo-
hus, begåvo sig i väg på sitt kno-
giga värv, blåste en frisk bris, kom-
mande från styrbords akter om
tvärs. I sådant sällskap köres all-
tid ohyggligt, så även nu. När för-
sta milen passerades och Magnus-
son fått ledningen, noterades tiden
till 32,50. Redan då hade de övriga
måst släppa något, Magnusson fort-
satte i samma mördande tempo för
att vid målet vara c:a 400 met. före
andra man. Med mer eller mindre
luckor anlände de övriga, Mattsson,,
Kinn och Boysen prbil, vilket mer
än väl bevisar huru hård löpningen
varit. Så mycket mer hedrande var
Magnussons prestation.

Prislistan i sin helhet fick följan-
de utseende:

1. Verner Magnusson, Gbg, 1,07,17
2/s0

2. H. Schuster, Kramfors, 1,08,30.

3. E. Lundström, Fredrikshov,
1,09,33.

4. E. Larsson, Gbg, 1,09,30.
5. H. Sjösten, Gbg, 1,10,50.
6. Alg. Johansson, Fredrikshov,

oo WD,
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T.arsson hävdade mycket elegantsitt
nyvunna rykte och belade fjärde
platsen, endast ett tiotal meter ef-

ter Lundström från Hovet, en av
aspiranterna på segerkransen. En
stund efter Larsson kom Sjösten
”klivande””, läckert och obesvärat,
just så som man önskar se en lång-
distansare.

Allas vår Boyser som också var
med, mäste till förid »v håll se sig
nödsakad att lämna sällskapet och
i bil förskaffa sig till Göteborg. Det
är något högst ovanligt att Boysen
går ur en tävling, och man kan va-
ra övertygad om att då han gördet,
är det tvingande orsaker.

" Då löparna, som startade vid Bo-
hus, begåvo sig i väg på sitt kno-
giga värv, blåste en frisk bris, kom-
mande från styrbords akter om
tvärs. I sådant sällskap köres all-
tid ohyggligt, så även nu. När för-
sta milen passerades och Magnus-
son fått ledningen, noterades tiden
till 32,50. Redan då hade de övriga
måst släppa något, Magnusson fort-
satte i samma mördande tempo för
att vid målet vara c:a 400 met. före
andra man. Med mer eller mindre
luckor anlände de övriga, Mattsson,,
Kinn och Boysen prbil, vilket mer
än väl bevisar huru hård löpningen
varit. Så mycket mer hedrande var
Magnussons prestation.

Prislistan i sin helhet fick följan-
de utseende:

1. Verner Magnusson, Gbg, 1,07,17
2/s0

2. H. Schuster, Kramfors, 1,08,30.

3. E. Lundström, Fredrikshov,
1,09,33.

4. E. Larsson, Gbg, 1,09,30.
5. H. Sjösten, Gbg, 1,10,50.
6. Alg. Johansson, Fredrikshov,

oo WD,

Hört och sett vid loppet.

Mattsson: Nog trodde jag att
Magnusson skulle vinna, fast tid-
ningarna inte nämnt honom. Men
det var synd att mitt rekord ram-
lade.

Magnusson: Jag låg bara å lura-
de på Matte, men så när ja” fick se
honom i bilen ramla” en sten från
hjärtat. Å förresten trodde ja inte
själv att ja” skulle vinna. Ja” har
ju inte tränat något. Ja” va” uppe
kl. 6 i morse å sprang terräng, så
då kan du tänka dej.
Boysen: Jag tänkte som så att det

var bäst att ta” Mattsson och Kinn
medi bilen, annars kanske dom klår

Verner.

När Larsson vid Bohus skulle be-
kanta sig med gänget befanns det
att en av K. S. gamla pojkar fanns
bland stockholmarne, Alg. Johans-
son, här nere gemenligen kallad
”hästslaktaren ”. Han är välbeställd
sergeant vid Kav. I och slukar kilo-
meter för ”Hovet””.

x

Vid den lilla kollation som ar-
rangörerna anordnat för deltagarna,
blev Magnusson på det mest hjärt-
liga sätt hyllad, icke minst av sina
konkurrenter. När det lidit en
stund och kaffet serverats lossades
tungornas band, och Magnusson vi-
sade då att han är lika snabb i tung-
an som i benen. På sitt vanliga
uppsluppna sätt ”drog” han åtskil-
liga anekdoter från div. tävlingar,
väl sekunderad av de andra löpar-
och femkampspamparne.

D. S.

FOTBOLLSKÄNGOR
Löp- & Hoppskor
Prima engelskt fabrikat

Husqvarna Fabrikslager,
Södra Hamngatan 33.

 

   

6 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

”Z” alias gamla L. S. Zackrisson,
höll ett med lovord späckat anföran-
de om vår förening och dess arbete.

T. o. m. tävlingsledaren, Rothen-
berg, vilken varit med om litet av
varje, hade kunnat inhösta ett
3:dje pris om han deltagit. Hans
kast vid returneringen av spjuten

räckte alltså till för en dylik pla-
eering.

Under fästen anordnades en tipp-
ningstävlan hur det gått för fotbolls-
laget, som samma dag spelade mot
”Djurgården ” i Stockholm. Insats
50 öre, 19 deltagare, kr. 9:50. Sum-
mantillföll Holsner som var den en-
de som tippat rätt. I övrigt voro
tipsen (första siffran är Kamrater-

nas, andra Dj.) :
Rothenberg 5—1, G Wahlgren 5—

2, Manne Lundström 4—2, Svenne
Lundgren 1—1, E. Sundblad 3—1,
Berglund 1—2, D:r Rubensson 2—1,
Boysen 2—1, E. Larsson 4—0, Zack-

risson 3—0, Kronberg 3—1, G. Mag-
nusson 1—0, Forsberg 1—2, Gösta
Wahlgren 1—1, Holsner 4—1, Lar-
sen 2—1, Nyman 3—2, Vohralik 1—
2, Ceve 1—2.
Det var en överväldigande majo-

ritet som höll på laget, som sig bor-
de vara.

G. W.

Då "Verner" blev mästare.

Göteborg och Örgryte I. S. hade i
år lyckliggjorts med att anordna
årets tävlan om 20 km. mästerska-
pet.

Det är ju inte allt för ofta vår
stad får stå för rusthållet vid en
dylik tävlan. Särskilt erinrar man
sig gärna vår egen förenings ihär-
diga strävan om att få terrängmäs-
terskapet hit. Men nix! Dylika ar-
rangemang förvisas i de allra flesta
fall så långt som möjligt bort från
vår horisont. ,
Hur det nu var kunde höga veder-

börande inte längre slå dövörat till
för Göteborgs envishet, och för att
göra oss till viljes förlades alltså
femkampen och 20 km.-tävlingen
hit. |
Att det ena av mästerskapen

skulle stanna här, var det ingen som

vågade sätta allt för stor tro till.
Magnusson hade ju liten eller så
gott som ingen träning för en dylik
tävling. Erik Larsson hade däre-
mot varit i form, men ansågs väl av
kännarne ännu något för ”färsk”
att försöka lura de mera fullfjädra-

de stockholms- och andra löpare.
Alltnog, tävlingen fick en för oss

oväntad, men så mycket mera gläd-
jande utgång, i det Verner Magnus-
son utan allt för stort besvär ”pal-
lade” åe 20 km. fortare än alla de
andra. och vann loppet på cen tid,

som f'rut aldrig uppnåtts av någon
svensk löpare på landsväg. Erik
T.arsson hävdade mycket elegantsitt
nyvunna rykte och belade fjärde
platsen, endast ett tiotal meter ef-

ter Lundström från Hovet, en av
aspiranterna på segerkransen. En
stund efter Larsson kom Sjösten
”klivande””, läckert och obesvärat,
just så som man önskar se en lång-
distansare.

Allas vår Boyser som också var
med, mäste till förid »v håll se sig
nödsakad att lämna sällskapet och
i bil förskaffa sig till Göteborg. Det
är något högst ovanligt att Boysen
går ur en tävling, och man kan va-
ra övertygad om att då han gördet,
är det tvingande orsaker.

" Då löparna, som startade vid Bo-
hus, begåvo sig i väg på sitt kno-
giga värv, blåste en frisk bris, kom-
mande från styrbords akter om
tvärs. I sådant sällskap köres all-
tid ohyggligt, så även nu. När för-
sta milen passerades och Magnus-
son fått ledningen, noterades tiden
till 32,50. Redan då hade de övriga
måst släppa något, Magnusson fort-
satte i samma mördande tempo för
att vid målet vara c:a 400 met. före
andra man. Med mer eller mindre
luckor anlände de övriga, Mattsson,,
Kinn och Boysen prbil, vilket mer
än väl bevisar huru hård löpningen
varit. Så mycket mer hedrande var
Magnussons prestation.

Prislistan i sin helhet fick följan-
de utseende:

1. Verner Magnusson, Gbg, 1,07,17
2/s0

2. H. Schuster, Kramfors, 1,08,30.

3. E. Lundström, Fredrikshov,
1,09,33.

4. E. Larsson, Gbg, 1,09,30.
5. H. Sjösten, Gbg, 1,10,50.
6. Alg. Johansson, Fredrikshov,

oo WD,

Hört och sett vid loppet.

Mattsson: Nog trodde jag att
Magnusson skulle vinna, fast tid-
ningarna inte nämnt honom. Men
det var synd att mitt rekord ram-
lade.

Magnusson: Jag låg bara å lura-
de på Matte, men så när ja” fick se
honom i bilen ramla” en sten från
hjärtat. Å förresten trodde ja inte
själv att ja” skulle vinna. Ja” har
ju inte tränat något. Ja” va” uppe
kl. 6 i morse å sprang terräng, så
då kan du tänka dej.
Boysen: Jag tänkte som så att det

var bäst att ta” Mattsson och Kinn
medi bilen, annars kanske dom klår

Verner.

När Larsson vid Bohus skulle be-
kanta sig med gänget befanns det
att en av K. S. gamla pojkar fanns
bland stockholmarne, Alg. Johans-
son, här nere gemenligen kallad
”hästslaktaren ”. Han är välbeställd
sergeant vid Kav. I och slukar kilo-
meter för ”Hovet””.

x

Vid den lilla kollation som ar-
rangörerna anordnat för deltagarna,
blev Magnusson på det mest hjärt-
liga sätt hyllad, icke minst av sina
konkurrenter. När det lidit en
stund och kaffet serverats lossades
tungornas band, och Magnusson vi-
sade då att han är lika snabb i tung-
an som i benen. På sitt vanliga
uppsluppna sätt ”drog” han åtskil-
liga anekdoter från div. tävlingar,
väl sekunderad av de andra löpar-
och femkampspamparne.

D. S.

FOTBOLLSKÄNGOR
Löp- & Hoppskor
Prima engelskt fabrikat

Husqvarna Fabrikslager,
Södra Hamngatan 33.
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oo WD,
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Verner.

När Larsson vid Bohus skulle be-
kanta sig med gänget befanns det
att en av K. S. gamla pojkar fanns
bland stockholmarne, Alg. Johans-
son, här nere gemenligen kallad
”hästslaktaren ”. Han är välbeställd
sergeant vid Kav. I och slukar kilo-
meter för ”Hovet””.

x

Vid den lilla kollation som ar-
rangörerna anordnat för deltagarna,
blev Magnusson på det mest hjärt-
liga sätt hyllad, icke minst av sina
konkurrenter. När det lidit en
stund och kaffet serverats lossades
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sade då att han är lika snabb i tung-
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FOTBOLLSKÄNGOR
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Prima engelskt fabrikat

Husqvarna Fabrikslager,
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Internationellt o, Distrikts- Våra dyrgripar och: deras historia.

mästerskap å Walhalla.

Söndagen den 22 maj blev den
egentliga, eller stora, idrottens för-
sta dag. Örgryte hade vågat sig på
experimentet att med kapplöpnin-
gar och fotbollsmateh konkurrera
med allmän idrott, en konkurrens
som slog ganska väl ut. Ty först
som sist kunde konstateras att så
mycket folk har icke den allmänna
idrotten samlat pålång tid.

Dragplåstret var givetvis finnen
Nurmi och ”hela Sverges Back-
man ”, vilka skulle pröva sina kraf-

ter på 5,000 meter. Naturligtvis ha-
de man väntat sig en ”nervpirren-
de” kamp, men därav blev intet, ty
Backman var ännu inte färdig med

sin träning, och måste släppa finnen
nära nog ett helt varv före sig. Nå-
gon sensationell löpning blev det

alltså inte, men oaktat den dåliga
pace finnen erhöll löptes ändock di-
stansen på 14,53, vilken tid med en-

dast sjutton sekunder överstiger
Kohlemainens världsrekord. Nurmi
tappade vid åttonde varvet sin ena
sko, vilket ju var ett avsevärt mi-
nus för ernående av rekordtid.
De andra loppentilldrog sig icke

på långt när sådant intresse som
5,000. Möjligen 20,000 meterslöpar-
ne, som tävlade om Distriktsmäster-
skapet. Detta lopp startades från
Bohus och ägde rum i en hård mot-
vind, som stack de deltagande rätt
1 ansiktet under hela loppet. Så
nog fingo de svalka, mer än vad
som var bra för tiden.
som även förra året lade beslag på

detta mästerskap, försvarade det

med glans på en tid av 1 tim. 13 min.
Som andre man inkom Adolf Jo-
hansson och som tredje Sjösten.
samtliga från Kamraterna.
Det övriga programmet utfylldes

med en del stafettlöpningar för
skolungdom och damer samt 800 me-
ter för idrottsmän samt 4X100 och
4<400 för idrottsmän. Båda sta-
fettloppen gingo till Örgryte, tack
vare en slarvig växlingsmanöver och
oförståndiga löpningar av våra poj-
kar. Läggdetta på minnet, Kam-
rater!

Omedelbart efter tävlingarne vid-
tog en ganska oansenlig prisutdel-
ning, varefter arrangörer och gäster

i bästa samförstånd gjorde slut på
inkomsten vid en supé i Trädgårds-
föreningen.

G. W.

Larsson,

 
III.

Valhallakannan.

Örgryte I. S. som till 1913 års
internationella tävlingar anskaffat
ett ganska stort antal av vandrings-
pris, hade också då bland dyrgripar-
na ovanstående vackra pokal, skänkt
av dir. M. Lyckholm och uppsatt till
lagtävlan (3-mannalag) å 5,000 me-
ter.

En sådan praktfull pjes lekte gi-
vetvis våra långdistanslöpare i hå-
gen, och med en viss förväntan mot-
sågs den dag då tävlingen om priset
skulle gå av stapeln. Efter en tid
av orolig väntan kom så den stora
dagen, men vilken besvikelse blev
det icke för våra pojkar, då de fingo

sc sig slagna, om än knappt, av Ör-
gryte.

Enhelig ed svors att till komman-
de år bättre lägga manken till och
se, vid andra tävlingen om densam-
ma togo vi genom V. Olsson, V. Mag-
nusson och Ad. Johansson med glans
en inteckning i dyrgripen.
Även det därpå följande året —

1914 — lyckades våra deltagare,
denna gång Erik Backman, Josef
Holsner och T. Falk få en andra in-
teckning i priset.
Nu gällde det alltså huruvida vi

även 1915 skulle kunna erövra det,
och då för alltid. Men Örgryte, som
till varje pris ville förhindra det
vackra prisets försvinnande, hade
till detta år bjudit ner I. F. Linnéas, -
då ganska goda lag. Till stor sorg
för oss fick priset i och med denna
tävling åkatill Stockholm.
Så blev ock fallet 1916 och 1917,

då Fredrikshovs fruktade mannar
två är i rad lade beslag på pokalen.
Nu voro goda råd dyra. Allt vad

föreningen ägde av löpare mobilise-
rades, tränades och masserades.

Hovet, som tydligen föresatt sig
att införliva pokalen bland sina
dyrgripar, hade anmält ett lag, på
papperet fruktansvärt starkt. Även
vårt lag artade sig ganska gott, och
till stor och berättigad glädje för-
visade våra mannar Backman, Ver-
ner Magnusson och Erik Larsson,
Fredrikshovarne till andra plats,
därmed för alltid erövrande priset.

Detta, som ärdet första ”stora””

pris vår energiska löpartrupp eröv-
rade, har ju sedan under årens lopp
följts av flera, till vilka vi vid till-
fälle skola återkomma.

Pekka.

Avilera för nya medlemmar
 

Prima Kö

 

tt & Fläsk
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Färska Charkuterivaror

finnes dagligen uti

Erik Svenssons Kött- & Fläskaffär
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skolungdom och damer samt 800 me-
ter för idrottsmän samt 4X100 och
4<400 för idrottsmän. Båda sta-
fettloppen gingo till Örgryte, tack
vare en slarvig växlingsmanöver och
oförståndiga löpningar av våra poj-
kar. Läggdetta på minnet, Kam-
rater!

Omedelbart efter tävlingarne vid-
tog en ganska oansenlig prisutdel-
ning, varefter arrangörer och gäster

i bästa samförstånd gjorde slut på
inkomsten vid en supé i Trädgårds-
föreningen.

G. W.

Larsson,

 
III.

Valhallakannan.

Örgryte I. S. som till 1913 års
internationella tävlingar anskaffat
ett ganska stort antal av vandrings-
pris, hade också då bland dyrgripar-
na ovanstående vackra pokal, skänkt
av dir. M. Lyckholm och uppsatt till
lagtävlan (3-mannalag) å 5,000 me-
ter.

En sådan praktfull pjes lekte gi-
vetvis våra långdistanslöpare i hå-
gen, och med en viss förväntan mot-
sågs den dag då tävlingen om priset
skulle gå av stapeln. Efter en tid
av orolig väntan kom så den stora
dagen, men vilken besvikelse blev
det icke för våra pojkar, då de fingo

sc sig slagna, om än knappt, av Ör-
gryte.

Enhelig ed svors att till komman-
de år bättre lägga manken till och
se, vid andra tävlingen om densam-
ma togo vi genom V. Olsson, V. Mag-
nusson och Ad. Johansson med glans
en inteckning i dyrgripen.
Även det därpå följande året —

1914 — lyckades våra deltagare,
denna gång Erik Backman, Josef
Holsner och T. Falk få en andra in-
teckning i priset.
Nu gällde det alltså huruvida vi

även 1915 skulle kunna erövra det,
och då för alltid. Men Örgryte, som
till varje pris ville förhindra det
vackra prisets försvinnande, hade
till detta år bjudit ner I. F. Linnéas, -
då ganska goda lag. Till stor sorg
för oss fick priset i och med denna
tävling åkatill Stockholm.
Så blev ock fallet 1916 och 1917,

då Fredrikshovs fruktade mannar
två är i rad lade beslag på pokalen.
Nu voro goda råd dyra. Allt vad

föreningen ägde av löpare mobilise-
rades, tränades och masserades.

Hovet, som tydligen föresatt sig
att införliva pokalen bland sina
dyrgripar, hade anmält ett lag, på
papperet fruktansvärt starkt. Även
vårt lag artade sig ganska gott, och
till stor och berättigad glädje för-
visade våra mannar Backman, Ver-
ner Magnusson och Erik Larsson,
Fredrikshovarne till andra plats,
därmed för alltid erövrande priset.

Detta, som ärdet första ”stora””

pris vår energiska löpartrupp eröv-
rade, har ju sedan under årens lopp
följts av flera, till vilka vi vid till-
fälle skola återkomma.

Pekka.

Avilera för nya medlemmar
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Söndagen den 22 maj blev den
egentliga, eller stora, idrottens för-
sta dag. Örgryte hade vågat sig på
experimentet att med kapplöpnin-
gar och fotbollsmateh konkurrera
med allmän idrott, en konkurrens
som slog ganska väl ut. Ty först
som sist kunde konstateras att så
mycket folk har icke den allmänna
idrotten samlat pålång tid.

Dragplåstret var givetvis finnen
Nurmi och ”hela Sverges Back-
man ”, vilka skulle pröva sina kraf-

ter på 5,000 meter. Naturligtvis ha-
de man väntat sig en ”nervpirren-
de” kamp, men därav blev intet, ty
Backman var ännu inte färdig med

sin träning, och måste släppa finnen
nära nog ett helt varv före sig. Nå-
gon sensationell löpning blev det

alltså inte, men oaktat den dåliga
pace finnen erhöll löptes ändock di-
stansen på 14,53, vilken tid med en-

dast sjutton sekunder överstiger
Kohlemainens världsrekord. Nurmi
tappade vid åttonde varvet sin ena
sko, vilket ju var ett avsevärt mi-
nus för ernående av rekordtid.
De andra loppentilldrog sig icke

på långt när sådant intresse som
5,000. Möjligen 20,000 meterslöpar-
ne, som tävlade om Distriktsmäster-
skapet. Detta lopp startades från
Bohus och ägde rum i en hård mot-
vind, som stack de deltagande rätt
1 ansiktet under hela loppet. Så
nog fingo de svalka, mer än vad
som var bra för tiden.
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Hovet, som tydligen föresatt sig
att införliva pokalen bland sina
dyrgripar, hade anmält ett lag, på
papperet fruktansvärt starkt. Även
vårt lag artade sig ganska gott, och
till stor och berättigad glädje för-
visade våra mannar Backman, Ver-
ner Magnusson och Erik Larsson,
Fredrikshovarne till andra plats,
därmed för alltid erövrande priset.

Detta, som ärdet första ”stora””

pris vår energiska löpartrupp eröv-
rade, har ju sedan under årens lopp
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mästerskap å Walhalla.

Söndagen den 22 maj blev den
egentliga, eller stora, idrottens för-
sta dag. Örgryte hade vågat sig på
experimentet att med kapplöpnin-
gar och fotbollsmateh konkurrera
med allmän idrott, en konkurrens
som slog ganska väl ut. Ty först
som sist kunde konstateras att så
mycket folk har icke den allmänna
idrotten samlat pålång tid.

Dragplåstret var givetvis finnen
Nurmi och ”hela Sverges Back-
man ”, vilka skulle pröva sina kraf-

ter på 5,000 meter. Naturligtvis ha-
de man väntat sig en ”nervpirren-
de” kamp, men därav blev intet, ty
Backman var ännu inte färdig med

sin träning, och måste släppa finnen
nära nog ett helt varv före sig. Nå-
gon sensationell löpning blev det

alltså inte, men oaktat den dåliga
pace finnen erhöll löptes ändock di-
stansen på 14,53, vilken tid med en-

dast sjutton sekunder överstiger
Kohlemainens världsrekord. Nurmi
tappade vid åttonde varvet sin ena
sko, vilket ju var ett avsevärt mi-
nus för ernående av rekordtid.
De andra loppentilldrog sig icke

på långt när sådant intresse som
5,000. Möjligen 20,000 meterslöpar-
ne, som tävlade om Distriktsmäster-
skapet. Detta lopp startades från
Bohus och ägde rum i en hård mot-
vind, som stack de deltagande rätt
1 ansiktet under hela loppet. Så
nog fingo de svalka, mer än vad
som var bra för tiden.
som även förra året lade beslag på

detta mästerskap, försvarade det

med glans på en tid av 1 tim. 13 min.
Som andre man inkom Adolf Jo-
hansson och som tredje Sjösten.
samtliga från Kamraterna.
Det övriga programmet utfylldes

med en del stafettlöpningar för
skolungdom och damer samt 800 me-
ter för idrottsmän samt 4X100 och
4<400 för idrottsmän. Båda sta-
fettloppen gingo till Örgryte, tack
vare en slarvig växlingsmanöver och
oförståndiga löpningar av våra poj-
kar. Läggdetta på minnet, Kam-
rater!

Omedelbart efter tävlingarne vid-
tog en ganska oansenlig prisutdel-
ning, varefter arrangörer och gäster

i bästa samförstånd gjorde slut på
inkomsten vid en supé i Trädgårds-
föreningen.

G. W.

Larsson,

 
III.

Valhallakannan.
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Nu gällde det alltså huruvida vi

även 1915 skulle kunna erövra det,
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Det finns knölar, Sofi.

Det är inte vi själva, som hittat på
dennalilla finurliga rubrik. Den är

hämtad ur ”Hammarby-Bladets”” se-

naste nummer och knölarne de äro
vi, de. ”Kollegan” kännersig nämli-

gen djupt upprörd över att vi inte

kunna uppskatta Hammarbypojkar-

nas primitiva fotboll. Bladet kän-

ner sig också i den goda tonens in-

tresse illa berörd av att ordet ”smoc-

kor” råkat komma med i vårt om-

nämnande av matehen Göteborgs-

kamraterna—Hammarby i Stock-
holm. Vi medge villigt att ordet in-
te är fint. För att inte väcka anstöt

hos finkänsliga naturer komma vi
också att strängeligen tillhålla våra
medarbetare att om möjligt undvika
denna populära benämning på en

företeelse, som det tappra Hammar-
bylaget i år ganska bra lyckats slip-
pa ifrån.

Om man finge tro Hammarbybla-

det så skulle föreningen gå samma
öde till mötes som drabbat så mån-
oa stora män: att gå obeaktade ge-

nomlivet. Så mycken jämmer å la
förföljd oskuld som Hammarbybla-

det låter ösa ut i sina spalter på ett
par tre olika ställen, tycker man
skulle vara oförenligt med denna för

sin ungdomsfriskhet kända klubb.

Hammarby var inte riktigt med när
krutet uppfanns, annars skulle vi

kunna berätta åtskilligt om alla de

trakasserier och elakheter som en

viss Göteborgsklubb på sin tid var
utsatt för. Sånt endast stålsätter
viljan. Så inte har Hammarby or-
sak att hänga läpp, somi alla fall
står högt i gunst hos höga vederbö-

rande och ägnas helsidor i fackpres-
sen.

Men Hammarbybesitter också en

upphöjd själ. Den slår sig för sitt
bröst och säger på tal om kritik: ”Vi
äro dock själva för stora gentlemän
att misstänka något av våra mot-

ståndare för att inte vara ute i fullt

lovliga ärenden; vår stolthet förbju-
der oss någon sådan misstanke””.

Vilket ädelt och upplyftande före-
döme ge inte dessa idrottens sanna

gentlemän, som äro samlade på hög
i [llammarby. Denna utflykt i den
verkliga idealitetens rymder varar

tyvärr endast några få rader. 'Ty
hör: ”Vi Hammarbypojkar skola al-
drig låta nedslå oss av småsinne el-

ler oärlighet.” Några sidor
längre fram blir det pannkaka av
hela idealiteten och bockfoten stic-

ker fram i en del fula insinuationer

(se ett citat nedan '!). Skall man an-

vända stora fraser bör man göra det

med förstånd.

”Färth, sei gegrässt!”

Vi äro imte behäftade med klep-

tomani, men vidgå i alla fall att vi

stulit även denna lilla rubrik från

Hammarbybladet. Rubriken är på
tyska och betyder något som ”Färth,
var hälsad I. Den står över en ar-

tikel, som fyller en hel sida (helsi-

dorna börja bli populära) och är un-

dertecknad av ”Hela Hammarby ””.

Ur detta apoteos till den tyska skyt-
tegravsfotbollens främsta banérföra-

re må följande dråpliga citat räd-

das: Knappast några idrottsmän ha

kommit till oss så misskrediterade
och sedan bevisat en av småsinne och

avundsjuka alstrad förföljelses ove-
derhäftiga och lumpna innebörd.”

Hur var det Jonsson sa” till sin
fru på teatern: Det finnes knölar,

Sofi, sa” han. Eller kanske Ham-

marby inte vet att Göteborgspressen
var fullkomligt ense sins emellan

och med publiken att fördöma tys-

karnas råheter? Respektabelt folk
på läktaren ropade ”fy!” av alla
krafter och någonting sådant gört.
0. m. göteborgaren icke utan skäl.

Sedan beklagar ”Hela Hammar-
by” att ”Ni (Färth) i rädslan för
att få Stockholmspubliken emot E-
der icke vågade ”släppa på” och
verkligen visa vad Ni kunna”.

Gott sei dank! Hammarby kan

tacka sin himmelske pappa för att

tyskarne inte ”släppte på”. Då
kanske helsidantorkatin.

Artikeln innehåller en hel del an-

dra omedvetna roligheter och bl. a.

säger den sig ”sätta stort värde på
det sympatiska och finasätt, på vil-
ket T. T. helade det ”sår”, Idrotts-
bladets Göteborgsredaktion — må-

hända omedvetet — tillfogade våra

gäster”. .

T. T. är en trevlig och mångkun-

nig man. Utan tvivel. Men för att
hela de sår de tyska gästerna tillfo-

gade våra pojkar här nere räcker

han dockinte till. En utexaminerad

läkare med god praktik i behandling
av henbrott, sårnader och ömma

svullnader hade gjort bättre nytta.

Medlemsavgifterna inom

I. F. CK.äro:

Årsavgift, över J8 år Kr. 5.—

18 år ,, 3

50.—

9 under

Ständig medlemsavgift

OBS! Medlemsbladet 1921 utsändes en-

dast till dem, som inbetalt medlems-

avgiften.

 

Karl Törnqvist & C2 Skrädderietablissement
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hela idealiteten och bockfoten stic-

ker fram i en del fula insinuationer

(se ett citat nedan '!). Skall man an-

vända stora fraser bör man göra det

med förstånd.

”Färth, sei gegrässt!”

Vi äro imte behäftade med klep-

tomani, men vidgå i alla fall att vi

stulit även denna lilla rubrik från

Hammarbybladet. Rubriken är på
tyska och betyder något som ”Färth,
var hälsad I. Den står över en ar-

tikel, som fyller en hel sida (helsi-

dorna börja bli populära) och är un-

dertecknad av ”Hela Hammarby ””.

Ur detta apoteos till den tyska skyt-
tegravsfotbollens främsta banérföra-

re må följande dråpliga citat räd-

das: Knappast några idrottsmän ha

kommit till oss så misskrediterade
och sedan bevisat en av småsinne och

avundsjuka alstrad förföljelses ove-
derhäftiga och lumpna innebörd.”

Hur var det Jonsson sa” till sin
fru på teatern: Det finnes knölar,

Sofi, sa” han. Eller kanske Ham-

marby inte vet att Göteborgspressen
var fullkomligt ense sins emellan

och med publiken att fördöma tys-

karnas råheter? Respektabelt folk
på läktaren ropade ”fy!” av alla
krafter och någonting sådant gört.
0. m. göteborgaren icke utan skäl.

Sedan beklagar ”Hela Hammar-
by” att ”Ni (Färth) i rädslan för
att få Stockholmspubliken emot E-
der icke vågade ”släppa på” och
verkligen visa vad Ni kunna”.

Gott sei dank! Hammarby kan

tacka sin himmelske pappa för att

tyskarne inte ”släppte på”. Då
kanske helsidantorkatin.

Artikeln innehåller en hel del an-

dra omedvetna roligheter och bl. a.

säger den sig ”sätta stort värde på
det sympatiska och finasätt, på vil-
ket T. T. helade det ”sår”, Idrotts-
bladets Göteborgsredaktion — må-

hända omedvetet — tillfogade våra

gäster”. .

T. T. är en trevlig och mångkun-

nig man. Utan tvivel. Men för att
hela de sår de tyska gästerna tillfo-

gade våra pojkar här nere räcker

han dockinte till. En utexaminerad

läkare med god praktik i behandling
av henbrott, sårnader och ömma

svullnader hade gjort bättre nytta.

Medlemsavgifterna inom

I. F. CK.äro:

Årsavgift, över J8 år Kr. 5.—

18 år ,, 3
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Det finns knölar, Sofi.

Det är inte vi själva, som hittat på
dennalilla finurliga rubrik. Den är

hämtad ur ”Hammarby-Bladets”” se-

naste nummer och knölarne de äro
vi, de. ”Kollegan” kännersig nämli-

gen djupt upprörd över att vi inte

kunna uppskatta Hammarbypojkar-

nas primitiva fotboll. Bladet kän-

ner sig också i den goda tonens in-

tresse illa berörd av att ordet ”smoc-

kor” råkat komma med i vårt om-

nämnande av matehen Göteborgs-

kamraterna—Hammarby i Stock-
holm. Vi medge villigt att ordet in-
te är fint. För att inte väcka anstöt

hos finkänsliga naturer komma vi
också att strängeligen tillhålla våra
medarbetare att om möjligt undvika
denna populära benämning på en

företeelse, som det tappra Hammar-
bylaget i år ganska bra lyckats slip-
pa ifrån.

Om man finge tro Hammarbybla-

det så skulle föreningen gå samma
öde till mötes som drabbat så mån-
oa stora män: att gå obeaktade ge-

nomlivet. Så mycken jämmer å la
förföljd oskuld som Hammarbybla-

det låter ösa ut i sina spalter på ett
par tre olika ställen, tycker man
skulle vara oförenligt med denna för

sin ungdomsfriskhet kända klubb.

Hammarby var inte riktigt med när
krutet uppfanns, annars skulle vi

kunna berätta åtskilligt om alla de

trakasserier och elakheter som en

viss Göteborgsklubb på sin tid var
utsatt för. Sånt endast stålsätter
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sak att hänga läpp, somi alla fall
står högt i gunst hos höga vederbö-
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Hur var det Jonsson sa” till sin
fru på teatern: Det finnes knölar,

Sofi, sa” han. Eller kanske Ham-

marby inte vet att Göteborgspressen
var fullkomligt ense sins emellan

och med publiken att fördöma tys-

karnas råheter? Respektabelt folk
på läktaren ropade ”fy!” av alla
krafter och någonting sådant gört.
0. m. göteborgaren icke utan skäl.

Sedan beklagar ”Hela Hammar-
by” att ”Ni (Färth) i rädslan för
att få Stockholmspubliken emot E-
der icke vågade ”släppa på” och
verkligen visa vad Ni kunna”.

Gott sei dank! Hammarby kan

tacka sin himmelske pappa för att

tyskarne inte ”släppte på”. Då
kanske helsidantorkatin.

Artikeln innehåller en hel del an-

dra omedvetna roligheter och bl. a.

säger den sig ”sätta stort värde på
det sympatiska och finasätt, på vil-
ket T. T. helade det ”sår”, Idrotts-
bladets Göteborgsredaktion — må-

hända omedvetet — tillfogade våra

gäster”. .

T. T. är en trevlig och mångkun-

nig man. Utan tvivel. Men för att
hela de sår de tyska gästerna tillfo-

gade våra pojkar här nere räcker

han dockinte till. En utexaminerad

läkare med god praktik i behandling
av henbrott, sårnader och ömma

svullnader hade gjort bättre nytta.

Medlemsavgifterna inom

I. F. CK.äro:

Årsavgift, över J8 år Kr. 5.—

18 år ,, 3

50.—

9 under

Ständig medlemsavgift

OBS! Medlemsbladet 1921 utsändes en-

dast till dem, som inbetalt medlems-

avgiften.
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Det finns knölar, Sofi.

Det är inte vi själva, som hittat på
dennalilla finurliga rubrik. Den är

hämtad ur ”Hammarby-Bladets”” se-

naste nummer och knölarne de äro
vi, de. ”Kollegan” kännersig nämli-

gen djupt upprörd över att vi inte

kunna uppskatta Hammarbypojkar-

nas primitiva fotboll. Bladet kän-

ner sig också i den goda tonens in-

tresse illa berörd av att ordet ”smoc-

kor” råkat komma med i vårt om-

nämnande av matehen Göteborgs-

kamraterna—Hammarby i Stock-
holm. Vi medge villigt att ordet in-
te är fint. För att inte väcka anstöt

hos finkänsliga naturer komma vi
också att strängeligen tillhålla våra
medarbetare att om möjligt undvika
denna populära benämning på en

företeelse, som det tappra Hammar-
bylaget i år ganska bra lyckats slip-
pa ifrån.

Om man finge tro Hammarbybla-

det så skulle föreningen gå samma
öde till mötes som drabbat så mån-
oa stora män: att gå obeaktade ge-

nomlivet. Så mycken jämmer å la
förföljd oskuld som Hammarbybla-

det låter ösa ut i sina spalter på ett
par tre olika ställen, tycker man
skulle vara oförenligt med denna för

sin ungdomsfriskhet kända klubb.

Hammarby var inte riktigt med när
krutet uppfanns, annars skulle vi

kunna berätta åtskilligt om alla de

trakasserier och elakheter som en

viss Göteborgsklubb på sin tid var
utsatt för. Sånt endast stålsätter
viljan. Så inte har Hammarby or-
sak att hänga läpp, somi alla fall
står högt i gunst hos höga vederbö-

rande och ägnas helsidor i fackpres-
sen.

Men Hammarbybesitter också en

upphöjd själ. Den slår sig för sitt
bröst och säger på tal om kritik: ”Vi
äro dock själva för stora gentlemän
att misstänka något av våra mot-

ståndare för att inte vara ute i fullt

lovliga ärenden; vår stolthet förbju-
der oss någon sådan misstanke””.

Vilket ädelt och upplyftande före-
döme ge inte dessa idrottens sanna

gentlemän, som äro samlade på hög
i [llammarby. Denna utflykt i den
verkliga idealitetens rymder varar

tyvärr endast några få rader. 'Ty
hör: ”Vi Hammarbypojkar skola al-
drig låta nedslå oss av småsinne el-

ler oärlighet.” Några sidor
längre fram blir det pannkaka av
hela idealiteten och bockfoten stic-

ker fram i en del fula insinuationer

(se ett citat nedan '!). Skall man an-

vända stora fraser bör man göra det

med förstånd.

”Färth, sei gegrässt!”

Vi äro imte behäftade med klep-

tomani, men vidgå i alla fall att vi

stulit även denna lilla rubrik från

Hammarbybladet. Rubriken är på
tyska och betyder något som ”Färth,
var hälsad I. Den står över en ar-

tikel, som fyller en hel sida (helsi-

dorna börja bli populära) och är un-

dertecknad av ”Hela Hammarby ””.
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Juniorettan—Elfsborgs

juniorer.

Söndagen den 3 juli hade första

juniorlaget fått uppdraget att i

Borås försvara vår förenings anse-

ende mot Elfsborgs, i Västergötland

fruktade juniorer. Om än vårt lag

måste se sig slaget och resa hem

med nederlaget i kappsäcken, kan

dock sägas att de ändock skiljde sig

ganska gott från sitt uppdrag.
Boråsarna hade alla chanser på

hand, vad beträffar plan eller vad

den sandöken borde kallas på vilken

matchen spelades. Någon riktig fot-
bollsplan var det knappast. Fots-
djupt låg den lösan sand spridd över
hela planen, upprivande skyhöga
dammoln varje gång någon spelare
rörde på sig. .
Över spelet är icke lönt att slösa

många ord, enär knappast nägot

hände värt att omtala, undantagan-

des en oduglig domares förtvivlade

ansträngningar att hindra vår fram-

fart.
Icke mindre än två straffsparkar

blevo exekverade mot vårt mål,

varav den ena utan förbarmande

trillade in.
I andra halvlek bröt Elfsborgarna

sig igenom backarne och pillade in
ännu en boll, varefter Fagerlund
blev smått arg och gjorde en attack
mot målet, med resultat att ställnin-

gen blev 2—1.
Härpå kunde trots de mest ivriga

försök ingen ändring åstadkommas,
utan när domaren 5 min. efter tiden

blåste av matchen hade hade vi fått
smörj med nämnda resultat.

Nederlaget togs icke alltför hårt,
rätt så, och efter matehen togs ett
uppfriskande bad i en närbelägen

bäck, varefter var och en tog sig en
rundtur och beskådade Borås skö-
na? inbyggare, karnevalståg m. m.

Vårt lags center var en trevlig
uppenbarelse, pigg och med god
blick för spelet. Troligen en som
med tiden låter höra av sig. Även
backarne och h. y. voro mycket till
sin fördel, annars verkade laget
mycket svagt. En uppryckning
skulle inte skada, juniorerna ha så
förfärligt mycket att lära av de äl-
dre.
Lagets uppställning från mål till

v. y.: G. Fredin, K. Thorin, G. Vest-
lund, N. Borgström, W. Andersson,
E. Dahlman, Ä. Fagerlund, Nils
Skoog, G. Svensson, G. Fagerlund,
D. Johansson.

Pekka.

Med 3:an i Danmark.

Midsommar är över och var och
en har väl sina minnen från den-
samma, men de 13 grabbar som plus
Forsberg under helgen besökte Dan-
mark ha nog gjort sin hittills trev-
ligaste midsommar.

Det var ett snärjande för att få

ihop ett respektabelt lag till denna
resa. 4 mannar lågo ju i den s. k.
lumpen och permission för 5 dagar
var ej lätt att ordna. Det gick emel-
lertid bra utom för ”Mr Jones”, och

at i hast skaffa en annan målvakt vi-

sade sig omöjligt. Gunnarsson och
Forsberg snodde hela natten före av-
resan för att uppbringa en reserv,
men utan resultat. En timma före
båtens avgång var Forsberg ute i
Majorna och letade upp Branting
och Kulander från denna förening.

Dessa voro villiga medfölja. Från
B-laget medföljde ”Gillis” och
”vensterhafen ” (Thorvald Larsson).

Nu var det åtminstone tillräckligt
med mannar, dock ingen målvakt,
men det fick ordna sig efter fram-
komsten.
Midsommarafton kl. 10 £. m. läm-

nade ”Olof Bager” Göteborgs hamn
med en sansad gäng ombord, som
hade ångan uppe från första stund.
Det hurrades och sjöngs i ett enda

dragtills dess Vinga passerats men
se då tystnade sången, kinderna
bleknade och — ja, vem var ej sjö-

sjuk.
Vid femtiden voro vi framme i

Fredrikshavn och mottogs av herr
Madsen (han med ögonen). Vi fin-
go nu besked att vi först skulle spe-
la i Brgnderslev och att tåg dit av-
gick inom 10 minuter. Det blev bil
till stationen för att hinna med, och
först vid halv 7-tiden voro vi fram-
me i Brenderslev, där grabbarna ble-

vo inkvarterade. De flesta fingo bo
i privata familjer och hade det mor-
somt från första stund. ”Venster-

hafen”” hade en sabla tur och har
för lång tid framåt att berätta om
sin utmärkte värd.
Midsommarfiras ju ej i Danmark

och midsommardagen förflöt därför
som en vanlig arbetsdag för dan-
skarna, och först kl. 7,45 e. m. kun-
de matchen spelas. Om densamma

är ej annat att säga än att grabbar-
na skötte sig bra och vunno med
3—2. ”Negern” var pappa till 2
och ”Lillen” till ett av målen. Som
målvakt briljerade ”Gillis” och de
mål danskarna fingo hade ingen
målvakt kunnat hindra.

På kvällen var det dans på hotel-
let, och mellan danserna snackades

det vid småborden, om matchen, om
flickor, om allt mellan himmel och

jord och månget löfte gavs åt ”de
danske pigerne”” om brev m. m.
Lördag f. m. bar det åter avtill

Fredrikshavn där den andra och sis-
ta matchen skulle spelas. Även här
blev det seger, denna gång med
3—1. Matchen blev raka motsatsen
till den i Brgnderslev. Gillis” och
”Thorvald” fingo sitta hårdast mel-
lan för danskarnas härda och osym-
patiska spel, och deras 90 minuter
blevo de tråkigaste under hela re-
san. Efter matchen var det äter liv
i luekan, och hej vad det susade i
löven den natten. Det dansades på
”Hoffman””. På ecentralhotellet även
(mera privat), och pappa Forsberg
satt så förnöjd i ett hörn, glad över
den lyckade resan.
Nästa dag kl. 11,20 lättade åter

Oluf Bager” ankar, nu för att föra

oss tillbaka till det dagliga. Ytterst
på den yttersta piren stod:en vit-
klädd flicka och vinkade farväl åt
sina svenska vänner, representeran-
de alla de som ej själva kunde kom-

- ma ifrån.
Danmarksresan är nu ett minne

blott, men den glömmes nog sent,

och hoppas nog var och en avdel-
tagarna att den kommerigentill ctt
annat år. Brgnderslev lockar nog
mest.

Rag.

Glöm ej att insända bidrag
till Medlemsbladet!
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Det hurrades och sjöngs i ett enda

dragtills dess Vinga passerats men
se då tystnade sången, kinderna
bleknade och — ja, vem var ej sjö-

sjuk.
Vid femtiden voro vi framme i

Fredrikshavn och mottogs av herr
Madsen (han med ögonen). Vi fin-
go nu besked att vi först skulle spe-
la i Brgnderslev och att tåg dit av-
gick inom 10 minuter. Det blev bil
till stationen för att hinna med, och
först vid halv 7-tiden voro vi fram-
me i Brenderslev, där grabbarna ble-

vo inkvarterade. De flesta fingo bo
i privata familjer och hade det mor-
somt från första stund. ”Venster-

hafen”” hade en sabla tur och har
för lång tid framåt att berätta om
sin utmärkte värd.
Midsommarfiras ju ej i Danmark

och midsommardagen förflöt därför
som en vanlig arbetsdag för dan-
skarna, och först kl. 7,45 e. m. kun-
de matchen spelas. Om densamma

är ej annat att säga än att grabbar-
na skötte sig bra och vunno med
3—2. ”Negern” var pappa till 2
och ”Lillen” till ett av målen. Som
målvakt briljerade ”Gillis” och de
mål danskarna fingo hade ingen
målvakt kunnat hindra.

På kvällen var det dans på hotel-
let, och mellan danserna snackades

det vid småborden, om matchen, om
flickor, om allt mellan himmel och

jord och månget löfte gavs åt ”de
danske pigerne”” om brev m. m.
Lördag f. m. bar det åter avtill

Fredrikshavn där den andra och sis-
ta matchen skulle spelas. Även här
blev det seger, denna gång med
3—1. Matchen blev raka motsatsen
till den i Brgnderslev. Gillis” och
”Thorvald” fingo sitta hårdast mel-
lan för danskarnas härda och osym-
patiska spel, och deras 90 minuter
blevo de tråkigaste under hela re-
san. Efter matchen var det äter liv
i luekan, och hej vad det susade i
löven den natten. Det dansades på
”Hoffman””. På ecentralhotellet även
(mera privat), och pappa Forsberg
satt så förnöjd i ett hörn, glad över
den lyckade resan.
Nästa dag kl. 11,20 lättade åter

Oluf Bager” ankar, nu för att föra

oss tillbaka till det dagliga. Ytterst
på den yttersta piren stod:en vit-
klädd flicka och vinkade farväl åt
sina svenska vänner, representeran-
de alla de som ej själva kunde kom-

- ma ifrån.
Danmarksresan är nu ett minne

blott, men den glömmes nog sent,

och hoppas nog var och en avdel-
tagarna att den kommerigentill ctt
annat år. Brgnderslev lockar nog
mest.

Rag.

Glöm ej att insända bidrag
till Medlemsbladet!
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Juniorettan—Elfsborgs

juniorer.

Söndagen den 3 juli hade första

juniorlaget fått uppdraget att i

Borås försvara vår förenings anse-

ende mot Elfsborgs, i Västergötland

fruktade juniorer. Om än vårt lag

måste se sig slaget och resa hem

med nederlaget i kappsäcken, kan

dock sägas att de ändock skiljde sig

ganska gott från sitt uppdrag.
Boråsarna hade alla chanser på

hand, vad beträffar plan eller vad

den sandöken borde kallas på vilken

matchen spelades. Någon riktig fot-
bollsplan var det knappast. Fots-
djupt låg den lösan sand spridd över
hela planen, upprivande skyhöga
dammoln varje gång någon spelare
rörde på sig. .
Över spelet är icke lönt att slösa

många ord, enär knappast nägot

hände värt att omtala, undantagan-

des en oduglig domares förtvivlade

ansträngningar att hindra vår fram-

fart.
Icke mindre än två straffsparkar

blevo exekverade mot vårt mål,

varav den ena utan förbarmande

trillade in.
I andra halvlek bröt Elfsborgarna

sig igenom backarne och pillade in
ännu en boll, varefter Fagerlund
blev smått arg och gjorde en attack
mot målet, med resultat att ställnin-

gen blev 2—1.
Härpå kunde trots de mest ivriga

försök ingen ändring åstadkommas,
utan när domaren 5 min. efter tiden

blåste av matchen hade hade vi fått
smörj med nämnda resultat.

Nederlaget togs icke alltför hårt,
rätt så, och efter matehen togs ett
uppfriskande bad i en närbelägen

bäck, varefter var och en tog sig en
rundtur och beskådade Borås skö-
na? inbyggare, karnevalståg m. m.

Vårt lags center var en trevlig
uppenbarelse, pigg och med god
blick för spelet. Troligen en som
med tiden låter höra av sig. Även
backarne och h. y. voro mycket till
sin fördel, annars verkade laget
mycket svagt. En uppryckning
skulle inte skada, juniorerna ha så
förfärligt mycket att lära av de äl-
dre.
Lagets uppställning från mål till

v. y.: G. Fredin, K. Thorin, G. Vest-
lund, N. Borgström, W. Andersson,
E. Dahlman, Ä. Fagerlund, Nils
Skoog, G. Svensson, G. Fagerlund,
D. Johansson.

Pekka.

Med 3:an i Danmark.

Midsommar är över och var och
en har väl sina minnen från den-
samma, men de 13 grabbar som plus
Forsberg under helgen besökte Dan-
mark ha nog gjort sin hittills trev-
ligaste midsommar.

Det var ett snärjande för att få

ihop ett respektabelt lag till denna
resa. 4 mannar lågo ju i den s. k.
lumpen och permission för 5 dagar
var ej lätt att ordna. Det gick emel-
lertid bra utom för ”Mr Jones”, och

at i hast skaffa en annan målvakt vi-

sade sig omöjligt. Gunnarsson och
Forsberg snodde hela natten före av-
resan för att uppbringa en reserv,
men utan resultat. En timma före
båtens avgång var Forsberg ute i
Majorna och letade upp Branting
och Kulander från denna förening.

Dessa voro villiga medfölja. Från
B-laget medföljde ”Gillis” och
”vensterhafen ” (Thorvald Larsson).
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hade ångan uppe från första stund.
Det hurrades och sjöngs i ett enda

dragtills dess Vinga passerats men
se då tystnade sången, kinderna
bleknade och — ja, vem var ej sjö-
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Vid femtiden voro vi framme i

Fredrikshavn och mottogs av herr
Madsen (han med ögonen). Vi fin-
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la i Brgnderslev och att tåg dit av-
gick inom 10 minuter. Det blev bil
till stationen för att hinna med, och
först vid halv 7-tiden voro vi fram-
me i Brenderslev, där grabbarna ble-

vo inkvarterade. De flesta fingo bo
i privata familjer och hade det mor-
somt från första stund. ”Venster-

hafen”” hade en sabla tur och har
för lång tid framåt att berätta om
sin utmärkte värd.
Midsommarfiras ju ej i Danmark

och midsommardagen förflöt därför
som en vanlig arbetsdag för dan-
skarna, och först kl. 7,45 e. m. kun-
de matchen spelas. Om densamma

är ej annat att säga än att grabbar-
na skötte sig bra och vunno med
3—2. ”Negern” var pappa till 2
och ”Lillen” till ett av målen. Som
målvakt briljerade ”Gillis” och de
mål danskarna fingo hade ingen
målvakt kunnat hindra.

På kvällen var det dans på hotel-
let, och mellan danserna snackades

det vid småborden, om matchen, om
flickor, om allt mellan himmel och

jord och månget löfte gavs åt ”de
danske pigerne”” om brev m. m.
Lördag f. m. bar det åter avtill

Fredrikshavn där den andra och sis-
ta matchen skulle spelas. Även här
blev det seger, denna gång med
3—1. Matchen blev raka motsatsen
till den i Brgnderslev. Gillis” och
”Thorvald” fingo sitta hårdast mel-
lan för danskarnas härda och osym-
patiska spel, och deras 90 minuter
blevo de tråkigaste under hela re-
san. Efter matchen var det äter liv
i luekan, och hej vad det susade i
löven den natten. Det dansades på
”Hoffman””. På ecentralhotellet även
(mera privat), och pappa Forsberg
satt så förnöjd i ett hörn, glad över
den lyckade resan.
Nästa dag kl. 11,20 lättade åter

Oluf Bager” ankar, nu för att föra

oss tillbaka till det dagliga. Ytterst
på den yttersta piren stod:en vit-
klädd flicka och vinkade farväl åt
sina svenska vänner, representeran-
de alla de som ej själva kunde kom-

- ma ifrån.
Danmarksresan är nu ett minne

blott, men den glömmes nog sent,

och hoppas nog var och en avdel-
tagarna att den kommerigentill ctt
annat år. Brgnderslev lockar nog
mest.
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Glöm ej att insända bidrag
till Medlemsbladet!
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skulle inte skada, juniorerna ha så
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samma, men de 13 grabbar som plus
Forsberg under helgen besökte Dan-
mark ha nog gjort sin hittills trev-
ligaste midsommar.

Det var ett snärjande för att få

ihop ett respektabelt lag till denna
resa. 4 mannar lågo ju i den s. k.
lumpen och permission för 5 dagar
var ej lätt att ordna. Det gick emel-
lertid bra utom för ”Mr Jones”, och

at i hast skaffa en annan målvakt vi-

sade sig omöjligt. Gunnarsson och
Forsberg snodde hela natten före av-
resan för att uppbringa en reserv,
men utan resultat. En timma före
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Majorna och letade upp Branting
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nade ”Olof Bager” Göteborgs hamn
med en sansad gäng ombord, som
hade ångan uppe från första stund.
Det hurrades och sjöngs i ett enda

dragtills dess Vinga passerats men
se då tystnade sången, kinderna
bleknade och — ja, vem var ej sjö-

sjuk.
Vid femtiden voro vi framme i

Fredrikshavn och mottogs av herr
Madsen (han med ögonen). Vi fin-
go nu besked att vi först skulle spe-
la i Brgnderslev och att tåg dit av-
gick inom 10 minuter. Det blev bil
till stationen för att hinna med, och
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me i Brenderslev, där grabbarna ble-

vo inkvarterade. De flesta fingo bo
i privata familjer och hade det mor-
somt från första stund. ”Venster-

hafen”” hade en sabla tur och har
för lång tid framåt att berätta om
sin utmärkte värd.
Midsommarfiras ju ej i Danmark

och midsommardagen förflöt därför
som en vanlig arbetsdag för dan-
skarna, och först kl. 7,45 e. m. kun-
de matchen spelas. Om densamma
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na skötte sig bra och vunno med
3—2. ”Negern” var pappa till 2
och ”Lillen” till ett av målen. Som
målvakt briljerade ”Gillis” och de
mål danskarna fingo hade ingen
målvakt kunnat hindra.
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let, och mellan danserna snackades

det vid småborden, om matchen, om
flickor, om allt mellan himmel och

jord och månget löfte gavs åt ”de
danske pigerne”” om brev m. m.
Lördag f. m. bar det åter avtill
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ta matchen skulle spelas. Även här
blev det seger, denna gång med
3—1. Matchen blev raka motsatsen
till den i Brgnderslev. Gillis” och
”Thorvald” fingo sitta hårdast mel-
lan för danskarnas härda och osym-
patiska spel, och deras 90 minuter
blevo de tråkigaste under hela re-
san. Efter matchen var det äter liv
i luekan, och hej vad det susade i
löven den natten. Det dansades på
”Hoffman””. På ecentralhotellet även
(mera privat), och pappa Forsberg
satt så förnöjd i ett hörn, glad över
den lyckade resan.
Nästa dag kl. 11,20 lättade åter

Oluf Bager” ankar, nu för att föra

oss tillbaka till det dagliga. Ytterst
på den yttersta piren stod:en vit-
klädd flicka och vinkade farväl åt
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tagarna att den kommerigentill ctt
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hände värt att omtala, undantagan-

des en oduglig domares förtvivlade

ansträngningar att hindra vår fram-

fart.
Icke mindre än två straffsparkar

blevo exekverade mot vårt mål,

varav den ena utan förbarmande

trillade in.
I andra halvlek bröt Elfsborgarna

sig igenom backarne och pillade in
ännu en boll, varefter Fagerlund
blev smått arg och gjorde en attack
mot målet, med resultat att ställnin-

gen blev 2—1.
Härpå kunde trots de mest ivriga

försök ingen ändring åstadkommas,
utan när domaren 5 min. efter tiden

blåste av matchen hade hade vi fått
smörj med nämnda resultat.

Nederlaget togs icke alltför hårt,
rätt så, och efter matehen togs ett
uppfriskande bad i en närbelägen

bäck, varefter var och en tog sig en
rundtur och beskådade Borås skö-
na? inbyggare, karnevalståg m. m.

Vårt lags center var en trevlig
uppenbarelse, pigg och med god
blick för spelet. Troligen en som
med tiden låter höra av sig. Även
backarne och h. y. voro mycket till
sin fördel, annars verkade laget
mycket svagt. En uppryckning
skulle inte skada, juniorerna ha så
förfärligt mycket att lära av de äl-
dre.
Lagets uppställning från mål till

v. y.: G. Fredin, K. Thorin, G. Vest-
lund, N. Borgström, W. Andersson,
E. Dahlman, Ä. Fagerlund, Nils
Skoog, G. Svensson, G. Fagerlund,
D. Johansson.

Pekka.

Med 3:an i Danmark.

Midsommar är över och var och
en har väl sina minnen från den-
samma, men de 13 grabbar som plus
Forsberg under helgen besökte Dan-
mark ha nog gjort sin hittills trev-
ligaste midsommar.

Det var ett snärjande för att få

ihop ett respektabelt lag till denna
resa. 4 mannar lågo ju i den s. k.
lumpen och permission för 5 dagar
var ej lätt att ordna. Det gick emel-
lertid bra utom för ”Mr Jones”, och

at i hast skaffa en annan målvakt vi-

sade sig omöjligt. Gunnarsson och
Forsberg snodde hela natten före av-
resan för att uppbringa en reserv,
men utan resultat. En timma före
båtens avgång var Forsberg ute i
Majorna och letade upp Branting
och Kulander från denna förening.

Dessa voro villiga medfölja. Från
B-laget medföljde ”Gillis” och
”vensterhafen ” (Thorvald Larsson).

Nu var det åtminstone tillräckligt
med mannar, dock ingen målvakt,
men det fick ordna sig efter fram-
komsten.
Midsommarafton kl. 10 £. m. läm-

nade ”Olof Bager” Göteborgs hamn
med en sansad gäng ombord, som
hade ångan uppe från första stund.
Det hurrades och sjöngs i ett enda

dragtills dess Vinga passerats men
se då tystnade sången, kinderna
bleknade och — ja, vem var ej sjö-

sjuk.
Vid femtiden voro vi framme i

Fredrikshavn och mottogs av herr
Madsen (han med ögonen). Vi fin-
go nu besked att vi först skulle spe-
la i Brgnderslev och att tåg dit av-
gick inom 10 minuter. Det blev bil
till stationen för att hinna med, och
först vid halv 7-tiden voro vi fram-
me i Brenderslev, där grabbarna ble-

vo inkvarterade. De flesta fingo bo
i privata familjer och hade det mor-
somt från första stund. ”Venster-

hafen”” hade en sabla tur och har
för lång tid framåt att berätta om
sin utmärkte värd.
Midsommarfiras ju ej i Danmark

och midsommardagen förflöt därför
som en vanlig arbetsdag för dan-
skarna, och först kl. 7,45 e. m. kun-
de matchen spelas. Om densamma

är ej annat att säga än att grabbar-
na skötte sig bra och vunno med
3—2. ”Negern” var pappa till 2
och ”Lillen” till ett av målen. Som
målvakt briljerade ”Gillis” och de
mål danskarna fingo hade ingen
målvakt kunnat hindra.

På kvällen var det dans på hotel-
let, och mellan danserna snackades

det vid småborden, om matchen, om
flickor, om allt mellan himmel och

jord och månget löfte gavs åt ”de
danske pigerne”” om brev m. m.
Lördag f. m. bar det åter avtill

Fredrikshavn där den andra och sis-
ta matchen skulle spelas. Även här
blev det seger, denna gång med
3—1. Matchen blev raka motsatsen
till den i Brgnderslev. Gillis” och
”Thorvald” fingo sitta hårdast mel-
lan för danskarnas härda och osym-
patiska spel, och deras 90 minuter
blevo de tråkigaste under hela re-
san. Efter matchen var det äter liv
i luekan, och hej vad det susade i
löven den natten. Det dansades på
”Hoffman””. På ecentralhotellet även
(mera privat), och pappa Forsberg
satt så förnöjd i ett hörn, glad över
den lyckade resan.
Nästa dag kl. 11,20 lättade åter

Oluf Bager” ankar, nu för att föra

oss tillbaka till det dagliga. Ytterst
på den yttersta piren stod:en vit-
klädd flicka och vinkade farväl åt
sina svenska vänner, representeran-
de alla de som ej själva kunde kom-

- ma ifrån.
Danmarksresan är nu ett minne

blott, men den glömmes nog sent,

och hoppas nog var och en avdel-
tagarna att den kommerigentill ctt
annat år. Brgnderslev lockar nog
mest.

Rag.

Glöm ej att insända bidrag
till Medlemsbladet!
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na skötte sig bra och vunno med
3—2. ”Negern” var pappa till 2
och ”Lillen” till ett av målen. Som
målvakt briljerade ”Gillis” och de
mål danskarna fingo hade ingen
målvakt kunnat hindra.

På kvällen var det dans på hotel-
let, och mellan danserna snackades

det vid småborden, om matchen, om
flickor, om allt mellan himmel och

jord och månget löfte gavs åt ”de
danske pigerne”” om brev m. m.
Lördag f. m. bar det åter avtill

Fredrikshavn där den andra och sis-
ta matchen skulle spelas. Även här
blev det seger, denna gång med
3—1. Matchen blev raka motsatsen
till den i Brgnderslev. Gillis” och
”Thorvald” fingo sitta hårdast mel-
lan för danskarnas härda och osym-
patiska spel, och deras 90 minuter
blevo de tråkigaste under hela re-
san. Efter matchen var det äter liv
i luekan, och hej vad det susade i
löven den natten. Det dansades på
”Hoffman””. På ecentralhotellet även
(mera privat), och pappa Forsberg
satt så förnöjd i ett hörn, glad över
den lyckade resan.
Nästa dag kl. 11,20 lättade åter

Oluf Bager” ankar, nu för att föra

oss tillbaka till det dagliga. Ytterst
på den yttersta piren stod:en vit-
klädd flicka och vinkade farväl åt
sina svenska vänner, representeran-
de alla de som ej själva kunde kom-

- ma ifrån.
Danmarksresan är nu ett minne

blott, men den glömmes nog sent,

och hoppas nog var och en avdel-
tagarna att den kommerigentill ctt
annat år. Brgnderslev lockar nog
mest.

Rag.

Glöm ej att insända bidrag
till Medlemsbladet!
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När revolvrarna spydde bly

på ”Savigny”.
Ett minne från 1920 års olympiska Antwerpendagar.

Snart har ett år gått sedan Ant-

werpenspelen. Alla svenskar som på

ort och ställe hade tillfälle att följa
Olympiaden gnuggade händerna av
ren vällust när allt var över. Och
svuro vid återkomstentill fosterlan-
det hemska eder över ett folk, som

så erundligt kunnat förfuska en stor
och vacker tanke.
Men tiden har en underlig förmå-

ga att forma om känslostämningar.

Ett år efter det signaturen i likhet

med varje rättsinnig svensk på Ant-
werpens stadion slet sitt hår i för-

tvivlan över belgiska funktionärers

brist på skamkänsla, över antwer-
pensbornas kompletta liknöjdhet för
spelen, över svenska motigheter, ett
år efter ser man med mindre bitter-

het på hela tillställningen. Många

förtretligheter och tråkiga minnen
suddas bort med tidsavståndet, men

kvar stå de ljusa och soliga. Ett
minne från Antwerpendagarne, som

knappast kan kallas vare sig ljustel-
ler soligt, men somi varje fall blev
en upplevelse för de svenskar som
voro med, kanske kan påräkna in-
tresse hos läsekretsen.

Det var alltså i Antwerpen någon
dag efter våra fotbollsspelares ne-
derlag mot de spanska tjurfäktarne.
De blågula pojkarne strövade gata
upp och gata ned utan minsta till-
syn. De tittade på prislapparne i
fönstren och räknade ut på fingrar-
ne, vilken futtig summa som behöv-
des i svenska pengar. Fickorna voro
tomma, men hjärtat var fyllt av vre-
de och hat och hämnd mot ledningen
som lämnat dem vind för våg. De
flesta ville hem, men måste stanna.

”Lustresan” till Paris utan matcher
stod för dörren.

När därför en stockholmsk affärs-

man, i vars sällskap jag befann mig
en kväll stötte på en grupp drivan-
de fotbollsspelare, flög barmhärtig-
hetens ande i honom med resultat
att hela bunten inbjöds att kostnads-
fritt åse det fria och obesvärade li-
vet på ”Savigny”. ”Fåfäng gå, lä-
rer mycket ont”, menade stockhol-
maren som genomsin frikostiga och
om ett gott hjärta vittnande inbju-
dan uppenbarligen trodde sig kunna
något mildra verkningarne av de

"upphöjning

hemska planer, som pojkarne spunno
mot Antons och hans medbrottsling-
ars liv. Laget ställde upp med sju
man, men miste mycket i slagkraft
genom att Göteborgskamraten M.
kom bort på vägen. Det var mycket

lätt att komma bort på vägen i Ant-
werpen.

Nuärdet så att danssalongen Sa-
vigny knappast hade rätt till den
självtagnatiteln palats. Den låg i en
källarvåning och intet i exteriören

tydde på att antwerpenborna och
framförallt främlingar varenda
kväll en trappa ner släppte

3arrabam lös. Själva salongen
var för övrigt icke inredd med

någon överdriven lyx och över-
träffades i detta avseende av andra.
Framme i salongen fanns en öppen
plats för de dansande och från en

längst fram kommo de
helvetiska tonerna från en brokigt

sammansatt jazzorkester. Så tedde

sig i all korthet skådeplatsen för
kvällens händelser.

Vi armbågade oss fram i träng-
seln och lyckades komma över ett
bra bord, alltför bra och framskjutet
egentligen med tanke på den an-
språkslöshet som efter våra mindre
lysande prestationer på det rent
idrottsliga området mänskligt att
döma hade varit mera på sin plats.
Bordet togs emellertid i besittning
och härifrån hade vi en utmärkt
överblick över det glättiga och
otvungna liv som utvecklades runt

omkring. Här fanns ingenting som
lade band på stämningen. Tvärtom
gjordes allt för att höja den och här-
vidlag spelade champagnen, som
stod pärlande och brusande på nära
nog varje bord, en ingalunda ovä-
sentlig roll. Båda könen voro unge-
fär lika starkt representerade. Vad
beträffar den skönare delen, som ju
närmast kunde göra anspråk på vår
uppmärksamhet, fanns intet att an-
märka mot de behagfullt vårdslösa
ställningar som en del unga flickor
intogo på bord ochstolar, men möjli-
gen mot klädedräkten, som icke tyd-
de på någon i ögonen fallande blyg-
samhet. Vi ansågo oss emellertid ic-
ke böra påkalla vare sig hälsovårds-
eller sedlighetspolisens inskridande.

Nå, vi kastade oss huvudstupa in.
i den yrande nöjesvirveln och dan-
sade jazz på svenskt manér av hjär-
tans lust. Men ingen fröjd varar

evinnerligen och denna avbröts av
nägot bråk i salens mitt. Det var en
amerikansk sjöman och en belgier
som kommit i delo med varandra.

Det blir nog allvarligt, menade man.

Och vi förstodo. Det var den otrev-
liga episoden under olympiska pris-
utdelningen som spökade. Den ame-
rikanske sprintern Kirksey hade ju
blivit slagen halvt ihjäl av nitiska
belgiska soldater och det förlät yan-
kees aldrig. Den diplomatiska
idrottsförbindelsen mellan belgier

och amerikanare hängde sedan dess
på en mycket skör tråd och krigiska

iörveeklingar i form av slagsmål

hängdeofta i luften. Detta bråk ar-

tade sig som sagt att bli allvarligt
och redan hade ett par bord vräkts
omkull då vi samlades för att över-
lägga.

Göteborgaren H. menade på att
han skulle gå fram och tala reson
med amerikanaren och innan vi hun-
no blinka styrde han kosan mot den
stöddige sjöbussen, fattade denne
vänligt i armen, pekade på det sven-
ska flaggmärket, som prydde H:s
rockuppslag och sa” på ren och oför-
falskad göteborgska: ”Ja” ä, svensk,
va” bråkar Ni för?” Antingen nu
amerikanaren icke förstod göteborg-
ska eller han missuppfattade det 1le-
ende, som låg utbrett över H:s vän-
liga drag, nog av, fredsmäklaren
fick en rak höger på käken, som
förpassade honom ett ansenligt styc-
ke från själva oroshärden. Sedan
råka antagonisterna ihop på allvar,
belgier och amerikanare skyndade
dit och det hela artade sig till att
bli ovanligt trevligt. H. hade under
tiden kommit på benen och förenat
sig med sina landsmän, som med
mycken värme mottog denna för-
stärkning i stridskrafterna, vilka
möjligen skulle kunna komma till
användning om de obildade belgier-
na i hastigheten togo oss för stjärn-
hbanerets för ögonblicket synnerligen
impopulära söner.

Slagsmålet blev emellertid synner-
ligen animerat, men vi nöjde oss med
att t. v. intresserat avvakta utveck-
lingen. Bord och stolar vräktes om-
kull, skrik och skrän och gälla kvin-
noröster skuro genom luften. Under
allt detta spelade jazzmusiken mera
helvetiskt än någonsin, ett lovvärt,
men dessvärre fruktlöst försök att
avleda uppmärksamheten. Ljusen
börja blinka. Mörker och panik?
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werpenspelen. Alla svenskar som på

ort och ställe hade tillfälle att följa
Olympiaden gnuggade händerna av
ren vällust när allt var över. Och
svuro vid återkomstentill fosterlan-
det hemska eder över ett folk, som

så erundligt kunnat förfuska en stor
och vacker tanke.
Men tiden har en underlig förmå-

ga att forma om känslostämningar.

Ett år efter det signaturen i likhet

med varje rättsinnig svensk på Ant-
werpens stadion slet sitt hår i för-

tvivlan över belgiska funktionärers

brist på skamkänsla, över antwer-
pensbornas kompletta liknöjdhet för
spelen, över svenska motigheter, ett
år efter ser man med mindre bitter-

het på hela tillställningen. Många

förtretligheter och tråkiga minnen
suddas bort med tidsavståndet, men

kvar stå de ljusa och soliga. Ett
minne från Antwerpendagarne, som

knappast kan kallas vare sig ljustel-
ler soligt, men somi varje fall blev
en upplevelse för de svenskar som
voro med, kanske kan påräkna in-
tresse hos läsekretsen.

Det var alltså i Antwerpen någon
dag efter våra fotbollsspelares ne-
derlag mot de spanska tjurfäktarne.
De blågula pojkarne strövade gata
upp och gata ned utan minsta till-
syn. De tittade på prislapparne i
fönstren och räknade ut på fingrar-
ne, vilken futtig summa som behöv-
des i svenska pengar. Fickorna voro
tomma, men hjärtat var fyllt av vre-
de och hat och hämnd mot ledningen
som lämnat dem vind för våg. De
flesta ville hem, men måste stanna.

”Lustresan” till Paris utan matcher
stod för dörren.

När därför en stockholmsk affärs-

man, i vars sällskap jag befann mig
en kväll stötte på en grupp drivan-
de fotbollsspelare, flög barmhärtig-
hetens ande i honom med resultat
att hela bunten inbjöds att kostnads-
fritt åse det fria och obesvärade li-
vet på ”Savigny”. ”Fåfäng gå, lä-
rer mycket ont”, menade stockhol-
maren som genomsin frikostiga och
om ett gott hjärta vittnande inbju-
dan uppenbarligen trodde sig kunna
något mildra verkningarne av de

"upphöjning

hemska planer, som pojkarne spunno
mot Antons och hans medbrottsling-
ars liv. Laget ställde upp med sju
man, men miste mycket i slagkraft
genom att Göteborgskamraten M.
kom bort på vägen. Det var mycket

lätt att komma bort på vägen i Ant-
werpen.

Nuärdet så att danssalongen Sa-
vigny knappast hade rätt till den
självtagnatiteln palats. Den låg i en
källarvåning och intet i exteriören

tydde på att antwerpenborna och
framförallt främlingar varenda
kväll en trappa ner släppte

3arrabam lös. Själva salongen
var för övrigt icke inredd med

någon överdriven lyx och över-
träffades i detta avseende av andra.
Framme i salongen fanns en öppen
plats för de dansande och från en

längst fram kommo de
helvetiska tonerna från en brokigt

sammansatt jazzorkester. Så tedde

sig i all korthet skådeplatsen för
kvällens händelser.

Vi armbågade oss fram i träng-
seln och lyckades komma över ett
bra bord, alltför bra och framskjutet
egentligen med tanke på den an-
språkslöshet som efter våra mindre
lysande prestationer på det rent
idrottsliga området mänskligt att
döma hade varit mera på sin plats.
Bordet togs emellertid i besittning
och härifrån hade vi en utmärkt
överblick över det glättiga och
otvungna liv som utvecklades runt

omkring. Här fanns ingenting som
lade band på stämningen. Tvärtom
gjordes allt för att höja den och här-
vidlag spelade champagnen, som
stod pärlande och brusande på nära
nog varje bord, en ingalunda ovä-
sentlig roll. Båda könen voro unge-
fär lika starkt representerade. Vad
beträffar den skönare delen, som ju
närmast kunde göra anspråk på vår
uppmärksamhet, fanns intet att an-
märka mot de behagfullt vårdslösa
ställningar som en del unga flickor
intogo på bord ochstolar, men möjli-
gen mot klädedräkten, som icke tyd-
de på någon i ögonen fallande blyg-
samhet. Vi ansågo oss emellertid ic-
ke böra påkalla vare sig hälsovårds-
eller sedlighetspolisens inskridande.

Nå, vi kastade oss huvudstupa in.
i den yrande nöjesvirveln och dan-
sade jazz på svenskt manér av hjär-
tans lust. Men ingen fröjd varar

evinnerligen och denna avbröts av
nägot bråk i salens mitt. Det var en
amerikansk sjöman och en belgier
som kommit i delo med varandra.

Det blir nog allvarligt, menade man.

Och vi förstodo. Det var den otrev-
liga episoden under olympiska pris-
utdelningen som spökade. Den ame-
rikanske sprintern Kirksey hade ju
blivit slagen halvt ihjäl av nitiska
belgiska soldater och det förlät yan-
kees aldrig. Den diplomatiska
idrottsförbindelsen mellan belgier

och amerikanare hängde sedan dess
på en mycket skör tråd och krigiska

iörveeklingar i form av slagsmål

hängdeofta i luften. Detta bråk ar-

tade sig som sagt att bli allvarligt
och redan hade ett par bord vräkts
omkull då vi samlades för att över-
lägga.

Göteborgaren H. menade på att
han skulle gå fram och tala reson
med amerikanaren och innan vi hun-
no blinka styrde han kosan mot den
stöddige sjöbussen, fattade denne
vänligt i armen, pekade på det sven-
ska flaggmärket, som prydde H:s
rockuppslag och sa” på ren och oför-
falskad göteborgska: ”Ja” ä, svensk,
va” bråkar Ni för?” Antingen nu
amerikanaren icke förstod göteborg-
ska eller han missuppfattade det 1le-
ende, som låg utbrett över H:s vän-
liga drag, nog av, fredsmäklaren
fick en rak höger på käken, som
förpassade honom ett ansenligt styc-
ke från själva oroshärden. Sedan
råka antagonisterna ihop på allvar,
belgier och amerikanare skyndade
dit och det hela artade sig till att
bli ovanligt trevligt. H. hade under
tiden kommit på benen och förenat
sig med sina landsmän, som med
mycken värme mottog denna för-
stärkning i stridskrafterna, vilka
möjligen skulle kunna komma till
användning om de obildade belgier-
na i hastigheten togo oss för stjärn-
hbanerets för ögonblicket synnerligen
impopulära söner.

Slagsmålet blev emellertid synner-
ligen animerat, men vi nöjde oss med
att t. v. intresserat avvakta utveck-
lingen. Bord och stolar vräktes om-
kull, skrik och skrän och gälla kvin-
noröster skuro genom luften. Under
allt detta spelade jazzmusiken mera
helvetiskt än någonsin, ett lovvärt,
men dessvärre fruktlöst försök att
avleda uppmärksamheten. Ljusen
börja blinka. Mörker och panik?
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Det var alltså i Antwerpen någon
dag efter våra fotbollsspelares ne-
derlag mot de spanska tjurfäktarne.
De blågula pojkarne strövade gata
upp och gata ned utan minsta till-
syn. De tittade på prislapparne i
fönstren och räknade ut på fingrar-
ne, vilken futtig summa som behöv-
des i svenska pengar. Fickorna voro
tomma, men hjärtat var fyllt av vre-
de och hat och hämnd mot ledningen
som lämnat dem vind för våg. De
flesta ville hem, men måste stanna.

”Lustresan” till Paris utan matcher
stod för dörren.

När därför en stockholmsk affärs-

man, i vars sällskap jag befann mig
en kväll stötte på en grupp drivan-
de fotbollsspelare, flög barmhärtig-
hetens ande i honom med resultat
att hela bunten inbjöds att kostnads-
fritt åse det fria och obesvärade li-
vet på ”Savigny”. ”Fåfäng gå, lä-
rer mycket ont”, menade stockhol-
maren som genomsin frikostiga och
om ett gott hjärta vittnande inbju-
dan uppenbarligen trodde sig kunna
något mildra verkningarne av de

"upphöjning

hemska planer, som pojkarne spunno
mot Antons och hans medbrottsling-
ars liv. Laget ställde upp med sju
man, men miste mycket i slagkraft
genom att Göteborgskamraten M.
kom bort på vägen. Det var mycket

lätt att komma bort på vägen i Ant-
werpen.

Nuärdet så att danssalongen Sa-
vigny knappast hade rätt till den
självtagnatiteln palats. Den låg i en
källarvåning och intet i exteriören

tydde på att antwerpenborna och
framförallt främlingar varenda
kväll en trappa ner släppte

3arrabam lös. Själva salongen
var för övrigt icke inredd med

någon överdriven lyx och över-
träffades i detta avseende av andra.
Framme i salongen fanns en öppen
plats för de dansande och från en

längst fram kommo de
helvetiska tonerna från en brokigt

sammansatt jazzorkester. Så tedde

sig i all korthet skådeplatsen för
kvällens händelser.

Vi armbågade oss fram i träng-
seln och lyckades komma över ett
bra bord, alltför bra och framskjutet
egentligen med tanke på den an-
språkslöshet som efter våra mindre
lysande prestationer på det rent
idrottsliga området mänskligt att
döma hade varit mera på sin plats.
Bordet togs emellertid i besittning
och härifrån hade vi en utmärkt
överblick över det glättiga och
otvungna liv som utvecklades runt

omkring. Här fanns ingenting som
lade band på stämningen. Tvärtom
gjordes allt för att höja den och här-
vidlag spelade champagnen, som
stod pärlande och brusande på nära
nog varje bord, en ingalunda ovä-
sentlig roll. Båda könen voro unge-
fär lika starkt representerade. Vad
beträffar den skönare delen, som ju
närmast kunde göra anspråk på vår
uppmärksamhet, fanns intet att an-
märka mot de behagfullt vårdslösa
ställningar som en del unga flickor
intogo på bord ochstolar, men möjli-
gen mot klädedräkten, som icke tyd-
de på någon i ögonen fallande blyg-
samhet. Vi ansågo oss emellertid ic-
ke böra påkalla vare sig hälsovårds-
eller sedlighetspolisens inskridande.

Nå, vi kastade oss huvudstupa in.
i den yrande nöjesvirveln och dan-
sade jazz på svenskt manér av hjär-
tans lust. Men ingen fröjd varar

evinnerligen och denna avbröts av
nägot bråk i salens mitt. Det var en
amerikansk sjöman och en belgier
som kommit i delo med varandra.

Det blir nog allvarligt, menade man.

Och vi förstodo. Det var den otrev-
liga episoden under olympiska pris-
utdelningen som spökade. Den ame-
rikanske sprintern Kirksey hade ju
blivit slagen halvt ihjäl av nitiska
belgiska soldater och det förlät yan-
kees aldrig. Den diplomatiska
idrottsförbindelsen mellan belgier

och amerikanare hängde sedan dess
på en mycket skör tråd och krigiska

iörveeklingar i form av slagsmål

hängdeofta i luften. Detta bråk ar-

tade sig som sagt att bli allvarligt
och redan hade ett par bord vräkts
omkull då vi samlades för att över-
lägga.

Göteborgaren H. menade på att
han skulle gå fram och tala reson
med amerikanaren och innan vi hun-
no blinka styrde han kosan mot den
stöddige sjöbussen, fattade denne
vänligt i armen, pekade på det sven-
ska flaggmärket, som prydde H:s
rockuppslag och sa” på ren och oför-
falskad göteborgska: ”Ja” ä, svensk,
va” bråkar Ni för?” Antingen nu
amerikanaren icke förstod göteborg-
ska eller han missuppfattade det 1le-
ende, som låg utbrett över H:s vän-
liga drag, nog av, fredsmäklaren
fick en rak höger på käken, som
förpassade honom ett ansenligt styc-
ke från själva oroshärden. Sedan
råka antagonisterna ihop på allvar,
belgier och amerikanare skyndade
dit och det hela artade sig till att
bli ovanligt trevligt. H. hade under
tiden kommit på benen och förenat
sig med sina landsmän, som med
mycken värme mottog denna för-
stärkning i stridskrafterna, vilka
möjligen skulle kunna komma till
användning om de obildade belgier-
na i hastigheten togo oss för stjärn-
hbanerets för ögonblicket synnerligen
impopulära söner.

Slagsmålet blev emellertid synner-
ligen animerat, men vi nöjde oss med
att t. v. intresserat avvakta utveck-
lingen. Bord och stolar vräktes om-
kull, skrik och skrän och gälla kvin-
noröster skuro genom luften. Under
allt detta spelade jazzmusiken mera
helvetiskt än någonsin, ett lovvärt,
men dessvärre fruktlöst försök att
avleda uppmärksamheten. Ljusen
börja blinka. Mörker och panik?
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ort och ställe hade tillfälle att följa
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"upphöjning

hemska planer, som pojkarne spunno
mot Antons och hans medbrottsling-
ars liv. Laget ställde upp med sju
man, men miste mycket i slagkraft
genom att Göteborgskamraten M.
kom bort på vägen. Det var mycket

lätt att komma bort på vägen i Ant-
werpen.

Nuärdet så att danssalongen Sa-
vigny knappast hade rätt till den
självtagnatiteln palats. Den låg i en
källarvåning och intet i exteriören

tydde på att antwerpenborna och
framförallt främlingar varenda
kväll en trappa ner släppte

3arrabam lös. Själva salongen
var för övrigt icke inredd med

någon överdriven lyx och över-
träffades i detta avseende av andra.
Framme i salongen fanns en öppen
plats för de dansande och från en

längst fram kommo de
helvetiska tonerna från en brokigt

sammansatt jazzorkester. Så tedde

sig i all korthet skådeplatsen för
kvällens händelser.

Vi armbågade oss fram i träng-
seln och lyckades komma över ett
bra bord, alltför bra och framskjutet
egentligen med tanke på den an-
språkslöshet som efter våra mindre
lysande prestationer på det rent
idrottsliga området mänskligt att
döma hade varit mera på sin plats.
Bordet togs emellertid i besittning
och härifrån hade vi en utmärkt
överblick över det glättiga och
otvungna liv som utvecklades runt

omkring. Här fanns ingenting som
lade band på stämningen. Tvärtom
gjordes allt för att höja den och här-
vidlag spelade champagnen, som
stod pärlande och brusande på nära
nog varje bord, en ingalunda ovä-
sentlig roll. Båda könen voro unge-
fär lika starkt representerade. Vad
beträffar den skönare delen, som ju
närmast kunde göra anspråk på vår
uppmärksamhet, fanns intet att an-
märka mot de behagfullt vårdslösa
ställningar som en del unga flickor
intogo på bord ochstolar, men möjli-
gen mot klädedräkten, som icke tyd-
de på någon i ögonen fallande blyg-
samhet. Vi ansågo oss emellertid ic-
ke böra påkalla vare sig hälsovårds-
eller sedlighetspolisens inskridande.

Nå, vi kastade oss huvudstupa in.
i den yrande nöjesvirveln och dan-
sade jazz på svenskt manér av hjär-
tans lust. Men ingen fröjd varar

evinnerligen och denna avbröts av
nägot bråk i salens mitt. Det var en
amerikansk sjöman och en belgier
som kommit i delo med varandra.

Det blir nog allvarligt, menade man.

Och vi förstodo. Det var den otrev-
liga episoden under olympiska pris-
utdelningen som spökade. Den ame-
rikanske sprintern Kirksey hade ju
blivit slagen halvt ihjäl av nitiska
belgiska soldater och det förlät yan-
kees aldrig. Den diplomatiska
idrottsförbindelsen mellan belgier

och amerikanare hängde sedan dess
på en mycket skör tråd och krigiska

iörveeklingar i form av slagsmål

hängdeofta i luften. Detta bråk ar-

tade sig som sagt att bli allvarligt
och redan hade ett par bord vräkts
omkull då vi samlades för att över-
lägga.

Göteborgaren H. menade på att
han skulle gå fram och tala reson
med amerikanaren och innan vi hun-
no blinka styrde han kosan mot den
stöddige sjöbussen, fattade denne
vänligt i armen, pekade på det sven-
ska flaggmärket, som prydde H:s
rockuppslag och sa” på ren och oför-
falskad göteborgska: ”Ja” ä, svensk,
va” bråkar Ni för?” Antingen nu
amerikanaren icke förstod göteborg-
ska eller han missuppfattade det 1le-
ende, som låg utbrett över H:s vän-
liga drag, nog av, fredsmäklaren
fick en rak höger på käken, som
förpassade honom ett ansenligt styc-
ke från själva oroshärden. Sedan
råka antagonisterna ihop på allvar,
belgier och amerikanare skyndade
dit och det hela artade sig till att
bli ovanligt trevligt. H. hade under
tiden kommit på benen och förenat
sig med sina landsmän, som med
mycken värme mottog denna för-
stärkning i stridskrafterna, vilka
möjligen skulle kunna komma till
användning om de obildade belgier-
na i hastigheten togo oss för stjärn-
hbanerets för ögonblicket synnerligen
impopulära söner.

Slagsmålet blev emellertid synner-
ligen animerat, men vi nöjde oss med
att t. v. intresserat avvakta utveck-
lingen. Bord och stolar vräktes om-
kull, skrik och skrän och gälla kvin-
noröster skuro genom luften. Under
allt detta spelade jazzmusiken mera
helvetiskt än någonsin, ett lovvärt,
men dessvärre fruktlöst försök att
avleda uppmärksamheten. Ljusen
börja blinka. Mörker och panik?
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Mennej, i dörröppningen uppenbara
sig en mängd poliskaskar och snart
var ordningen till synes återställd.
En hastig undersökning och ord-

rningsmakten lägger beslag på den
amerikanske  sjömannens person.
Denne ansågs naturligtvis som an-
stiftare. Elan föres mot utgången,

men efter följa 7 å 8 amerikanska
sjöoffiecrare, vilka på ett sätt som
inte kunde missförstås uppmana po-
liserna att också ta” hand om den
belgier, som enligt deras förmenan-
de var lika mycket skyldig. Nix.
Sjömannen släpas uppför trapporna
och officerarne följa hack i häl. Hit-
tills hade vår lilla trupp hållit
obrottsligt samman, men nuville S.,

; glad garcon och backspelare från
Mellan-Sverge följa tragediens slut-
akt och försvann följaktligen i dörr-
öppningen, medan vi andra stanna-
de kvar och beredde oss att på nytt
kasta oss i Terpsichores armar.

Det var emellertid av ödet bestämt

att vi skulle uppleva andra sensatio-
ner än dem danspalatsen i vardags-
lag bjuda sina gäster på. litt olycks-
kådande smatter hördes nämligen
från trappuppgången, doft och ihål-
lande, ungefär som från en kulspru-
ta i aktion. Revolvrarna hade kom-
mit fram däruppe. Gissningar i an-
nan riktning försvunno när några
individer, bland dem vår vilsekomne
landsman, ”dumpo ner”i salen med
en fart, som endast kunde försvaras
under utomordentliga förhållanden.
S. var påfallande blek om nosen,
men sökte efter bästa förmåga be-
svara våra ivriga interpellationer.
Den intressanta framställningen
gick naturligtvis till större delen
förlorad för oss under det tumult
som följde på skotten. ITan hade av
rättskänsla och sympati, påstod han,
slutit sig till de amerikanska sjö-
officerarne, utan at dock medverka

till något så straffvärt som att söka
fritaga en av ordningsmakten anhål-
len person. Utanför på gatan ocn
ända ner i trappan hade samlats en
mägd nyfikna, som lockats dit av
larmet.  Massan började uppträda
hotande mot amerikanarne och hade
uppenbarligen ingenting emot en li-
ten lynchningsseen. En hop djärva
belgier tänkte gå till attack. Snabba
som tanken åkte ett halvt dussin
amerikanska revolvrar upp, vändes
nedåt och spydde ut skott på skott
i stentrapporna. I nästa ögonblick
ryggade massan tillbaka inför de
böjda revolvermynningarne. Vad
som sedan hände däruppe varför oss
insvept i ett ogenomträngligt dun-

kel. S. hade nämligen känt stentrap-
porna bränna under sig, när ett par

skarpa skott slagit ner några tum
från hans fötter, vilka han omedel-
bart satte i rörelse mot säkrare trak-
ter. Och det kunde manju knappast
undra på.
Skotten åstadkommo samma fängs-

lande oeh obeskrivliga scener nere i

salen som nyss förut. Samma hyste-
riska kvinnoskrik, samma skärande
visselkonsert och samma fruktans-

värda jazzmusik. Kapellet utnyttja-
de sannerligen varje ljudmöjlighet
ur de stackars instrumenten, men
utan effekt. Nu hade alla mist lus-
ten att dansa. Bord och stolar, som
sedan förra kalabaliken kommit nå-
got så när i ordning, sattes åter i
oroande rörelse. Mitt i all förödel-
sens stygeclse sprang en liten blek-
fet herre nervöst omkring — av allt

att döma danspalatsets innehavare
— och försäkrade vem somville hö-

ra på att det alls inte var någon fa-
ra på taket. Egendomligt nog blev
han alls inte trodd på sina orå och
ännu mindre då allas ögon riktades
mot trappuppgången.

De amerikanska officerarne voro
på reträtt och förde på gammal kri-
garsed sina sårade med. Emellan ett
par kamrater bars en yngling, lik-
blek och livlös. Denne var det mest
påtagliga offret för gatuslöddrets
offensivlusta, men ctt par andra
amerikanare hade dessutomfått en
del blessyrer som minnen. Dessa
måste naturligtvis avtvås, om inte
med blod så åtminstone med känslan
av att vara situationens herrar. Yan-
kees spankulerade också omkring i
salongen med hotfulla miner och me-
nande åtbörder åt bakfickorna. Men
det var ingen där somhade lust att
mucka.

Nu samlades den lilla blågula ska-
ran till nytt krigsråd. Efter en kort
diskussion vann därvid den åsikten
överväldigande majoritet att vi bor-
de lämna ”Savigny” och dess lust-
barheter åt sitt öde, då ett kvarstan-
nande på platsen inte ansågs skänka
den säkerhet till liv och lem, som
vore önskvärt. Ty ingenting vore
mera troligt än att en intensiv pro-
paganda bedrevs nere vid hamnen i
syfte att uppbringa beprövat folk
till en ny attack mot danspalatset,
folk med vana att handskas med små
trevliga tillhyggen. Inför denna fö-
ga lockande utsikt beslöto vi oss för
att avdunsta. För övrigt i full över-
ensstämmelse med den neutralitet vi
i egenskap av svenskar borde iakt-
iaga, men sommöjligen kunde sät-

tas på ett hårt prov om vi stannade
kvar. De närmaste timmarna hade
ett annat, men betydligt lugnare
danspalats förmånen att se oss som
sina intresserade gäster.
Sent på natten styrde vi åter kurs

på MNavigny, drivna av en ocmot-
ståndlig nyfikenhet att konstatera
om danspalatset fanns kvar i sitt ur-

sprungliga skick. En guldgaloncrad
portier stod lugn och trygg utanför,
och genom de madrasserade sväng-
dörrarne trängde ett svagt eko av
jazzmusik. Stormen hade bedarrat.
Denvilda kalabaliken för några tim-
mar sedan var ingen sensation för
Antwerpen — endast ett litet oan-
senligt avbrott i den vardagliga
tristessen.

Scorer.

I. F; Kamraternas styrelse 1924:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780.

bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222,

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

Södra Vägen 26, telefon 16018.

Sekreterare: Gösta Lundquist, bostad Ö.
Hamngatan 24, telefon 2986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-
landsgatan 1, telefon 15242.

v. Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, telefon 2986.

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, telefon 18399.

v. Kassör: Adolf Forsberg, bostad, Ris-
åsgatan 20, teiefon 13224.

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, telefon

6152.

Suppleanter: Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tele-
fon 17253.

Jacob Schylander, bostad,

Albogatan 23, tel. 3712.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.
Ullevi, >» 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1921:

Ordf.: Adolf Forsberg.
Sekr.: G. Wahlgren.
Kassör: J. Holsner.
Suppleant: Gösta Wahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordf.: Th. Mellberg.
Sekr.: I. Corneliusson.
Intend.: C. O. Johansson.
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— och försäkrade vem somville hö-

ra på att det alls inte var någon fa-
ra på taket. Egendomligt nog blev
han alls inte trodd på sina orå och
ännu mindre då allas ögon riktades
mot trappuppgången.

De amerikanska officerarne voro
på reträtt och förde på gammal kri-
garsed sina sårade med. Emellan ett
par kamrater bars en yngling, lik-
blek och livlös. Denne var det mest
påtagliga offret för gatuslöddrets
offensivlusta, men ctt par andra
amerikanare hade dessutomfått en
del blessyrer som minnen. Dessa
måste naturligtvis avtvås, om inte
med blod så åtminstone med känslan
av att vara situationens herrar. Yan-
kees spankulerade också omkring i
salongen med hotfulla miner och me-
nande åtbörder åt bakfickorna. Men
det var ingen där somhade lust att
mucka.

Nu samlades den lilla blågula ska-
ran till nytt krigsråd. Efter en kort
diskussion vann därvid den åsikten
överväldigande majoritet att vi bor-
de lämna ”Savigny” och dess lust-
barheter åt sitt öde, då ett kvarstan-
nande på platsen inte ansågs skänka
den säkerhet till liv och lem, som
vore önskvärt. Ty ingenting vore
mera troligt än att en intensiv pro-
paganda bedrevs nere vid hamnen i
syfte att uppbringa beprövat folk
till en ny attack mot danspalatset,
folk med vana att handskas med små
trevliga tillhyggen. Inför denna fö-
ga lockande utsikt beslöto vi oss för
att avdunsta. För övrigt i full över-
ensstämmelse med den neutralitet vi
i egenskap av svenskar borde iakt-
iaga, men sommöjligen kunde sät-

tas på ett hårt prov om vi stannade
kvar. De närmaste timmarna hade
ett annat, men betydligt lugnare
danspalats förmånen att se oss som
sina intresserade gäster.
Sent på natten styrde vi åter kurs

på MNavigny, drivna av en ocmot-
ståndlig nyfikenhet att konstatera
om danspalatset fanns kvar i sitt ur-

sprungliga skick. En guldgaloncrad
portier stod lugn och trygg utanför,
och genom de madrasserade sväng-
dörrarne trängde ett svagt eko av
jazzmusik. Stormen hade bedarrat.
Denvilda kalabaliken för några tim-
mar sedan var ingen sensation för
Antwerpen — endast ett litet oan-
senligt avbrott i den vardagliga
tristessen.

Scorer.
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Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780.

bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222,
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Ullevi, >» 18456.
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Suppleant: Gösta Wahlgren.
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Sekr.: I. Corneliusson.
Intend.: C. O. Johansson.
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Mennej, i dörröppningen uppenbara
sig en mängd poliskaskar och snart
var ordningen till synes återställd.
En hastig undersökning och ord-

rningsmakten lägger beslag på den
amerikanske  sjömannens person.
Denne ansågs naturligtvis som an-
stiftare. Elan föres mot utgången,

men efter följa 7 å 8 amerikanska
sjöoffiecrare, vilka på ett sätt som
inte kunde missförstås uppmana po-
liserna att också ta” hand om den
belgier, som enligt deras förmenan-
de var lika mycket skyldig. Nix.
Sjömannen släpas uppför trapporna
och officerarne följa hack i häl. Hit-
tills hade vår lilla trupp hållit
obrottsligt samman, men nuville S.,

; glad garcon och backspelare från
Mellan-Sverge följa tragediens slut-
akt och försvann följaktligen i dörr-
öppningen, medan vi andra stanna-
de kvar och beredde oss att på nytt
kasta oss i Terpsichores armar.

Det var emellertid av ödet bestämt

att vi skulle uppleva andra sensatio-
ner än dem danspalatsen i vardags-
lag bjuda sina gäster på. litt olycks-
kådande smatter hördes nämligen
från trappuppgången, doft och ihål-
lande, ungefär som från en kulspru-
ta i aktion. Revolvrarna hade kom-
mit fram däruppe. Gissningar i an-
nan riktning försvunno när några
individer, bland dem vår vilsekomne
landsman, ”dumpo ner”i salen med
en fart, som endast kunde försvaras
under utomordentliga förhållanden.
S. var påfallande blek om nosen,
men sökte efter bästa förmåga be-
svara våra ivriga interpellationer.
Den intressanta framställningen
gick naturligtvis till större delen
förlorad för oss under det tumult
som följde på skotten. ITan hade av
rättskänsla och sympati, påstod han,
slutit sig till de amerikanska sjö-
officerarne, utan at dock medverka

till något så straffvärt som att söka
fritaga en av ordningsmakten anhål-
len person. Utanför på gatan ocn
ända ner i trappan hade samlats en
mägd nyfikna, som lockats dit av
larmet.  Massan började uppträda
hotande mot amerikanarne och hade
uppenbarligen ingenting emot en li-
ten lynchningsseen. En hop djärva
belgier tänkte gå till attack. Snabba
som tanken åkte ett halvt dussin
amerikanska revolvrar upp, vändes
nedåt och spydde ut skott på skott
i stentrapporna. I nästa ögonblick
ryggade massan tillbaka inför de
böjda revolvermynningarne. Vad
som sedan hände däruppe varför oss
insvept i ett ogenomträngligt dun-

kel. S. hade nämligen känt stentrap-
porna bränna under sig, när ett par

skarpa skott slagit ner några tum
från hans fötter, vilka han omedel-
bart satte i rörelse mot säkrare trak-
ter. Och det kunde manju knappast
undra på.
Skotten åstadkommo samma fängs-

lande oeh obeskrivliga scener nere i

salen som nyss förut. Samma hyste-
riska kvinnoskrik, samma skärande
visselkonsert och samma fruktans-
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mera troligt än att en intensiv pro-
paganda bedrevs nere vid hamnen i
syfte att uppbringa beprövat folk
till en ny attack mot danspalatset,
folk med vana att handskas med små
trevliga tillhyggen. Inför denna fö-
ga lockande utsikt beslöto vi oss för
att avdunsta. För övrigt i full över-
ensstämmelse med den neutralitet vi
i egenskap av svenskar borde iakt-
iaga, men sommöjligen kunde sät-

tas på ett hårt prov om vi stannade
kvar. De närmaste timmarna hade
ett annat, men betydligt lugnare
danspalats förmånen att se oss som
sina intresserade gäster.
Sent på natten styrde vi åter kurs

på MNavigny, drivna av en ocmot-
ståndlig nyfikenhet att konstatera
om danspalatset fanns kvar i sitt ur-

sprungliga skick. En guldgaloncrad
portier stod lugn och trygg utanför,
och genom de madrasserade sväng-
dörrarne trängde ett svagt eko av
jazzmusik. Stormen hade bedarrat.
Denvilda kalabaliken för några tim-
mar sedan var ingen sensation för
Antwerpen — endast ett litet oan-
senligt avbrott i den vardagliga
tristessen.
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Mennej, i dörröppningen uppenbara
sig en mängd poliskaskar och snart
var ordningen till synes återställd.
En hastig undersökning och ord-

rningsmakten lägger beslag på den
amerikanske  sjömannens person.
Denne ansågs naturligtvis som an-
stiftare. Elan föres mot utgången,

men efter följa 7 å 8 amerikanska
sjöoffiecrare, vilka på ett sätt som
inte kunde missförstås uppmana po-
liserna att också ta” hand om den
belgier, som enligt deras förmenan-
de var lika mycket skyldig. Nix.
Sjömannen släpas uppför trapporna
och officerarne följa hack i häl. Hit-
tills hade vår lilla trupp hållit
obrottsligt samman, men nuville S.,

; glad garcon och backspelare från
Mellan-Sverge följa tragediens slut-
akt och försvann följaktligen i dörr-
öppningen, medan vi andra stanna-
de kvar och beredde oss att på nytt
kasta oss i Terpsichores armar.

Det var emellertid av ödet bestämt

att vi skulle uppleva andra sensatio-
ner än dem danspalatsen i vardags-
lag bjuda sina gäster på. litt olycks-
kådande smatter hördes nämligen
från trappuppgången, doft och ihål-
lande, ungefär som från en kulspru-
ta i aktion. Revolvrarna hade kom-
mit fram däruppe. Gissningar i an-
nan riktning försvunno när några
individer, bland dem vår vilsekomne
landsman, ”dumpo ner”i salen med
en fart, som endast kunde försvaras
under utomordentliga förhållanden.
S. var påfallande blek om nosen,
men sökte efter bästa förmåga be-
svara våra ivriga interpellationer.
Den intressanta framställningen
gick naturligtvis till större delen
förlorad för oss under det tumult
som följde på skotten. ITan hade av
rättskänsla och sympati, påstod han,
slutit sig till de amerikanska sjö-
officerarne, utan at dock medverka

till något så straffvärt som att söka
fritaga en av ordningsmakten anhål-
len person. Utanför på gatan ocn
ända ner i trappan hade samlats en
mägd nyfikna, som lockats dit av
larmet.  Massan började uppträda
hotande mot amerikanarne och hade
uppenbarligen ingenting emot en li-
ten lynchningsseen. En hop djärva
belgier tänkte gå till attack. Snabba
som tanken åkte ett halvt dussin
amerikanska revolvrar upp, vändes
nedåt och spydde ut skott på skott
i stentrapporna. I nästa ögonblick
ryggade massan tillbaka inför de
böjda revolvermynningarne. Vad
som sedan hände däruppe varför oss
insvept i ett ogenomträngligt dun-

kel. S. hade nämligen känt stentrap-
porna bränna under sig, när ett par

skarpa skott slagit ner några tum
från hans fötter, vilka han omedel-
bart satte i rörelse mot säkrare trak-
ter. Och det kunde manju knappast
undra på.
Skotten åstadkommo samma fängs-

lande oeh obeskrivliga scener nere i

salen som nyss förut. Samma hyste-
riska kvinnoskrik, samma skärande
visselkonsert och samma fruktans-

värda jazzmusik. Kapellet utnyttja-
de sannerligen varje ljudmöjlighet
ur de stackars instrumenten, men
utan effekt. Nu hade alla mist lus-
ten att dansa. Bord och stolar, som
sedan förra kalabaliken kommit nå-
got så när i ordning, sattes åter i
oroande rörelse. Mitt i all förödel-
sens stygeclse sprang en liten blek-
fet herre nervöst omkring — av allt

att döma danspalatsets innehavare
— och försäkrade vem somville hö-

ra på att det alls inte var någon fa-
ra på taket. Egendomligt nog blev
han alls inte trodd på sina orå och
ännu mindre då allas ögon riktades
mot trappuppgången.

De amerikanska officerarne voro
på reträtt och förde på gammal kri-
garsed sina sårade med. Emellan ett
par kamrater bars en yngling, lik-
blek och livlös. Denne var det mest
påtagliga offret för gatuslöddrets
offensivlusta, men ctt par andra
amerikanare hade dessutomfått en
del blessyrer som minnen. Dessa
måste naturligtvis avtvås, om inte
med blod så åtminstone med känslan
av att vara situationens herrar. Yan-
kees spankulerade också omkring i
salongen med hotfulla miner och me-
nande åtbörder åt bakfickorna. Men
det var ingen där somhade lust att
mucka.

Nu samlades den lilla blågula ska-
ran till nytt krigsråd. Efter en kort
diskussion vann därvid den åsikten
överväldigande majoritet att vi bor-
de lämna ”Savigny” och dess lust-
barheter åt sitt öde, då ett kvarstan-
nande på platsen inte ansågs skänka
den säkerhet till liv och lem, som
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mera troligt än att en intensiv pro-
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trevliga tillhyggen. Inför denna fö-
ga lockande utsikt beslöto vi oss för
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ensstämmelse med den neutralitet vi
i egenskap av svenskar borde iakt-
iaga, men sommöjligen kunde sät-

tas på ett hårt prov om vi stannade
kvar. De närmaste timmarna hade
ett annat, men betydligt lugnare
danspalats förmånen att se oss som
sina intresserade gäster.
Sent på natten styrde vi åter kurs

på MNavigny, drivna av en ocmot-
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Antwerpen — endast ett litet oan-
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tristessen.
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Intend.: C. O. Johansson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 11
 

Mennej, i dörröppningen uppenbara
sig en mängd poliskaskar och snart
var ordningen till synes återställd.
En hastig undersökning och ord-

rningsmakten lägger beslag på den
amerikanske  sjömannens person.
Denne ansågs naturligtvis som an-
stiftare. Elan föres mot utgången,

men efter följa 7 å 8 amerikanska
sjöoffiecrare, vilka på ett sätt som
inte kunde missförstås uppmana po-
liserna att också ta” hand om den
belgier, som enligt deras förmenan-
de var lika mycket skyldig. Nix.
Sjömannen släpas uppför trapporna
och officerarne följa hack i häl. Hit-
tills hade vår lilla trupp hållit
obrottsligt samman, men nuville S.,

; glad garcon och backspelare från
Mellan-Sverge följa tragediens slut-
akt och försvann följaktligen i dörr-
öppningen, medan vi andra stanna-
de kvar och beredde oss att på nytt
kasta oss i Terpsichores armar.

Det var emellertid av ödet bestämt

att vi skulle uppleva andra sensatio-
ner än dem danspalatsen i vardags-
lag bjuda sina gäster på. litt olycks-
kådande smatter hördes nämligen
från trappuppgången, doft och ihål-
lande, ungefär som från en kulspru-
ta i aktion. Revolvrarna hade kom-
mit fram däruppe. Gissningar i an-
nan riktning försvunno när några
individer, bland dem vår vilsekomne
landsman, ”dumpo ner”i salen med
en fart, som endast kunde försvaras
under utomordentliga förhållanden.
S. var påfallande blek om nosen,
men sökte efter bästa förmåga be-
svara våra ivriga interpellationer.
Den intressanta framställningen
gick naturligtvis till större delen
förlorad för oss under det tumult
som följde på skotten. ITan hade av
rättskänsla och sympati, påstod han,
slutit sig till de amerikanska sjö-
officerarne, utan at dock medverka

till något så straffvärt som att söka
fritaga en av ordningsmakten anhål-
len person. Utanför på gatan ocn
ända ner i trappan hade samlats en
mägd nyfikna, som lockats dit av
larmet.  Massan började uppträda
hotande mot amerikanarne och hade
uppenbarligen ingenting emot en li-
ten lynchningsseen. En hop djärva
belgier tänkte gå till attack. Snabba
som tanken åkte ett halvt dussin
amerikanska revolvrar upp, vändes
nedåt och spydde ut skott på skott
i stentrapporna. I nästa ögonblick
ryggade massan tillbaka inför de
böjda revolvermynningarne. Vad
som sedan hände däruppe varför oss
insvept i ett ogenomträngligt dun-

kel. S. hade nämligen känt stentrap-
porna bränna under sig, när ett par

skarpa skott slagit ner några tum
från hans fötter, vilka han omedel-
bart satte i rörelse mot säkrare trak-
ter. Och det kunde manju knappast
undra på.
Skotten åstadkommo samma fängs-

lande oeh obeskrivliga scener nere i

salen som nyss förut. Samma hyste-
riska kvinnoskrik, samma skärande
visselkonsert och samma fruktans-

värda jazzmusik. Kapellet utnyttja-
de sannerligen varje ljudmöjlighet
ur de stackars instrumenten, men
utan effekt. Nu hade alla mist lus-
ten att dansa. Bord och stolar, som
sedan förra kalabaliken kommit nå-
got så när i ordning, sattes åter i
oroande rörelse. Mitt i all förödel-
sens stygeclse sprang en liten blek-
fet herre nervöst omkring — av allt

att döma danspalatsets innehavare
— och försäkrade vem somville hö-

ra på att det alls inte var någon fa-
ra på taket. Egendomligt nog blev
han alls inte trodd på sina orå och
ännu mindre då allas ögon riktades
mot trappuppgången.

De amerikanska officerarne voro
på reträtt och förde på gammal kri-
garsed sina sårade med. Emellan ett
par kamrater bars en yngling, lik-
blek och livlös. Denne var det mest
påtagliga offret för gatuslöddrets
offensivlusta, men ctt par andra
amerikanare hade dessutomfått en
del blessyrer som minnen. Dessa
måste naturligtvis avtvås, om inte
med blod så åtminstone med känslan
av att vara situationens herrar. Yan-
kees spankulerade också omkring i
salongen med hotfulla miner och me-
nande åtbörder åt bakfickorna. Men
det var ingen där somhade lust att
mucka.

Nu samlades den lilla blågula ska-
ran till nytt krigsråd. Efter en kort
diskussion vann därvid den åsikten
överväldigande majoritet att vi bor-
de lämna ”Savigny” och dess lust-
barheter åt sitt öde, då ett kvarstan-
nande på platsen inte ansågs skänka
den säkerhet till liv och lem, som
vore önskvärt. Ty ingenting vore
mera troligt än att en intensiv pro-
paganda bedrevs nere vid hamnen i
syfte att uppbringa beprövat folk
till en ny attack mot danspalatset,
folk med vana att handskas med små
trevliga tillhyggen. Inför denna fö-
ga lockande utsikt beslöto vi oss för
att avdunsta. För övrigt i full över-
ensstämmelse med den neutralitet vi
i egenskap av svenskar borde iakt-
iaga, men sommöjligen kunde sät-

tas på ett hårt prov om vi stannade
kvar. De närmaste timmarna hade
ett annat, men betydligt lugnare
danspalats förmånen att se oss som
sina intresserade gäster.
Sent på natten styrde vi åter kurs

på MNavigny, drivna av en ocmot-
ståndlig nyfikenhet att konstatera
om danspalatset fanns kvar i sitt ur-

sprungliga skick. En guldgaloncrad
portier stod lugn och trygg utanför,
och genom de madrasserade sväng-
dörrarne trängde ett svagt eko av
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mar sedan var ingen sensation för
Antwerpen — endast ett litet oan-
senligt avbrott i den vardagliga
tristessen.

Scorer.

I. F; Kamraternas styrelse 1924:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780.

bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222,

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

Södra Vägen 26, telefon 16018.

Sekreterare: Gösta Lundquist, bostad Ö.
Hamngatan 24, telefon 2986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-
landsgatan 1, telefon 15242.

v. Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, telefon 2986.

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, telefon 18399.

v. Kassör: Adolf Forsberg, bostad, Ris-
åsgatan 20, teiefon 13224.

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, telefon

6152.

Suppleanter: Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tele-
fon 17253.

Jacob Schylander, bostad,

Albogatan 23, tel. 3712.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.
Ullevi, >» 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1921:

Ordf.: Adolf Forsberg.
Sekr.: G. Wahlgren.
Kassör: J. Holsner.
Suppleant: Gösta Wahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordf.: Th. Mellberg.
Sekr.: I. Corneliusson.
Intend.: C. O. Johansson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 11
 

Mennej, i dörröppningen uppenbara
sig en mängd poliskaskar och snart
var ordningen till synes återställd.
En hastig undersökning och ord-

rningsmakten lägger beslag på den
amerikanske  sjömannens person.
Denne ansågs naturligtvis som an-
stiftare. Elan föres mot utgången,

men efter följa 7 å 8 amerikanska
sjöoffiecrare, vilka på ett sätt som
inte kunde missförstås uppmana po-
liserna att också ta” hand om den
belgier, som enligt deras förmenan-
de var lika mycket skyldig. Nix.
Sjömannen släpas uppför trapporna
och officerarne följa hack i häl. Hit-
tills hade vår lilla trupp hållit
obrottsligt samman, men nuville S.,

; glad garcon och backspelare från
Mellan-Sverge följa tragediens slut-
akt och försvann följaktligen i dörr-
öppningen, medan vi andra stanna-
de kvar och beredde oss att på nytt
kasta oss i Terpsichores armar.

Det var emellertid av ödet bestämt

att vi skulle uppleva andra sensatio-
ner än dem danspalatsen i vardags-
lag bjuda sina gäster på. litt olycks-
kådande smatter hördes nämligen
från trappuppgången, doft och ihål-
lande, ungefär som från en kulspru-
ta i aktion. Revolvrarna hade kom-
mit fram däruppe. Gissningar i an-
nan riktning försvunno när några
individer, bland dem vår vilsekomne
landsman, ”dumpo ner”i salen med
en fart, som endast kunde försvaras
under utomordentliga förhållanden.
S. var påfallande blek om nosen,
men sökte efter bästa förmåga be-
svara våra ivriga interpellationer.
Den intressanta framställningen
gick naturligtvis till större delen
förlorad för oss under det tumult
som följde på skotten. ITan hade av
rättskänsla och sympati, påstod han,
slutit sig till de amerikanska sjö-
officerarne, utan at dock medverka

till något så straffvärt som att söka
fritaga en av ordningsmakten anhål-
len person. Utanför på gatan ocn
ända ner i trappan hade samlats en
mägd nyfikna, som lockats dit av
larmet.  Massan började uppträda
hotande mot amerikanarne och hade
uppenbarligen ingenting emot en li-
ten lynchningsseen. En hop djärva
belgier tänkte gå till attack. Snabba
som tanken åkte ett halvt dussin
amerikanska revolvrar upp, vändes
nedåt och spydde ut skott på skott
i stentrapporna. I nästa ögonblick
ryggade massan tillbaka inför de
böjda revolvermynningarne. Vad
som sedan hände däruppe varför oss
insvept i ett ogenomträngligt dun-

kel. S. hade nämligen känt stentrap-
porna bränna under sig, när ett par

skarpa skott slagit ner några tum
från hans fötter, vilka han omedel-
bart satte i rörelse mot säkrare trak-
ter. Och det kunde manju knappast
undra på.
Skotten åstadkommo samma fängs-

lande oeh obeskrivliga scener nere i

salen som nyss förut. Samma hyste-
riska kvinnoskrik, samma skärande
visselkonsert och samma fruktans-

värda jazzmusik. Kapellet utnyttja-
de sannerligen varje ljudmöjlighet
ur de stackars instrumenten, men
utan effekt. Nu hade alla mist lus-
ten att dansa. Bord och stolar, som
sedan förra kalabaliken kommit nå-
got så när i ordning, sattes åter i
oroande rörelse. Mitt i all förödel-
sens stygeclse sprang en liten blek-
fet herre nervöst omkring — av allt

att döma danspalatsets innehavare
— och försäkrade vem somville hö-

ra på att det alls inte var någon fa-
ra på taket. Egendomligt nog blev
han alls inte trodd på sina orå och
ännu mindre då allas ögon riktades
mot trappuppgången.

De amerikanska officerarne voro
på reträtt och förde på gammal kri-
garsed sina sårade med. Emellan ett
par kamrater bars en yngling, lik-
blek och livlös. Denne var det mest
påtagliga offret för gatuslöddrets
offensivlusta, men ctt par andra
amerikanare hade dessutomfått en
del blessyrer som minnen. Dessa
måste naturligtvis avtvås, om inte
med blod så åtminstone med känslan
av att vara situationens herrar. Yan-
kees spankulerade också omkring i
salongen med hotfulla miner och me-
nande åtbörder åt bakfickorna. Men
det var ingen där somhade lust att
mucka.

Nu samlades den lilla blågula ska-
ran till nytt krigsråd. Efter en kort
diskussion vann därvid den åsikten
överväldigande majoritet att vi bor-
de lämna ”Savigny” och dess lust-
barheter åt sitt öde, då ett kvarstan-
nande på platsen inte ansågs skänka
den säkerhet till liv och lem, som
vore önskvärt. Ty ingenting vore
mera troligt än att en intensiv pro-
paganda bedrevs nere vid hamnen i
syfte att uppbringa beprövat folk
till en ny attack mot danspalatset,
folk med vana att handskas med små
trevliga tillhyggen. Inför denna fö-
ga lockande utsikt beslöto vi oss för
att avdunsta. För övrigt i full över-
ensstämmelse med den neutralitet vi
i egenskap av svenskar borde iakt-
iaga, men sommöjligen kunde sät-

tas på ett hårt prov om vi stannade
kvar. De närmaste timmarna hade
ett annat, men betydligt lugnare
danspalats förmånen att se oss som
sina intresserade gäster.
Sent på natten styrde vi åter kurs

på MNavigny, drivna av en ocmot-
ståndlig nyfikenhet att konstatera
om danspalatset fanns kvar i sitt ur-

sprungliga skick. En guldgaloncrad
portier stod lugn och trygg utanför,
och genom de madrasserade sväng-
dörrarne trängde ett svagt eko av
jazzmusik. Stormen hade bedarrat.
Denvilda kalabaliken för några tim-
mar sedan var ingen sensation för
Antwerpen — endast ett litet oan-
senligt avbrott i den vardagliga
tristessen.

Scorer.

I. F; Kamraternas styrelse 1924:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780.

bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222,

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

Södra Vägen 26, telefon 16018.

Sekreterare: Gösta Lundquist, bostad Ö.
Hamngatan 24, telefon 2986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-
landsgatan 1, telefon 15242.

v. Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, telefon 2986.

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, telefon 18399.

v. Kassör: Adolf Forsberg, bostad, Ris-
åsgatan 20, teiefon 13224.

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, telefon

6152.

Suppleanter: Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tele-
fon 17253.

Jacob Schylander, bostad,

Albogatan 23, tel. 3712.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.
Ullevi, >» 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1921:

Ordf.: Adolf Forsberg.
Sekr.: G. Wahlgren.
Kassör: J. Holsner.
Suppleant: Gösta Wahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordf.: Th. Mellberg.
Sekr.: I. Corneliusson.
Intend.: C. O. Johansson.



12 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

 

böleborgs Nya dJuvelbrarald" pRIMA BYGGNADSPLANK
(Olof Nilsson).
 

8 KORSGATAN 8 Bjälkar, Sparrar, Timmer, alla sorters Hyvlade och Ohyv-
Telefon 6783 GÖTEBORG Telefon 6783 lade Bräder, Listverk, Snickerier, Murtegel, Papp samt
Rekommenderar sitt rikhaltiga lager af övriga byggnadsmateriel försäljes till dagens lägsta noteringar
Juvel-. Guld-. Silfver- samt I:ma från upplaget å Hultmans Holme.

ilf b . Aa vet 2 , 8
Förlofnings- &Vlgseldngarständigt på lager. NATHAN PERSSON Telefoner i Göteborg: Huvudkontoret 1453, 9651

He” Idrottspriser! "336  
 

C a f é P e | i kk a n eRISERSALONGEN

S Ö D R Ä V Ä G E N 1 7 Södra Hamngatan 37

ÖPPET KL. 8 F. M.—12 E. M. Telefon 3338
Ferm och reel behandling

Goda varor. Humana Priser. RB. LINDBORG & Co.
 

  

 

KLICHÉANSTALTEN

Fek
KLICHÉER TECKNINGAR OS . zERIKANSK RETUSCH och S Norra Allégatan 3. Tel. 16652.

Carlssons

 

Matsalar
  

 

tr alla manér—D

nacgoans 02 14962 REKOMMENDERAS

 

GÖTEBORG

Innehavare: Julius Carlsson. 
 

MESKO ENNNARELE

 

2=EPODRDLALORDHEARARARDMEDRDEOGEDRA MANDADNA NES NGAN TH NEN OTERER EEE EDERRENEEREMEMTOM MG NEGa MåN IE NNDEE RENA EN FE ANNE HEERR
 

 

k
a
m

 GÖTEBORGSTIDNSINGEN

Enda dagliga törmid-

dagstidning i Göteborg

 

FÖRSDERDTS

F
I
N
N
E

EE Läses av alla e Utmärkt annonsorgan

E=N
OMO

GEO
DOO

NOR
LAN

NER
D

 

SO
LD
b
e
n
e
n

EäLdLrDAnr run aeTaent varu rRrarnbrnebTnAnnKORRENDEABRSRAEBDDNEUDKRDENEDNAE RB ENDA LSRALORAbEDAKBURA BORN HRDAEURA BSR bBERSkODAEDUANENRNENRNEDRNEORNFRNN EDRLILLAN
   

bhoklad- & Konfektyrer

Direkts Miölk |mroeens
= Järn= & Redskapsaffär -

 

6 NORRA HAMNGATAN 96 REKOMMENDERAS Gynna våra
= (Mitt för Brunnsparken). —==

Telef. 1549, 6905, 5241, 2069 & 6607 Säljes överallt! annonsörer!  
 

JOH. OLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI, GÖTEBORG

 

12 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

 

böleborgs Nya dJuvelbrarald" pRIMA BYGGNADSPLANK
(Olof Nilsson).
 

8 KORSGATAN 8 Bjälkar, Sparrar, Timmer, alla sorters Hyvlade och Ohyv-
Telefon 6783 GÖTEBORG Telefon 6783 lade Bräder, Listverk, Snickerier, Murtegel, Papp samt
Rekommenderar sitt rikhaltiga lager af övriga byggnadsmateriel försäljes till dagens lägsta noteringar
Juvel-. Guld-. Silfver- samt I:ma från upplaget å Hultmans Holme.

ilf b . Aa vet 2 , 8
Förlofnings- &Vlgseldngarständigt på lager. NATHAN PERSSON Telefoner i Göteborg: Huvudkontoret 1453, 9651

He” Idrottspriser! "336  
 

C a f é P e | i kk a n eRISERSALONGEN

S Ö D R Ä V Ä G E N 1 7 Södra Hamngatan 37

ÖPPET KL. 8 F. M.—12 E. M. Telefon 3338
Ferm och reel behandling

Goda varor. Humana Priser. RB. LINDBORG & Co.
 

  

 

KLICHÉANSTALTEN

Fek
KLICHÉER TECKNINGAR OS . zERIKANSK RETUSCH och S Norra Allégatan 3. Tel. 16652.

Carlssons

 

Matsalar
  

 

tr alla manér—D

nacgoans 02 14962 REKOMMENDERAS

 

GÖTEBORG

Innehavare: Julius Carlsson. 
 

MESKO ENNNARELE

 

2=EPODRDLALORDHEARARARDMEDRDEOGEDRA MANDADNA NES NGAN TH NEN OTERER EEE EDERRENEEREMEMTOM MG NEGa MåN IE NNDEE RENA EN FE ANNE HEERR
 

 

k
a
m

 GÖTEBORGSTIDNSINGEN

Enda dagliga törmid-

dagstidning i Göteborg

 

FÖRSDERDTS

F
I
N
N
E

EE Läses av alla e Utmärkt annonsorgan

E=N
OMO

GEO
DOO

NOR
LAN

NER
D

 

SO
LD
b
e
n
e
n

EäLdLrDAnr run aeTaent varu rRrarnbrnebTnAnnKORRENDEABRSRAEBDDNEUDKRDENEDNAE RB ENDA LSRALORAbEDAKBURA BORN HRDAEURA BSR bBERSkODAEDUANENRNENRNEDRNEORNFRNN EDRLILLAN
   

bhoklad- & Konfektyrer

Direkts Miölk |mroeens
= Järn= & Redskapsaffär -

 

6 NORRA HAMNGATAN 96 REKOMMENDERAS Gynna våra
= (Mitt för Brunnsparken). —==

Telef. 1549, 6905, 5241, 2069 & 6607 Säljes överallt! annonsörer!  
 

JOH. OLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI, GÖTEBORG

 

12 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

 

böleborgs Nya dJuvelbrarald" pRIMA BYGGNADSPLANK
(Olof Nilsson).
 

8 KORSGATAN 8 Bjälkar, Sparrar, Timmer, alla sorters Hyvlade och Ohyv-
Telefon 6783 GÖTEBORG Telefon 6783 lade Bräder, Listverk, Snickerier, Murtegel, Papp samt
Rekommenderar sitt rikhaltiga lager af övriga byggnadsmateriel försäljes till dagens lägsta noteringar
Juvel-. Guld-. Silfver- samt I:ma från upplaget å Hultmans Holme.

ilf b . Aa vet 2 , 8
Förlofnings- &Vlgseldngarständigt på lager. NATHAN PERSSON Telefoner i Göteborg: Huvudkontoret 1453, 9651

He” Idrottspriser! "336  
 

C a f é P e | i kk a n eRISERSALONGEN

S Ö D R Ä V Ä G E N 1 7 Södra Hamngatan 37

ÖPPET KL. 8 F. M.—12 E. M. Telefon 3338
Ferm och reel behandling

Goda varor. Humana Priser. RB. LINDBORG & Co.
 

  

 

KLICHÉANSTALTEN

Fek
KLICHÉER TECKNINGAR OS . zERIKANSK RETUSCH och S Norra Allégatan 3. Tel. 16652.

Carlssons

 

Matsalar
  

 

tr alla manér—D

nacgoans 02 14962 REKOMMENDERAS

 

GÖTEBORG

Innehavare: Julius Carlsson. 
 

MESKO ENNNARELE

 

2=EPODRDLALORDHEARARARDMEDRDEOGEDRA MANDADNA NES NGAN TH NEN OTERER EEE EDERRENEEREMEMTOM MG NEGa MåN IE NNDEE RENA EN FE ANNE HEERR
 

 

k
a
m

 GÖTEBORGSTIDNSINGEN

Enda dagliga törmid-

dagstidning i Göteborg

 

FÖRSDERDTS

F
I
N
N
E

EE Läses av alla e Utmärkt annonsorgan

E=N
OMO

GEO
DOO

NOR
LAN

NER
D

 

SO
LD
b
e
n
e
n

EäLdLrDAnr run aeTaent varu rRrarnbrnebTnAnnKORRENDEABRSRAEBDDNEUDKRDENEDNAE RB ENDA LSRALORAbEDAKBURA BORN HRDAEURA BSR bBERSkODAEDUANENRNENRNEDRNEORNFRNN EDRLILLAN
   

bhoklad- & Konfektyrer

Direkts Miölk |mroeens
= Järn= & Redskapsaffär -

 

6 NORRA HAMNGATAN 96 REKOMMENDERAS Gynna våra
= (Mitt för Brunnsparken). —==

Telef. 1549, 6905, 5241, 2069 & 6607 Säljes överallt! annonsörer!  
 

JOH. OLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI, GÖTEBORG

 

12 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

 

böleborgs Nya dJuvelbrarald" pRIMA BYGGNADSPLANK
(Olof Nilsson).
 

8 KORSGATAN 8 Bjälkar, Sparrar, Timmer, alla sorters Hyvlade och Ohyv-
Telefon 6783 GÖTEBORG Telefon 6783 lade Bräder, Listverk, Snickerier, Murtegel, Papp samt
Rekommenderar sitt rikhaltiga lager af övriga byggnadsmateriel försäljes till dagens lägsta noteringar
Juvel-. Guld-. Silfver- samt I:ma från upplaget å Hultmans Holme.

ilf b . Aa vet 2 , 8
Förlofnings- &Vlgseldngarständigt på lager. NATHAN PERSSON Telefoner i Göteborg: Huvudkontoret 1453, 9651

He” Idrottspriser! "336  
 

C a f é P e | i kk a n eRISERSALONGEN

S Ö D R Ä V Ä G E N 1 7 Södra Hamngatan 37

ÖPPET KL. 8 F. M.—12 E. M. Telefon 3338
Ferm och reel behandling

Goda varor. Humana Priser. RB. LINDBORG & Co.
 

  

 

KLICHÉANSTALTEN

Fek
KLICHÉER TECKNINGAR OS . zERIKANSK RETUSCH och S Norra Allégatan 3. Tel. 16652.

Carlssons

 

Matsalar
  

 

tr alla manér—D

nacgoans 02 14962 REKOMMENDERAS

 

GÖTEBORG

Innehavare: Julius Carlsson. 
 

MESKO ENNNARELE

 

2=EPODRDLALORDHEARARARDMEDRDEOGEDRA MANDADNA NES NGAN TH NEN OTERER EEE EDERRENEEREMEMTOM MG NEGa MåN IE NNDEE RENA EN FE ANNE HEERR
 

 

k
a
m

 GÖTEBORGSTIDNSINGEN

Enda dagliga törmid-

dagstidning i Göteborg

 

FÖRSDERDTS

F
I
N
N
E

EE Läses av alla e Utmärkt annonsorgan

E=N
OMO

GEO
DOO

NOR
LAN

NER
D

 

SO
LD
b
e
n
e
n

EäLdLrDAnr run aeTaent varu rRrarnbrnebTnAnnKORRENDEABRSRAEBDDNEUDKRDENEDNAE RB ENDA LSRALORAbEDAKBURA BORN HRDAEURA BSR bBERSkODAEDUANENRNENRNEDRNEORNFRNN EDRLILLAN
   

bhoklad- & Konfektyrer

Direkts Miölk |mroeens
= Järn= & Redskapsaffär -

 

6 NORRA HAMNGATAN 96 REKOMMENDERAS Gynna våra
= (Mitt för Brunnsparken). —==

Telef. 1549, 6905, 5241, 2069 & 6607 Säljes överallt! annonsörer!  
 

JOH. OLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI, GÖTEBORG

 

12 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

 

böleborgs Nya dJuvelbrarald" pRIMA BYGGNADSPLANK
(Olof Nilsson).
 

8 KORSGATAN 8 Bjälkar, Sparrar, Timmer, alla sorters Hyvlade och Ohyv-
Telefon 6783 GÖTEBORG Telefon 6783 lade Bräder, Listverk, Snickerier, Murtegel, Papp samt
Rekommenderar sitt rikhaltiga lager af övriga byggnadsmateriel försäljes till dagens lägsta noteringar
Juvel-. Guld-. Silfver- samt I:ma från upplaget å Hultmans Holme.

ilf b . Aa vet 2 , 8
Förlofnings- &Vlgseldngarständigt på lager. NATHAN PERSSON Telefoner i Göteborg: Huvudkontoret 1453, 9651

He” Idrottspriser! "336  
 

C a f é P e | i kk a n eRISERSALONGEN

S Ö D R Ä V Ä G E N 1 7 Södra Hamngatan 37

ÖPPET KL. 8 F. M.—12 E. M. Telefon 3338
Ferm och reel behandling

Goda varor. Humana Priser. RB. LINDBORG & Co.
 

  

 

KLICHÉANSTALTEN

Fek
KLICHÉER TECKNINGAR OS . zERIKANSK RETUSCH och S Norra Allégatan 3. Tel. 16652.

Carlssons

 

Matsalar
  

 

tr alla manér—D

nacgoans 02 14962 REKOMMENDERAS

 

GÖTEBORG

Innehavare: Julius Carlsson. 
 

MESKO ENNNARELE

 

2=EPODRDLALORDHEARARARDMEDRDEOGEDRA MANDADNA NES NGAN TH NEN OTERER EEE EDERRENEEREMEMTOM MG NEGa MåN IE NNDEE RENA EN FE ANNE HEERR
 

 

k
a
m

 GÖTEBORGSTIDNSINGEN

Enda dagliga törmid-

dagstidning i Göteborg

 

FÖRSDERDTS

F
I
N
N
E

EE Läses av alla e Utmärkt annonsorgan

E=N
OMO

GEO
DOO

NOR
LAN

NER
D

 

SO
LD
b
e
n
e
n

EäLdLrDAnr run aeTaent varu rRrarnbrnebTnAnnKORRENDEABRSRAEBDDNEUDKRDENEDNAE RB ENDA LSRALORAbEDAKBURA BORN HRDAEURA BSR bBERSkODAEDUANENRNENRNEDRNEORNFRNN EDRLILLAN
   

bhoklad- & Konfektyrer

Direkts Miölk |mroeens
= Järn= & Redskapsaffär -

 

6 NORRA HAMNGATAN 96 REKOMMENDERAS Gynna våra
= (Mitt för Brunnsparken). —==

Telef. 1549, 6905, 5241, 2069 & 6607 Säljes överallt! annonsörer!  
 

JOH. OLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI, GÖTEBORG

 

12 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

 

böleborgs Nya dJuvelbrarald" pRIMA BYGGNADSPLANK
(Olof Nilsson).
 

8 KORSGATAN 8 Bjälkar, Sparrar, Timmer, alla sorters Hyvlade och Ohyv-
Telefon 6783 GÖTEBORG Telefon 6783 lade Bräder, Listverk, Snickerier, Murtegel, Papp samt
Rekommenderar sitt rikhaltiga lager af övriga byggnadsmateriel försäljes till dagens lägsta noteringar
Juvel-. Guld-. Silfver- samt I:ma från upplaget å Hultmans Holme.

ilf b . Aa vet 2 , 8
Förlofnings- &Vlgseldngarständigt på lager. NATHAN PERSSON Telefoner i Göteborg: Huvudkontoret 1453, 9651

He” Idrottspriser! "336  
 

C a f é P e | i kk a n eRISERSALONGEN

S Ö D R Ä V Ä G E N 1 7 Södra Hamngatan 37

ÖPPET KL. 8 F. M.—12 E. M. Telefon 3338
Ferm och reel behandling

Goda varor. Humana Priser. RB. LINDBORG & Co.
 

  

 

KLICHÉANSTALTEN

Fek
KLICHÉER TECKNINGAR OS . zERIKANSK RETUSCH och S Norra Allégatan 3. Tel. 16652.

Carlssons

 

Matsalar
  

 

tr alla manér—D

nacgoans 02 14962 REKOMMENDERAS

 

GÖTEBORG

Innehavare: Julius Carlsson. 
 

MESKO ENNNARELE

 

2=EPODRDLALORDHEARARARDMEDRDEOGEDRA MANDADNA NES NGAN TH NEN OTERER EEE EDERRENEEREMEMTOM MG NEGa MåN IE NNDEE RENA EN FE ANNE HEERR
 

 

k
a
m

 GÖTEBORGSTIDNSINGEN

Enda dagliga törmid-

dagstidning i Göteborg

 

FÖRSDERDTS

F
I
N
N
E

EE Läses av alla e Utmärkt annonsorgan

E=N
OMO

GEO
DOO

NOR
LAN

NER
D

 

SO
LD
b
e
n
e
n

EäLdLrDAnr run aeTaent varu rRrarnbrnebTnAnnKORRENDEABRSRAEBDDNEUDKRDENEDNAE RB ENDA LSRALORAbEDAKBURA BORN HRDAEURA BSR bBERSkODAEDUANENRNENRNEDRNEORNFRNN EDRLILLAN
   

bhoklad- & Konfektyrer

Direkts Miölk |mroeens
= Järn= & Redskapsaffär -

 

6 NORRA HAMNGATAN 96 REKOMMENDERAS Gynna våra
= (Mitt för Brunnsparken). —==

Telef. 1549, 6905, 5241, 2069 & 6607 Säljes överallt! annonsörer!  
 

JOH. OLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI, GÖTEBORG

 

12 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

 

böleborgs Nya dJuvelbrarald" pRIMA BYGGNADSPLANK
(Olof Nilsson).
 

8 KORSGATAN 8 Bjälkar, Sparrar, Timmer, alla sorters Hyvlade och Ohyv-
Telefon 6783 GÖTEBORG Telefon 6783 lade Bräder, Listverk, Snickerier, Murtegel, Papp samt
Rekommenderar sitt rikhaltiga lager af övriga byggnadsmateriel försäljes till dagens lägsta noteringar
Juvel-. Guld-. Silfver- samt I:ma från upplaget å Hultmans Holme.

ilf b . Aa vet 2 , 8
Förlofnings- &Vlgseldngarständigt på lager. NATHAN PERSSON Telefoner i Göteborg: Huvudkontoret 1453, 9651

He” Idrottspriser! "336  
 

C a f é P e | i kk a n eRISERSALONGEN

S Ö D R Ä V Ä G E N 1 7 Södra Hamngatan 37

ÖPPET KL. 8 F. M.—12 E. M. Telefon 3338
Ferm och reel behandling

Goda varor. Humana Priser. RB. LINDBORG & Co.
 

  

 

KLICHÉANSTALTEN

Fek
KLICHÉER TECKNINGAR OS . zERIKANSK RETUSCH och S Norra Allégatan 3. Tel. 16652.

Carlssons

 

Matsalar
  

 

tr alla manér—D

nacgoans 02 14962 REKOMMENDERAS

 

GÖTEBORG

Innehavare: Julius Carlsson. 
 

MESKO ENNNARELE

 

2=EPODRDLALORDHEARARARDMEDRDEOGEDRA MANDADNA NES NGAN TH NEN OTERER EEE EDERRENEEREMEMTOM MG NEGa MåN IE NNDEE RENA EN FE ANNE HEERR
 

 

k
a
m

 GÖTEBORGSTIDNSINGEN

Enda dagliga törmid-

dagstidning i Göteborg

 

FÖRSDERDTS

F
I
N
N
E

EE Läses av alla e Utmärkt annonsorgan

E=N
OMO

GEO
DOO

NOR
LAN

NER
D

 

SO
LD
b
e
n
e
n

EäLdLrDAnr run aeTaent varu rRrarnbrnebTnAnnKORRENDEABRSRAEBDDNEUDKRDENEDNAE RB ENDA LSRALORAbEDAKBURA BORN HRDAEURA BSR bBERSkODAEDUANENRNENRNEDRNEORNFRNN EDRLILLAN
   

bhoklad- & Konfektyrer

Direkts Miölk |mroeens
= Järn= & Redskapsaffär -

 

6 NORRA HAMNGATAN 96 REKOMMENDERAS Gynna våra
= (Mitt för Brunnsparken). —==

Telef. 1549, 6905, 5241, 2069 & 6607 Säljes överallt! annonsörer!  
 

JOH. OLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI, GÖTEBORG

 

12 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

 

böleborgs Nya dJuvelbrarald" pRIMA BYGGNADSPLANK
(Olof Nilsson).
 

8 KORSGATAN 8 Bjälkar, Sparrar, Timmer, alla sorters Hyvlade och Ohyv-
Telefon 6783 GÖTEBORG Telefon 6783 lade Bräder, Listverk, Snickerier, Murtegel, Papp samt
Rekommenderar sitt rikhaltiga lager af övriga byggnadsmateriel försäljes till dagens lägsta noteringar
Juvel-. Guld-. Silfver- samt I:ma från upplaget å Hultmans Holme.

ilf b . Aa vet 2 , 8
Förlofnings- &Vlgseldngarständigt på lager. NATHAN PERSSON Telefoner i Göteborg: Huvudkontoret 1453, 9651

He” Idrottspriser! "336  
 

C a f é P e | i kk a n eRISERSALONGEN

S Ö D R Ä V Ä G E N 1 7 Södra Hamngatan 37

ÖPPET KL. 8 F. M.—12 E. M. Telefon 3338
Ferm och reel behandling

Goda varor. Humana Priser. RB. LINDBORG & Co.
 

  

 

KLICHÉANSTALTEN

Fek
KLICHÉER TECKNINGAR OS . zERIKANSK RETUSCH och S Norra Allégatan 3. Tel. 16652.

Carlssons

 

Matsalar
  

 

tr alla manér—D

nacgoans 02 14962 REKOMMENDERAS

 

GÖTEBORG

Innehavare: Julius Carlsson. 
 

MESKO ENNNARELE

 

2=EPODRDLALORDHEARARARDMEDRDEOGEDRA MANDADNA NES NGAN TH NEN OTERER EEE EDERRENEEREMEMTOM MG NEGa MåN IE NNDEE RENA EN FE ANNE HEERR
 

 

k
a
m

 GÖTEBORGSTIDNSINGEN

Enda dagliga törmid-

dagstidning i Göteborg

 

FÖRSDERDTS

F
I
N
N
E

EE Läses av alla e Utmärkt annonsorgan

E=N
OMO

GEO
DOO

NOR
LAN

NER
D

 

SO
LD
b
e
n
e
n

EäLdLrDAnr run aeTaent varu rRrarnbrnebTnAnnKORRENDEABRSRAEBDDNEUDKRDENEDNAE RB ENDA LSRALORAbEDAKBURA BORN HRDAEURA BSR bBERSkODAEDUANENRNENRNEDRNEORNFRNN EDRLILLAN
   

bhoklad- & Konfektyrer

Direkts Miölk |mroeens
= Järn= & Redskapsaffär -

 

6 NORRA HAMNGATAN 96 REKOMMENDERAS Gynna våra
= (Mitt för Brunnsparken). —==

Telef. 1549, 6905, 5241, 2069 & 6607 Säljes överallt! annonsörer!  
 

JOH. OLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI, GÖTEBORG

 

12 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

 

böleborgs Nya dJuvelbrarald" pRIMA BYGGNADSPLANK
(Olof Nilsson).
 

8 KORSGATAN 8 Bjälkar, Sparrar, Timmer, alla sorters Hyvlade och Ohyv-
Telefon 6783 GÖTEBORG Telefon 6783 lade Bräder, Listverk, Snickerier, Murtegel, Papp samt
Rekommenderar sitt rikhaltiga lager af övriga byggnadsmateriel försäljes till dagens lägsta noteringar
Juvel-. Guld-. Silfver- samt I:ma från upplaget å Hultmans Holme.

ilf b . Aa vet 2 , 8
Förlofnings- &Vlgseldngarständigt på lager. NATHAN PERSSON Telefoner i Göteborg: Huvudkontoret 1453, 9651

He” Idrottspriser! "336  
 

C a f é P e | i kk a n eRISERSALONGEN

S Ö D R Ä V Ä G E N 1 7 Södra Hamngatan 37

ÖPPET KL. 8 F. M.—12 E. M. Telefon 3338
Ferm och reel behandling

Goda varor. Humana Priser. RB. LINDBORG & Co.
 

  

 

KLICHÉANSTALTEN

Fek
KLICHÉER TECKNINGAR OS . zERIKANSK RETUSCH och S Norra Allégatan 3. Tel. 16652.

Carlssons

 

Matsalar
  

 

tr alla manér—D

nacgoans 02 14962 REKOMMENDERAS

 

GÖTEBORG

Innehavare: Julius Carlsson. 
 

MESKO ENNNARELE

 

2=EPODRDLALORDHEARARARDMEDRDEOGEDRA MANDADNA NES NGAN TH NEN OTERER EEE EDERRENEEREMEMTOM MG NEGa MåN IE NNDEE RENA EN FE ANNE HEERR
 

 

k
a
m

 GÖTEBORGSTIDNSINGEN

Enda dagliga törmid-

dagstidning i Göteborg

 

FÖRSDERDTS

F
I
N
N
E

EE Läses av alla e Utmärkt annonsorgan

E=N
OMO

GEO
DOO

NOR
LAN

NER
D

 

SO
LD
b
e
n
e
n

EäLdLrDAnr run aeTaent varu rRrarnbrnebTnAnnKORRENDEABRSRAEBDDNEUDKRDENEDNAE RB ENDA LSRALORAbEDAKBURA BORN HRDAEURA BSR bBERSkODAEDUANENRNENRNEDRNEORNFRNN EDRLILLAN
   

bhoklad- & Konfektyrer

Direkts Miölk |mroeens
= Järn= & Redskapsaffär -

 

6 NORRA HAMNGATAN 96 REKOMMENDERAS Gynna våra
= (Mitt för Brunnsparken). —==

Telef. 1549, 6905, 5241, 2069 & 6607 Säljes överallt! annonsörer!  
 

JOH. OLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI, GÖTEBORG

 

12 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

 

böleborgs Nya dJuvelbrarald" pRIMA BYGGNADSPLANK
(Olof Nilsson).
 

8 KORSGATAN 8 Bjälkar, Sparrar, Timmer, alla sorters Hyvlade och Ohyv-
Telefon 6783 GÖTEBORG Telefon 6783 lade Bräder, Listverk, Snickerier, Murtegel, Papp samt
Rekommenderar sitt rikhaltiga lager af övriga byggnadsmateriel försäljes till dagens lägsta noteringar
Juvel-. Guld-. Silfver- samt I:ma från upplaget å Hultmans Holme.

ilf b . Aa vet 2 , 8
Förlofnings- &Vlgseldngarständigt på lager. NATHAN PERSSON Telefoner i Göteborg: Huvudkontoret 1453, 9651

He” Idrottspriser! "336  
 

C a f é P e | i kk a n eRISERSALONGEN

S Ö D R Ä V Ä G E N 1 7 Södra Hamngatan 37

ÖPPET KL. 8 F. M.—12 E. M. Telefon 3338
Ferm och reel behandling

Goda varor. Humana Priser. RB. LINDBORG & Co.
 

  

 

KLICHÉANSTALTEN

Fek
KLICHÉER TECKNINGAR OS . zERIKANSK RETUSCH och S Norra Allégatan 3. Tel. 16652.

Carlssons

 

Matsalar
  

 

tr alla manér—D

nacgoans 02 14962 REKOMMENDERAS

 

GÖTEBORG

Innehavare: Julius Carlsson. 
 

MESKO ENNNARELE

 

2=EPODRDLALORDHEARARARDMEDRDEOGEDRA MANDADNA NES NGAN TH NEN OTERER EEE EDERRENEEREMEMTOM MG NEGa MåN IE NNDEE RENA EN FE ANNE HEERR
 

 

k
a
m

 GÖTEBORGSTIDNSINGEN

Enda dagliga törmid-

dagstidning i Göteborg

 

FÖRSDERDTS

F
I
N
N
E

EE Läses av alla e Utmärkt annonsorgan

E=N
OMO

GEO
DOO

NOR
LAN

NER
D

 

SO
LD
b
e
n
e
n

EäLdLrDAnr run aeTaent varu rRrarnbrnebTnAnnKORRENDEABRSRAEBDDNEUDKRDENEDNAE RB ENDA LSRALORAbEDAKBURA BORN HRDAEURA BSR bBERSkODAEDUANENRNENRNEDRNEORNFRNN EDRLILLAN
   

bhoklad- & Konfektyrer

Direkts Miölk |mroeens
= Järn= & Redskapsaffär -

 

6 NORRA HAMNGATAN 96 REKOMMENDERAS Gynna våra
= (Mitt för Brunnsparken). —==

Telef. 1549, 6905, 5241, 2069 & 6607 Säljes överallt! annonsörer!  
 

JOH. OLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI, GÖTEBORG

 



  

 

GÖTEBORG

 

N:o 8

 
Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Augusti 1921

 
 

Våra 17 fotbollslag under kompetent ledning.

Vår förening innehar ett Skandi-

naviskt rekord, som inte lär bli sla-

get i brådrasket, om icke av — oss

själva. Rekordet i antal fotbollslag.

nämligen. Vi ha nu 17 stycken, 7 se-

niorlag, 8 juniorlag samt 2 motions-

lag — ett imponeranderesultat, som

Idrottsbladet skriver, av arbetet för

principen : idrott åt alla.

Förut kunde styrelsemedlemmarne

själva vara med och övervaka spe-

larnes träning. Den tiden är nu för-

bi. Föreningen har på ett års tid

haft en sagolik utveckling, admini-

ochstrations- organisationsarbetet

har helt krävt sina män. De många

fotbollsspelarna, såväl representa-

tions- som reservspelare, behövde

emellertid en man, som helt kunde

ägna sig åt spelarnas utveckling och

styrelsen tvekade inte att besluta om

cngagement av yrkestränare.

Valet föll på

Brodi. Att

ungraren Sandor

valet var gott och vår

förening är att lyckönska kunna vi

intyga, nu, då vi sett hr Brodi i full

verksamhet. Han har den storinter-

pationelle spelarens långa erfarenhet

och djupa insikter, den professionel-

la tränarens insikter i yrkets alla

hemligheter och en entusiasmförsin

smittande.verkaruppgift. som

 

Den nye tränaren: SANDOR BRODI.

Energi finns också i stora mängder,

vilket våra pojkar, som drillas un-

der honom, bäst kan intyga. Och så,

”last but not least”, är han så in-

nerligt sympatisk i sätt och uppträ-

dande. Han harförstått att på sam-

ma gång skaffa sig respekt och po-

pularitet Med ett

ord: våra fotbollsspelares utbildning

bland spelarne.

ligger i goda händer.

Så ett par ord om tränarens före-

gående. Ilan såg dagens ljus för 37

år sedan någonstädes nere i Ungern

och började några år senare leka

med fotbollen, som han sedan aldrig

släppte. Under 14 års tid var han

centerhalvback och kapten för F. T.

C., men om hans kapacitet vittnar

annu högre det faktum att han icke

raäindre än 23 gånger spelat med i

Ungerns landslag. FHan deltog också

i Olympiska Spelen i Stockholm.

Under de två senaste åren har han

varit tränare för M. T. K. och har

sålunda haft stor andel i detta lags

scerar under senaste säsongen.

Ett arrangement, som bör väcka

medlemmarnetillfredsställelse hos

är att ”Göteborgs-Kamraten”” trväf-

hr Brodi om artik-

taktik

fat avtal med

lar herörande träning, och

teknik, kritik över spelarne etc. Ar-

tiklarne komma att påbörjas i ett av

de följande numren.

Sc.
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2 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Göteborgs-Serien lämnartillfredsställande resultat för våra färger.
Seger för Illl:an och Vl:an; ingen jumboplacering.

I Göteborgs-Serien startade fr. vår

förening ieke mindre än 8 lag. Och
med följande resultat: 2 första pris,

1 andra,
sjätte. I stort sett kunna vi sålun-

da vara ganska nöjda med våra poj-

kar. Inte minst glädjande är den

genomgående goda sammanhållning
och anda som varit rådande i lagen,

en ovillkorlig faktor för framgång.
Vi hoppas och tro att på den grun-
den skall uppspira en ny generation

av fotbollspelare, som kommaatt å-

ter bringa oss en blomstringsperiod,

våra traditioner likmätigt. I det

följande lämnas en kort översikt ö-

ver lagens placering etc.

B-laget

har erövrat 2:dra pris i Klass I. Med

endast 1 förlorat mål (mot Örgryte
B) på straffspark. Vilket avgjorde

segerplatsen till de rödblås favör.
Kapten: Gillis Andersson. Spelare:
Skoglund, Levin, Erik Andersson,
A. Pettersson, Elam Johansson, Ro-

sell, Gillis Andersson, Carl Anders-
son, Lindberg, Harry Olsson, Viktor

Hansson. God sammanhållning har

präglat laget, om vilket man f. ö.

som devis kan sätta: ”Försvaret

främst”. Forwardskedjan har va-

rit något ojämn, men kommer väl

att stabilisera sig så småningom.

Anmärkningsvärt är hur få mål som
blivit gjorda i denna klass, vilket
bevisar jämnheten lagen emellan.

III-laget

står som segrare i Klass II. Och

motsvarade alltså vårt förtroende,

då vi läto dem intaga ”gamla”” tre-
ans plats. Ty förra året placerade

sig dåvarande 4:de laget (nuvaran-
de IIT) som I i Klass III. Och ha

alltså uppflyttats en klass, vilket e-

mellertid inte tycks ha inverkat o-
fördelaktigt. Tvärtom! En somin-
te minst har bidragit till det goda
resultatet är kaptenen: Gunnar

Gunnarsson. Spelare: Ragnar John-
son, Gunnar Gunnarsson, Carl An-

dersson, Helge Stålfors, Gunnar
Kollberg, John Johnasson, David

Bergström, Ragnar Gyring, Gunnar

Rydberg, Ole Rydberg, Holger
Svensson. Som omdöme om laget

2 tredje, 2 femte och 1”

kan man säga: intresse över hela

linjen. Rätt så gubbar, fortsätt och
hedra Eder förening!

 IV-laget

ligger på 5 plats i Klass III. Kap-

ten: R. Lundin. Uppställning: N.
Tingdahl, O. Svensson, R. Sandberg,

Hammar, R. Eriksson, G. Magnus-

son, E. Suber, R. Lundin, Holm,
Christell, Olofsson. Laget har visat

sig synerligen jämt. Början var

mindre god, men slutet så mycket

bättre, det skulle bara inte skadat

om slutspurten kommit litet tidiga-

re. Då vet man aldrig vad som kun-
nat hända. Men inga ledsna miner
för det, utan friskt humör och ”på'n
igen”. Nästa spelår hoppas vi få se
4:an ännu ett par steg närmare top-

pen, dit ”gamla” fyran synes ha

haft en inrotad förkärlek. Som
kanske kan smitta!

V-laget

placerade sig som 3:a i Klass IV.
Kapten: Verner Johansson. Spela-

re: Rolf Johansson, Douglas Bengts-
son, Gunnar Ström, Gustaf Larsson,

dinar Lundberg, Henrich Werhey-
en, Gösta Pettersson, Carl-Erik Hen-

ning, Verner Johansson, Tage Svan-
ström, Henry Jansson. Starten var

god, men i avgörandet sprack det.
Kanske nerverna sveko? Hoppas i
varje fall laget återkommer nästa år
solidare, samt laddat av goda före-
satser. Erfarenheter, såväl goda
som onda, bör man nu ha samlat.
Och förutsättningar finnas, så det
är all anledning att ligga i.

VI-laget

är ”herre på täppan” d. v. s. seg-

rare i Klass V. Med ett resultat av
9 poäng av 10 möjliga. Och en mål-
kvot, som har följande trevliga ut-
seende: 13—0! Kapten: Arvid Nils-
son. Uppställning: E. Berntsson, A.
Rydberg, G. Westlund, F. Anders-
son, H. Englund, G. Svensson, A.
Nilsson, B. Lundgren, Stellan An-

dersson, H. Johnsson, E. Olsson. Be-

tyg: Med beröm godkänd. Utmärkt
sammanhållning. Allt som allt en

lovande debut, som inger ljusa för-
hoppningar och framtidsutsikter.

VITI-laget.

Placering: 5:a i Klass V. Kap-
ten: Enar Andersson. Spelare: Cla-

es Sjöblom, Erland Andersson, Frey

Johansson, Knut Carlbom, Gustaf

Gustafsson, John Jacobsson, Gunnar

Pettersson, Bror Johansson, Enar

Andersson, Sven Bond, Gunnar

Berntsson. All början är svår, så

även här. Men jumboplatsen und-

veks i alla fall.

oång!
3ättre lycka nästa

JuniorlagI

har hamnat på 3:dje plats i Junior-
klass I. Kapten: Henry Dahlström,
Laget har använt sig av följande
spelare: Rolf Olsson, Henry Dabhl-
ström, K. Thorin, Nils Borgström,

Valter Andersson, E. Dalman, Berg-

lund, A. Lundahl, Nils Skog, Gösta

Fagerlund, Dan Johansson. stort
sett kan man säga laget skött sig
bra. Och vi hoppas de skola upp-
rätthålla våra ärorika traditioner
och marschera framåt — mot höj-

derna.

Juniorlag II

blev 6:a i Juniorklass II. Kapten:
Lars Önner. Spelare: Åke Lööf,
Lars Gren, Einar Mossberg, Einar

Jönsson, Ivar Jönsson, Thure Än

dersson, Åke Berntsson, Lars Önner,
Folke Borgkvist, Henning Lindskog,
Folke Moberger. Har visat goda
anlag, men materialet är inte till
räckligt hårt ännu. Bör dock inte
tappa ”sugen”. Liten blir väl ock-
så stor en gång.

Samtliga lag böra dessutom ha en
särskild eloge för att de, vissa mot-
gångar till trots, ändock fullföljt
tävlingen. Vilket länder dem själva
och föreningen till heder. Härne-
dan följer tabellen över ställningen

i Göteborgs-Serien efter de sista
matcherna.

Rö S.S.
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om slutspurten kommit litet tidiga-

re. Då vet man aldrig vad som kun-
nat hända. Men inga ledsna miner
för det, utan friskt humör och ”på'n
igen”. Nästa spelår hoppas vi få se
4:an ännu ett par steg närmare top-

pen, dit ”gamla” fyran synes ha

haft en inrotad förkärlek. Som
kanske kan smitta!

V-laget

placerade sig som 3:a i Klass IV.
Kapten: Verner Johansson. Spela-

re: Rolf Johansson, Douglas Bengts-
son, Gunnar Ström, Gustaf Larsson,

dinar Lundberg, Henrich Werhey-
en, Gösta Pettersson, Carl-Erik Hen-

ning, Verner Johansson, Tage Svan-
ström, Henry Jansson. Starten var

god, men i avgörandet sprack det.
Kanske nerverna sveko? Hoppas i
varje fall laget återkommer nästa år
solidare, samt laddat av goda före-
satser. Erfarenheter, såväl goda
som onda, bör man nu ha samlat.
Och förutsättningar finnas, så det
är all anledning att ligga i.

VI-laget

är ”herre på täppan” d. v. s. seg-

rare i Klass V. Med ett resultat av
9 poäng av 10 möjliga. Och en mål-
kvot, som har följande trevliga ut-
seende: 13—0! Kapten: Arvid Nils-
son. Uppställning: E. Berntsson, A.
Rydberg, G. Westlund, F. Anders-
son, H. Englund, G. Svensson, A.
Nilsson, B. Lundgren, Stellan An-

dersson, H. Johnsson, E. Olsson. Be-

tyg: Med beröm godkänd. Utmärkt
sammanhållning. Allt som allt en

lovande debut, som inger ljusa för-
hoppningar och framtidsutsikter.

VITI-laget.

Placering: 5:a i Klass V. Kap-
ten: Enar Andersson. Spelare: Cla-

es Sjöblom, Erland Andersson, Frey

Johansson, Knut Carlbom, Gustaf

Gustafsson, John Jacobsson, Gunnar

Pettersson, Bror Johansson, Enar

Andersson, Sven Bond, Gunnar

Berntsson. All början är svår, så

även här. Men jumboplatsen und-

veks i alla fall.

oång!
3ättre lycka nästa

JuniorlagI

har hamnat på 3:dje plats i Junior-
klass I. Kapten: Henry Dahlström,
Laget har använt sig av följande
spelare: Rolf Olsson, Henry Dabhl-
ström, K. Thorin, Nils Borgström,

Valter Andersson, E. Dalman, Berg-

lund, A. Lundahl, Nils Skog, Gösta

Fagerlund, Dan Johansson. stort
sett kan man säga laget skött sig
bra. Och vi hoppas de skola upp-
rätthålla våra ärorika traditioner
och marschera framåt — mot höj-

derna.

Juniorlag II

blev 6:a i Juniorklass II. Kapten:
Lars Önner. Spelare: Åke Lööf,
Lars Gren, Einar Mossberg, Einar

Jönsson, Ivar Jönsson, Thure Än

dersson, Åke Berntsson, Lars Önner,
Folke Borgkvist, Henning Lindskog,
Folke Moberger. Har visat goda
anlag, men materialet är inte till
räckligt hårt ännu. Bör dock inte
tappa ”sugen”. Liten blir väl ock-
så stor en gång.

Samtliga lag böra dessutom ha en
särskild eloge för att de, vissa mot-
gångar till trots, ändock fullföljt
tävlingen. Vilket länder dem själva
och föreningen till heder. Härne-
dan följer tabellen över ställningen

i Göteborgs-Serien efter de sista
matcherna.
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Göteborgs-Serien lämnartillfredsställande resultat för våra färger.
Seger för Illl:an och Vl:an; ingen jumboplacering.
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sjätte. I stort sett kunna vi sålun-

da vara ganska nöjda med våra poj-

kar. Inte minst glädjande är den
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och anda som varit rådande i lagen,
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av fotbollspelare, som kommaatt å-
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sell, Gillis Andersson, Carl Anders-
son, Lindberg, Harry Olsson, Viktor

Hansson. God sammanhållning har

präglat laget, om vilket man f. ö.

som devis kan sätta: ”Försvaret

främst”. Forwardskedjan har va-

rit något ojämn, men kommer väl

att stabilisera sig så småningom.

Anmärkningsvärt är hur få mål som
blivit gjorda i denna klass, vilket
bevisar jämnheten lagen emellan.

III-laget

står som segrare i Klass II. Och

motsvarade alltså vårt förtroende,

då vi läto dem intaga ”gamla”” tre-
ans plats. Ty förra året placerade

sig dåvarande 4:de laget (nuvaran-
de IIT) som I i Klass III. Och ha

alltså uppflyttats en klass, vilket e-

mellertid inte tycks ha inverkat o-
fördelaktigt. Tvärtom! En somin-
te minst har bidragit till det goda
resultatet är kaptenen: Gunnar

Gunnarsson. Spelare: Ragnar John-
son, Gunnar Gunnarsson, Carl An-

dersson, Helge Stålfors, Gunnar
Kollberg, John Johnasson, David

Bergström, Ragnar Gyring, Gunnar

Rydberg, Ole Rydberg, Holger
Svensson. Som omdöme om laget

2 tredje, 2 femte och 1”

kan man säga: intresse över hela

linjen. Rätt så gubbar, fortsätt och
hedra Eder förening!
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son, E. Suber, R. Lundin, Holm,
Christell, Olofsson. Laget har visat

sig synerligen jämt. Början var

mindre god, men slutet så mycket

bättre, det skulle bara inte skadat

om slutspurten kommit litet tidiga-

re. Då vet man aldrig vad som kun-
nat hända. Men inga ledsna miner
för det, utan friskt humör och ”på'n
igen”. Nästa spelår hoppas vi få se
4:an ännu ett par steg närmare top-

pen, dit ”gamla” fyran synes ha

haft en inrotad förkärlek. Som
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ström, Henry Jansson. Starten var

god, men i avgörandet sprack det.
Kanske nerverna sveko? Hoppas i
varje fall laget återkommer nästa år
solidare, samt laddat av goda före-
satser. Erfarenheter, såväl goda
som onda, bör man nu ha samlat.
Och förutsättningar finnas, så det
är all anledning att ligga i.

VI-laget

är ”herre på täppan” d. v. s. seg-

rare i Klass V. Med ett resultat av
9 poäng av 10 möjliga. Och en mål-
kvot, som har följande trevliga ut-
seende: 13—0! Kapten: Arvid Nils-
son. Uppställning: E. Berntsson, A.
Rydberg, G. Westlund, F. Anders-
son, H. Englund, G. Svensson, A.
Nilsson, B. Lundgren, Stellan An-

dersson, H. Johnsson, E. Olsson. Be-

tyg: Med beröm godkänd. Utmärkt
sammanhållning. Allt som allt en

lovande debut, som inger ljusa för-
hoppningar och framtidsutsikter.

VITI-laget.

Placering: 5:a i Klass V. Kap-
ten: Enar Andersson. Spelare: Cla-

es Sjöblom, Erland Andersson, Frey

Johansson, Knut Carlbom, Gustaf

Gustafsson, John Jacobsson, Gunnar

Pettersson, Bror Johansson, Enar

Andersson, Sven Bond, Gunnar

Berntsson. All början är svår, så

även här. Men jumboplatsen und-

veks i alla fall.

oång!
3ättre lycka nästa

JuniorlagI

har hamnat på 3:dje plats i Junior-
klass I. Kapten: Henry Dahlström,
Laget har använt sig av följande
spelare: Rolf Olsson, Henry Dabhl-
ström, K. Thorin, Nils Borgström,

Valter Andersson, E. Dalman, Berg-

lund, A. Lundahl, Nils Skog, Gösta

Fagerlund, Dan Johansson. stort
sett kan man säga laget skött sig
bra. Och vi hoppas de skola upp-
rätthålla våra ärorika traditioner
och marschera framåt — mot höj-

derna.
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blev 6:a i Juniorklass II. Kapten:
Lars Önner. Spelare: Åke Lööf,
Lars Gren, Einar Mossberg, Einar

Jönsson, Ivar Jönsson, Thure Än

dersson, Åke Berntsson, Lars Önner,
Folke Borgkvist, Henning Lindskog,
Folke Moberger. Har visat goda
anlag, men materialet är inte till
räckligt hårt ännu. Bör dock inte
tappa ”sugen”. Liten blir väl ock-
så stor en gång.

Samtliga lag böra dessutom ha en
särskild eloge för att de, vissa mot-
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följande lämnas en kort översikt ö-

ver lagens placering etc.

B-laget
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Kapten: Gillis Andersson. Spelare:
Skoglund, Levin, Erik Andersson,
A. Pettersson, Elam Johansson, Ro-
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Hansson. God sammanhållning har

präglat laget, om vilket man f. ö.

som devis kan sätta: ”Försvaret

främst”. Forwardskedjan har va-

rit något ojämn, men kommer väl

att stabilisera sig så småningom.

Anmärkningsvärt är hur få mål som
blivit gjorda i denna klass, vilket
bevisar jämnheten lagen emellan.

III-laget

står som segrare i Klass II. Och

motsvarade alltså vårt förtroende,

då vi läto dem intaga ”gamla”” tre-
ans plats. Ty förra året placerade

sig dåvarande 4:de laget (nuvaran-
de IIT) som I i Klass III. Och ha

alltså uppflyttats en klass, vilket e-

mellertid inte tycks ha inverkat o-
fördelaktigt. Tvärtom! En somin-
te minst har bidragit till det goda
resultatet är kaptenen: Gunnar

Gunnarsson. Spelare: Ragnar John-
son, Gunnar Gunnarsson, Carl An-

dersson, Helge Stålfors, Gunnar
Kollberg, John Johnasson, David

Bergström, Ragnar Gyring, Gunnar

Rydberg, Ole Rydberg, Holger
Svensson. Som omdöme om laget

2 tredje, 2 femte och 1”

kan man säga: intresse över hela

linjen. Rätt så gubbar, fortsätt och
hedra Eder förening!

 IV-laget

ligger på 5 plats i Klass III. Kap-

ten: R. Lundin. Uppställning: N.
Tingdahl, O. Svensson, R. Sandberg,

Hammar, R. Eriksson, G. Magnus-

son, E. Suber, R. Lundin, Holm,
Christell, Olofsson. Laget har visat

sig synerligen jämt. Början var

mindre god, men slutet så mycket

bättre, det skulle bara inte skadat

om slutspurten kommit litet tidiga-

re. Då vet man aldrig vad som kun-
nat hända. Men inga ledsna miner
för det, utan friskt humör och ”på'n
igen”. Nästa spelår hoppas vi få se
4:an ännu ett par steg närmare top-

pen, dit ”gamla” fyran synes ha

haft en inrotad förkärlek. Som
kanske kan smitta!

V-laget

placerade sig som 3:a i Klass IV.
Kapten: Verner Johansson. Spela-

re: Rolf Johansson, Douglas Bengts-
son, Gunnar Ström, Gustaf Larsson,

dinar Lundberg, Henrich Werhey-
en, Gösta Pettersson, Carl-Erik Hen-

ning, Verner Johansson, Tage Svan-
ström, Henry Jansson. Starten var

god, men i avgörandet sprack det.
Kanske nerverna sveko? Hoppas i
varje fall laget återkommer nästa år
solidare, samt laddat av goda före-
satser. Erfarenheter, såväl goda
som onda, bör man nu ha samlat.
Och förutsättningar finnas, så det
är all anledning att ligga i.

VI-laget

är ”herre på täppan” d. v. s. seg-

rare i Klass V. Med ett resultat av
9 poäng av 10 möjliga. Och en mål-
kvot, som har följande trevliga ut-
seende: 13—0! Kapten: Arvid Nils-
son. Uppställning: E. Berntsson, A.
Rydberg, G. Westlund, F. Anders-
son, H. Englund, G. Svensson, A.
Nilsson, B. Lundgren, Stellan An-

dersson, H. Johnsson, E. Olsson. Be-

tyg: Med beröm godkänd. Utmärkt
sammanhållning. Allt som allt en

lovande debut, som inger ljusa för-
hoppningar och framtidsutsikter.

VITI-laget.

Placering: 5:a i Klass V. Kap-
ten: Enar Andersson. Spelare: Cla-

es Sjöblom, Erland Andersson, Frey

Johansson, Knut Carlbom, Gustaf

Gustafsson, John Jacobsson, Gunnar

Pettersson, Bror Johansson, Enar

Andersson, Sven Bond, Gunnar

Berntsson. All början är svår, så

även här. Men jumboplatsen und-

veks i alla fall.

oång!
3ättre lycka nästa

JuniorlagI

har hamnat på 3:dje plats i Junior-
klass I. Kapten: Henry Dahlström,
Laget har använt sig av följande
spelare: Rolf Olsson, Henry Dabhl-
ström, K. Thorin, Nils Borgström,

Valter Andersson, E. Dalman, Berg-

lund, A. Lundahl, Nils Skog, Gösta

Fagerlund, Dan Johansson. stort
sett kan man säga laget skött sig
bra. Och vi hoppas de skola upp-
rätthålla våra ärorika traditioner
och marschera framåt — mot höj-

derna.

Juniorlag II

blev 6:a i Juniorklass II. Kapten:
Lars Önner. Spelare: Åke Lööf,
Lars Gren, Einar Mossberg, Einar

Jönsson, Ivar Jönsson, Thure Än

dersson, Åke Berntsson, Lars Önner,
Folke Borgkvist, Henning Lindskog,
Folke Moberger. Har visat goda
anlag, men materialet är inte till
räckligt hårt ännu. Bör dock inte
tappa ”sugen”. Liten blir väl ock-
så stor en gång.

Samtliga lag böra dessutom ha en
särskild eloge för att de, vissa mot-
gångar till trots, ändock fullföljt
tävlingen. Vilket länder dem själva
och föreningen till heder. Härne-
dan följer tabellen över ställningen
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1 andra,
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och anda som varit rådande i lagen,

en ovillkorlig faktor för framgång.
Vi hoppas och tro att på den grun-
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följande lämnas en kort översikt ö-

ver lagens placering etc.
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endast 1 förlorat mål (mot Örgryte
B) på straffspark. Vilket avgjorde

segerplatsen till de rödblås favör.
Kapten: Gillis Andersson. Spelare:
Skoglund, Levin, Erik Andersson,
A. Pettersson, Elam Johansson, Ro-

sell, Gillis Andersson, Carl Anders-
son, Lindberg, Harry Olsson, Viktor

Hansson. God sammanhållning har

präglat laget, om vilket man f. ö.

som devis kan sätta: ”Försvaret

främst”. Forwardskedjan har va-

rit något ojämn, men kommer väl

att stabilisera sig så småningom.

Anmärkningsvärt är hur få mål som
blivit gjorda i denna klass, vilket
bevisar jämnheten lagen emellan.

III-laget

står som segrare i Klass II. Och

motsvarade alltså vårt förtroende,

då vi läto dem intaga ”gamla”” tre-
ans plats. Ty förra året placerade

sig dåvarande 4:de laget (nuvaran-
de IIT) som I i Klass III. Och ha

alltså uppflyttats en klass, vilket e-

mellertid inte tycks ha inverkat o-
fördelaktigt. Tvärtom! En somin-
te minst har bidragit till det goda
resultatet är kaptenen: Gunnar

Gunnarsson. Spelare: Ragnar John-
son, Gunnar Gunnarsson, Carl An-

dersson, Helge Stålfors, Gunnar
Kollberg, John Johnasson, David

Bergström, Ragnar Gyring, Gunnar

Rydberg, Ole Rydberg, Holger
Svensson. Som omdöme om laget

2 tredje, 2 femte och 1”

kan man säga: intresse över hela

linjen. Rätt så gubbar, fortsätt och
hedra Eder förening!

 IV-laget

ligger på 5 plats i Klass III. Kap-

ten: R. Lundin. Uppställning: N.
Tingdahl, O. Svensson, R. Sandberg,

Hammar, R. Eriksson, G. Magnus-

son, E. Suber, R. Lundin, Holm,
Christell, Olofsson. Laget har visat

sig synerligen jämt. Början var

mindre god, men slutet så mycket

bättre, det skulle bara inte skadat

om slutspurten kommit litet tidiga-

re. Då vet man aldrig vad som kun-
nat hända. Men inga ledsna miner
för det, utan friskt humör och ”på'n
igen”. Nästa spelår hoppas vi få se
4:an ännu ett par steg närmare top-

pen, dit ”gamla” fyran synes ha

haft en inrotad förkärlek. Som
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dinar Lundberg, Henrich Werhey-
en, Gösta Pettersson, Carl-Erik Hen-

ning, Verner Johansson, Tage Svan-
ström, Henry Jansson. Starten var

god, men i avgörandet sprack det.
Kanske nerverna sveko? Hoppas i
varje fall laget återkommer nästa år
solidare, samt laddat av goda före-
satser. Erfarenheter, såväl goda
som onda, bör man nu ha samlat.
Och förutsättningar finnas, så det
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kvot, som har följande trevliga ut-
seende: 13—0! Kapten: Arvid Nils-
son. Uppställning: E. Berntsson, A.
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sjätte. I stort sett kunna vi sålun-

da vara ganska nöjda med våra poj-

kar. Inte minst glädjande är den

genomgående goda sammanhållning
och anda som varit rådande i lagen,

en ovillkorlig faktor för framgång.
Vi hoppas och tro att på den grun-
den skall uppspira en ny generation

av fotbollspelare, som kommaatt å-

ter bringa oss en blomstringsperiod,

våra traditioner likmätigt. I det

följande lämnas en kort översikt ö-

ver lagens placering etc.

B-laget

har erövrat 2:dra pris i Klass I. Med

endast 1 förlorat mål (mot Örgryte
B) på straffspark. Vilket avgjorde

segerplatsen till de rödblås favör.
Kapten: Gillis Andersson. Spelare:
Skoglund, Levin, Erik Andersson,
A. Pettersson, Elam Johansson, Ro-

sell, Gillis Andersson, Carl Anders-
son, Lindberg, Harry Olsson, Viktor

Hansson. God sammanhållning har

präglat laget, om vilket man f. ö.

som devis kan sätta: ”Försvaret

främst”. Forwardskedjan har va-

rit något ojämn, men kommer väl

att stabilisera sig så småningom.

Anmärkningsvärt är hur få mål som
blivit gjorda i denna klass, vilket
bevisar jämnheten lagen emellan.

III-laget

står som segrare i Klass II. Och

motsvarade alltså vårt förtroende,

då vi läto dem intaga ”gamla”” tre-
ans plats. Ty förra året placerade

sig dåvarande 4:de laget (nuvaran-
de IIT) som I i Klass III. Och ha

alltså uppflyttats en klass, vilket e-

mellertid inte tycks ha inverkat o-
fördelaktigt. Tvärtom! En somin-
te minst har bidragit till det goda
resultatet är kaptenen: Gunnar

Gunnarsson. Spelare: Ragnar John-
son, Gunnar Gunnarsson, Carl An-

dersson, Helge Stålfors, Gunnar
Kollberg, John Johnasson, David

Bergström, Ragnar Gyring, Gunnar

Rydberg, Ole Rydberg, Holger
Svensson. Som omdöme om laget

2 tredje, 2 femte och 1”

kan man säga: intresse över hela

linjen. Rätt så gubbar, fortsätt och
hedra Eder förening!

 IV-laget

ligger på 5 plats i Klass III. Kap-

ten: R. Lundin. Uppställning: N.
Tingdahl, O. Svensson, R. Sandberg,

Hammar, R. Eriksson, G. Magnus-

son, E. Suber, R. Lundin, Holm,
Christell, Olofsson. Laget har visat

sig synerligen jämt. Början var

mindre god, men slutet så mycket

bättre, det skulle bara inte skadat

om slutspurten kommit litet tidiga-

re. Då vet man aldrig vad som kun-
nat hända. Men inga ledsna miner
för det, utan friskt humör och ”på'n
igen”. Nästa spelår hoppas vi få se
4:an ännu ett par steg närmare top-

pen, dit ”gamla” fyran synes ha

haft en inrotad förkärlek. Som
kanske kan smitta!

V-laget

placerade sig som 3:a i Klass IV.
Kapten: Verner Johansson. Spela-

re: Rolf Johansson, Douglas Bengts-
son, Gunnar Ström, Gustaf Larsson,

dinar Lundberg, Henrich Werhey-
en, Gösta Pettersson, Carl-Erik Hen-

ning, Verner Johansson, Tage Svan-
ström, Henry Jansson. Starten var

god, men i avgörandet sprack det.
Kanske nerverna sveko? Hoppas i
varje fall laget återkommer nästa år
solidare, samt laddat av goda före-
satser. Erfarenheter, såväl goda
som onda, bör man nu ha samlat.
Och förutsättningar finnas, så det
är all anledning att ligga i.

VI-laget

är ”herre på täppan” d. v. s. seg-

rare i Klass V. Med ett resultat av
9 poäng av 10 möjliga. Och en mål-
kvot, som har följande trevliga ut-
seende: 13—0! Kapten: Arvid Nils-
son. Uppställning: E. Berntsson, A.
Rydberg, G. Westlund, F. Anders-
son, H. Englund, G. Svensson, A.
Nilsson, B. Lundgren, Stellan An-

dersson, H. Johnsson, E. Olsson. Be-

tyg: Med beröm godkänd. Utmärkt
sammanhållning. Allt som allt en

lovande debut, som inger ljusa för-
hoppningar och framtidsutsikter.

VITI-laget.

Placering: 5:a i Klass V. Kap-
ten: Enar Andersson. Spelare: Cla-

es Sjöblom, Erland Andersson, Frey

Johansson, Knut Carlbom, Gustaf

Gustafsson, John Jacobsson, Gunnar

Pettersson, Bror Johansson, Enar

Andersson, Sven Bond, Gunnar

Berntsson. All början är svår, så

även här. Men jumboplatsen und-

veks i alla fall.

oång!
3ättre lycka nästa

JuniorlagI

har hamnat på 3:dje plats i Junior-
klass I. Kapten: Henry Dahlström,
Laget har använt sig av följande
spelare: Rolf Olsson, Henry Dabhl-
ström, K. Thorin, Nils Borgström,

Valter Andersson, E. Dalman, Berg-

lund, A. Lundahl, Nils Skog, Gösta

Fagerlund, Dan Johansson. stort
sett kan man säga laget skött sig
bra. Och vi hoppas de skola upp-
rätthålla våra ärorika traditioner
och marschera framåt — mot höj-

derna.

Juniorlag II

blev 6:a i Juniorklass II. Kapten:
Lars Önner. Spelare: Åke Lööf,
Lars Gren, Einar Mossberg, Einar

Jönsson, Ivar Jönsson, Thure Än

dersson, Åke Berntsson, Lars Önner,
Folke Borgkvist, Henning Lindskog,
Folke Moberger. Har visat goda
anlag, men materialet är inte till
räckligt hårt ännu. Bör dock inte
tappa ”sugen”. Liten blir väl ock-
så stor en gång.

Samtliga lag böra dessutom ha en
särskild eloge för att de, vissa mot-
gångar till trots, ändock fullföljt
tävlingen. Vilket länder dem själva
och föreningen till heder. Härne-
dan följer tabellen över ställningen

i Göteborgs-Serien efter de sista
matcherna.

Rö S.S.
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Göteborgs seger över middagsdästa Budapest
Även göteborgarne gåvos tillfälle

att få en inblick i Ungerns spirande

idrottsliv, i det vår förening tillsam-

mans med Örgryte I. S. hade arran-

gerat en tvekamp mellan Göteborg

och Budapest. Tvekampen blev dock
mera  ”in miniatyr” då icke hela
den ungerska truppen deltog här. De
hästa voro dock med, och tävlingar-

ne hade därför emotsetts med ett

stort intresse. Men denna gång, lik-
som de flesta gånger förut, uteblev
den stora publiken. Till en tävling
av såpass stora imternationella mått
som denna kunde man säkerligen
ew0ort sig förhoppning om allmänhe-
tens hevågenhet i betydligt större
erad än nu var fallet.

Ungrarna voro mycket sympati-

ka och trevliga pojkar, välväxta och

granna idrottsmannatyper, just så-

dana som manföreställer sig idealen

för idrottens kämpar. Detta gäller
1 all synnerhet kastaren Csejhey,

den mest harmoniska typ somtroli-
gen någon gång beträtt Walhallas
banor. Alltnog, ungrarne visst att

sätta den rätta fläkten över tävling-
arne, och varje gren av programmet
blev spännande. Skada blott att

ungrarne icke förmådde prestera si-
na bästa resultat, vilket berodde på
all den goda och rikliga förplägnad
de kommit i åtnjutande av i vårt

land. Resorna hade givetvis också
satt sin prägel av trötthet över
dem. Sålunda kunde Magyar, god

höjdhoppare och bergsäker på 1,80,
här icke utan fruktansvärda an-

strängningar klara den medelmåt-

tiga höjden 1,60. Samma var förhål-

landet i samtliga hopp och kast. Lö-
parne däremot syntes bättre ha ut-

härdat det gourmandiska levernet

ech voro samtliga i tip-top-form. Så-

lunda kunde Gerö å 100 meter note-

ra 10,9, en tid som förut icke upp-
nätts i år i Göteborg. Å 400 meter
voro de båda ungrarne favoriter och

placerade sig också som etta och

tvåa. R. Kronberg och Oscar Svens-

scn löpte detta lopp på 52,9, en tid

somdesjälva kunna notera som nytt
rekord.

Å 800 0. 1,500 meter voro dock de
mtressantaste poängerna att notera.

Söderbom, som här var given favorit
hävdade på ett glänsande sätt sin

ställning och vann båda loppen, ef-
ter att helt igenom ha löpt med en
beundransvärd teknik och beräk-

ning. Han har tydligen haft god

nytta av sin vistelse i Wien under

försommaren. Vogel, ungesk mästa-
re 1 1,500 met. måste se sig slagen

även här, vilket nog smärtade ho-
nom, då han lång tid före tävling-

arne glatt sig åt att åter få möta Sö-
derbom och få revanch för det ne-

derlag han led i Wien. Söderbomå
andra sidan bhbemödadesig naturligt-

vis om att visa att det är han som

är den bättre av de två. Att tider-

na icke blevo bättre berodde uteslu-

tande på det ”mesk”” som praktise-

rades, väl beroende på att spurten
mellan så jämna deltagare måstebli-

va den avgörandestriden. Tävling-
arnes idrottsliga resultat, liksom dei

ekonomiska, blevo således icke vad
som väntats.

Efter en poängberäkning i enlig.

het med vad som tillämpades i

Stockholm vid stadsmatchen, erhöll

Göteborg 5 segrar mot Budapest 3.

Pekka.

 

 

Prima Kött & Fläsk
samt

Färska Charkuterivaror

finnes dagligen uti

Erik Svenssons Kött- & Fläskaffär
SVEAGAT. 12. Tel. 14429. SKANSTORGSBAZAR. Tel. 12034.  
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hästa voro dock med, och tävlingar-

ne hade därför emotsetts med ett

stort intresse. Men denna gång, lik-
som de flesta gånger förut, uteblev
den stora publiken. Till en tävling
av såpass stora imternationella mått
som denna kunde man säkerligen
ew0ort sig förhoppning om allmänhe-
tens hevågenhet i betydligt större
erad än nu var fallet.

Ungrarna voro mycket sympati-

ka och trevliga pojkar, välväxta och

granna idrottsmannatyper, just så-

dana som manföreställer sig idealen

för idrottens kämpar. Detta gäller
1 all synnerhet kastaren Csejhey,

den mest harmoniska typ somtroli-
gen någon gång beträtt Walhallas
banor. Alltnog, ungrarne visst att

sätta den rätta fläkten över tävling-
arne, och varje gren av programmet
blev spännande. Skada blott att

ungrarne icke förmådde prestera si-
na bästa resultat, vilket berodde på
all den goda och rikliga förplägnad
de kommit i åtnjutande av i vårt

land. Resorna hade givetvis också
satt sin prägel av trötthet över
dem. Sålunda kunde Magyar, god

höjdhoppare och bergsäker på 1,80,
här icke utan fruktansvärda an-

strängningar klara den medelmåt-

tiga höjden 1,60. Samma var förhål-

landet i samtliga hopp och kast. Lö-
parne däremot syntes bättre ha ut-

härdat det gourmandiska levernet

ech voro samtliga i tip-top-form. Så-

lunda kunde Gerö å 100 meter note-

ra 10,9, en tid som förut icke upp-
nätts i år i Göteborg. Å 400 meter
voro de båda ungrarne favoriter och

placerade sig också som etta och

tvåa. R. Kronberg och Oscar Svens-

scn löpte detta lopp på 52,9, en tid

somdesjälva kunna notera som nytt
rekord.

Å 800 0. 1,500 meter voro dock de
mtressantaste poängerna att notera.

Söderbom, som här var given favorit
hävdade på ett glänsande sätt sin

ställning och vann båda loppen, ef-
ter att helt igenom ha löpt med en
beundransvärd teknik och beräk-

ning. Han har tydligen haft god

nytta av sin vistelse i Wien under

försommaren. Vogel, ungesk mästa-
re 1 1,500 met. måste se sig slagen

även här, vilket nog smärtade ho-
nom, då han lång tid före tävling-

arne glatt sig åt att åter få möta Sö-
derbom och få revanch för det ne-

derlag han led i Wien. Söderbomå
andra sidan bhbemödadesig naturligt-

vis om att visa att det är han som

är den bättre av de två. Att tider-

na icke blevo bättre berodde uteslu-

tande på det ”mesk”” som praktise-

rades, väl beroende på att spurten
mellan så jämna deltagare måstebli-

va den avgörandestriden. Tävling-
arnes idrottsliga resultat, liksom dei

ekonomiska, blevo således icke vad
som väntats.

Efter en poängberäkning i enlig.

het med vad som tillämpades i

Stockholm vid stadsmatchen, erhöll

Göteborg 5 segrar mot Budapest 3.

Pekka.
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GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD W

Göteborgs seger över middagsdästa Budapest
Även göteborgarne gåvos tillfälle

att få en inblick i Ungerns spirande

idrottsliv, i det vår förening tillsam-

mans med Örgryte I. S. hade arran-

gerat en tvekamp mellan Göteborg

och Budapest. Tvekampen blev dock
mera  ”in miniatyr” då icke hela
den ungerska truppen deltog här. De
hästa voro dock med, och tävlingar-

ne hade därför emotsetts med ett

stort intresse. Men denna gång, lik-
som de flesta gånger förut, uteblev
den stora publiken. Till en tävling
av såpass stora imternationella mått
som denna kunde man säkerligen
ew0ort sig förhoppning om allmänhe-
tens hevågenhet i betydligt större
erad än nu var fallet.

Ungrarna voro mycket sympati-

ka och trevliga pojkar, välväxta och

granna idrottsmannatyper, just så-

dana som manföreställer sig idealen

för idrottens kämpar. Detta gäller
1 all synnerhet kastaren Csejhey,

den mest harmoniska typ somtroli-
gen någon gång beträtt Walhallas
banor. Alltnog, ungrarne visst att

sätta den rätta fläkten över tävling-
arne, och varje gren av programmet
blev spännande. Skada blott att

ungrarne icke förmådde prestera si-
na bästa resultat, vilket berodde på
all den goda och rikliga förplägnad
de kommit i åtnjutande av i vårt

land. Resorna hade givetvis också
satt sin prägel av trötthet över
dem. Sålunda kunde Magyar, god

höjdhoppare och bergsäker på 1,80,
här icke utan fruktansvärda an-

strängningar klara den medelmåt-

tiga höjden 1,60. Samma var förhål-

landet i samtliga hopp och kast. Lö-
parne däremot syntes bättre ha ut-

härdat det gourmandiska levernet

ech voro samtliga i tip-top-form. Så-

lunda kunde Gerö å 100 meter note-

ra 10,9, en tid som förut icke upp-
nätts i år i Göteborg. Å 400 meter
voro de båda ungrarne favoriter och

placerade sig också som etta och

tvåa. R. Kronberg och Oscar Svens-

scn löpte detta lopp på 52,9, en tid

somdesjälva kunna notera som nytt
rekord.

Å 800 0. 1,500 meter voro dock de
mtressantaste poängerna att notera.

Söderbom, som här var given favorit
hävdade på ett glänsande sätt sin

ställning och vann båda loppen, ef-
ter att helt igenom ha löpt med en
beundransvärd teknik och beräk-

ning. Han har tydligen haft god

nytta av sin vistelse i Wien under

försommaren. Vogel, ungesk mästa-
re 1 1,500 met. måste se sig slagen

även här, vilket nog smärtade ho-
nom, då han lång tid före tävling-

arne glatt sig åt att åter få möta Sö-
derbom och få revanch för det ne-

derlag han led i Wien. Söderbomå
andra sidan bhbemödadesig naturligt-

vis om att visa att det är han som

är den bättre av de två. Att tider-

na icke blevo bättre berodde uteslu-

tande på det ”mesk”” som praktise-

rades, väl beroende på att spurten
mellan så jämna deltagare måstebli-

va den avgörandestriden. Tävling-
arnes idrottsliga resultat, liksom dei

ekonomiska, blevo således icke vad
som väntats.

Efter en poängberäkning i enlig.

het med vad som tillämpades i

Stockholm vid stadsmatchen, erhöll

Göteborg 5 segrar mot Budapest 3.

Pekka.
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GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD W

Göteborgs seger över middagsdästa Budapest
Även göteborgarne gåvos tillfälle

att få en inblick i Ungerns spirande

idrottsliv, i det vår förening tillsam-

mans med Örgryte I. S. hade arran-

gerat en tvekamp mellan Göteborg

och Budapest. Tvekampen blev dock
mera  ”in miniatyr” då icke hela
den ungerska truppen deltog här. De
hästa voro dock med, och tävlingar-

ne hade därför emotsetts med ett

stort intresse. Men denna gång, lik-
som de flesta gånger förut, uteblev
den stora publiken. Till en tävling
av såpass stora imternationella mått
som denna kunde man säkerligen
ew0ort sig förhoppning om allmänhe-
tens hevågenhet i betydligt större
erad än nu var fallet.

Ungrarna voro mycket sympati-

ka och trevliga pojkar, välväxta och

granna idrottsmannatyper, just så-

dana som manföreställer sig idealen

för idrottens kämpar. Detta gäller
1 all synnerhet kastaren Csejhey,

den mest harmoniska typ somtroli-
gen någon gång beträtt Walhallas
banor. Alltnog, ungrarne visst att

sätta den rätta fläkten över tävling-
arne, och varje gren av programmet
blev spännande. Skada blott att

ungrarne icke förmådde prestera si-
na bästa resultat, vilket berodde på
all den goda och rikliga förplägnad
de kommit i åtnjutande av i vårt

land. Resorna hade givetvis också
satt sin prägel av trötthet över
dem. Sålunda kunde Magyar, god

höjdhoppare och bergsäker på 1,80,
här icke utan fruktansvärda an-

strängningar klara den medelmåt-

tiga höjden 1,60. Samma var förhål-

landet i samtliga hopp och kast. Lö-
parne däremot syntes bättre ha ut-

härdat det gourmandiska levernet

ech voro samtliga i tip-top-form. Så-

lunda kunde Gerö å 100 meter note-

ra 10,9, en tid som förut icke upp-
nätts i år i Göteborg. Å 400 meter
voro de båda ungrarne favoriter och

placerade sig också som etta och

tvåa. R. Kronberg och Oscar Svens-

scn löpte detta lopp på 52,9, en tid

somdesjälva kunna notera som nytt
rekord.

Å 800 0. 1,500 meter voro dock de
mtressantaste poängerna att notera.

Söderbom, som här var given favorit
hävdade på ett glänsande sätt sin

ställning och vann båda loppen, ef-
ter att helt igenom ha löpt med en
beundransvärd teknik och beräk-

ning. Han har tydligen haft god

nytta av sin vistelse i Wien under

försommaren. Vogel, ungesk mästa-
re 1 1,500 met. måste se sig slagen

även här, vilket nog smärtade ho-
nom, då han lång tid före tävling-

arne glatt sig åt att åter få möta Sö-
derbom och få revanch för det ne-

derlag han led i Wien. Söderbomå
andra sidan bhbemödadesig naturligt-

vis om att visa att det är han som

är den bättre av de två. Att tider-

na icke blevo bättre berodde uteslu-

tande på det ”mesk”” som praktise-

rades, väl beroende på att spurten
mellan så jämna deltagare måstebli-

va den avgörandestriden. Tävling-
arnes idrottsliga resultat, liksom dei

ekonomiska, blevo således icke vad
som väntats.

Efter en poängberäkning i enlig.

het med vad som tillämpades i

Stockholm vid stadsmatchen, erhöll

Göteborg 5 segrar mot Budapest 3.

Pekka.
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GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD W

Göteborgs seger över middagsdästa Budapest
Även göteborgarne gåvos tillfälle

att få en inblick i Ungerns spirande

idrottsliv, i det vår förening tillsam-

mans med Örgryte I. S. hade arran-

gerat en tvekamp mellan Göteborg

och Budapest. Tvekampen blev dock
mera  ”in miniatyr” då icke hela
den ungerska truppen deltog här. De
hästa voro dock med, och tävlingar-

ne hade därför emotsetts med ett

stort intresse. Men denna gång, lik-
som de flesta gånger förut, uteblev
den stora publiken. Till en tävling
av såpass stora imternationella mått
som denna kunde man säkerligen
ew0ort sig förhoppning om allmänhe-
tens hevågenhet i betydligt större
erad än nu var fallet.

Ungrarna voro mycket sympati-

ka och trevliga pojkar, välväxta och

granna idrottsmannatyper, just så-

dana som manföreställer sig idealen

för idrottens kämpar. Detta gäller
1 all synnerhet kastaren Csejhey,

den mest harmoniska typ somtroli-
gen någon gång beträtt Walhallas
banor. Alltnog, ungrarne visst att

sätta den rätta fläkten över tävling-
arne, och varje gren av programmet
blev spännande. Skada blott att

ungrarne icke förmådde prestera si-
na bästa resultat, vilket berodde på
all den goda och rikliga förplägnad
de kommit i åtnjutande av i vårt

land. Resorna hade givetvis också
satt sin prägel av trötthet över
dem. Sålunda kunde Magyar, god

höjdhoppare och bergsäker på 1,80,
här icke utan fruktansvärda an-

strängningar klara den medelmåt-

tiga höjden 1,60. Samma var förhål-

landet i samtliga hopp och kast. Lö-
parne däremot syntes bättre ha ut-

härdat det gourmandiska levernet

ech voro samtliga i tip-top-form. Så-

lunda kunde Gerö å 100 meter note-

ra 10,9, en tid som förut icke upp-
nätts i år i Göteborg. Å 400 meter
voro de båda ungrarne favoriter och

placerade sig också som etta och

tvåa. R. Kronberg och Oscar Svens-

scn löpte detta lopp på 52,9, en tid

somdesjälva kunna notera som nytt
rekord.

Å 800 0. 1,500 meter voro dock de
mtressantaste poängerna att notera.

Söderbom, som här var given favorit
hävdade på ett glänsande sätt sin

ställning och vann båda loppen, ef-
ter att helt igenom ha löpt med en
beundransvärd teknik och beräk-

ning. Han har tydligen haft god

nytta av sin vistelse i Wien under

försommaren. Vogel, ungesk mästa-
re 1 1,500 met. måste se sig slagen

även här, vilket nog smärtade ho-
nom, då han lång tid före tävling-

arne glatt sig åt att åter få möta Sö-
derbom och få revanch för det ne-

derlag han led i Wien. Söderbomå
andra sidan bhbemödadesig naturligt-

vis om att visa att det är han som

är den bättre av de två. Att tider-

na icke blevo bättre berodde uteslu-

tande på det ”mesk”” som praktise-

rades, väl beroende på att spurten
mellan så jämna deltagare måstebli-

va den avgörandestriden. Tävling-
arnes idrottsliga resultat, liksom dei

ekonomiska, blevo således icke vad
som väntats.

Efter en poängberäkning i enlig.

het med vad som tillämpades i

Stockholm vid stadsmatchen, erhöll

Göteborg 5 segrar mot Budapest 3.

Pekka.
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GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD W

Göteborgs seger över middagsdästa Budapest
Även göteborgarne gåvos tillfälle

att få en inblick i Ungerns spirande

idrottsliv, i det vår förening tillsam-

mans med Örgryte I. S. hade arran-

gerat en tvekamp mellan Göteborg

och Budapest. Tvekampen blev dock
mera  ”in miniatyr” då icke hela
den ungerska truppen deltog här. De
hästa voro dock med, och tävlingar-

ne hade därför emotsetts med ett

stort intresse. Men denna gång, lik-
som de flesta gånger förut, uteblev
den stora publiken. Till en tävling
av såpass stora imternationella mått
som denna kunde man säkerligen
ew0ort sig förhoppning om allmänhe-
tens hevågenhet i betydligt större
erad än nu var fallet.

Ungrarna voro mycket sympati-

ka och trevliga pojkar, välväxta och

granna idrottsmannatyper, just så-

dana som manföreställer sig idealen

för idrottens kämpar. Detta gäller
1 all synnerhet kastaren Csejhey,

den mest harmoniska typ somtroli-
gen någon gång beträtt Walhallas
banor. Alltnog, ungrarne visst att

sätta den rätta fläkten över tävling-
arne, och varje gren av programmet
blev spännande. Skada blott att

ungrarne icke förmådde prestera si-
na bästa resultat, vilket berodde på
all den goda och rikliga förplägnad
de kommit i åtnjutande av i vårt

land. Resorna hade givetvis också
satt sin prägel av trötthet över
dem. Sålunda kunde Magyar, god

höjdhoppare och bergsäker på 1,80,
här icke utan fruktansvärda an-

strängningar klara den medelmåt-

tiga höjden 1,60. Samma var förhål-

landet i samtliga hopp och kast. Lö-
parne däremot syntes bättre ha ut-

härdat det gourmandiska levernet

ech voro samtliga i tip-top-form. Så-

lunda kunde Gerö å 100 meter note-

ra 10,9, en tid som förut icke upp-
nätts i år i Göteborg. Å 400 meter
voro de båda ungrarne favoriter och

placerade sig också som etta och

tvåa. R. Kronberg och Oscar Svens-

scn löpte detta lopp på 52,9, en tid

somdesjälva kunna notera som nytt
rekord.

Å 800 0. 1,500 meter voro dock de
mtressantaste poängerna att notera.

Söderbom, som här var given favorit
hävdade på ett glänsande sätt sin

ställning och vann båda loppen, ef-
ter att helt igenom ha löpt med en
beundransvärd teknik och beräk-

ning. Han har tydligen haft god

nytta av sin vistelse i Wien under

försommaren. Vogel, ungesk mästa-
re 1 1,500 met. måste se sig slagen

även här, vilket nog smärtade ho-
nom, då han lång tid före tävling-

arne glatt sig åt att åter få möta Sö-
derbom och få revanch för det ne-

derlag han led i Wien. Söderbomå
andra sidan bhbemödadesig naturligt-

vis om att visa att det är han som

är den bättre av de två. Att tider-

na icke blevo bättre berodde uteslu-

tande på det ”mesk”” som praktise-

rades, väl beroende på att spurten
mellan så jämna deltagare måstebli-

va den avgörandestriden. Tävling-
arnes idrottsliga resultat, liksom dei

ekonomiska, blevo således icke vad
som väntats.

Efter en poängberäkning i enlig.

het med vad som tillämpades i

Stockholm vid stadsmatchen, erhöll

Göteborg 5 segrar mot Budapest 3.

Pekka.
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GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD W

Göteborgs seger över middagsdästa Budapest
Även göteborgarne gåvos tillfälle

att få en inblick i Ungerns spirande

idrottsliv, i det vår förening tillsam-

mans med Örgryte I. S. hade arran-

gerat en tvekamp mellan Göteborg

och Budapest. Tvekampen blev dock
mera  ”in miniatyr” då icke hela
den ungerska truppen deltog här. De
hästa voro dock med, och tävlingar-

ne hade därför emotsetts med ett

stort intresse. Men denna gång, lik-
som de flesta gånger förut, uteblev
den stora publiken. Till en tävling
av såpass stora imternationella mått
som denna kunde man säkerligen
ew0ort sig förhoppning om allmänhe-
tens hevågenhet i betydligt större
erad än nu var fallet.

Ungrarna voro mycket sympati-

ka och trevliga pojkar, välväxta och

granna idrottsmannatyper, just så-

dana som manföreställer sig idealen

för idrottens kämpar. Detta gäller
1 all synnerhet kastaren Csejhey,

den mest harmoniska typ somtroli-
gen någon gång beträtt Walhallas
banor. Alltnog, ungrarne visst att

sätta den rätta fläkten över tävling-
arne, och varje gren av programmet
blev spännande. Skada blott att

ungrarne icke förmådde prestera si-
na bästa resultat, vilket berodde på
all den goda och rikliga förplägnad
de kommit i åtnjutande av i vårt

land. Resorna hade givetvis också
satt sin prägel av trötthet över
dem. Sålunda kunde Magyar, god

höjdhoppare och bergsäker på 1,80,
här icke utan fruktansvärda an-

strängningar klara den medelmåt-

tiga höjden 1,60. Samma var förhål-

landet i samtliga hopp och kast. Lö-
parne däremot syntes bättre ha ut-

härdat det gourmandiska levernet

ech voro samtliga i tip-top-form. Så-

lunda kunde Gerö å 100 meter note-

ra 10,9, en tid som förut icke upp-
nätts i år i Göteborg. Å 400 meter
voro de båda ungrarne favoriter och

placerade sig också som etta och

tvåa. R. Kronberg och Oscar Svens-

scn löpte detta lopp på 52,9, en tid

somdesjälva kunna notera som nytt
rekord.

Å 800 0. 1,500 meter voro dock de
mtressantaste poängerna att notera.

Söderbom, som här var given favorit
hävdade på ett glänsande sätt sin

ställning och vann båda loppen, ef-
ter att helt igenom ha löpt med en
beundransvärd teknik och beräk-

ning. Han har tydligen haft god

nytta av sin vistelse i Wien under

försommaren. Vogel, ungesk mästa-
re 1 1,500 met. måste se sig slagen

även här, vilket nog smärtade ho-
nom, då han lång tid före tävling-

arne glatt sig åt att åter få möta Sö-
derbom och få revanch för det ne-

derlag han led i Wien. Söderbomå
andra sidan bhbemödadesig naturligt-

vis om att visa att det är han som

är den bättre av de två. Att tider-

na icke blevo bättre berodde uteslu-

tande på det ”mesk”” som praktise-

rades, väl beroende på att spurten
mellan så jämna deltagare måstebli-

va den avgörandestriden. Tävling-
arnes idrottsliga resultat, liksom dei

ekonomiska, blevo således icke vad
som väntats.

Efter en poängberäkning i enlig.

het med vad som tillämpades i

Stockholm vid stadsmatchen, erhöll

Göteborg 5 segrar mot Budapest 3.

Pekka.
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GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD W

Göteborgs seger över middagsdästa Budapest
Även göteborgarne gåvos tillfälle

att få en inblick i Ungerns spirande

idrottsliv, i det vår förening tillsam-

mans med Örgryte I. S. hade arran-

gerat en tvekamp mellan Göteborg

och Budapest. Tvekampen blev dock
mera  ”in miniatyr” då icke hela
den ungerska truppen deltog här. De
hästa voro dock med, och tävlingar-

ne hade därför emotsetts med ett

stort intresse. Men denna gång, lik-
som de flesta gånger förut, uteblev
den stora publiken. Till en tävling
av såpass stora imternationella mått
som denna kunde man säkerligen
ew0ort sig förhoppning om allmänhe-
tens hevågenhet i betydligt större
erad än nu var fallet.

Ungrarna voro mycket sympati-

ka och trevliga pojkar, välväxta och

granna idrottsmannatyper, just så-

dana som manföreställer sig idealen

för idrottens kämpar. Detta gäller
1 all synnerhet kastaren Csejhey,

den mest harmoniska typ somtroli-
gen någon gång beträtt Walhallas
banor. Alltnog, ungrarne visst att

sätta den rätta fläkten över tävling-
arne, och varje gren av programmet
blev spännande. Skada blott att

ungrarne icke förmådde prestera si-
na bästa resultat, vilket berodde på
all den goda och rikliga förplägnad
de kommit i åtnjutande av i vårt

land. Resorna hade givetvis också
satt sin prägel av trötthet över
dem. Sålunda kunde Magyar, god

höjdhoppare och bergsäker på 1,80,
här icke utan fruktansvärda an-

strängningar klara den medelmåt-

tiga höjden 1,60. Samma var förhål-

landet i samtliga hopp och kast. Lö-
parne däremot syntes bättre ha ut-

härdat det gourmandiska levernet

ech voro samtliga i tip-top-form. Så-

lunda kunde Gerö å 100 meter note-

ra 10,9, en tid som förut icke upp-
nätts i år i Göteborg. Å 400 meter
voro de båda ungrarne favoriter och

placerade sig också som etta och

tvåa. R. Kronberg och Oscar Svens-

scn löpte detta lopp på 52,9, en tid

somdesjälva kunna notera som nytt
rekord.

Å 800 0. 1,500 meter voro dock de
mtressantaste poängerna att notera.

Söderbom, som här var given favorit
hävdade på ett glänsande sätt sin

ställning och vann båda loppen, ef-
ter att helt igenom ha löpt med en
beundransvärd teknik och beräk-

ning. Han har tydligen haft god

nytta av sin vistelse i Wien under

försommaren. Vogel, ungesk mästa-
re 1 1,500 met. måste se sig slagen

även här, vilket nog smärtade ho-
nom, då han lång tid före tävling-

arne glatt sig åt att åter få möta Sö-
derbom och få revanch för det ne-

derlag han led i Wien. Söderbomå
andra sidan bhbemödadesig naturligt-

vis om att visa att det är han som

är den bättre av de två. Att tider-

na icke blevo bättre berodde uteslu-

tande på det ”mesk”” som praktise-

rades, väl beroende på att spurten
mellan så jämna deltagare måstebli-

va den avgörandestriden. Tävling-
arnes idrottsliga resultat, liksom dei

ekonomiska, blevo således icke vad
som väntats.

Efter en poängberäkning i enlig.

het med vad som tillämpades i

Stockholm vid stadsmatchen, erhöll

Göteborg 5 segrar mot Budapest 3.

Pekka.
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Göteborgs seger över middagsdästa Budapest
Även göteborgarne gåvos tillfälle
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och Budapest. Tvekampen blev dock
mera  ”in miniatyr” då icke hela
den ungerska truppen deltog här. De
hästa voro dock med, och tävlingar-

ne hade därför emotsetts med ett

stort intresse. Men denna gång, lik-
som de flesta gånger förut, uteblev
den stora publiken. Till en tävling
av såpass stora imternationella mått
som denna kunde man säkerligen
ew0ort sig förhoppning om allmänhe-
tens hevågenhet i betydligt större
erad än nu var fallet.
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för idrottens kämpar. Detta gäller
1 all synnerhet kastaren Csejhey,
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gen någon gång beträtt Walhallas
banor. Alltnog, ungrarne visst att
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blev spännande. Skada blott att
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land. Resorna hade givetvis också
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är den bättre av de två. Att tider-

na icke blevo bättre berodde uteslu-

tande på det ”mesk”” som praktise-
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Efter en poängberäkning i enlig.

het med vad som tillämpades i

Stockholm vid stadsmatchen, erhöll

Göteborg 5 segrar mot Budapest 3.

Pekka.

 

 

Prima Kött & Fläsk
samt

Färska Charkuterivaror

finnes dagligen uti

Erik Svenssons Kött- & Fläskaffär
SVEAGAT. 12. Tel. 14429. SKANSTORGSBAZAR. Tel. 12034.  
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"Fader Vädels” första fotbollsmatch.
Upprörande reflektioner över en fotbollshistorisk händelse.

”Jag tänker gå på fotbollsmatch-
en till söndag”, sade Joakimson.
Tonen lät en smula generad.

Jag vred på huvudet långsamt 2
14, mm. och sände Joakimson en o-
rolig och undrande blick. Joakim-
son har alltid varit en förståndig

och hygglig ung man med påfallan-
de lindrigt intresse för den ädla fot-

bollssporten.

”Gräsligt varmt i dag”, sa jag.

”Ska du inte sätta på dej hatten, de

kan allri vara bra att sitta barhuvad
i de här solgasset””.

Joakimson låtsade inte höra min

anmärkning. Han fortsatte: ”Jo,

de är så, att Millan vill så gärna se
en fotbollsmatch och ja måste lova

gå med henne på söndag.”
Aha. Nu fattade jag galoppen.

Se, Joakimson var nyförlovad och
det brukar ju inte vara så värst
svårt för ett litet välskapat flicke-
barn att få en även eljest rätt så

förståndig karl att begå dumheter,
helst om hon är begåvad med ett
vackert ögonpar.

”Åja, det kan nog bli intressant

förresten ””.

”Säkert”, sa jag.

Paus.

Så återtog Joakimson: ”Har du

aldrig varit på nån fotbollsmateh ?””
”Jo. En gång.”
Egentligen var det inte min avsikt

att göra vännen J. delaktig av min
erfarenhet. Han kunde gärna själv
få pröva på, det var inte mer än rätt

år honom. Men så tyckte jag synd

om honom, han vari själva verket,

en så hygglig gosse.
”Jo, ser du, det var våren 1918.

Alla människor hade fått pippi på
fotboll, vart jag kom diskuterades

fotboll, på kontoret pratades fot-
boll. Och när jag oförhappandes
råkade bli inblandad i diskussionen
visade jag en beklagansvärd okun-
nighet, som ofta renderade mej med-

lidsamma och ringaktande ögonkast.
Jag kände hur jag sjönk i folks akt-
ning och var djupt olycklig och vå-
gade inte titta fröken Andersson i
ögonen.

Det var dåjag för att reparera
mitt anseende beslöt mej för att gå

på en fotbollsmatch.
Det var på Ullevi. Göteborgskam-

raterna skulle möta ett bekant

dansktlag. Jag infann mej en tim-
me före utsatt tid för att få god
plats. Tre krigare tyckte jag var
lite för jäkligt att spendera på en
sittplats utan jag nöjde mej med en-
riksdalers ståplats. — Well, jag kom
in och fick en plats i skuggan, sat-

te mej ned på trappsteget. Och bör-

jade vänta.

Och vänta fick jag. Tiden kröp.

Hårt att sitta kändes det. Jag satt

på ena halvan av min naturliga sits

i sänder under det den andra vilade.
Sittningen blev ganska ansträngan-

de i alla fall, men då det började

kännas för hårt tog jag upp ett fri-

märke ur portmonnäen och satte
mej på. Det lindrade något.

Jag hade inte tagit med i beräk-
ningen när jag valde plats, att so-
len fryttade sej — va? jorden, ja kör
för jorden då — ochdet fick jag so-
ta för, för jag hade inte setat länge

förrän solen grinade mej mitt i sy-

nagogan. Men nu var det försent
att byta.
folk runt om mej. Värmenvarolid-
lig. Stekt blev jag. Och ömi sit-
sen. Jag trodde tiden stod stilla.
Eller gick baklänges. Trängseln var
fruktansvärd. Varmt, varmt, varmt.

En grabb gick omkring och sålde
gräddkarameller. Jag köpte en.

När jag ätit upp den hade två mi-
nuter gått. Om man ändå haft nån-

ting att läsa för att få tiden att gå.
Detta var outhärdligt. Jag kände

att jag skulle bli vansinnig om jag
inte fick något att läsa. Men vän-

ta, var gjorde jag av papperet som

var om karamellen? Med en för-

tvivlad åtbörd stack jag handen
mellan benen på den framförsittan-

Det var redan fullt med-

de och lyfte upp hans fötter. Un-

der den vänstra fann jag gräddka-
ramellpapperet. Jag tog upp det.
Och läste. ”Kanolds” stod där. Du
kan tro det smakade att få läsa. Jag
läste ”Kanolds”” tusen gånger fram-
länges och tusen gånger baklänges.
Så räknade jag bokstäverna och
multiplicerade det erhållna talet

med 68. Så bildade jag nya ord av
bokstäverna. Jag läste uppifrån och
från båda sidorna. Och översatte
”Kanolds”” till norska, danska, tys--

ka, engelska, franska, kinesiska och
skånska. Och lät bokstäverna bilda
tal efter ordningsföljden i alfabetet
och adderade och subtraherade och
multiplicerade och dividerade och
drog ut kvadratroten tills jag blev
are och slog mej i skallen och som-

nade.
Jag vaknade vid ett tjut, ett all-

deles obeskrivligt vansinnigt tjut,
mot vilket en barnunges sångövning
om natten skulle förefallit som ett
myggpip. Har du hört en barnunge
kan du förstå att det vill säja rätt

mycket.

Ljudet eller oljudet hade fram-
bragts när danskarna kommo in-

springande på planen av landshöv-

dingen och dom övriga 12000 åskå-
darne, som satt och stod omkring,
bakom, framför, uppå och under
mej, men den som kraftigast bidra-
oit till konserten var säkerligen den
individ, som hängde med armen på
min axel och hade sin mun 3 mm.

från min örhinna. Ett dubbelt så

kraftigt oväsen utbröt då svenskar-

ne kom in på planen, men då hade
jag stoppat två (smutsiga) näsdu-
kar i vardera örat.

Så började matchen. Aldrig viss-
te jag, att en mateh var så intres-

sant. Ibland gick det bra för dan-

skarna. Då skreks det och skälldes.

Ibland för svenskarne. Då hejade
man. Det gamla pratet om, att det

  

 

Idrottsvärlden och

Göteborgs Morgonpost
stå i livlig förbindelse med varandra.

. Göteborgs Morgonpost

är med sina snabba nyheter samt utförliga och sakkunniga referat

Idrottsmännens tidning  
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Detta var outhärdligt. Jag kände

att jag skulle bli vansinnig om jag
inte fick något att läsa. Men vän-

ta, var gjorde jag av papperet som

var om karamellen? Med en för-

tvivlad åtbörd stack jag handen
mellan benen på den framförsittan-

Det var redan fullt med-

de och lyfte upp hans fötter. Un-

der den vänstra fann jag gräddka-
ramellpapperet. Jag tog upp det.
Och läste. ”Kanolds” stod där. Du
kan tro det smakade att få läsa. Jag
läste ”Kanolds”” tusen gånger fram-
länges och tusen gånger baklänges.
Så räknade jag bokstäverna och
multiplicerade det erhållna talet

med 68. Så bildade jag nya ord av
bokstäverna. Jag läste uppifrån och
från båda sidorna. Och översatte
”Kanolds”” till norska, danska, tys--

ka, engelska, franska, kinesiska och
skånska. Och lät bokstäverna bilda
tal efter ordningsföljden i alfabetet
och adderade och subtraherade och
multiplicerade och dividerade och
drog ut kvadratroten tills jag blev
are och slog mej i skallen och som-

nade.
Jag vaknade vid ett tjut, ett all-

deles obeskrivligt vansinnigt tjut,
mot vilket en barnunges sångövning
om natten skulle förefallit som ett
myggpip. Har du hört en barnunge
kan du förstå att det vill säja rätt

mycket.

Ljudet eller oljudet hade fram-
bragts när danskarna kommo in-

springande på planen av landshöv-

dingen och dom övriga 12000 åskå-
darne, som satt och stod omkring,
bakom, framför, uppå och under
mej, men den som kraftigast bidra-
oit till konserten var säkerligen den
individ, som hängde med armen på
min axel och hade sin mun 3 mm.

från min örhinna. Ett dubbelt så

kraftigt oväsen utbröt då svenskar-

ne kom in på planen, men då hade
jag stoppat två (smutsiga) näsdu-
kar i vardera örat.

Så började matchen. Aldrig viss-
te jag, att en mateh var så intres-

sant. Ibland gick det bra för dan-

skarna. Då skreks det och skälldes.

Ibland för svenskarne. Då hejade
man. Det gamla pratet om, att det
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"Fader Vädels” första fotbollsmatch.
Upprörande reflektioner över en fotbollshistorisk händelse.

”Jag tänker gå på fotbollsmatch-
en till söndag”, sade Joakimson.
Tonen lät en smula generad.

Jag vred på huvudet långsamt 2
14, mm. och sände Joakimson en o-
rolig och undrande blick. Joakim-
son har alltid varit en förståndig

och hygglig ung man med påfallan-
de lindrigt intresse för den ädla fot-

bollssporten.

”Gräsligt varmt i dag”, sa jag.

”Ska du inte sätta på dej hatten, de

kan allri vara bra att sitta barhuvad
i de här solgasset””.

Joakimson låtsade inte höra min

anmärkning. Han fortsatte: ”Jo,

de är så, att Millan vill så gärna se
en fotbollsmatch och ja måste lova

gå med henne på söndag.”
Aha. Nu fattade jag galoppen.

Se, Joakimson var nyförlovad och
det brukar ju inte vara så värst
svårt för ett litet välskapat flicke-
barn att få en även eljest rätt så

förståndig karl att begå dumheter,
helst om hon är begåvad med ett
vackert ögonpar.

”Åja, det kan nog bli intressant

förresten ””.

”Säkert”, sa jag.

Paus.

Så återtog Joakimson: ”Har du

aldrig varit på nån fotbollsmateh ?””
”Jo. En gång.”
Egentligen var det inte min avsikt

att göra vännen J. delaktig av min
erfarenhet. Han kunde gärna själv
få pröva på, det var inte mer än rätt

år honom. Men så tyckte jag synd

om honom, han vari själva verket,

en så hygglig gosse.
”Jo, ser du, det var våren 1918.

Alla människor hade fått pippi på
fotboll, vart jag kom diskuterades

fotboll, på kontoret pratades fot-
boll. Och när jag oförhappandes
råkade bli inblandad i diskussionen
visade jag en beklagansvärd okun-
nighet, som ofta renderade mej med-

lidsamma och ringaktande ögonkast.
Jag kände hur jag sjönk i folks akt-
ning och var djupt olycklig och vå-
gade inte titta fröken Andersson i
ögonen.

Det var dåjag för att reparera
mitt anseende beslöt mej för att gå

på en fotbollsmatch.
Det var på Ullevi. Göteborgskam-

raterna skulle möta ett bekant

dansktlag. Jag infann mej en tim-
me före utsatt tid för att få god
plats. Tre krigare tyckte jag var
lite för jäkligt att spendera på en
sittplats utan jag nöjde mej med en-
riksdalers ståplats. — Well, jag kom
in och fick en plats i skuggan, sat-

te mej ned på trappsteget. Och bör-

jade vänta.

Och vänta fick jag. Tiden kröp.

Hårt att sitta kändes det. Jag satt

på ena halvan av min naturliga sits

i sänder under det den andra vilade.
Sittningen blev ganska ansträngan-

de i alla fall, men då det började

kännas för hårt tog jag upp ett fri-

märke ur portmonnäen och satte
mej på. Det lindrade något.

Jag hade inte tagit med i beräk-
ningen när jag valde plats, att so-
len fryttade sej — va? jorden, ja kör
för jorden då — ochdet fick jag so-
ta för, för jag hade inte setat länge

förrän solen grinade mej mitt i sy-

nagogan. Men nu var det försent
att byta.
folk runt om mej. Värmenvarolid-
lig. Stekt blev jag. Och ömi sit-
sen. Jag trodde tiden stod stilla.
Eller gick baklänges. Trängseln var
fruktansvärd. Varmt, varmt, varmt.

En grabb gick omkring och sålde
gräddkarameller. Jag köpte en.

När jag ätit upp den hade två mi-
nuter gått. Om man ändå haft nån-

ting att läsa för att få tiden att gå.
Detta var outhärdligt. Jag kände

att jag skulle bli vansinnig om jag
inte fick något att läsa. Men vän-

ta, var gjorde jag av papperet som

var om karamellen? Med en för-

tvivlad åtbörd stack jag handen
mellan benen på den framförsittan-

Det var redan fullt med-

de och lyfte upp hans fötter. Un-

der den vänstra fann jag gräddka-
ramellpapperet. Jag tog upp det.
Och läste. ”Kanolds” stod där. Du
kan tro det smakade att få läsa. Jag
läste ”Kanolds”” tusen gånger fram-
länges och tusen gånger baklänges.
Så räknade jag bokstäverna och
multiplicerade det erhållna talet

med 68. Så bildade jag nya ord av
bokstäverna. Jag läste uppifrån och
från båda sidorna. Och översatte
”Kanolds”” till norska, danska, tys--

ka, engelska, franska, kinesiska och
skånska. Och lät bokstäverna bilda
tal efter ordningsföljden i alfabetet
och adderade och subtraherade och
multiplicerade och dividerade och
drog ut kvadratroten tills jag blev
are och slog mej i skallen och som-

nade.
Jag vaknade vid ett tjut, ett all-

deles obeskrivligt vansinnigt tjut,
mot vilket en barnunges sångövning
om natten skulle förefallit som ett
myggpip. Har du hört en barnunge
kan du förstå att det vill säja rätt

mycket.

Ljudet eller oljudet hade fram-
bragts när danskarna kommo in-

springande på planen av landshöv-

dingen och dom övriga 12000 åskå-
darne, som satt och stod omkring,
bakom, framför, uppå och under
mej, men den som kraftigast bidra-
oit till konserten var säkerligen den
individ, som hängde med armen på
min axel och hade sin mun 3 mm.

från min örhinna. Ett dubbelt så

kraftigt oväsen utbröt då svenskar-

ne kom in på planen, men då hade
jag stoppat två (smutsiga) näsdu-
kar i vardera örat.

Så började matchen. Aldrig viss-
te jag, att en mateh var så intres-

sant. Ibland gick det bra för dan-

skarna. Då skreks det och skälldes.

Ibland för svenskarne. Då hejade
man. Det gamla pratet om, att det
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Upprörande reflektioner över en fotbollshistorisk händelse.

”Jag tänker gå på fotbollsmatch-
en till söndag”, sade Joakimson.
Tonen lät en smula generad.

Jag vred på huvudet långsamt 2
14, mm. och sände Joakimson en o-
rolig och undrande blick. Joakim-
son har alltid varit en förståndig

och hygglig ung man med påfallan-
de lindrigt intresse för den ädla fot-

bollssporten.

”Gräsligt varmt i dag”, sa jag.

”Ska du inte sätta på dej hatten, de

kan allri vara bra att sitta barhuvad
i de här solgasset””.

Joakimson låtsade inte höra min

anmärkning. Han fortsatte: ”Jo,

de är så, att Millan vill så gärna se
en fotbollsmatch och ja måste lova

gå med henne på söndag.”
Aha. Nu fattade jag galoppen.

Se, Joakimson var nyförlovad och
det brukar ju inte vara så värst
svårt för ett litet välskapat flicke-
barn att få en även eljest rätt så

förståndig karl att begå dumheter,
helst om hon är begåvad med ett
vackert ögonpar.

”Åja, det kan nog bli intressant

förresten ””.

”Säkert”, sa jag.

Paus.

Så återtog Joakimson: ”Har du

aldrig varit på nån fotbollsmateh ?””
”Jo. En gång.”
Egentligen var det inte min avsikt

att göra vännen J. delaktig av min
erfarenhet. Han kunde gärna själv
få pröva på, det var inte mer än rätt

år honom. Men så tyckte jag synd

om honom, han vari själva verket,

en så hygglig gosse.
”Jo, ser du, det var våren 1918.

Alla människor hade fått pippi på
fotboll, vart jag kom diskuterades

fotboll, på kontoret pratades fot-
boll. Och när jag oförhappandes
råkade bli inblandad i diskussionen
visade jag en beklagansvärd okun-
nighet, som ofta renderade mej med-

lidsamma och ringaktande ögonkast.
Jag kände hur jag sjönk i folks akt-
ning och var djupt olycklig och vå-
gade inte titta fröken Andersson i
ögonen.

Det var dåjag för att reparera
mitt anseende beslöt mej för att gå

på en fotbollsmatch.
Det var på Ullevi. Göteborgskam-

raterna skulle möta ett bekant

dansktlag. Jag infann mej en tim-
me före utsatt tid för att få god
plats. Tre krigare tyckte jag var
lite för jäkligt att spendera på en
sittplats utan jag nöjde mej med en-
riksdalers ståplats. — Well, jag kom
in och fick en plats i skuggan, sat-

te mej ned på trappsteget. Och bör-

jade vänta.

Och vänta fick jag. Tiden kröp.

Hårt att sitta kändes det. Jag satt

på ena halvan av min naturliga sits

i sänder under det den andra vilade.
Sittningen blev ganska ansträngan-

de i alla fall, men då det började

kännas för hårt tog jag upp ett fri-

märke ur portmonnäen och satte
mej på. Det lindrade något.

Jag hade inte tagit med i beräk-
ningen när jag valde plats, att so-
len fryttade sej — va? jorden, ja kör
för jorden då — ochdet fick jag so-
ta för, för jag hade inte setat länge

förrän solen grinade mej mitt i sy-

nagogan. Men nu var det försent
att byta.
folk runt om mej. Värmenvarolid-
lig. Stekt blev jag. Och ömi sit-
sen. Jag trodde tiden stod stilla.
Eller gick baklänges. Trängseln var
fruktansvärd. Varmt, varmt, varmt.

En grabb gick omkring och sålde
gräddkarameller. Jag köpte en.

När jag ätit upp den hade två mi-
nuter gått. Om man ändå haft nån-

ting att läsa för att få tiden att gå.
Detta var outhärdligt. Jag kände

att jag skulle bli vansinnig om jag
inte fick något att läsa. Men vän-

ta, var gjorde jag av papperet som

var om karamellen? Med en för-

tvivlad åtbörd stack jag handen
mellan benen på den framförsittan-

Det var redan fullt med-

de och lyfte upp hans fötter. Un-

der den vänstra fann jag gräddka-
ramellpapperet. Jag tog upp det.
Och läste. ”Kanolds” stod där. Du
kan tro det smakade att få läsa. Jag
läste ”Kanolds”” tusen gånger fram-
länges och tusen gånger baklänges.
Så räknade jag bokstäverna och
multiplicerade det erhållna talet

med 68. Så bildade jag nya ord av
bokstäverna. Jag läste uppifrån och
från båda sidorna. Och översatte
”Kanolds”” till norska, danska, tys--

ka, engelska, franska, kinesiska och
skånska. Och lät bokstäverna bilda
tal efter ordningsföljden i alfabetet
och adderade och subtraherade och
multiplicerade och dividerade och
drog ut kvadratroten tills jag blev
are och slog mej i skallen och som-

nade.
Jag vaknade vid ett tjut, ett all-

deles obeskrivligt vansinnigt tjut,
mot vilket en barnunges sångövning
om natten skulle förefallit som ett
myggpip. Har du hört en barnunge
kan du förstå att det vill säja rätt

mycket.

Ljudet eller oljudet hade fram-
bragts när danskarna kommo in-

springande på planen av landshöv-

dingen och dom övriga 12000 åskå-
darne, som satt och stod omkring,
bakom, framför, uppå och under
mej, men den som kraftigast bidra-
oit till konserten var säkerligen den
individ, som hängde med armen på
min axel och hade sin mun 3 mm.

från min örhinna. Ett dubbelt så

kraftigt oväsen utbröt då svenskar-

ne kom in på planen, men då hade
jag stoppat två (smutsiga) näsdu-
kar i vardera örat.

Så började matchen. Aldrig viss-
te jag, att en mateh var så intres-

sant. Ibland gick det bra för dan-

skarna. Då skreks det och skälldes.

Ibland för svenskarne. Då hejade
man. Det gamla pratet om, att det
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14, mm. och sände Joakimson en o-
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son har alltid varit en förståndig

och hygglig ung man med påfallan-
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”Gräsligt varmt i dag”, sa jag.

”Ska du inte sätta på dej hatten, de

kan allri vara bra att sitta barhuvad
i de här solgasset””.

Joakimson låtsade inte höra min

anmärkning. Han fortsatte: ”Jo,

de är så, att Millan vill så gärna se
en fotbollsmatch och ja måste lova

gå med henne på söndag.”
Aha. Nu fattade jag galoppen.

Se, Joakimson var nyförlovad och
det brukar ju inte vara så värst
svårt för ett litet välskapat flicke-
barn att få en även eljest rätt så

förståndig karl att begå dumheter,
helst om hon är begåvad med ett
vackert ögonpar.

”Åja, det kan nog bli intressant

förresten ””.

”Säkert”, sa jag.

Paus.

Så återtog Joakimson: ”Har du

aldrig varit på nån fotbollsmateh ?””
”Jo. En gång.”
Egentligen var det inte min avsikt

att göra vännen J. delaktig av min
erfarenhet. Han kunde gärna själv
få pröva på, det var inte mer än rätt

år honom. Men så tyckte jag synd

om honom, han vari själva verket,

en så hygglig gosse.
”Jo, ser du, det var våren 1918.

Alla människor hade fått pippi på
fotboll, vart jag kom diskuterades

fotboll, på kontoret pratades fot-
boll. Och när jag oförhappandes
råkade bli inblandad i diskussionen
visade jag en beklagansvärd okun-
nighet, som ofta renderade mej med-

lidsamma och ringaktande ögonkast.
Jag kände hur jag sjönk i folks akt-
ning och var djupt olycklig och vå-
gade inte titta fröken Andersson i
ögonen.

Det var dåjag för att reparera
mitt anseende beslöt mej för att gå

på en fotbollsmatch.
Det var på Ullevi. Göteborgskam-

raterna skulle möta ett bekant

dansktlag. Jag infann mej en tim-
me före utsatt tid för att få god
plats. Tre krigare tyckte jag var
lite för jäkligt att spendera på en
sittplats utan jag nöjde mej med en-
riksdalers ståplats. — Well, jag kom
in och fick en plats i skuggan, sat-

te mej ned på trappsteget. Och bör-

jade vänta.

Och vänta fick jag. Tiden kröp.

Hårt att sitta kändes det. Jag satt

på ena halvan av min naturliga sits

i sänder under det den andra vilade.
Sittningen blev ganska ansträngan-

de i alla fall, men då det började

kännas för hårt tog jag upp ett fri-

märke ur portmonnäen och satte
mej på. Det lindrade något.

Jag hade inte tagit med i beräk-
ningen när jag valde plats, att so-
len fryttade sej — va? jorden, ja kör
för jorden då — ochdet fick jag so-
ta för, för jag hade inte setat länge

förrän solen grinade mej mitt i sy-

nagogan. Men nu var det försent
att byta.
folk runt om mej. Värmenvarolid-
lig. Stekt blev jag. Och ömi sit-
sen. Jag trodde tiden stod stilla.
Eller gick baklänges. Trängseln var
fruktansvärd. Varmt, varmt, varmt.

En grabb gick omkring och sålde
gräddkarameller. Jag köpte en.

När jag ätit upp den hade två mi-
nuter gått. Om man ändå haft nån-

ting att läsa för att få tiden att gå.
Detta var outhärdligt. Jag kände

att jag skulle bli vansinnig om jag
inte fick något att läsa. Men vän-

ta, var gjorde jag av papperet som

var om karamellen? Med en för-

tvivlad åtbörd stack jag handen
mellan benen på den framförsittan-

Det var redan fullt med-

de och lyfte upp hans fötter. Un-

der den vänstra fann jag gräddka-
ramellpapperet. Jag tog upp det.
Och läste. ”Kanolds” stod där. Du
kan tro det smakade att få läsa. Jag
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drog ut kvadratroten tills jag blev
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nade.
Jag vaknade vid ett tjut, ett all-

deles obeskrivligt vansinnigt tjut,
mot vilket en barnunges sångövning
om natten skulle förefallit som ett
myggpip. Har du hört en barnunge
kan du förstå att det vill säja rätt

mycket.

Ljudet eller oljudet hade fram-
bragts när danskarna kommo in-

springande på planen av landshöv-

dingen och dom övriga 12000 åskå-
darne, som satt och stod omkring,
bakom, framför, uppå och under
mej, men den som kraftigast bidra-
oit till konserten var säkerligen den
individ, som hängde med armen på
min axel och hade sin mun 3 mm.

från min örhinna. Ett dubbelt så

kraftigt oväsen utbröt då svenskar-

ne kom in på planen, men då hade
jag stoppat två (smutsiga) näsdu-
kar i vardera örat.

Så började matchen. Aldrig viss-
te jag, att en mateh var så intres-

sant. Ibland gick det bra för dan-

skarna. Då skreks det och skälldes.
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förståndig karl att begå dumheter,
helst om hon är begåvad med ett
vackert ögonpar.

”Åja, det kan nog bli intressant

förresten ””.
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Paus.

Så återtog Joakimson: ”Har du

aldrig varit på nån fotbollsmateh ?””
”Jo. En gång.”
Egentligen var det inte min avsikt

att göra vännen J. delaktig av min
erfarenhet. Han kunde gärna själv
få pröva på, det var inte mer än rätt

år honom. Men så tyckte jag synd

om honom, han vari själva verket,

en så hygglig gosse.
”Jo, ser du, det var våren 1918.

Alla människor hade fått pippi på
fotboll, vart jag kom diskuterades

fotboll, på kontoret pratades fot-
boll. Och när jag oförhappandes
råkade bli inblandad i diskussionen
visade jag en beklagansvärd okun-
nighet, som ofta renderade mej med-

lidsamma och ringaktande ögonkast.
Jag kände hur jag sjönk i folks akt-
ning och var djupt olycklig och vå-
gade inte titta fröken Andersson i
ögonen.

Det var dåjag för att reparera
mitt anseende beslöt mej för att gå

på en fotbollsmatch.
Det var på Ullevi. Göteborgskam-

raterna skulle möta ett bekant

dansktlag. Jag infann mej en tim-
me före utsatt tid för att få god
plats. Tre krigare tyckte jag var
lite för jäkligt att spendera på en
sittplats utan jag nöjde mej med en-
riksdalers ståplats. — Well, jag kom
in och fick en plats i skuggan, sat-

te mej ned på trappsteget. Och bör-

jade vänta.

Och vänta fick jag. Tiden kröp.

Hårt att sitta kändes det. Jag satt

på ena halvan av min naturliga sits

i sänder under det den andra vilade.
Sittningen blev ganska ansträngan-

de i alla fall, men då det började

kännas för hårt tog jag upp ett fri-

märke ur portmonnäen och satte
mej på. Det lindrade något.

Jag hade inte tagit med i beräk-
ningen när jag valde plats, att so-
len fryttade sej — va? jorden, ja kör
för jorden då — ochdet fick jag so-
ta för, för jag hade inte setat länge

förrän solen grinade mej mitt i sy-

nagogan. Men nu var det försent
att byta.
folk runt om mej. Värmenvarolid-
lig. Stekt blev jag. Och ömi sit-
sen. Jag trodde tiden stod stilla.
Eller gick baklänges. Trängseln var
fruktansvärd. Varmt, varmt, varmt.

En grabb gick omkring och sålde
gräddkarameller. Jag köpte en.

När jag ätit upp den hade två mi-
nuter gått. Om man ändå haft nån-

ting att läsa för att få tiden att gå.
Detta var outhärdligt. Jag kände

att jag skulle bli vansinnig om jag
inte fick något att läsa. Men vän-

ta, var gjorde jag av papperet som

var om karamellen? Med en för-

tvivlad åtbörd stack jag handen
mellan benen på den framförsittan-

Det var redan fullt med-

de och lyfte upp hans fötter. Un-

der den vänstra fann jag gräddka-
ramellpapperet. Jag tog upp det.
Och läste. ”Kanolds” stod där. Du
kan tro det smakade att få läsa. Jag
läste ”Kanolds”” tusen gånger fram-
länges och tusen gånger baklänges.
Så räknade jag bokstäverna och
multiplicerade det erhållna talet

med 68. Så bildade jag nya ord av
bokstäverna. Jag läste uppifrån och
från båda sidorna. Och översatte
”Kanolds”” till norska, danska, tys--

ka, engelska, franska, kinesiska och
skånska. Och lät bokstäverna bilda
tal efter ordningsföljden i alfabetet
och adderade och subtraherade och
multiplicerade och dividerade och
drog ut kvadratroten tills jag blev
are och slog mej i skallen och som-

nade.
Jag vaknade vid ett tjut, ett all-

deles obeskrivligt vansinnigt tjut,
mot vilket en barnunges sångövning
om natten skulle förefallit som ett
myggpip. Har du hört en barnunge
kan du förstå att det vill säja rätt

mycket.

Ljudet eller oljudet hade fram-
bragts när danskarna kommo in-

springande på planen av landshöv-

dingen och dom övriga 12000 åskå-
darne, som satt och stod omkring,
bakom, framför, uppå och under
mej, men den som kraftigast bidra-
oit till konserten var säkerligen den
individ, som hängde med armen på
min axel och hade sin mun 3 mm.

från min örhinna. Ett dubbelt så

kraftigt oväsen utbröt då svenskar-

ne kom in på planen, men då hade
jag stoppat två (smutsiga) näsdu-
kar i vardera örat.

Så började matchen. Aldrig viss-
te jag, att en mateh var så intres-

sant. Ibland gick det bra för dan-

skarna. Då skreks det och skälldes.

Ibland för svenskarne. Då hejade
man. Det gamla pratet om, att det
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"Fader Vädels” första fotbollsmatch.
Upprörande reflektioner över en fotbollshistorisk händelse.

”Jag tänker gå på fotbollsmatch-
en till söndag”, sade Joakimson.
Tonen lät en smula generad.

Jag vred på huvudet långsamt 2
14, mm. och sände Joakimson en o-
rolig och undrande blick. Joakim-
son har alltid varit en förståndig

och hygglig ung man med påfallan-
de lindrigt intresse för den ädla fot-

bollssporten.

”Gräsligt varmt i dag”, sa jag.

”Ska du inte sätta på dej hatten, de

kan allri vara bra att sitta barhuvad
i de här solgasset””.

Joakimson låtsade inte höra min

anmärkning. Han fortsatte: ”Jo,

de är så, att Millan vill så gärna se
en fotbollsmatch och ja måste lova

gå med henne på söndag.”
Aha. Nu fattade jag galoppen.

Se, Joakimson var nyförlovad och
det brukar ju inte vara så värst
svårt för ett litet välskapat flicke-
barn att få en även eljest rätt så

förståndig karl att begå dumheter,
helst om hon är begåvad med ett
vackert ögonpar.

”Åja, det kan nog bli intressant

förresten ””.

”Säkert”, sa jag.

Paus.

Så återtog Joakimson: ”Har du

aldrig varit på nån fotbollsmateh ?””
”Jo. En gång.”
Egentligen var det inte min avsikt

att göra vännen J. delaktig av min
erfarenhet. Han kunde gärna själv
få pröva på, det var inte mer än rätt

år honom. Men så tyckte jag synd

om honom, han vari själva verket,

en så hygglig gosse.
”Jo, ser du, det var våren 1918.

Alla människor hade fått pippi på
fotboll, vart jag kom diskuterades

fotboll, på kontoret pratades fot-
boll. Och när jag oförhappandes
råkade bli inblandad i diskussionen
visade jag en beklagansvärd okun-
nighet, som ofta renderade mej med-

lidsamma och ringaktande ögonkast.
Jag kände hur jag sjönk i folks akt-
ning och var djupt olycklig och vå-
gade inte titta fröken Andersson i
ögonen.

Det var dåjag för att reparera
mitt anseende beslöt mej för att gå

på en fotbollsmatch.
Det var på Ullevi. Göteborgskam-

raterna skulle möta ett bekant

dansktlag. Jag infann mej en tim-
me före utsatt tid för att få god
plats. Tre krigare tyckte jag var
lite för jäkligt att spendera på en
sittplats utan jag nöjde mej med en-
riksdalers ståplats. — Well, jag kom
in och fick en plats i skuggan, sat-

te mej ned på trappsteget. Och bör-

jade vänta.

Och vänta fick jag. Tiden kröp.

Hårt att sitta kändes det. Jag satt

på ena halvan av min naturliga sits

i sänder under det den andra vilade.
Sittningen blev ganska ansträngan-

de i alla fall, men då det började

kännas för hårt tog jag upp ett fri-

märke ur portmonnäen och satte
mej på. Det lindrade något.

Jag hade inte tagit med i beräk-
ningen när jag valde plats, att so-
len fryttade sej — va? jorden, ja kör
för jorden då — ochdet fick jag so-
ta för, för jag hade inte setat länge

förrän solen grinade mej mitt i sy-

nagogan. Men nu var det försent
att byta.
folk runt om mej. Värmenvarolid-
lig. Stekt blev jag. Och ömi sit-
sen. Jag trodde tiden stod stilla.
Eller gick baklänges. Trängseln var
fruktansvärd. Varmt, varmt, varmt.

En grabb gick omkring och sålde
gräddkarameller. Jag köpte en.

När jag ätit upp den hade två mi-
nuter gått. Om man ändå haft nån-

ting att läsa för att få tiden att gå.
Detta var outhärdligt. Jag kände

att jag skulle bli vansinnig om jag
inte fick något att läsa. Men vän-

ta, var gjorde jag av papperet som

var om karamellen? Med en för-

tvivlad åtbörd stack jag handen
mellan benen på den framförsittan-

Det var redan fullt med-

de och lyfte upp hans fötter. Un-

der den vänstra fann jag gräddka-
ramellpapperet. Jag tog upp det.
Och läste. ”Kanolds” stod där. Du
kan tro det smakade att få läsa. Jag
läste ”Kanolds”” tusen gånger fram-
länges och tusen gånger baklänges.
Så räknade jag bokstäverna och
multiplicerade det erhållna talet

med 68. Så bildade jag nya ord av
bokstäverna. Jag läste uppifrån och
från båda sidorna. Och översatte
”Kanolds”” till norska, danska, tys--

ka, engelska, franska, kinesiska och
skånska. Och lät bokstäverna bilda
tal efter ordningsföljden i alfabetet
och adderade och subtraherade och
multiplicerade och dividerade och
drog ut kvadratroten tills jag blev
are och slog mej i skallen och som-

nade.
Jag vaknade vid ett tjut, ett all-

deles obeskrivligt vansinnigt tjut,
mot vilket en barnunges sångövning
om natten skulle förefallit som ett
myggpip. Har du hört en barnunge
kan du förstå att det vill säja rätt

mycket.

Ljudet eller oljudet hade fram-
bragts när danskarna kommo in-

springande på planen av landshöv-

dingen och dom övriga 12000 åskå-
darne, som satt och stod omkring,
bakom, framför, uppå och under
mej, men den som kraftigast bidra-
oit till konserten var säkerligen den
individ, som hängde med armen på
min axel och hade sin mun 3 mm.

från min örhinna. Ett dubbelt så

kraftigt oväsen utbröt då svenskar-

ne kom in på planen, men då hade
jag stoppat två (smutsiga) näsdu-
kar i vardera örat.

Så började matchen. Aldrig viss-
te jag, att en mateh var så intres-

sant. Ibland gick det bra för dan-

skarna. Då skreks det och skälldes.

Ibland för svenskarne. Då hejade
man. Det gamla pratet om, att det
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inte finns nån fosterlandskänsla hos
svenska folket är bara snack, det

hade jag då tillfälle konstatera. —
Mej föreföll det, som danskarnes

spel till stor del gick ut på att ropa
”frrrisparrk”. Vilket landshövdin-
gen och dom andra åskådarna hade
roligt åt. De upprepade det ideli-
gen, ideligen. Jag har aldrig i hela
mitt liv hört ett ord upprepas så
många gånger.

Några olyckor inträffade inte i
första halvleken. Om maninte räk-
nar, att jag fick bollen i skallen fy-
ra gånger. Men bollen gick inte

sönder. Som väl var, för annars

hade jag nog fått betala den.

I andra halvleken blev det livli-

gare. Då kamraterna ett tu tre

gjorde mål blev det jubel. Mantog
av sej hattarne och svängde. D. v.
s. inte jag, det var nämligen en bred-
vidstående som av misstag — vi stod

ganska trångt -—— tog min och vifta-

de med. TI luften kolliderade den
med ett annat dylikt plagg och flög

in på planen. NSpelarne råkade o-

lvekligtvis förväxla den med bollen

och 14 sekund senare var det ingen

hatt mer. Missödet gav anledning

till ett litet gruff mellan gubben,
som svängt min hatt och den person

som stötte till den, men fientlighe-

terna inställdes omedelbart då en

människovänlig individ upplyste
den förstnämnde om, att han hade
sin hatt på sej. Gubben trodde väl
det var trolleri med i spelet men

han blev mycket glad och la bort
titlarna med sin förre antagonist.
Han kanske inte blev så glad när

kom hem och märkte, att hans kloc
ka var försvunnen. Den hade jag
lagt beslag på som lämplig kompen-
sation för min hatt. Jag vann tå

oci. femti på affären.

Vid ett tillfälle hade ett stort ljus

1 svenska laget som kallades Börje
kränglat fram bollen allda'es fram-

för danska målet. Det låg ocrhördé
spännin:; över publiken, sveiten

rann i strömmar ned på golvet och
Jag höjde mej försiktigtvis på tå för
att inte bli våt om fötterna. — Nu!
Nu! Börje lyfte foten för att skju-

ta och samtidigt lyfte landshövdin-
sen och vi andra 12000 åskådare

fölterna (bara en var förstås) och

när Börje sparkade gjorde vi ock :
sammaledes. Åskådarne flyttades
rolust två steg framåt, utom de ba-

kersta och de främsta, vilka scnare

namnade innanför staketet. Vad bhe-
wätfar landshövdingen hörde jag se-
dan ryktesvis, att han sparkat i bar-

riären så han måste skicka känvorna

til! tåstötning dan därpå.

Det stod en dansk bland åskådar-
ne bakom mej. Han hade inte öpp-

nat klaff på hela tiden. När jag en
angeföll in i hejaropen för svenskar-

ne: stack han en korkskruv i aktern

på mej. Det var då jag förstod ati

han var dansk. Jag gav förstås till

ett vrål, som dock endast högst o-

betydligt skilde sej från de tjut dom

andra åstadkom, så det var ingen

som la märke till. — Men jag häm-

naudes. Då bollen en gång låg stil-

la och det alltså var jämförelsevis
luent vände jag mej till honom:

"Ursäkta, Ni har väl inte en tänd-

sticka på Er?” Dansken svarade

nekande men han hann inte få fram

mer än fjärdedelen avsitt svar förr-

än «de kringstående begrep att han
var dansk. Det var onekligen cn

rätt obehaglig situation för dansken,

det hade gått illa för svenskarne på
matechena och nationalkänslan hade

råkat i svallning. ”En dansk, en
dansk ” iiöd det. Och med ett: "Här

ska du få en frrrisparrk” förpassa
des stackarn uppåt. Han försvanni

evern. Ian kom nog gonaste vägen

till nimlen. Eller? Det var i sam

ma veva som kandidat Corlin upp-

täckte sin nya stjärna och jag hade
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allt mina små funderingar den tiden
om "stjärnan” inte möjligtvis kun-

de vara av dansk nationalitet.” —
Joakimson beslöt att inte gå på

fotbollsmatchen. Och då Millan fått
1 sitt lilla huvud att hon skulle dit
och inte ville ge med sej, föredrog
Joakimson att bryta förlovningen.

Det varväl det jag visste, att Joa-
kimson i själva verket var en för-

ståndig "02 man.
Fader Vädel.

P. S.

Ni kan tro att Joakimson blev

förbaskad när han några dagar se-

rare 1 tidningarne fick ögonen på en
annons, som tillkännagav min för-
lovrning med Millan.

D. S.

Distriktsmästerskapet.
I distriktmästerskapet

Sanna I. F. onsdagen den 27 juli å

Ullevi. En hel del folk hade för-
samlats, möjligen vädrande någon

sensation, ty kort förut hade ju G.

A. I. S. slutat sin vandring mot det

mötte vi

hägrande mästerskapet. Och bane-

mannen hette Kålltorp. Vem vet

om inte också Sanna...

Men våra pojkar sveko icke. Ut-
an att behöva anstränga sig över

hövan, placerade våra pojkar fem
bollar bakom majklubbens målvakt

under de 60 minuter matchen vara-
de.  Broderligt fördelade mellan

Sven Johansson, Carl Andersson,

Lindberg (reserv för Murren, som

tagit sig en tids behövlig semester)
Hjelm och Kalle Olsson (den sist-

nämnde på straffspark, som doma-
ren välvilligt, men fullkomligt obe-
gripligt, skänkte oss). Sannaiterna
(oh!) voro samt och synnerligen e-
nergiska och agressiva ynglingar.
Bara något för agressiva ... Litet

mera varsamhet om sina medmän-

niskors liv och lemmar äratt rekom-

mendera. Om manvill ha ett gott
namnomsig. Avde våra förtjänar
Sven Johansson omnämnande förin-
telligent och väl avvägt spel. Bör
fortsätta på den vägen och lära sig

variera sitt spel, så att han liksom
vid detta tillfälle individuellt försö-
ker göra sig gällande. Och får
självförtroende.

Uppställning: Wenzel, Lund,
Svensson, Karl Olsson, Törnqvist,

Karl Johansson, Sven Johansson,

Karl Andersson, Lindberg, Hjelm o.
Sandberg.
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inte finns nån fosterlandskänsla hos
svenska folket är bara snack, det

hade jag då tillfälle konstatera. —
Mej föreföll det, som danskarnes

spel till stor del gick ut på att ropa
”frrrisparrk”. Vilket landshövdin-
gen och dom andra åskådarna hade
roligt åt. De upprepade det ideli-
gen, ideligen. Jag har aldrig i hela
mitt liv hört ett ord upprepas så
många gånger.

Några olyckor inträffade inte i
första halvleken. Om maninte räk-
nar, att jag fick bollen i skallen fy-
ra gånger. Men bollen gick inte

sönder. Som väl var, för annars

hade jag nog fått betala den.

I andra halvleken blev det livli-

gare. Då kamraterna ett tu tre

gjorde mål blev det jubel. Mantog
av sej hattarne och svängde. D. v.
s. inte jag, det var nämligen en bred-
vidstående som av misstag — vi stod

ganska trångt -—— tog min och vifta-

de med. TI luften kolliderade den
med ett annat dylikt plagg och flög

in på planen. NSpelarne råkade o-

lvekligtvis förväxla den med bollen

och 14 sekund senare var det ingen

hatt mer. Missödet gav anledning

till ett litet gruff mellan gubben,
som svängt min hatt och den person

som stötte till den, men fientlighe-

terna inställdes omedelbart då en

människovänlig individ upplyste
den förstnämnde om, att han hade
sin hatt på sej. Gubben trodde väl
det var trolleri med i spelet men

han blev mycket glad och la bort
titlarna med sin förre antagonist.
Han kanske inte blev så glad när

kom hem och märkte, att hans kloc
ka var försvunnen. Den hade jag
lagt beslag på som lämplig kompen-
sation för min hatt. Jag vann tå

oci. femti på affären.

Vid ett tillfälle hade ett stort ljus

1 svenska laget som kallades Börje
kränglat fram bollen allda'es fram-

för danska målet. Det låg ocrhördé
spännin:; över publiken, sveiten

rann i strömmar ned på golvet och
Jag höjde mej försiktigtvis på tå för
att inte bli våt om fötterna. — Nu!
Nu! Börje lyfte foten för att skju-

ta och samtidigt lyfte landshövdin-
sen och vi andra 12000 åskådare

fölterna (bara en var förstås) och

när Börje sparkade gjorde vi ock :
sammaledes. Åskådarne flyttades
rolust två steg framåt, utom de ba-

kersta och de främsta, vilka scnare

namnade innanför staketet. Vad bhe-
wätfar landshövdingen hörde jag se-
dan ryktesvis, att han sparkat i bar-

riären så han måste skicka känvorna

til! tåstötning dan därpå.

Det stod en dansk bland åskådar-
ne bakom mej. Han hade inte öpp-

nat klaff på hela tiden. När jag en
angeföll in i hejaropen för svenskar-

ne: stack han en korkskruv i aktern

på mej. Det var då jag förstod ati

han var dansk. Jag gav förstås till

ett vrål, som dock endast högst o-

betydligt skilde sej från de tjut dom

andra åstadkom, så det var ingen

som la märke till. — Men jag häm-

naudes. Då bollen en gång låg stil-

la och det alltså var jämförelsevis
luent vände jag mej till honom:

"Ursäkta, Ni har väl inte en tänd-

sticka på Er?” Dansken svarade

nekande men han hann inte få fram

mer än fjärdedelen avsitt svar förr-

än «de kringstående begrep att han
var dansk. Det var onekligen cn

rätt obehaglig situation för dansken,

det hade gått illa för svenskarne på
matechena och nationalkänslan hade

råkat i svallning. ”En dansk, en
dansk ” iiöd det. Och med ett: "Här

ska du få en frrrisparrk” förpassa
des stackarn uppåt. Han försvanni

evern. Ian kom nog gonaste vägen

till nimlen. Eller? Det var i sam

ma veva som kandidat Corlin upp-

täckte sin nya stjärna och jag hade
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allt mina små funderingar den tiden
om "stjärnan” inte möjligtvis kun-

de vara av dansk nationalitet.” —
Joakimson beslöt att inte gå på

fotbollsmatchen. Och då Millan fått
1 sitt lilla huvud att hon skulle dit
och inte ville ge med sej, föredrog
Joakimson att bryta förlovningen.

Det varväl det jag visste, att Joa-
kimson i själva verket var en för-

ståndig "02 man.
Fader Vädel.

P. S.

Ni kan tro att Joakimson blev

förbaskad när han några dagar se-

rare 1 tidningarne fick ögonen på en
annons, som tillkännagav min för-
lovrning med Millan.
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Jag höjde mej försiktigtvis på tå för
att inte bli våt om fötterna. — Nu!
Nu! Börje lyfte foten för att skju-

ta och samtidigt lyfte landshövdin-
sen och vi andra 12000 åskådare

fölterna (bara en var förstås) och

när Börje sparkade gjorde vi ock :
sammaledes. Åskådarne flyttades
rolust två steg framåt, utom de ba-

kersta och de främsta, vilka scnare

namnade innanför staketet. Vad bhe-
wätfar landshövdingen hörde jag se-
dan ryktesvis, att han sparkat i bar-

riären så han måste skicka känvorna

til! tåstötning dan därpå.

Det stod en dansk bland åskådar-
ne bakom mej. Han hade inte öpp-

nat klaff på hela tiden. När jag en
angeföll in i hejaropen för svenskar-

ne: stack han en korkskruv i aktern

på mej. Det var då jag förstod ati

han var dansk. Jag gav förstås till

ett vrål, som dock endast högst o-

betydligt skilde sej från de tjut dom

andra åstadkom, så det var ingen

som la märke till. — Men jag häm-

naudes. Då bollen en gång låg stil-

la och det alltså var jämförelsevis
luent vände jag mej till honom:

"Ursäkta, Ni har väl inte en tänd-

sticka på Er?” Dansken svarade

nekande men han hann inte få fram

mer än fjärdedelen avsitt svar förr-

än «de kringstående begrep att han
var dansk. Det var onekligen cn

rätt obehaglig situation för dansken,

det hade gått illa för svenskarne på
matechena och nationalkänslan hade

råkat i svallning. ”En dansk, en
dansk ” iiöd det. Och med ett: "Här

ska du få en frrrisparrk” förpassa
des stackarn uppåt. Han försvanni

evern. Ian kom nog gonaste vägen

till nimlen. Eller? Det var i sam

ma veva som kandidat Corlin upp-

täckte sin nya stjärna och jag hade
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allt mina små funderingar den tiden
om "stjärnan” inte möjligtvis kun-

de vara av dansk nationalitet.” —
Joakimson beslöt att inte gå på

fotbollsmatchen. Och då Millan fått
1 sitt lilla huvud att hon skulle dit
och inte ville ge med sej, föredrog
Joakimson att bryta förlovningen.

Det varväl det jag visste, att Joa-
kimson i själva verket var en för-

ståndig "02 man.
Fader Vädel.

P. S.

Ni kan tro att Joakimson blev

förbaskad när han några dagar se-

rare 1 tidningarne fick ögonen på en
annons, som tillkännagav min för-
lovrning med Millan.

D. S.

Distriktsmästerskapet.
I distriktmästerskapet

Sanna I. F. onsdagen den 27 juli å

Ullevi. En hel del folk hade för-
samlats, möjligen vädrande någon

sensation, ty kort förut hade ju G.

A. I. S. slutat sin vandring mot det

mötte vi

hägrande mästerskapet. Och bane-

mannen hette Kålltorp. Vem vet

om inte också Sanna...

Men våra pojkar sveko icke. Ut-
an att behöva anstränga sig över

hövan, placerade våra pojkar fem
bollar bakom majklubbens målvakt

under de 60 minuter matchen vara-
de.  Broderligt fördelade mellan

Sven Johansson, Carl Andersson,

Lindberg (reserv för Murren, som

tagit sig en tids behövlig semester)
Hjelm och Kalle Olsson (den sist-

nämnde på straffspark, som doma-
ren välvilligt, men fullkomligt obe-
gripligt, skänkte oss). Sannaiterna
(oh!) voro samt och synnerligen e-
nergiska och agressiva ynglingar.
Bara något för agressiva ... Litet

mera varsamhet om sina medmän-

niskors liv och lemmar äratt rekom-

mendera. Om manvill ha ett gott
namnomsig. Avde våra förtjänar
Sven Johansson omnämnande förin-
telligent och väl avvägt spel. Bör
fortsätta på den vägen och lära sig

variera sitt spel, så att han liksom
vid detta tillfälle individuellt försö-
ker göra sig gällande. Och får
självförtroende.

Uppställning: Wenzel, Lund,
Svensson, Karl Olsson, Törnqvist,

Karl Johansson, Sven Johansson,

Karl Andersson, Lindberg, Hjelm o.
Sandberg.

Hard.
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inte finns nån fosterlandskänsla hos
svenska folket är bara snack, det

hade jag då tillfälle konstatera. —
Mej föreföll det, som danskarnes

spel till stor del gick ut på att ropa
”frrrisparrk”. Vilket landshövdin-
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roligt åt. De upprepade det ideli-
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mitt liv hört ett ord upprepas så
många gånger.
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Lindberg (reserv för Murren, som

tagit sig en tids behövlig semester)
Hjelm och Kalle Olsson (den sist-

nämnde på straffspark, som doma-
ren välvilligt, men fullkomligt obe-
gripligt, skänkte oss). Sannaiterna
(oh!) voro samt och synnerligen e-
nergiska och agressiva ynglingar.
Bara något för agressiva ... Litet

mera varsamhet om sina medmän-

niskors liv och lemmar äratt rekom-

mendera. Om manvill ha ett gott
namnomsig. Avde våra förtjänar
Sven Johansson omnämnande förin-
telligent och väl avvägt spel. Bör
fortsätta på den vägen och lära sig

variera sitt spel, så att han liksom
vid detta tillfälle individuellt försö-
ker göra sig gällande. Och får
självförtroende.

Uppställning: Wenzel, Lund,
Svensson, Karl Olsson, Törnqvist,

Karl Johansson, Sven Johansson,

Karl Andersson, Lindberg, Hjelm o.
Sandberg.

Hard.
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Varning för juniorpokalen!
PFörspelet till årets tävling om ju-

niorpokalen var icke direkt tillta-

lande. Vi hade ej erhållit någon
skriftlig inbjudan, visste ej ens av

att densamma annonserats (vilket

enligt förljudande lär ha skett un-

der midsommarhelgen). Först nå-

gra dagar före den första tävlings-

festen fick man genom en liten an-

nons i dagspressen reda på förhäl-

landet. Och anmälde ett lag. Fingo

sedan meddelande, att vårt lag sön-
dagen den 17 juli skulle spela mot

R. I. K. kl. 5 e. m. Corneliusson

fick nu arbete med att sammansätta

detta, vilket visade sig betydligt
svårare än från början tänkts. En

del av de ifrågasatta spelarna hade

semester, andra åter skulle ut på

landet ete. Till slut fick man dock
ihop ett någotsånär skapligt lag:
samling skulle ske kl. 4,30 e. m. Döm
därför om vår förvåning, när vi 2e-

nomtidningarna på lördagen erforo

att tiden framflyttats till kl. 4 e. m.

utan att underrättelse därom kom-

mit oss tillhanda. Att spelarna lik-

väl infunno sig i tid (på några un-

dantag när) är sannerligen-inte ar-
rangörernas förtjänst.

Matchen blev en besvikelse för de

våra. R. I. K:s spelare voro först

och främst alldeles för kraftiga och

fysiskt överlägsna våra pojkar (där

majoriteten var från 2:dra juniorla-

get). Men dessutom måste i san-

ningens intresse erkännas, att de

verkligen spelade bra och voro fullt
förtjänta av sin seger. Målsiffror-

na (7—1) till vår nackdel dock nå-

got missvisande, borde snarare va-

rit 5—1 eller 5—2. Det var egent-
ligen denförsta kvarten som avgjor-

de matchen, då de våra voro allde-

les borta, och R. I. K. placerade 4
bollar bakom vår målman. Sedan
blev spelet mera fördelat, även om
Redbergslid hade de ojämförligt
farligaste anfallen. Våra forwards

visade nu prov på ett ganska vac-
kert spel, förnämligast genom cf.
Friberg, men saknade genombrotts-
kraft, och broderierna trasades o-

barmhärtigt sönder av motståndar-
ens robusta halvbackar och backar.
Halvbackarna däremot voro lagets

svaghet och passerades med största
lätthet av R. I. K:s forwards.

Till ett kommande år bör frågan
om vårt deltagande eller ej allvar-
ligt tagas upp till prövning. Som-
marfotboll är ett oting. Det har
också gång på gång visat sig ytter-

Midsommarturné i sydnorrländska bygder och obygder.
Och en avstickare till historiska Upplandsslätten.

En tidig, solig morgonstund äång-

ade B. J.-expressen iväg från Göte-
borg med det avlägsna (Grävle som

närmaste mål. Vi göra vår rond

ombord och konstatera i en reserve-

rad vagnsavdelning en samling fot-

bollsgrabbar från Göteborgs-Namra-

terna som äro på väg norröver, 0-

kända öden och äventyr till mötes.
Det är Kamraternas

tionslag som, för att ej svika gamla

traditioner, gör sin sedvanliga mid-

sommarturné och bland dessa olada

gossar befinner sig som representant

för det evigt kvinnliga fru Carl Ols-
son.

Vi konstatera att samtliga ”ut-
sände” behagat infinna sig i god

form och humöret harstigit till oa-

nade gradtal redan vid denna tidiga

timma på dagen: Oundvikliga res-

grejor, såsom smörgåsar, Lyckholm,
kortlekar m. m. ha kommit fram och

det pratas och spelas vill jag lova.

Favoritspelet heter ”stopp” och
priffelaget har inga utsikter att

kunna slita sin fjärde man från det

intressanta ”stoppandet”. Kil pas-

seras med intagande av nödvändig
kaffetår.

I Falun sade vi farväl till fru

Kille-Kill och vid framkomsten till

Gävle hade hela staden stämt möte

 

 

ligt svårt samla ett spelstarkt lag

till denna tävling. Arrangemangen
lämna också som vi förut påpekat
åtskilligt övrigt att önska. Vadan
frågan är om utbytet är värt det be-
svär matcherna förorsaka. I varje

fall bör uttagningen av laget ske
efter andra principer än hittills

följts. Ty givet är att ett lag sam-
manravsat ett par dagar före mat-
chen från våra många lag, ej ärtill-
räckligt ”hopsvetsat” för att kunna
på ett värdigt sätt representera för-
eningen. Antingen får !>-ot ifråga
spela en rad träningsmatcher i god

tid före tävlingen, eller, vilket kan-

ske är ännu mera att föredraga, lå-

ta vi exempelvis 1:sta juniorlaget
ograverat (event. förstärkt på nå-

gon svag punkt) ta saken om hand.
Då utgången säkerligen blir en an-
nan och mera överensstämmande

med föreningens anseende.

Hard.

representa-

vid station. Musiken intonerar en

klämmig ”foxtrott” och vi stiga ner"
på plattformen och vänta oss bliva

buren på välvilliga armar till vårt
nattlokus. Så blev emellertid ej ty
det var ej oss det storslagna motta-.
gandet var ägnat, utan General
300oth-Tucker, som i samma veva be-'
hagat infinna sig till kongress i
Gävle. Under vännerna Pehrsons'
och Engmans välvilliga eskort togo
vi oss fram till Centralhotellet, vars:

andra våning vi omedelbart togo i:

besittning. Kvällsmål avåts i all
hast och sedan snarkade man i sin
lilla bädd tills långt fram på för-

middagen. Klockan 1,30 träning på
Strömdalen, löpning ett par varv,
kastboll och sålite fotboll. Murrens
lag fick stryk av ”mixeds” med 7—
6 och Murren svor dyr hämnd i tju-

goett. Middag på Strömdalen sma-
kade sedan utmärkt och den följan-

de aftonen tillbraktes i lugn och
stillhet.

Lördagen, vår första matehdag,
spelades i Sandviken mot Sandvi-
kens Allm.' Idrottsklubb. Vännen
Calle Person hade ordnat allting för
oss på bästa sätt. Omhklädning i
badhuset t. ex. och man kan nog
tänka sie känslan, att efter en

mateh i 35 or. hetta få krypa neri
den kalla bassängen. «Det skulle
man kunna kalla ”kul” hade en sö-
dergrabb sagt.

Alltnog, lilla Lundstedt från
Stockholm dömde och Karl Andrea,
Murren och Moje ”lavede” varsitt
mål, under det tre halvbackar, två
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got missvisande, borde snarare va-

rit 5—1 eller 5—2. Det var egent-
ligen denförsta kvarten som avgjor-

de matchen, då de våra voro allde-

les borta, och R. I. K. placerade 4
bollar bakom vår målman. Sedan
blev spelet mera fördelat, även om
Redbergslid hade de ojämförligt
farligaste anfallen. Våra forwards

visade nu prov på ett ganska vac-
kert spel, förnämligast genom cf.
Friberg, men saknade genombrotts-
kraft, och broderierna trasades o-

barmhärtigt sönder av motståndar-
ens robusta halvbackar och backar.
Halvbackarna däremot voro lagets

svaghet och passerades med största
lätthet av R. I. K:s forwards.

Till ett kommande år bör frågan
om vårt deltagande eller ej allvar-
ligt tagas upp till prövning. Som-
marfotboll är ett oting. Det har
också gång på gång visat sig ytter-

Midsommarturné i sydnorrländska bygder och obygder.
Och en avstickare till historiska Upplandsslätten.

En tidig, solig morgonstund äång-

ade B. J.-expressen iväg från Göte-
borg med det avlägsna (Grävle som

närmaste mål. Vi göra vår rond

ombord och konstatera i en reserve-

rad vagnsavdelning en samling fot-

bollsgrabbar från Göteborgs-Namra-

terna som äro på väg norröver, 0-

kända öden och äventyr till mötes.
Det är Kamraternas

tionslag som, för att ej svika gamla

traditioner, gör sin sedvanliga mid-

sommarturné och bland dessa olada

gossar befinner sig som representant

för det evigt kvinnliga fru Carl Ols-
son.

Vi konstatera att samtliga ”ut-
sände” behagat infinna sig i god

form och humöret harstigit till oa-

nade gradtal redan vid denna tidiga

timma på dagen: Oundvikliga res-

grejor, såsom smörgåsar, Lyckholm,
kortlekar m. m. ha kommit fram och

det pratas och spelas vill jag lova.

Favoritspelet heter ”stopp” och
priffelaget har inga utsikter att

kunna slita sin fjärde man från det

intressanta ”stoppandet”. Kil pas-

seras med intagande av nödvändig
kaffetår.

I Falun sade vi farväl till fru

Kille-Kill och vid framkomsten till

Gävle hade hela staden stämt möte

 

 

ligt svårt samla ett spelstarkt lag

till denna tävling. Arrangemangen
lämna också som vi förut påpekat
åtskilligt övrigt att önska. Vadan
frågan är om utbytet är värt det be-
svär matcherna förorsaka. I varje

fall bör uttagningen av laget ske
efter andra principer än hittills

följts. Ty givet är att ett lag sam-
manravsat ett par dagar före mat-
chen från våra många lag, ej ärtill-
räckligt ”hopsvetsat” för att kunna
på ett värdigt sätt representera för-
eningen. Antingen får !>-ot ifråga
spela en rad träningsmatcher i god

tid före tävlingen, eller, vilket kan-

ske är ännu mera att föredraga, lå-

ta vi exempelvis 1:sta juniorlaget
ograverat (event. förstärkt på nå-

gon svag punkt) ta saken om hand.
Då utgången säkerligen blir en an-
nan och mera överensstämmande

med föreningens anseende.

Hard.

representa-

vid station. Musiken intonerar en

klämmig ”foxtrott” och vi stiga ner"
på plattformen och vänta oss bliva

buren på välvilliga armar till vårt
nattlokus. Så blev emellertid ej ty
det var ej oss det storslagna motta-.
gandet var ägnat, utan General
300oth-Tucker, som i samma veva be-'
hagat infinna sig till kongress i
Gävle. Under vännerna Pehrsons'
och Engmans välvilliga eskort togo
vi oss fram till Centralhotellet, vars:

andra våning vi omedelbart togo i:

besittning. Kvällsmål avåts i all
hast och sedan snarkade man i sin
lilla bädd tills långt fram på för-

middagen. Klockan 1,30 träning på
Strömdalen, löpning ett par varv,
kastboll och sålite fotboll. Murrens
lag fick stryk av ”mixeds” med 7—
6 och Murren svor dyr hämnd i tju-

goett. Middag på Strömdalen sma-
kade sedan utmärkt och den följan-

de aftonen tillbraktes i lugn och
stillhet.

Lördagen, vår första matehdag,
spelades i Sandviken mot Sandvi-
kens Allm.' Idrottsklubb. Vännen
Calle Person hade ordnat allting för
oss på bästa sätt. Omhklädning i
badhuset t. ex. och man kan nog
tänka sie känslan, att efter en

mateh i 35 or. hetta få krypa neri
den kalla bassängen. «Det skulle
man kunna kalla ”kul” hade en sö-
dergrabb sagt.

Alltnog, lilla Lundstedt från
Stockholm dömde och Karl Andrea,
Murren och Moje ”lavede” varsitt
mål, under det tre halvbackar, två
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Varning för juniorpokalen!
PFörspelet till årets tävling om ju-

niorpokalen var icke direkt tillta-

lande. Vi hade ej erhållit någon
skriftlig inbjudan, visste ej ens av

att densamma annonserats (vilket

enligt förljudande lär ha skett un-

der midsommarhelgen). Först nå-

gra dagar före den första tävlings-

festen fick man genom en liten an-

nons i dagspressen reda på förhäl-

landet. Och anmälde ett lag. Fingo

sedan meddelande, att vårt lag sön-
dagen den 17 juli skulle spela mot

R. I. K. kl. 5 e. m. Corneliusson

fick nu arbete med att sammansätta

detta, vilket visade sig betydligt
svårare än från början tänkts. En

del av de ifrågasatta spelarna hade

semester, andra åter skulle ut på

landet ete. Till slut fick man dock
ihop ett någotsånär skapligt lag:
samling skulle ske kl. 4,30 e. m. Döm
därför om vår förvåning, när vi 2e-

nomtidningarna på lördagen erforo

att tiden framflyttats till kl. 4 e. m.

utan att underrättelse därom kom-

mit oss tillhanda. Att spelarna lik-

väl infunno sig i tid (på några un-

dantag när) är sannerligen-inte ar-
rangörernas förtjänst.

Matchen blev en besvikelse för de
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svär matcherna förorsaka. I varje

fall bör uttagningen av laget ske
efter andra principer än hittills

följts. Ty givet är att ett lag sam-
manravsat ett par dagar före mat-
chen från våra många lag, ej ärtill-
räckligt ”hopsvetsat” för att kunna
på ett värdigt sätt representera för-
eningen. Antingen får !>-ot ifråga
spela en rad träningsmatcher i god

tid före tävlingen, eller, vilket kan-

ske är ännu mera att föredraga, lå-

ta vi exempelvis 1:sta juniorlaget
ograverat (event. förstärkt på nå-

gon svag punkt) ta saken om hand.
Då utgången säkerligen blir en an-
nan och mera överensstämmande

med föreningens anseende.

Hard.

representa-

vid station. Musiken intonerar en

klämmig ”foxtrott” och vi stiga ner"
på plattformen och vänta oss bliva

buren på välvilliga armar till vårt
nattlokus. Så blev emellertid ej ty
det var ej oss det storslagna motta-.
gandet var ägnat, utan General
300oth-Tucker, som i samma veva be-'
hagat infinna sig till kongress i
Gävle. Under vännerna Pehrsons'
och Engmans välvilliga eskort togo
vi oss fram till Centralhotellet, vars:

andra våning vi omedelbart togo i:

besittning. Kvällsmål avåts i all
hast och sedan snarkade man i sin
lilla bädd tills långt fram på för-

middagen. Klockan 1,30 träning på
Strömdalen, löpning ett par varv,
kastboll och sålite fotboll. Murrens
lag fick stryk av ”mixeds” med 7—
6 och Murren svor dyr hämnd i tju-

goett. Middag på Strömdalen sma-
kade sedan utmärkt och den följan-

de aftonen tillbraktes i lugn och
stillhet.

Lördagen, vår första matehdag,
spelades i Sandviken mot Sandvi-
kens Allm.' Idrottsklubb. Vännen
Calle Person hade ordnat allting för
oss på bästa sätt. Omhklädning i
badhuset t. ex. och man kan nog
tänka sie känslan, att efter en

mateh i 35 or. hetta få krypa neri
den kalla bassängen. «Det skulle
man kunna kalla ”kul” hade en sö-
dergrabb sagt.

Alltnog, lilla Lundstedt från
Stockholm dömde och Karl Andrea,
Murren och Moje ”lavede” varsitt
mål, under det tre halvbackar, två
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Varning för juniorpokalen!
PFörspelet till årets tävling om ju-

niorpokalen var icke direkt tillta-

lande. Vi hade ej erhållit någon
skriftlig inbjudan, visste ej ens av

att densamma annonserats (vilket

enligt förljudande lär ha skett un-

der midsommarhelgen). Först nå-

gra dagar före den första tävlings-

festen fick man genom en liten an-

nons i dagspressen reda på förhäl-

landet. Och anmälde ett lag. Fingo

sedan meddelande, att vårt lag sön-
dagen den 17 juli skulle spela mot

R. I. K. kl. 5 e. m. Corneliusson

fick nu arbete med att sammansätta

detta, vilket visade sig betydligt
svårare än från början tänkts. En

del av de ifrågasatta spelarna hade

semester, andra åter skulle ut på

landet ete. Till slut fick man dock
ihop ett någotsånär skapligt lag:
samling skulle ske kl. 4,30 e. m. Döm
därför om vår förvåning, när vi 2e-

nomtidningarna på lördagen erforo

att tiden framflyttats till kl. 4 e. m.

utan att underrättelse därom kom-

mit oss tillhanda. Att spelarna lik-

väl infunno sig i tid (på några un-

dantag när) är sannerligen-inte ar-
rangörernas förtjänst.

Matchen blev en besvikelse för de

våra. R. I. K:s spelare voro först

och främst alldeles för kraftiga och

fysiskt överlägsna våra pojkar (där

majoriteten var från 2:dra juniorla-

get). Men dessutom måste i san-

ningens intresse erkännas, att de

verkligen spelade bra och voro fullt
förtjänta av sin seger. Målsiffror-

na (7—1) till vår nackdel dock nå-

got missvisande, borde snarare va-

rit 5—1 eller 5—2. Det var egent-
ligen denförsta kvarten som avgjor-

de matchen, då de våra voro allde-

les borta, och R. I. K. placerade 4
bollar bakom vår målman. Sedan
blev spelet mera fördelat, även om
Redbergslid hade de ojämförligt
farligaste anfallen. Våra forwards

visade nu prov på ett ganska vac-
kert spel, förnämligast genom cf.
Friberg, men saknade genombrotts-
kraft, och broderierna trasades o-

barmhärtigt sönder av motståndar-
ens robusta halvbackar och backar.
Halvbackarna däremot voro lagets

svaghet och passerades med största
lätthet av R. I. K:s forwards.

Till ett kommande år bör frågan
om vårt deltagande eller ej allvar-
ligt tagas upp till prövning. Som-
marfotboll är ett oting. Det har
också gång på gång visat sig ytter-

Midsommarturné i sydnorrländska bygder och obygder.
Och en avstickare till historiska Upplandsslätten.

En tidig, solig morgonstund äång-

ade B. J.-expressen iväg från Göte-
borg med det avlägsna (Grävle som

närmaste mål. Vi göra vår rond

ombord och konstatera i en reserve-

rad vagnsavdelning en samling fot-

bollsgrabbar från Göteborgs-Namra-

terna som äro på väg norröver, 0-

kända öden och äventyr till mötes.
Det är Kamraternas

tionslag som, för att ej svika gamla

traditioner, gör sin sedvanliga mid-

sommarturné och bland dessa olada

gossar befinner sig som representant

för det evigt kvinnliga fru Carl Ols-
son.

Vi konstatera att samtliga ”ut-
sände” behagat infinna sig i god

form och humöret harstigit till oa-

nade gradtal redan vid denna tidiga

timma på dagen: Oundvikliga res-

grejor, såsom smörgåsar, Lyckholm,
kortlekar m. m. ha kommit fram och

det pratas och spelas vill jag lova.

Favoritspelet heter ”stopp” och
priffelaget har inga utsikter att

kunna slita sin fjärde man från det

intressanta ”stoppandet”. Kil pas-

seras med intagande av nödvändig
kaffetår.

I Falun sade vi farväl till fru

Kille-Kill och vid framkomsten till

Gävle hade hela staden stämt möte
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backar och Skoglund klarade nol-

Jan.

Matchen var enligt utsago en av

de bästa i Sandviken, vad så väl spel
som publik (rekord) beträffar. Mid-

dag på hotellet, varefter i all gemyt-
lighet lite ”medfört”  förtärdes.
Sandviksgrabbarna voro trevliga
kamrater och det gästvänliga motta-

gandet stannar nog länge i samtli-
gas minnen. Vi blevo bland annat
inbjudna att inviga Sandvikens nya
plan så snart densamma bliver spel-
klar, och det skall bliva oss ett nöje
få återse gamla hederliga Sandvi-
ken.

På kvällskvisten bar det så till-
baka till Gävle. Återigen musik på
station, men denna gång läto vi ej
lura oss.
Följande dag hade vi det komb.

Gästrikslandslaget som motstånda-
re. Matchen som spelades å Ström-

dalens goda plan blev en seger för
de blåvita färgerna med 4—0. Mur-
ren begynte målandet genom att
lägga in en straffspark och ökade
straxt efter till 2, efter att ha gått
förbi hela försvaret. Baldvin pric-
kade in trean genomett flott skott
och Kalle Andrea ville också vara
på ett hörn. Han gav målman en
liten läxa genom att påpassligt va-
ra framme vid utspark samt tog
bollen och vispade lekade och lätt in
fyran.

Ävenhärvisades från vårsida ett
ypperligt spel ,som på det livligaste
senterades bland de många infödin-

garna som kommit tillstädes. Efter
matchen var en trevlig tillställning
anordnad där vännen ”Plåtis” på
bästa sätt fyllde sitt kall som värd.

Pojkarna hade nu hunnit med att
något så när känna sig hemmastad-
da bland fliekorna i Gävlestaden

och den natten var det ej många
som ej med sina nyfunna kärestor
vandrade ut till dansen vid Backa
eller besåg andra natursköna plat-
ser. På ”banvallen” hade visst en
hel del av gossarna gästspelat, men

resultatet förmäler ej historien.

Måndag användes till att ”got-
ta” sig på och första frukost utspi-
sades ej förrän fram mot middagsti-
den varefter det bar iväg med Upp-
sala och Sirius som mål. Törnqvist
somspelat dessa två matcher på ett
enastående sätt hade efter matchen
i Gävle lämnat sällskapet och som
förstärkning tillstötte Hjelm.

Dagen användes i likhet med den
kommande förmiddagentill att be-
se alla de historiska Uppsalaminne-
na. På e. m. voro vi inbjudna till
Sirius praktiskt inredda klubblokal
( 3rum och kök) där kaffe med

dopp serverades, varefter det var

tid att bege sig till Studenternas
Idrottsplats, där efter Uppsala-för-
hållande ”århundradets” match

skulle gå av stapeln.

Från matchen notera vi, att Si-

rius bjöd oss ett hårt motstånd.
Murren gjorde emellertid första må-

let och Karl Andréa satte in tvåan
och trean. <Siriusgrabbarna voro
emellertid ej mycket sämre, utan
lyckades även plocka in ett par bol-
lar bakom Skoglund. ”Reisan”
alias ”deNys” smällde dit den fjär-
de gluggen och Uppsalas högerytter
sitt lags tredje mål. Trots lovvärda
försök från båda sidor stod sig vårt

segerresultat 4—3 och därmed var
den matchen lyckligt avslutad.
Vännen Gustafson dömde somall-

tid förut till allas belåtenhet. De
goda Uppsalaborna äro ej vidare
hågade åse fotboll. De älska sin
bandy och en publik på en 6- å 7000
vid en bandymatcech är ej någon o-

vanlig företeelse i Uppsala. Vi ha-
de emellertid lyckats förmå en skara
på en 12- å 1400 att åse våra pres-

tationer, vadan det ekonomiska re-

sultatet av matchen ävenledes blev
till belåtenhet.

En trevlig supé på Flustret, för-
brödring och tal i långa banor och

som avslutning ett animerat sam-
kväm i klubblokalen. Här höll do-
maren en humoristisk kritik av
samtliga spelare. Obegripligt är

hur väl han kände oss alla. Namnen

”Bagarn”, ”Reisan”, ”Karl An-

dréa” och ”Kille-Kill” voro honom

ej obekanta.

Dagen därpå styrdes kosan åter

till Gävle. Brynäs I. F. ville nöd-
vändigt giva oss malört i se-
gerbägaren. Det lyckades dem ej,
utan vi vunno även denna match
fast målresultatet 1—-0 ej tillräck-
ligt svarar för vår överlägsenhet.
Hjelm gjorde målet genom att på-
passligt vara framme och peta in en
boll efter det målvakten tappat Ei-

sermans hårda skott. En hal och
våt plan försvårade spelet och un-
derligt är att vi efter fyra matcher
på sex dagar kunde uppvisa och
prestera ett spel som tillfullo tog
publiken med storm.
Som helhet betraktat var detta

års midsommarturnering synnerli-
gen lyekad och samtliga grabbar
hedrade sig själva och sin förening

genom ett oklanderligt och gott
uppförande. Färdledaren, som haft
det ingalunda tacksammaste arbetet,
är väl värd vårt uppriktigaste tack.
Våra vänner i Sandviken, Gävle

och Uppsala äro vi skyldiga mycken
tack för all visad gästvänlighet och
tillmötesgående som sent kommer
att glömmas och som i hög mån bi-
dragit till att göra vår turnering
till ett angenämt och nöjsamt minne
för livet.

”Skruen””.

Medlemsavgifterna inom

I. F. K. äro:

Årsavgift, över 18 år Kr. 5.—

> under 18 år ,, 3.-

Ständig medlemsavgift <50.—
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kade in trean genomett flott skott
och Kalle Andrea ville också vara
på ett hörn. Han gav målman en
liten läxa genom att påpassligt va-
ra framme vid utspark samt tog
bollen och vispade lekade och lätt in
fyran.

Ävenhärvisades från vårsida ett
ypperligt spel ,som på det livligaste
senterades bland de många infödin-

garna som kommit tillstädes. Efter
matchen var en trevlig tillställning
anordnad där vännen ”Plåtis” på
bästa sätt fyllde sitt kall som värd.

Pojkarna hade nu hunnit med att
något så när känna sig hemmastad-
da bland fliekorna i Gävlestaden

och den natten var det ej många
som ej med sina nyfunna kärestor
vandrade ut till dansen vid Backa
eller besåg andra natursköna plat-
ser. På ”banvallen” hade visst en
hel del av gossarna gästspelat, men

resultatet förmäler ej historien.

Måndag användes till att ”got-
ta” sig på och första frukost utspi-
sades ej förrän fram mot middagsti-
den varefter det bar iväg med Upp-
sala och Sirius som mål. Törnqvist
somspelat dessa två matcher på ett
enastående sätt hade efter matchen
i Gävle lämnat sällskapet och som
förstärkning tillstötte Hjelm.

Dagen användes i likhet med den
kommande förmiddagentill att be-
se alla de historiska Uppsalaminne-
na. På e. m. voro vi inbjudna till
Sirius praktiskt inredda klubblokal
( 3rum och kök) där kaffe med

dopp serverades, varefter det var

tid att bege sig till Studenternas
Idrottsplats, där efter Uppsala-för-
hållande ”århundradets” match

skulle gå av stapeln.

Från matchen notera vi, att Si-

rius bjöd oss ett hårt motstånd.
Murren gjorde emellertid första må-

let och Karl Andréa satte in tvåan
och trean. <Siriusgrabbarna voro
emellertid ej mycket sämre, utan
lyckades även plocka in ett par bol-
lar bakom Skoglund. ”Reisan”
alias ”deNys” smällde dit den fjär-
de gluggen och Uppsalas högerytter
sitt lags tredje mål. Trots lovvärda
försök från båda sidor stod sig vårt

segerresultat 4—3 och därmed var
den matchen lyckligt avslutad.
Vännen Gustafson dömde somall-

tid förut till allas belåtenhet. De
goda Uppsalaborna äro ej vidare
hågade åse fotboll. De älska sin
bandy och en publik på en 6- å 7000
vid en bandymatcech är ej någon o-

vanlig företeelse i Uppsala. Vi ha-
de emellertid lyckats förmå en skara
på en 12- å 1400 att åse våra pres-

tationer, vadan det ekonomiska re-

sultatet av matchen ävenledes blev
till belåtenhet.

En trevlig supé på Flustret, för-
brödring och tal i långa banor och

som avslutning ett animerat sam-
kväm i klubblokalen. Här höll do-
maren en humoristisk kritik av
samtliga spelare. Obegripligt är

hur väl han kände oss alla. Namnen

”Bagarn”, ”Reisan”, ”Karl An-

dréa” och ”Kille-Kill” voro honom

ej obekanta.

Dagen därpå styrdes kosan åter

till Gävle. Brynäs I. F. ville nöd-
vändigt giva oss malört i se-
gerbägaren. Det lyckades dem ej,
utan vi vunno även denna match
fast målresultatet 1—-0 ej tillräck-
ligt svarar för vår överlägsenhet.
Hjelm gjorde målet genom att på-
passligt vara framme och peta in en
boll efter det målvakten tappat Ei-

sermans hårda skott. En hal och
våt plan försvårade spelet och un-
derligt är att vi efter fyra matcher
på sex dagar kunde uppvisa och
prestera ett spel som tillfullo tog
publiken med storm.
Som helhet betraktat var detta

års midsommarturnering synnerli-
gen lyekad och samtliga grabbar
hedrade sig själva och sin förening

genom ett oklanderligt och gott
uppförande. Färdledaren, som haft
det ingalunda tacksammaste arbetet,
är väl värd vårt uppriktigaste tack.
Våra vänner i Sandviken, Gävle

och Uppsala äro vi skyldiga mycken
tack för all visad gästvänlighet och
tillmötesgående som sent kommer
att glömmas och som i hög mån bi-
dragit till att göra vår turnering
till ett angenämt och nöjsamt minne
för livet.

”Skruen””.

Medlemsavgifterna inom

I. F. K. äro:

Årsavgift, över 18 år Kr. 5.—

> under 18 år ,, 3.-

Ständig medlemsavgift <50.—
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liten läxa genom att påpassligt va-
ra framme vid utspark samt tog
bollen och vispade lekade och lätt in
fyran.

Ävenhärvisades från vårsida ett
ypperligt spel ,som på det livligaste
senterades bland de många infödin-

garna som kommit tillstädes. Efter
matchen var en trevlig tillställning
anordnad där vännen ”Plåtis” på
bästa sätt fyllde sitt kall som värd.

Pojkarna hade nu hunnit med att
något så när känna sig hemmastad-
da bland fliekorna i Gävlestaden

och den natten var det ej många
som ej med sina nyfunna kärestor
vandrade ut till dansen vid Backa
eller besåg andra natursköna plat-
ser. På ”banvallen” hade visst en
hel del av gossarna gästspelat, men

resultatet förmäler ej historien.

Måndag användes till att ”got-
ta” sig på och första frukost utspi-
sades ej förrän fram mot middagsti-
den varefter det bar iväg med Upp-
sala och Sirius som mål. Törnqvist
somspelat dessa två matcher på ett
enastående sätt hade efter matchen
i Gävle lämnat sällskapet och som
förstärkning tillstötte Hjelm.

Dagen användes i likhet med den
kommande förmiddagentill att be-
se alla de historiska Uppsalaminne-
na. På e. m. voro vi inbjudna till
Sirius praktiskt inredda klubblokal
( 3rum och kök) där kaffe med

dopp serverades, varefter det var

tid att bege sig till Studenternas
Idrottsplats, där efter Uppsala-för-
hållande ”århundradets” match

skulle gå av stapeln.

Från matchen notera vi, att Si-

rius bjöd oss ett hårt motstånd.
Murren gjorde emellertid första må-

let och Karl Andréa satte in tvåan
och trean. <Siriusgrabbarna voro
emellertid ej mycket sämre, utan
lyckades även plocka in ett par bol-
lar bakom Skoglund. ”Reisan”
alias ”deNys” smällde dit den fjär-
de gluggen och Uppsalas högerytter
sitt lags tredje mål. Trots lovvärda
försök från båda sidor stod sig vårt

segerresultat 4—3 och därmed var
den matchen lyckligt avslutad.
Vännen Gustafson dömde somall-

tid förut till allas belåtenhet. De
goda Uppsalaborna äro ej vidare
hågade åse fotboll. De älska sin
bandy och en publik på en 6- å 7000
vid en bandymatcech är ej någon o-

vanlig företeelse i Uppsala. Vi ha-
de emellertid lyckats förmå en skara
på en 12- å 1400 att åse våra pres-

tationer, vadan det ekonomiska re-

sultatet av matchen ävenledes blev
till belåtenhet.

En trevlig supé på Flustret, för-
brödring och tal i långa banor och

som avslutning ett animerat sam-
kväm i klubblokalen. Här höll do-
maren en humoristisk kritik av
samtliga spelare. Obegripligt är

hur väl han kände oss alla. Namnen

”Bagarn”, ”Reisan”, ”Karl An-

dréa” och ”Kille-Kill” voro honom

ej obekanta.

Dagen därpå styrdes kosan åter

till Gävle. Brynäs I. F. ville nöd-
vändigt giva oss malört i se-
gerbägaren. Det lyckades dem ej,
utan vi vunno även denna match
fast målresultatet 1—-0 ej tillräck-
ligt svarar för vår överlägsenhet.
Hjelm gjorde målet genom att på-
passligt vara framme och peta in en
boll efter det målvakten tappat Ei-

sermans hårda skott. En hal och
våt plan försvårade spelet och un-
derligt är att vi efter fyra matcher
på sex dagar kunde uppvisa och
prestera ett spel som tillfullo tog
publiken med storm.
Som helhet betraktat var detta

års midsommarturnering synnerli-
gen lyekad och samtliga grabbar
hedrade sig själva och sin förening

genom ett oklanderligt och gott
uppförande. Färdledaren, som haft
det ingalunda tacksammaste arbetet,
är väl värd vårt uppriktigaste tack.
Våra vänner i Sandviken, Gävle

och Uppsala äro vi skyldiga mycken
tack för all visad gästvänlighet och
tillmötesgående som sent kommer
att glömmas och som i hög mån bi-
dragit till att göra vår turnering
till ett angenämt och nöjsamt minne
för livet.

”Skruen””.

Medlemsavgifterna inom

I. F. K. äro:

Årsavgift, över 18 år Kr. 5.—

> under 18 år ,, 3.-

Ständig medlemsavgift <50.—
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Lb. W. Ericsons
An

utsökta

Kaffeblandningar.

12 Redbergsvägen 12.

Telefon 4557.  

PRIMA BYGGNADSPLANK
Bjälkar, Sparrar, Timmer, alla sorters Hyvlade och Ohyv-
lade Bräder, Listverk, Snickerier, Murtegel, Papp samt
övriga byggnadsmateriel försäljes till dagens lägsta noteringar

från upplaget å Hultmans Holme.

NATHAN PERSSON Telefoner i Göteborg: Hodudkontoret 1153 9651

 

Café Pelikan
SÖDRA VÄGEN 17
ÖPPET KL. 8 F. M.—12 E. M.

Goda varor. Humana priser.
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Södra Hamngatan 37
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Ferm och reel behandling
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För idrollsmän alt beakta!
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PORSBERES
bhoklad- & Konfektyrer
  AKTIEBOLAGET

Frenkel & Hedenberg
- Järn= & Redskapsaffär -

NORRA HAMNGATAN

(Mitt för Brunnsparken).

 

Telef. 1549, 6905, 3241, 2069 & 6670.  
Direkts Mjölk
REKOMMENDERAS

Säljes överallt!

 

REKOMMENDERAS.

  Gynna våra

annonsörer!
 

JOH. OLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI, GÖTEBORG
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K. S-nummer

 

 

N:o 9

 
Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA September 1921

  

  

Adolf Forsberg

ordförande.

 

Gösta Wahlgren

styrelsesuppleant.

Kamratsällskapet fyller 10 år.

 

Kamratsällskapets styrelse.

Sektionen för allmän idrott, Kam-

ratsällskapet, fyller i dagarnatio år.

Kamratsällskapet är en stat i staten.

Den haralltså egna styresmän, som

med suverän makt och myndighet

styr och ställer med allt som faller

inom dess intressesfär. Man påstår

att varje land äger den regering det

förtjänar och skulle samma syn-

punkt anläggas på föreningar borde

Kamratsällskapet ha en god styrelse.

Den har så också, den har den sty-

relse den förtjänar.

Den nuvarandestyrelsen består av

hrr Adolf Forsberg, ordförande,

Gunnar Wahlgren, sekreterare och

Josef Holsner, kassör, med hr Gösta

Wahlgren som suppleant. Detta är

en arbetandestyrelse. Inga dekora-

tonsfigurer, som med fördel kunna

representera endast vid fästliga till-

trägna arbetare i

idrottens törnbe-

fällen, men alla

den göteborgska

strödda vingårdar.

Någon presentation behöves egent-

ligen icke.

gen

slit för att hålla sällskapet samman,

hans varma

ock alla som inneslutes i begreppet

Man kan på märkesda-

framhålla Forsbergs tioåriga

kloeckarkärlek för allt

K. S-nummer
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Kamratsällskapet. Man kan peka på

honom som den osjälviska ledaren,

vars oftast burdusa sätt väges upp

mångfalt av hans brinnande intresse

och rättrådighet. Man kan framhål-

la Gunnar Wahlgren som den idea-

liske sekreteraren i en sammanslut-

ning av Kamratsällskapets storlek

och verksamhet, där det gäller att

komma i personlig kontakt med de

aktiva. Man kan nämna att Hols-

ner uppoffrat sig för

att övertaga kassörskapet, som visat

sig vara allt annat än en sinekur.

Man kan slutligen fastslå att säll-

skapet i Gösta Wahlgren fått den

verkligt intresserade styrelsesupple-

saken genom

avten, som ansenligt lättat arbets-

bördan för styrelsen och delat ljuvt

och lett med denna. Det är med ett

ord den allra bästa sammanhållning

inom styrelsen och den bästa kon-

takt utåt gentemot idrottsmännen.

Kamratsällskapets styrelse har

alltid sett ut på

(Går man tio år

naturligtvis icke

ovanstående sätt.

tillbaka i tiden, till den första sty-

relsen, återfinner man av namnen

för i dag endast Forsbergs. Som

då Th. Än-

dersson och som kassör Hugo Hols-

ner. Ordförandeplatsen har inne-

hatt av Forsberg alltsedan stittelse-

året med undantag för åren 1916—

1919, då han var kassör. Att eko-

åren varit si

sekreterare fungerade

nomien under de tio

och så förstår man redan därav att

finansministerposten varit oerhört

svår att besätta. Nya namnha stän-

digt dykt upp.

ha åtta kassörer förbrukats!

Under årens lopp

 

Handsydda Resväskor
i äkta oxhud och fårskinn

samt damväskor, portmonäer och

plånböcker köpes absolut fördel-
aktigast

ombud

 

CARL OHLSON.

Elegant utstyrsel. Svenska varor.

Anvisning å Kamraternas Exp.  
 

Ett 10-årigt mödosamt arbete för fria idrotten.

En blick tillbaka på Kamratsällskapets barndom och utveckling.

Ända från sina första dagar har
Idrottsföreningen Kamraterna haft

på sitt program, förutom fotboll,
också allmän idrott. Inom förenin-

gen har dvalts sådana storheter som
Alex Ahlgren, Charles Luther, Hil-
ding Carlson o. a. Så småningomför-

svunno doek den dåtida idrottstrup-
pen, och idrotten syntes gå sin un-
dergång till mötes. Det var då nå-
ora verkliga idrottsvänner satte sig

1 spetsen för och bildade en sektion,
för att såmedelst söka få en upp-
ryekning av idrottentill stånd. Den-
na sektion döptes till Kamratsäll-

skapet, och dess födelsedag var den
25 september och födelseår 1911.

Sektionens första försök att på
egna fötter stapla sig fram misslyce-
kades kapitalt. Gång på gång var

sällskapet i de mest brydsamma situ-
ationer, och dödsryckningarna syntes
flera gånger vilja infinna sig. Med
förtvivlans energi pysslade den out-
tröttlige Forsberg om sin skyddsling
och det lyckades också så småning-
omfåsällskapet påfötter igen, även

om styrkan efter depressionen hade
svårt att helt återvända.

Sällskapets första styrelse, Ad.
Forsberg, ordf., H. Holsner, kassör,

samt Th. Andersson, sekr., hade sä-

keriigen under detta första år av

sällskapets tillvaro många bryderier
med dess uppehållande.

Den idrottsliga behållningen och
kvalitén visade sig ganska snart va-
ra på uppåtgående, fler och fler poj-

kar drogs till den dåvarande gamla

idrottsplatsen och efter ett års till-

varo kunde sällskapet räkna ett 20-
tal medlemmar.

Redan under de allra första må-

naderna av år 1912 påbörjades trä-

ningen. För detta ändamål förhyr-
des en lokal i närheten av Slottssko-

gen. Här hoppades, brottades och
tränades med liv och lust, vilket na-

turligtvis gladde den godmodige

chefen Forsberg. Så fort vädret
tillät börjades uteträningen, som

mest bestod i att springa några varv

runt Slottsskogsdammen, och så åter
till träningslokalen, där Forsberg,

tillsammans med en pyts varmt vat-
ten och en svamp tvättade pojkar-

na rena. Trots all primivitet i trä-
ningen visades ett sådant brinnande

intresse, att det aldrig skulle falla

någon in att knota eller klaga på

anordningarna. När sommaren så

på allvar gjorde sitt intåg, flyttade
mantill idrottsplatsen, ett kärt till-

håll för alla kamrater, och där

gjordes banorna i ordning, kratta-

des, bultades och sopades, varefter

hela samlingen ställde upp till löp-
ning. På den tiden var det ingalun-

da någon ovanlig syn att se fält av

löpare upptill 30 å 35 st.

Nu började den ekonomiska tum-

skruven med och mer åtdragas,
framgångarna förpliktade. Fordring-
arna på bekvämlighet och bättre an-

ordningar blevo visst icke stora,

men efter som antalet idrottsutöva-

re växte, växte också utgifterna.

För att frambringa kapital, igång-

sattes ett flertal lotterier. Mer än
en av någon urmakares klockor, av

icke allt för hög kvalité, har genom
K. S. funnit en lycklig ägare. Lik-

nande öde har också ett par kafte-
serviser och några andra småsaker

genomgått och varit de bidragande
orsakerna till några kronors riktan-

de av sällskapets mer än magra kas-
sa.
Frukterna av sällskapets arbete

hörjade redan i dess andra år att
visa sig, och under detta år crövra-

des en del smärre priser på tävling-

ar, till största delen i Göteborg, bl.

a. Distriktets vandringspris i ter-

räng, Kungsbackapokalen, V. Ols-

son.

Deninslagna vägen visadesig allt

mer och mer vara den för sällska-
pets bästa. Träningen år 1913 på-
börjades också efter föregående års
prineip och med än bättre resultat.
Nubörjade på allvar kampanjen och
härjartågen på andra platser, med-
lemmarnes framsteg ingav de allra

ljusaste förhoppningar om en god
representation, och detta besannade

sig också till fullo.

På många tävlingar voro vi repre-
senterade, på de flesta med icke för-
aktfulla resultat. Sålunda hemför-
des underdetta år bl. a. Lyckholms-
pokalen i laglöpn. 53000 m., Lorens-
bergspokalen i stafett 400 met. För-

utom dessa vandringspris hemfördes
av enskilda medlemmar en god sam-

ling priser.

TI och med Backmans inträde i vår
förening erhölls ett kraftiot tillskott

2 GÖTEBORGS:-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Kamratsällskapet. Man kan peka på

honom som den osjälviska ledaren,

vars oftast burdusa sätt väges upp

mångfalt av hans brinnande intresse

och rättrådighet. Man kan framhål-

la Gunnar Wahlgren som den idea-

liske sekreteraren i en sammanslut-

ning av Kamratsällskapets storlek

och verksamhet, där det gäller att

komma i personlig kontakt med de

aktiva. Man kan nämna att Hols-

ner uppoffrat sig för

att övertaga kassörskapet, som visat

sig vara allt annat än en sinekur.

Man kan slutligen fastslå att säll-

skapet i Gösta Wahlgren fått den

verkligt intresserade styrelsesupple-

saken genom

avten, som ansenligt lättat arbets-

bördan för styrelsen och delat ljuvt

och lett med denna. Det är med ett

ord den allra bästa sammanhållning

inom styrelsen och den bästa kon-

takt utåt gentemot idrottsmännen.

Kamratsällskapets styrelse har

alltid sett ut på

(Går man tio år

naturligtvis icke

ovanstående sätt.

tillbaka i tiden, till den första sty-

relsen, återfinner man av namnen

för i dag endast Forsbergs. Som

då Th. Än-

dersson och som kassör Hugo Hols-

ner. Ordförandeplatsen har inne-

hatt av Forsberg alltsedan stittelse-

året med undantag för åren 1916—

1919, då han var kassör. Att eko-

åren varit si

sekreterare fungerade

nomien under de tio

och så förstår man redan därav att

finansministerposten varit oerhört

svår att besätta. Nya namnha stän-

digt dykt upp.

ha åtta kassörer förbrukats!

Under årens lopp
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En blick tillbaka på Kamratsällskapets barndom och utveckling.

Ända från sina första dagar har
Idrottsföreningen Kamraterna haft

på sitt program, förutom fotboll,
också allmän idrott. Inom förenin-

gen har dvalts sådana storheter som
Alex Ahlgren, Charles Luther, Hil-
ding Carlson o. a. Så småningomför-

svunno doek den dåtida idrottstrup-
pen, och idrotten syntes gå sin un-
dergång till mötes. Det var då nå-
ora verkliga idrottsvänner satte sig

1 spetsen för och bildade en sektion,
för att såmedelst söka få en upp-
ryekning av idrottentill stånd. Den-
na sektion döptes till Kamratsäll-

skapet, och dess födelsedag var den
25 september och födelseår 1911.
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Sällskapets första styrelse, Ad.
Forsberg, ordf., H. Holsner, kassör,

samt Th. Andersson, sekr., hade sä-

keriigen under detta första år av

sällskapets tillvaro många bryderier
med dess uppehållande.

Den idrottsliga behållningen och
kvalitén visade sig ganska snart va-
ra på uppåtgående, fler och fler poj-
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idrottsplatsen och efter ett års till-
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des en lokal i närheten av Slottssko-

gen. Här hoppades, brottades och
tränades med liv och lust, vilket na-

turligtvis gladde den godmodige

chefen Forsberg. Så fort vädret
tillät börjades uteträningen, som

mest bestod i att springa några varv

runt Slottsskogsdammen, och så åter
till träningslokalen, där Forsberg,

tillsammans med en pyts varmt vat-
ten och en svamp tvättade pojkar-

na rena. Trots all primivitet i trä-
ningen visades ett sådant brinnande

intresse, att det aldrig skulle falla

någon in att knota eller klaga på

anordningarna. När sommaren så

på allvar gjorde sitt intåg, flyttade
mantill idrottsplatsen, ett kärt till-

håll för alla kamrater, och där

gjordes banorna i ordning, kratta-

des, bultades och sopades, varefter

hela samlingen ställde upp till löp-
ning. På den tiden var det ingalun-

da någon ovanlig syn att se fält av

löpare upptill 30 å 35 st.

Nu började den ekonomiska tum-

skruven med och mer åtdragas,
framgångarna förpliktade. Fordring-
arna på bekvämlighet och bättre an-

ordningar blevo visst icke stora,

men efter som antalet idrottsutöva-

re växte, växte också utgifterna.

För att frambringa kapital, igång-

sattes ett flertal lotterier. Mer än
en av någon urmakares klockor, av

icke allt för hög kvalité, har genom
K. S. funnit en lycklig ägare. Lik-

nande öde har också ett par kafte-
serviser och några andra småsaker

genomgått och varit de bidragande
orsakerna till några kronors riktan-

de av sällskapets mer än magra kas-
sa.
Frukterna av sällskapets arbete

hörjade redan i dess andra år att
visa sig, och under detta år crövra-

des en del smärre priser på tävling-

ar, till största delen i Göteborg, bl.

a. Distriktets vandringspris i ter-

räng, Kungsbackapokalen, V. Ols-

son.

Deninslagna vägen visadesig allt

mer och mer vara den för sällska-
pets bästa. Träningen år 1913 på-
börjades också efter föregående års
prineip och med än bättre resultat.
Nubörjade på allvar kampanjen och
härjartågen på andra platser, med-
lemmarnes framsteg ingav de allra

ljusaste förhoppningar om en god
representation, och detta besannade

sig också till fullo.

På många tävlingar voro vi repre-
senterade, på de flesta med icke för-
aktfulla resultat. Sålunda hemför-
des underdetta år bl. a. Lyckholms-
pokalen i laglöpn. 53000 m., Lorens-
bergspokalen i stafett 400 met. För-

utom dessa vandringspris hemfördes
av enskilda medlemmar en god sam-

ling priser.

TI och med Backmans inträde i vår
förening erhölls ett kraftiot tillskott

2 GÖTEBORGS:-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Kamratsällskapet. Man kan peka på

honom som den osjälviska ledaren,

vars oftast burdusa sätt väges upp

mångfalt av hans brinnande intresse

och rättrådighet. Man kan framhål-

la Gunnar Wahlgren som den idea-

liske sekreteraren i en sammanslut-

ning av Kamratsällskapets storlek

och verksamhet, där det gäller att

komma i personlig kontakt med de

aktiva. Man kan nämna att Hols-

ner uppoffrat sig för

att övertaga kassörskapet, som visat

sig vara allt annat än en sinekur.

Man kan slutligen fastslå att säll-

skapet i Gösta Wahlgren fått den

verkligt intresserade styrelsesupple-

saken genom

avten, som ansenligt lättat arbets-

bördan för styrelsen och delat ljuvt

och lett med denna. Det är med ett

ord den allra bästa sammanhållning

inom styrelsen och den bästa kon-

takt utåt gentemot idrottsmännen.

Kamratsällskapets styrelse har

alltid sett ut på

(Går man tio år

naturligtvis icke

ovanstående sätt.

tillbaka i tiden, till den första sty-

relsen, återfinner man av namnen

för i dag endast Forsbergs. Som

då Th. Än-

dersson och som kassör Hugo Hols-

ner. Ordförandeplatsen har inne-

hatt av Forsberg alltsedan stittelse-

året med undantag för åren 1916—

1919, då han var kassör. Att eko-

åren varit si

sekreterare fungerade

nomien under de tio

och så förstår man redan därav att

finansministerposten varit oerhört

svår att besätta. Nya namnha stän-

digt dykt upp.

ha åtta kassörer förbrukats!

Under årens lopp

 

Handsydda Resväskor
i äkta oxhud och fårskinn

samt damväskor, portmonäer och

plånböcker köpes absolut fördel-
aktigast

ombud

 

CARL OHLSON.

Elegant utstyrsel. Svenska varor.

Anvisning å Kamraternas Exp.  
 

Ett 10-årigt mödosamt arbete för fria idrotten.

En blick tillbaka på Kamratsällskapets barndom och utveckling.

Ända från sina första dagar har
Idrottsföreningen Kamraterna haft

på sitt program, förutom fotboll,
också allmän idrott. Inom förenin-

gen har dvalts sådana storheter som
Alex Ahlgren, Charles Luther, Hil-
ding Carlson o. a. Så småningomför-

svunno doek den dåtida idrottstrup-
pen, och idrotten syntes gå sin un-
dergång till mötes. Det var då nå-
ora verkliga idrottsvänner satte sig

1 spetsen för och bildade en sektion,
för att såmedelst söka få en upp-
ryekning av idrottentill stånd. Den-
na sektion döptes till Kamratsäll-

skapet, och dess födelsedag var den
25 september och födelseår 1911.

Sektionens första försök att på
egna fötter stapla sig fram misslyce-
kades kapitalt. Gång på gång var

sällskapet i de mest brydsamma situ-
ationer, och dödsryckningarna syntes
flera gånger vilja infinna sig. Med
förtvivlans energi pysslade den out-
tröttlige Forsberg om sin skyddsling
och det lyckades också så småning-
omfåsällskapet påfötter igen, även

om styrkan efter depressionen hade
svårt att helt återvända.

Sällskapets första styrelse, Ad.
Forsberg, ordf., H. Holsner, kassör,

samt Th. Andersson, sekr., hade sä-

keriigen under detta första år av

sällskapets tillvaro många bryderier
med dess uppehållande.

Den idrottsliga behållningen och
kvalitén visade sig ganska snart va-
ra på uppåtgående, fler och fler poj-

kar drogs till den dåvarande gamla

idrottsplatsen och efter ett års till-

varo kunde sällskapet räkna ett 20-
tal medlemmar.

Redan under de allra första må-

naderna av år 1912 påbörjades trä-

ningen. För detta ändamål förhyr-
des en lokal i närheten av Slottssko-

gen. Här hoppades, brottades och
tränades med liv och lust, vilket na-

turligtvis gladde den godmodige

chefen Forsberg. Så fort vädret
tillät börjades uteträningen, som

mest bestod i att springa några varv

runt Slottsskogsdammen, och så åter
till träningslokalen, där Forsberg,

tillsammans med en pyts varmt vat-
ten och en svamp tvättade pojkar-

na rena. Trots all primivitet i trä-
ningen visades ett sådant brinnande

intresse, att det aldrig skulle falla

någon in att knota eller klaga på

anordningarna. När sommaren så

på allvar gjorde sitt intåg, flyttade
mantill idrottsplatsen, ett kärt till-

håll för alla kamrater, och där

gjordes banorna i ordning, kratta-

des, bultades och sopades, varefter

hela samlingen ställde upp till löp-
ning. På den tiden var det ingalun-

da någon ovanlig syn att se fält av

löpare upptill 30 å 35 st.

Nu började den ekonomiska tum-

skruven med och mer åtdragas,
framgångarna förpliktade. Fordring-
arna på bekvämlighet och bättre an-

ordningar blevo visst icke stora,

men efter som antalet idrottsutöva-

re växte, växte också utgifterna.

För att frambringa kapital, igång-

sattes ett flertal lotterier. Mer än
en av någon urmakares klockor, av

icke allt för hög kvalité, har genom
K. S. funnit en lycklig ägare. Lik-

nande öde har också ett par kafte-
serviser och några andra småsaker

genomgått och varit de bidragande
orsakerna till några kronors riktan-

de av sällskapets mer än magra kas-
sa.
Frukterna av sällskapets arbete

hörjade redan i dess andra år att
visa sig, och under detta år crövra-

des en del smärre priser på tävling-

ar, till största delen i Göteborg, bl.

a. Distriktets vandringspris i ter-

räng, Kungsbackapokalen, V. Ols-

son.

Deninslagna vägen visadesig allt

mer och mer vara den för sällska-
pets bästa. Träningen år 1913 på-
börjades också efter föregående års
prineip och med än bättre resultat.
Nubörjade på allvar kampanjen och
härjartågen på andra platser, med-
lemmarnes framsteg ingav de allra

ljusaste förhoppningar om en god
representation, och detta besannade

sig också till fullo.

På många tävlingar voro vi repre-
senterade, på de flesta med icke för-
aktfulla resultat. Sålunda hemför-
des underdetta år bl. a. Lyckholms-
pokalen i laglöpn. 53000 m., Lorens-
bergspokalen i stafett 400 met. För-

utom dessa vandringspris hemfördes
av enskilda medlemmar en god sam-

ling priser.

TI och med Backmans inträde i vår
förening erhölls ett kraftiot tillskott

2 GÖTEBORGS:-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Kamratsällskapet. Man kan peka på

honom som den osjälviska ledaren,

vars oftast burdusa sätt väges upp

mångfalt av hans brinnande intresse

och rättrådighet. Man kan framhål-

la Gunnar Wahlgren som den idea-

liske sekreteraren i en sammanslut-

ning av Kamratsällskapets storlek

och verksamhet, där det gäller att

komma i personlig kontakt med de

aktiva. Man kan nämna att Hols-

ner uppoffrat sig för

att övertaga kassörskapet, som visat

sig vara allt annat än en sinekur.

Man kan slutligen fastslå att säll-

skapet i Gösta Wahlgren fått den

verkligt intresserade styrelsesupple-

saken genom

avten, som ansenligt lättat arbets-

bördan för styrelsen och delat ljuvt

och lett med denna. Det är med ett

ord den allra bästa sammanhållning

inom styrelsen och den bästa kon-

takt utåt gentemot idrottsmännen.

Kamratsällskapets styrelse har

alltid sett ut på

(Går man tio år

naturligtvis icke

ovanstående sätt.

tillbaka i tiden, till den första sty-

relsen, återfinner man av namnen

för i dag endast Forsbergs. Som

då Th. Än-

dersson och som kassör Hugo Hols-

ner. Ordförandeplatsen har inne-

hatt av Forsberg alltsedan stittelse-

året med undantag för åren 1916—

1919, då han var kassör. Att eko-

åren varit si

sekreterare fungerade

nomien under de tio

och så förstår man redan därav att

finansministerposten varit oerhört

svår att besätta. Nya namnha stän-

digt dykt upp.

ha åtta kassörer förbrukats!

Under årens lopp

 

Handsydda Resväskor
i äkta oxhud och fårskinn

samt damväskor, portmonäer och

plånböcker köpes absolut fördel-
aktigast

ombud

 

CARL OHLSON.

Elegant utstyrsel. Svenska varor.

Anvisning å Kamraternas Exp.  
 

Ett 10-årigt mödosamt arbete för fria idrotten.

En blick tillbaka på Kamratsällskapets barndom och utveckling.

Ända från sina första dagar har
Idrottsföreningen Kamraterna haft

på sitt program, förutom fotboll,
också allmän idrott. Inom förenin-

gen har dvalts sådana storheter som
Alex Ahlgren, Charles Luther, Hil-
ding Carlson o. a. Så småningomför-

svunno doek den dåtida idrottstrup-
pen, och idrotten syntes gå sin un-
dergång till mötes. Det var då nå-
ora verkliga idrottsvänner satte sig

1 spetsen för och bildade en sektion,
för att såmedelst söka få en upp-
ryekning av idrottentill stånd. Den-
na sektion döptes till Kamratsäll-

skapet, och dess födelsedag var den
25 september och födelseår 1911.

Sektionens första försök att på
egna fötter stapla sig fram misslyce-
kades kapitalt. Gång på gång var

sällskapet i de mest brydsamma situ-
ationer, och dödsryckningarna syntes
flera gånger vilja infinna sig. Med
förtvivlans energi pysslade den out-
tröttlige Forsberg om sin skyddsling
och det lyckades också så småning-
omfåsällskapet påfötter igen, även

om styrkan efter depressionen hade
svårt att helt återvända.

Sällskapets första styrelse, Ad.
Forsberg, ordf., H. Holsner, kassör,

samt Th. Andersson, sekr., hade sä-

keriigen under detta första år av

sällskapets tillvaro många bryderier
med dess uppehållande.

Den idrottsliga behållningen och
kvalitén visade sig ganska snart va-
ra på uppåtgående, fler och fler poj-

kar drogs till den dåvarande gamla

idrottsplatsen och efter ett års till-

varo kunde sällskapet räkna ett 20-
tal medlemmar.

Redan under de allra första må-

naderna av år 1912 påbörjades trä-

ningen. För detta ändamål förhyr-
des en lokal i närheten av Slottssko-

gen. Här hoppades, brottades och
tränades med liv och lust, vilket na-

turligtvis gladde den godmodige

chefen Forsberg. Så fort vädret
tillät börjades uteträningen, som

mest bestod i att springa några varv

runt Slottsskogsdammen, och så åter
till träningslokalen, där Forsberg,

tillsammans med en pyts varmt vat-
ten och en svamp tvättade pojkar-

na rena. Trots all primivitet i trä-
ningen visades ett sådant brinnande

intresse, att det aldrig skulle falla

någon in att knota eller klaga på

anordningarna. När sommaren så

på allvar gjorde sitt intåg, flyttade
mantill idrottsplatsen, ett kärt till-

håll för alla kamrater, och där

gjordes banorna i ordning, kratta-

des, bultades och sopades, varefter

hela samlingen ställde upp till löp-
ning. På den tiden var det ingalun-

da någon ovanlig syn att se fält av

löpare upptill 30 å 35 st.

Nu började den ekonomiska tum-

skruven med och mer åtdragas,
framgångarna förpliktade. Fordring-
arna på bekvämlighet och bättre an-

ordningar blevo visst icke stora,

men efter som antalet idrottsutöva-

re växte, växte också utgifterna.

För att frambringa kapital, igång-

sattes ett flertal lotterier. Mer än
en av någon urmakares klockor, av

icke allt för hög kvalité, har genom
K. S. funnit en lycklig ägare. Lik-

nande öde har också ett par kafte-
serviser och några andra småsaker

genomgått och varit de bidragande
orsakerna till några kronors riktan-

de av sällskapets mer än magra kas-
sa.
Frukterna av sällskapets arbete

hörjade redan i dess andra år att
visa sig, och under detta år crövra-

des en del smärre priser på tävling-

ar, till största delen i Göteborg, bl.

a. Distriktets vandringspris i ter-

räng, Kungsbackapokalen, V. Ols-

son.

Deninslagna vägen visadesig allt

mer och mer vara den för sällska-
pets bästa. Träningen år 1913 på-
börjades också efter föregående års
prineip och med än bättre resultat.
Nubörjade på allvar kampanjen och
härjartågen på andra platser, med-
lemmarnes framsteg ingav de allra

ljusaste förhoppningar om en god
representation, och detta besannade

sig också till fullo.

På många tävlingar voro vi repre-
senterade, på de flesta med icke för-
aktfulla resultat. Sålunda hemför-
des underdetta år bl. a. Lyckholms-
pokalen i laglöpn. 53000 m., Lorens-
bergspokalen i stafett 400 met. För-

utom dessa vandringspris hemfördes
av enskilda medlemmar en god sam-

ling priser.

TI och med Backmans inträde i vår
förening erhölls ett kraftiot tillskott

2 GÖTEBORGS:-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Kamratsällskapet. Man kan peka på

honom som den osjälviska ledaren,

vars oftast burdusa sätt väges upp

mångfalt av hans brinnande intresse

och rättrådighet. Man kan framhål-

la Gunnar Wahlgren som den idea-

liske sekreteraren i en sammanslut-

ning av Kamratsällskapets storlek

och verksamhet, där det gäller att

komma i personlig kontakt med de

aktiva. Man kan nämna att Hols-

ner uppoffrat sig för

att övertaga kassörskapet, som visat

sig vara allt annat än en sinekur.

Man kan slutligen fastslå att säll-

skapet i Gösta Wahlgren fått den

verkligt intresserade styrelsesupple-

saken genom

avten, som ansenligt lättat arbets-

bördan för styrelsen och delat ljuvt

och lett med denna. Det är med ett

ord den allra bästa sammanhållning

inom styrelsen och den bästa kon-

takt utåt gentemot idrottsmännen.

Kamratsällskapets styrelse har

alltid sett ut på

(Går man tio år

naturligtvis icke

ovanstående sätt.

tillbaka i tiden, till den första sty-

relsen, återfinner man av namnen

för i dag endast Forsbergs. Som

då Th. Än-

dersson och som kassör Hugo Hols-

ner. Ordförandeplatsen har inne-

hatt av Forsberg alltsedan stittelse-

året med undantag för åren 1916—

1919, då han var kassör. Att eko-

åren varit si

sekreterare fungerade

nomien under de tio

och så förstår man redan därav att

finansministerposten varit oerhört

svår att besätta. Nya namnha stän-

digt dykt upp.

ha åtta kassörer förbrukats!

Under årens lopp
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Ett 10-årigt mödosamt arbete för fria idrotten.

En blick tillbaka på Kamratsällskapets barndom och utveckling.

Ända från sina första dagar har
Idrottsföreningen Kamraterna haft

på sitt program, förutom fotboll,
också allmän idrott. Inom förenin-

gen har dvalts sådana storheter som
Alex Ahlgren, Charles Luther, Hil-
ding Carlson o. a. Så småningomför-

svunno doek den dåtida idrottstrup-
pen, och idrotten syntes gå sin un-
dergång till mötes. Det var då nå-
ora verkliga idrottsvänner satte sig

1 spetsen för och bildade en sektion,
för att såmedelst söka få en upp-
ryekning av idrottentill stånd. Den-
na sektion döptes till Kamratsäll-

skapet, och dess födelsedag var den
25 september och födelseår 1911.

Sektionens första försök att på
egna fötter stapla sig fram misslyce-
kades kapitalt. Gång på gång var

sällskapet i de mest brydsamma situ-
ationer, och dödsryckningarna syntes
flera gånger vilja infinna sig. Med
förtvivlans energi pysslade den out-
tröttlige Forsberg om sin skyddsling
och det lyckades också så småning-
omfåsällskapet påfötter igen, även

om styrkan efter depressionen hade
svårt att helt återvända.

Sällskapets första styrelse, Ad.
Forsberg, ordf., H. Holsner, kassör,

samt Th. Andersson, sekr., hade sä-

keriigen under detta första år av

sällskapets tillvaro många bryderier
med dess uppehållande.

Den idrottsliga behållningen och
kvalitén visade sig ganska snart va-
ra på uppåtgående, fler och fler poj-

kar drogs till den dåvarande gamla

idrottsplatsen och efter ett års till-

varo kunde sällskapet räkna ett 20-
tal medlemmar.

Redan under de allra första må-

naderna av år 1912 påbörjades trä-

ningen. För detta ändamål förhyr-
des en lokal i närheten av Slottssko-

gen. Här hoppades, brottades och
tränades med liv och lust, vilket na-

turligtvis gladde den godmodige

chefen Forsberg. Så fort vädret
tillät börjades uteträningen, som

mest bestod i att springa några varv

runt Slottsskogsdammen, och så åter
till träningslokalen, där Forsberg,

tillsammans med en pyts varmt vat-
ten och en svamp tvättade pojkar-

na rena. Trots all primivitet i trä-
ningen visades ett sådant brinnande

intresse, att det aldrig skulle falla

någon in att knota eller klaga på

anordningarna. När sommaren så

på allvar gjorde sitt intåg, flyttade
mantill idrottsplatsen, ett kärt till-

håll för alla kamrater, och där

gjordes banorna i ordning, kratta-

des, bultades och sopades, varefter

hela samlingen ställde upp till löp-
ning. På den tiden var det ingalun-

da någon ovanlig syn att se fält av

löpare upptill 30 å 35 st.

Nu började den ekonomiska tum-

skruven med och mer åtdragas,
framgångarna förpliktade. Fordring-
arna på bekvämlighet och bättre an-

ordningar blevo visst icke stora,

men efter som antalet idrottsutöva-

re växte, växte också utgifterna.

För att frambringa kapital, igång-

sattes ett flertal lotterier. Mer än
en av någon urmakares klockor, av

icke allt för hög kvalité, har genom
K. S. funnit en lycklig ägare. Lik-

nande öde har också ett par kafte-
serviser och några andra småsaker

genomgått och varit de bidragande
orsakerna till några kronors riktan-

de av sällskapets mer än magra kas-
sa.
Frukterna av sällskapets arbete

hörjade redan i dess andra år att
visa sig, och under detta år crövra-

des en del smärre priser på tävling-

ar, till största delen i Göteborg, bl.

a. Distriktets vandringspris i ter-

räng, Kungsbackapokalen, V. Ols-

son.

Deninslagna vägen visadesig allt

mer och mer vara den för sällska-
pets bästa. Träningen år 1913 på-
börjades också efter föregående års
prineip och med än bättre resultat.
Nubörjade på allvar kampanjen och
härjartågen på andra platser, med-
lemmarnes framsteg ingav de allra

ljusaste förhoppningar om en god
representation, och detta besannade
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Ett välkänt Göteborgslag på segerrik Köpenhamnstripp.

i löparetruppen och i all synnerhet

vid laglöpningar gjorde Backman

”stora ” saker. Givetvis var Back-

mans form då icke tillnärmelsevis i

höjd med vad den nu är, meni alla

fall tillräcklig för att giva oss en
sporre.
Ju längre fram i tiden sällskapet

avancerade, ju mera automatiskt
gick hela arbetet. Under sommaren

1914 blev ju också tillfälle givet

medlemmarne att träna å Valhalla,
en omständighet som mycket bidrog

till att ytterligare förkovra och för-

höja sällskapets idrottsliga stan-
dard. Allt större och större växte

kamratkretsen inomsällskapet, dock
utan att komma upp i en allt för
hög siffra. Den trähande delen av

medlemmarne kunde uppskattas till
c:a 40, alla med en brinnande lust

och intresse som förvånade utomstå-
ende.

Undan för undan växte prissam-
lingen, som detta år förökades med:

Skarapokalen i terräng, Lyckholms-

pokalen 2:dra gången, Kungsbacka-

pokalen, J. Holsner, Borås Sport-

klubbs Vandringspris i terräng, FE.
Backman, Distriktets vandringspris
i terräng. Dessutom erövrades ett

flertal distriktsmästerskap.
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kampen upptagas på allvar med an-
dra föreningar. Intresset för den
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handtag genom Göteborgstidningens
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Det blev en för sällskapet ganska

dyr historia, som dock mycket mil-

drades genom föreningens och en

del andras ekonomiska bistånd. Men

deltagandet i nämnda löpning hade
en underbar verkan på tränmegsre-

sultaten, och vår placering som sjät-

te lag skäms sannerligen inte för
sig. När så också Göteborg Runt
vanns av våra löpare, var triumfen

fullständig och med de allra bästa

förhoppningar sågs den kommande

tävlingssäsongen an. Den blev ock-

så större och segerfullare än något

år förut, ja, 1919 är kanske vårt

sällskaps bästa år hittills. Våra
medlemmar förbättrade sig, nästan
dag från dag, och 1920 mönstrade

den svenska Olympiatruppen tvenne

män i sina leder som tillhörde oss,

nämligen Verner Magnusson och Jo-

sef Holsner. Sedermerahar ju Erik

Söderbom på ett framgångsrikt sätt

representerat Sverige dels vid tri-

angelmatehen, dels vid svensk-fran-
ska idrottsmatechen.

Under vårt tiondeår har dock en

tillbakagång, om dock svag, imträtt,

en tillbakagång som vi hoppas snart

skall visa sig blott vara en tillfäl-

lighet.

Kamratsällskapet har en så stor

mission att fylla inom föreningen,

att det måste hålla sig uppe. In-
tresse och målmedvetet arbete från

såväl de aktivas som från styrelsens

sida är av nöden, ett arbete som ju
måste ligga varje K. S:are varmt om

hjärtat.

Här nedan återfinnes en förteck-

ning över de vandringspris vi under

årens lopp varit innehavare av:

Vandringspriser:

Distriktets vandringspris terräng

3 gånger; Kungsbackapokalen, V.

Olsson 1g.; Lyckholmspokalen 3 g.;

Lorensbergspokalen, stafett 400 m.

1 eo.; Skarapokalen, terräng 1 g

Kungsbackapokalen, J. Holsner1 g.;

Borås Sportklubbs vandringspris i
terräng 53 ge.; Kungsbackapokalen,

A. Johansson 2 g.; Bokedalskannan

4 g.; Tourshaugs vandringspris i ter-

räng 2 g.; Göteborg Runt av 1915 3

g2.; D:o av 1921 1 2.

-

G. W.

Annonsera i Medlemsbladet!

Vem är.vem?

 

Vem är han som K. S. öden leder

och för dess välgång alltid beder?

Vem har bästa kläm på grabbarna

och söker rädda tabbarna? Vem är

den bålde hjälte som saknar svärdet

vid sitt bälte men skjuter med pistol

löparna av

Vem

i år liksom i fjol så

skräck ta banan i ett sträck?

är han som mot örgrytare är svårer

och är arg just nu på ”Pelikan”

och ”Scorer”? Vem bär på nacken

alltid hatten fast vi ofta sagt'en att

så gör ingen man minsann som vill

räknas som en gentleman? Vems

ögon börja tåras i fjol våras närlö-

parna de gökarna fick G. T:s pokal

som inte var skral för löpning runt

stan och fick han hele dan? Vem

starta idrotsserien under sommarfe-

Vemstår högst i gunst hos

småföreningarna hjälper till

med tävlingsarrangeringarna? Det

är Forsberg, Adolf ordförande och

rien?

och

till pamparna hörande.

Sc.

Under de gångna tio åren har i
sällskapet mer än hundra pojkar
fått sin idrottsliga utbildning, med
mer eller mindre gott resultat.

 

Herrekiperingen GRAND
M. PERLMUTTER

Hotellplatsen.

HATTAR
KÄNGER

till billigaste priser.

Tel. 18978.   
Två svenska mästare kan sällska-

pet stoltsera med, Erik Backman och
Verner Magnusson.

Även kunna vi skryta med två
Olympiamän, Verner Magnusson och

Josef Holsner, vilka i Antwerpenre-

presenterade ”fäderneslandet””.

XÄ

Mången undrar nog varför inte

Söderbom förunnats att erhålla en
sådan vackertitel, men han har än-

nu inte varit i sådana ”lyckliga om-

standigheter”, men det kommernog.

&x

Forsberg har under årens lopp

framfött en hel del utmärkta idéer,

menså har han också grubblat kol-
lossalt, arbetat hårt och mycket för
sällskapets bästa. Hans bästa lön
för allt sitt jobb är säkerligen att
sällskapet kunnat leva i tio år, och

skall levalängre.

OBS! Medlemsbladet 1921 utsändes en-

dast till dem, som inbetalt medlems-

avgiften.

Glöm ej att insända bidrag
till Medlemsbladet!

åyitera för nya medlemmar!
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nu inte varit i sådana ”lyckliga om-

standigheter”, men det kommernog.

&x

Forsberg har under årens lopp

framfött en hel del utmärkta idéer,

menså har han också grubblat kol-
lossalt, arbetat hårt och mycket för
sällskapets bästa. Hans bästa lön
för allt sitt jobb är säkerligen att
sällskapet kunnat leva i tio år, och

skall levalängre.

OBS! Medlemsbladet 1921 utsändes en-

dast till dem, som inbetalt medlems-

avgiften.

Glöm ej att insända bidrag
till Medlemsbladet!

åyitera för nya medlemmar!

4 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Det blev en för sällskapet ganska

dyr historia, som dock mycket mil-

drades genom föreningens och en

del andras ekonomiska bistånd. Men

deltagandet i nämnda löpning hade
en underbar verkan på tränmegsre-

sultaten, och vår placering som sjät-

te lag skäms sannerligen inte för
sig. När så också Göteborg Runt
vanns av våra löpare, var triumfen

fullständig och med de allra bästa

förhoppningar sågs den kommande

tävlingssäsongen an. Den blev ock-

så större och segerfullare än något

år förut, ja, 1919 är kanske vårt

sällskaps bästa år hittills. Våra
medlemmar förbättrade sig, nästan
dag från dag, och 1920 mönstrade

den svenska Olympiatruppen tvenne

män i sina leder som tillhörde oss,

nämligen Verner Magnusson och Jo-

sef Holsner. Sedermerahar ju Erik

Söderbom på ett framgångsrikt sätt

representerat Sverige dels vid tri-

angelmatehen, dels vid svensk-fran-
ska idrottsmatechen.

Under vårt tiondeår har dock en

tillbakagång, om dock svag, imträtt,

en tillbakagång som vi hoppas snart

skall visa sig blott vara en tillfäl-

lighet.

Kamratsällskapet har en så stor

mission att fylla inom föreningen,

att det måste hålla sig uppe. In-
tresse och målmedvetet arbete från

såväl de aktivas som från styrelsens

sida är av nöden, ett arbete som ju
måste ligga varje K. S:are varmt om

hjärtat.

Här nedan återfinnes en förteck-

ning över de vandringspris vi under

årens lopp varit innehavare av:

Vandringspriser:

Distriktets vandringspris terräng

3 gånger; Kungsbackapokalen, V.

Olsson 1g.; Lyckholmspokalen 3 g.;

Lorensbergspokalen, stafett 400 m.

1 eo.; Skarapokalen, terräng 1 g

Kungsbackapokalen, J. Holsner1 g.;

Borås Sportklubbs vandringspris i
terräng 53 ge.; Kungsbackapokalen,

A. Johansson 2 g.; Bokedalskannan

4 g.; Tourshaugs vandringspris i ter-

räng 2 g.; Göteborg Runt av 1915 3

g2.; D:o av 1921 1 2.

-

G. W.

Annonsera i Medlemsbladet!

Vem är.vem?

 

Vem är han som K. S. öden leder

och för dess välgång alltid beder?

Vem har bästa kläm på grabbarna

och söker rädda tabbarna? Vem är

den bålde hjälte som saknar svärdet

vid sitt bälte men skjuter med pistol

löparna av

Vem

i år liksom i fjol så

skräck ta banan i ett sträck?

är han som mot örgrytare är svårer

och är arg just nu på ”Pelikan”

och ”Scorer”? Vem bär på nacken

alltid hatten fast vi ofta sagt'en att

så gör ingen man minsann som vill

räknas som en gentleman? Vems

ögon börja tåras i fjol våras närlö-

parna de gökarna fick G. T:s pokal

som inte var skral för löpning runt

stan och fick han hele dan? Vem

starta idrotsserien under sommarfe-

Vemstår högst i gunst hos

småföreningarna hjälper till

med tävlingsarrangeringarna? Det

är Forsberg, Adolf ordförande och

rien?

och

till pamparna hörande.

Sc.

Under de gångna tio åren har i
sällskapet mer än hundra pojkar
fått sin idrottsliga utbildning, med
mer eller mindre gott resultat.
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6 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Erik Larsson.

Erik LBarsson är vår ”coming
man””, vårt framtidshopp mer än nä-
gon annan för tillfället. Gud skall

veta att Larsson icke blev född till
löpare, vilket nog kan intygas av

dem som såg Larssons första stapp-

lande försök att följa med i dansen.

Den som ser honom nu kan inte med

bästa vilja i världen se att det är

samma person. Han har tränat sin

kropp att löpa, han har arhbexat sig

fram, kanske hårdare och mera på-
kostande än någon annan behöft 2ö-

re, men han har visat att man kan

bliva en god idrottsman utan att ha

några särskilda anlag för idrott. För

det skall alla veta att Larsson icke

besatt. biten, klen och bleknost

sprang han omkring och tog stryk
av alla som kom i beröring med ho-

nom. Mendet var kanske detta som

kom honom att för sig själv svära

vid alla helgon att han skall visa

världen att det skall bliva annat av.
Och har han svurit detta, så har han

också infriat eden, ty nu är han

verkligen en löpare av sådana kvali-

fikationer, att han löpt in i ”first

class”.
Ännu har ju bLarsson icke haft nå-

got förnämligare tillfälle att visa

den inneboende styrkan, men det

kommer, och då skall säkerligen

mången förundra sie. I Göteborg

har han f. n. ingen överman å 5- och

10.000 meter, om icke Bengtsson,

som allt som oftast visar lejon-

klon, vilket endast är till för-

del för HBarsson själv. Med sina
löpningar har Larsson stor förtjänst

i de lagpris och vandringspris vi

under årens lopp erövrat, och i Gö-

teborg Runt är han jämte Holsner

de enda som sprungit i första laget

alla år tävlingen ägt rum.
Hela föreningen hoppas på Lars-

son, och han skall säkerligen ' visa

dem att de icke ha hoppats förgä-
Ves.

Pekka.

Medlemsavgifterna inom

I. F. K. äro:

Arsavgift, över 18 år Kr. 5.—

» under 18 år ,, 3-

Ständig medlemsavgift <50.—

Ett livsvillkor för vår idrotts framtid.

”Tdrotten är vår tids ridderlie-

het”. Sentensen är vacker, men är
den också sann? Den modärna

idrotten har onekligen fört i släptå-
oct en del oarter, som ibland gör

”ridderligheten” ganska tvivelak-

tio. Det ideella i idrottsrörelsen

hålles icke så i högsätet, som under

idrottens barndomsår, den nuvaran-

de idrottsledningen har med tidsan-

dan fått en krassare syn på tingen,

vilket givetvis satt spår på hela rö-

relsen. Men då idrottens belackare

sedan hålla före att all den ung-

domliga entusiasmen försvunnit och

hela idrotten snedvridits kan man

lugnt peka på de tusentals ungdo-

mar, som med entusiasm, men blott

för det personliga nöjet och den eg-

na och klubbens ära kämpa en fred-

lige kamp på fotbollsplanen, på

idrottsfältet och, varför inte, i box-

ningsringen. Ett är säkert: entu-

siasmen kommer att leva, så länge

svensk idrott lever.
Dessa rader äro ägnade en tioå-

ring, som endast haft entusiasmen

att tacka för sitt lyckligt uppnådda
decenninm. Kamratsällskapet har
nämligen i dagarna fyllt sina tio år.

Vilka mödor och ansträngningarlig-

oa hakom dessa år förstår var och
en som, om också på avstånd följt

sällskapets utveckling. Göteborgs-

kamraterna har vid sidan om Ör-

oryte I. S. inskrivit de ärofullaste
bladen i svensk fotbollshistoria. För

ögonblicket finnes säkerligen ingen

avkrok av vårt avlånga fosterland

somicke hört talas om vår förening.
Men hur många utom vår egen stad

och de mera imitierade vet att
”Kamraterna” har en god trupp

idrottsmän?

Namnen Ahleren, Luther, Back-

man, Magenusson och Söderbom ha

haft eller ha en god klang, men i

det allmänna medvetandet har Göte-

hborgs-Kamraterna som härd även

för den fria idrotten ännu icke

trängt in. Mot bakgrunden av våra

fotbollslags triumfer te sig våra lö-
pares framgångar mindre bländan-
de. Om någonstor förenings idrotts-

män fått kämpa i skuggan så är det
våra egna. Kamratsällskapet har
icke samma anledning som de gamla
orekerna att uttala sin tillfredsstäl-
lelse med att få slåss i skuggan. T«Li-

tet mera sol åt vår outtröttligt arhbe-

tande idrottssektion är vad som be-

höves för att den skall kunna växa
sig stark.

En utomstående skulle måhända i

dessa ord inlägga en ljungande an.

klagelse mot klubbledningen för

bristande intresse gentemot den all.
männa idrotten. Så har emellertid

ingalunda varit avsikten. Ledning.
en har vid olika tillfällen visat sitt

intresse och vid våra senaste lycka.
de internationella tävlingar varsty
relsen in corpore närvarande, flerta-

let av ledamöterna som funktionä-

rer. Att Göteborgs-Kamraterna i
detta nu ieke ha en idrottstrupp som

i sin helhet kunnat taga upp kampen

med landets bästa får uteslutande
sökas i ogynnsamma yttre om-

ständigheter, framför allt i sak-

naden av egen idrottsplats. Hu-
&0 Levin har med all rätt ska-

pat sig ett av de elansfullas-

te namnen i Göteborgs idrottsan-

naler, bl. a. såsom skaparen av Ul-

levi, men tacksamheten mot hans

minne hade varit än större om han

även tänkt på de fria idrottsmän-

nen, vilka med rättmätig grämelse
och förklarlig förvåning åsett, huru

en modern idrottsplats anlagts utan
arrangemang för allmän idrott.
Det är säkerligen ingen klubbmed-

lem obekant att styrelsen under
sommarens lopp satt in ett energiskt

och oförtrutet arbete på att få vår

idrottsplatsfråga löst. Handlingar

ne ligga ännu hos stadens myndig-
heter för behandling. Man kan med
tillfredsställelse konstatera att sty-

relsen icke ett ögonblick ställt sig
tvekande ifråga om den blivande

idrottsplatsens förseende med löpa-

rebana och annan för den allmänna

idrottens välbefinnande behövlig

utrustning. När denna vår egna

helgedom står färdig att tagas i

bruk, då är den bästa grunden lagd

för Kamratsällskapets guldålder.
Vi hoppas på en nära framtid, då

idrottsmän med Kamratstjärnan på
bröstet i massor representera vår

förening och vår stad, då bland de
förnämsta aspiranterna på mäster-

skapsstandaret även vår förening be-
finner sig. Dåha de tusen medlem-
marna och de många tusen trogna
anhängarna att följa ”Kamrater-
nas” strider på två stora fronter,
fotboll och allmän idrott.
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Erik Larsson.

Erik LBarsson är vår ”coming
man””, vårt framtidshopp mer än nä-
gon annan för tillfället. Gud skall

veta att Larsson icke blev född till
löpare, vilket nog kan intygas av

dem som såg Larssons första stapp-

lande försök att följa med i dansen.

Den som ser honom nu kan inte med

bästa vilja i världen se att det är

samma person. Han har tränat sin

kropp att löpa, han har arhbexat sig

fram, kanske hårdare och mera på-
kostande än någon annan behöft 2ö-

re, men han har visat att man kan

bliva en god idrottsman utan att ha

några särskilda anlag för idrott. För

det skall alla veta att Larsson icke

besatt. biten, klen och bleknost

sprang han omkring och tog stryk
av alla som kom i beröring med ho-

nom. Mendet var kanske detta som

kom honom att för sig själv svära

vid alla helgon att han skall visa

världen att det skall bliva annat av.
Och har han svurit detta, så har han

också infriat eden, ty nu är han

verkligen en löpare av sådana kvali-

fikationer, att han löpt in i ”first

class”.
Ännu har ju bLarsson icke haft nå-

got förnämligare tillfälle att visa

den inneboende styrkan, men det

kommer, och då skall säkerligen

mången förundra sie. I Göteborg

har han f. n. ingen överman å 5- och

10.000 meter, om icke Bengtsson,

som allt som oftast visar lejon-

klon, vilket endast är till för-

del för HBarsson själv. Med sina
löpningar har Larsson stor förtjänst

i de lagpris och vandringspris vi

under årens lopp erövrat, och i Gö-

teborg Runt är han jämte Holsner

de enda som sprungit i första laget

alla år tävlingen ägt rum.
Hela föreningen hoppas på Lars-

son, och han skall säkerligen ' visa

dem att de icke ha hoppats förgä-
Ves.

Pekka.

Medlemsavgifterna inom

I. F. K. äro:

Arsavgift, över 18 år Kr. 5.—

» under 18 år ,, 3-

Ständig medlemsavgift <50.—

Ett livsvillkor för vår idrotts framtid.

”Tdrotten är vår tids ridderlie-

het”. Sentensen är vacker, men är
den också sann? Den modärna

idrotten har onekligen fört i släptå-
oct en del oarter, som ibland gör

”ridderligheten” ganska tvivelak-
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dan fått en krassare syn på tingen,

vilket givetvis satt spår på hela rö-

relsen. Men då idrottens belackare

sedan hålla före att all den ung-

domliga entusiasmen försvunnit och

hela idrotten snedvridits kan man

lugnt peka på de tusentals ungdo-

mar, som med entusiasm, men blott

för det personliga nöjet och den eg-

na och klubbens ära kämpa en fred-

lige kamp på fotbollsplanen, på

idrottsfältet och, varför inte, i box-
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siasmen kommer att leva, så länge
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klagelse mot klubbledningen för

bristande intresse gentemot den all.
männa idrotten. Så har emellertid

ingalunda varit avsikten. Ledning.
en har vid olika tillfällen visat sitt

intresse och vid våra senaste lycka.
de internationella tävlingar varsty
relsen in corpore närvarande, flerta-

let av ledamöterna som funktionä-

rer. Att Göteborgs-Kamraterna i
detta nu ieke ha en idrottstrupp som

i sin helhet kunnat taga upp kampen

med landets bästa får uteslutande
sökas i ogynnsamma yttre om-

ständigheter, framför allt i sak-

naden av egen idrottsplats. Hu-
&0 Levin har med all rätt ska-

pat sig ett av de elansfullas-

te namnen i Göteborgs idrottsan-

naler, bl. a. såsom skaparen av Ul-

levi, men tacksamheten mot hans

minne hade varit än större om han

även tänkt på de fria idrottsmän-

nen, vilka med rättmätig grämelse
och förklarlig förvåning åsett, huru

en modern idrottsplats anlagts utan
arrangemang för allmän idrott.
Det är säkerligen ingen klubbmed-

lem obekant att styrelsen under
sommarens lopp satt in ett energiskt

och oförtrutet arbete på att få vår

idrottsplatsfråga löst. Handlingar

ne ligga ännu hos stadens myndig-
heter för behandling. Man kan med
tillfredsställelse konstatera att sty-

relsen icke ett ögonblick ställt sig
tvekande ifråga om den blivande

idrottsplatsens förseende med löpa-

rebana och annan för den allmänna

idrottens välbefinnande behövlig

utrustning. När denna vår egna

helgedom står färdig att tagas i

bruk, då är den bästa grunden lagd

för Kamratsällskapets guldålder.
Vi hoppas på en nära framtid, då

idrottsmän med Kamratstjärnan på
bröstet i massor representera vår

förening och vår stad, då bland de
förnämsta aspiranterna på mäster-

skapsstandaret även vår förening be-
finner sig. Dåha de tusen medlem-
marna och de många tusen trogna
anhängarna att följa ”Kamrater-
nas” strider på två stora fronter,
fotboll och allmän idrott.
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Erik Larsson.

Erik LBarsson är vår ”coming
man””, vårt framtidshopp mer än nä-
gon annan för tillfället. Gud skall

veta att Larsson icke blev född till
löpare, vilket nog kan intygas av

dem som såg Larssons första stapp-

lande försök att följa med i dansen.

Den som ser honom nu kan inte med

bästa vilja i världen se att det är

samma person. Han har tränat sin

kropp att löpa, han har arhbexat sig

fram, kanske hårdare och mera på-
kostande än någon annan behöft 2ö-

re, men han har visat att man kan

bliva en god idrottsman utan att ha

några särskilda anlag för idrott. För

det skall alla veta att Larsson icke

besatt. biten, klen och bleknost

sprang han omkring och tog stryk
av alla som kom i beröring med ho-

nom. Mendet var kanske detta som

kom honom att för sig själv svära

vid alla helgon att han skall visa

världen att det skall bliva annat av.
Och har han svurit detta, så har han

också infriat eden, ty nu är han

verkligen en löpare av sådana kvali-

fikationer, att han löpt in i ”first

class”.
Ännu har ju bLarsson icke haft nå-

got förnämligare tillfälle att visa

den inneboende styrkan, men det

kommer, och då skall säkerligen

mången förundra sie. I Göteborg

har han f. n. ingen överman å 5- och

10.000 meter, om icke Bengtsson,

som allt som oftast visar lejon-

klon, vilket endast är till för-

del för HBarsson själv. Med sina
löpningar har Larsson stor förtjänst

i de lagpris och vandringspris vi

under årens lopp erövrat, och i Gö-

teborg Runt är han jämte Holsner

de enda som sprungit i första laget

alla år tävlingen ägt rum.
Hela föreningen hoppas på Lars-

son, och han skall säkerligen ' visa

dem att de icke ha hoppats förgä-
Ves.

Pekka.

Medlemsavgifterna inom

I. F. K. äro:

Arsavgift, över 18 år Kr. 5.—

» under 18 år ,, 3-

Ständig medlemsavgift <50.—

Ett livsvillkor för vår idrotts framtid.

”Tdrotten är vår tids ridderlie-

het”. Sentensen är vacker, men är
den också sann? Den modärna

idrotten har onekligen fört i släptå-
oct en del oarter, som ibland gör

”ridderligheten” ganska tvivelak-

tio. Det ideella i idrottsrörelsen

hålles icke så i högsätet, som under

idrottens barndomsår, den nuvaran-

de idrottsledningen har med tidsan-

dan fått en krassare syn på tingen,

vilket givetvis satt spår på hela rö-

relsen. Men då idrottens belackare

sedan hålla före att all den ung-

domliga entusiasmen försvunnit och

hela idrotten snedvridits kan man

lugnt peka på de tusentals ungdo-

mar, som med entusiasm, men blott

för det personliga nöjet och den eg-

na och klubbens ära kämpa en fred-

lige kamp på fotbollsplanen, på

idrottsfältet och, varför inte, i box-

ningsringen. Ett är säkert: entu-

siasmen kommer att leva, så länge

svensk idrott lever.
Dessa rader äro ägnade en tioå-

ring, som endast haft entusiasmen

att tacka för sitt lyckligt uppnådda
decenninm. Kamratsällskapet har
nämligen i dagarna fyllt sina tio år.

Vilka mödor och ansträngningarlig-

oa hakom dessa år förstår var och
en som, om också på avstånd följt

sällskapets utveckling. Göteborgs-

kamraterna har vid sidan om Ör-

oryte I. S. inskrivit de ärofullaste
bladen i svensk fotbollshistoria. För

ögonblicket finnes säkerligen ingen

avkrok av vårt avlånga fosterland

somicke hört talas om vår förening.
Men hur många utom vår egen stad

och de mera imitierade vet att
”Kamraterna” har en god trupp

idrottsmän?

Namnen Ahleren, Luther, Back-

man, Magenusson och Söderbom ha

haft eller ha en god klang, men i

det allmänna medvetandet har Göte-

hborgs-Kamraterna som härd även

för den fria idrotten ännu icke

trängt in. Mot bakgrunden av våra

fotbollslags triumfer te sig våra lö-
pares framgångar mindre bländan-
de. Om någonstor förenings idrotts-

män fått kämpa i skuggan så är det
våra egna. Kamratsällskapet har
icke samma anledning som de gamla
orekerna att uttala sin tillfredsstäl-
lelse med att få slåss i skuggan. T«Li-
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Kamratsällskapets stoltaste trofé.
Göteborgstidningens vackra pokal

som hemfördes efter tvekamp med Örgryte.

  
Ovanstående vackra pokal blev av

röteborgstidningen år 1915 uppsatt

ill tävlan för 16-manna stafettlag

iöteborg Runt.

Det var av behovet starkt påkal-

at att den allmänna idrotten fick
len sporre det vackra priset kunde
istadkomma, ty det måste erkännas

ut idrotten då befann sig i ett död-
ratten. I. F. Kamraterna utgjorde

rärvidlag ett undantag, i det att vår

'örening vid denna tidpunkt kunde

nönstra större antal löpare än vad

mu är fallet. Vid första tävlingen

»m pokalen ställde vi också upp

nedtre lag, inalles 48 löpare.
Enstafettlöpning runt staden var

u då något nytt, något sevärt, var-

'ör de olika klubbarna säkerligen

ned en viss nervositet ordnade för
leltagande. När löpningen första

sången ägde rum startade endast

sex lag, därav tre från oss. Segern

remförde vi, efter en hård strid med

såra konkurrenter i Ö. I. S., vilkas
öpare ju alltid haft namn om sig

ut vara prima.

Vid andra tävlingen om priset tog
). I: S. revanch och slog oss, om än

mappt. År 1917 vandrade priset
ill Stockholm, i det I. K. Götas lag
remförde det på en tid, som ännu
cke slagits av något annat lag. Men

1918 slapp göteborgslöparna från

konkurrensen från Stockholm, och

för andra gången togo våra löpare

hem pokalen. En ödets nyckfullhet
tycktes ha satt sin prägel över löp-

ningen, ty alltid stod man oviss om
var segern skulle hamna. Tippades
Kamraterna, ja, då vann Örgryte, el-
ler tvärtom.

Detta visade sig 1919, då vi av så

gott som hela den idrottsintressera-
de staden på förhand korades att

för tredje gången erövra priset. Men
Ö. I. NS. satte ett brett streck för vå-
ra förhoppningar och segrade.
År 1920 var pokalens öde beseg-

lat, frågan var blott om vi eller Ö.

I. S. skulle få den som arv och eget.
Ty ännu kunde de mindre förening-

arne icke komma i åtanke att vinna.
Dagarne före det avgörande loppet

voro olidliga, diskussionen om ut-
gången hörde till frågan för dagen:
HurharÖ. I. S. sitt lag sammansatt,
hur har Kamraterna? På båda håll
föregicks uttagningarna med en

hemlighetsfullhet som nästan verka-

de överdriven.
Alltnog, tävlingsdagen kom, och

sällan har en löpning följts med så-
adn spänning som denna gång. De
olika rapporterna förmälde till en
början Ö. I. S. tetplacering, men så
småningom kom meddelande att

Kamraterna övertagit ledningen.

Vid målet å Ullevi spelades sam-

tidigt en fotbollsmatch, men vemha-

de öga för fotboll då. En fanfar

- förkunnar den förste löparens an-

komst. Ö. I. S. eller Kamraterna?
Plötsligt stormar en blåbyxa in på

planen, där han lämnarstafettentill
den som skall fullborda segern. En

sådan glädje som i detta ögonblick
översvallade alla Kamrater, kan in-

te beskrivas. Det var en triumfators

hyllning efter en stor seger, en se-
ger, vunnen efter en hård strid, där

våra motståndare gjorde sitt bästa.
Med denna löpning kunde vi som

ständig egendom behålla den vackra

pokalen, som ett vittnesbörd om vå-

ra löpares bragder.

Göteborgstidningen har i år upp-

ställt en ny pokal å distansen, i vil-
ken pokal vi togo den första inteck-
ningen vid årets tävling.

Pekka.

Något som saknas!
När man mereller mindre händel-

sevis kommer till något större
idrottseentra frapperas man ovill-
korligen av de stora anordningar
som vidtagits för idrottsmännens
trevnad. Så t. ex. förfogar Malmö
över en idrottsplats som i fråga om
anspråk på trevnad ställer så gott
som alla andra svenska städer i
skuggan, undantagande möjligen
Stockholm. I Köpenhamn finnes ett
atletik (idrotts) stadion med en in-

redning fullt motsvarande tidens
krav. I likhet med Malmö finnes här
ett förstklassigt inrett dusch- och
badrum, omklädnings- och massage-
rum. Enrestaurant finnes inom om-
rådet, där publik och tävlande kun-
na finna en behövlig svalka.

I Kristiania finnes också ett full-
gott Stadion, dessutom ett speciellt
”Tdrottens Hus”, där samtliga före-
ningar inrett klubbrum, arkiv, ex-

pedition m. m. Dessutom finnes en
fullständig restaurantrörelse, balsal
m. m.,, vilket ekonomiskt bär hela
företaget.
Tankar ha ofta framkommit med

förslag till att i Göteborg söka få till
stånd ett Idrottens Hus. Här om nå-
gonstädes skulle det vara på sin
plats. Örgryte Idrottssällskap igång-
satte på sin tid en insamling försa-
kens realiserande. Men eftersom ti-
den gick ”dog”” insamlingen bort,
och den dag som i dag är befinner
sig det hela blott vid tanken. Var de
insamlade medlen nu befinnasig vet
väl endast Örgryte, men de stå an-
tagligen och förränta sig. Skola vi
vänta till dess bloppet på detta sätt
växertill behövlig storlek, då torde
vi få vänta.

Kraftiga tag måste tagas. Kraf-
tiga påtryckningar måste göras. Al-
la inom Göteborg existerande före-
ningar borde lägga all kraft på att
söka åstadkomma företagets realise-
rande. Ty, alla föreningar borde gi-
vetvis komma act ha nytta av att det
finnes ett dylikt centrum, där Di-
striks- och föreningarnas styrelser
kunna anträffas, där klubbarne kun-

na få lokaler. Det vill med andra
ord säga att ”allt vore samlat på ett
ställe””.
Med dessa rader skulle det glädja

mig ofantligt om en kraftig agita-
tion för saken igångsattes. Säkerli-
gen finnas det, tidens depressiontill
trots, en hel del offervilliga perso-
ner. Många andra inkomstkällor ej
att glömma, såsom viss procent på
alla fotbollsmatcher, idrottstävling-
ar o. dyl.
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iöteborg Runt.

Det var av behovet starkt påkal-

at att den allmänna idrotten fick
len sporre det vackra priset kunde
istadkomma, ty det måste erkännas

ut idrotten då befann sig i ett död-
ratten. I. F. Kamraterna utgjorde

rärvidlag ett undantag, i det att vår

'örening vid denna tidpunkt kunde

nönstra större antal löpare än vad

mu är fallet. Vid första tävlingen

»m pokalen ställde vi också upp

nedtre lag, inalles 48 löpare.
Enstafettlöpning runt staden var

u då något nytt, något sevärt, var-

'ör de olika klubbarna säkerligen

ned en viss nervositet ordnade för
leltagande. När löpningen första

sången ägde rum startade endast

sex lag, därav tre från oss. Segern

remförde vi, efter en hård strid med

såra konkurrenter i Ö. I. S., vilkas
öpare ju alltid haft namn om sig

ut vara prima.

Vid andra tävlingen om priset tog
). I: S. revanch och slog oss, om än

mappt. År 1917 vandrade priset
ill Stockholm, i det I. K. Götas lag
remförde det på en tid, som ännu
cke slagits av något annat lag. Men

1918 slapp göteborgslöparna från

konkurrensen från Stockholm, och

för andra gången togo våra löpare

hem pokalen. En ödets nyckfullhet
tycktes ha satt sin prägel över löp-

ningen, ty alltid stod man oviss om
var segern skulle hamna. Tippades
Kamraterna, ja, då vann Örgryte, el-
ler tvärtom.

Detta visade sig 1919, då vi av så

gott som hela den idrottsintressera-
de staden på förhand korades att

för tredje gången erövra priset. Men
Ö. I. NS. satte ett brett streck för vå-
ra förhoppningar och segrade.
År 1920 var pokalens öde beseg-

lat, frågan var blott om vi eller Ö.

I. S. skulle få den som arv och eget.
Ty ännu kunde de mindre förening-

arne icke komma i åtanke att vinna.
Dagarne före det avgörande loppet

voro olidliga, diskussionen om ut-
gången hörde till frågan för dagen:
HurharÖ. I. S. sitt lag sammansatt,
hur har Kamraterna? På båda håll
föregicks uttagningarna med en

hemlighetsfullhet som nästan verka-

de överdriven.
Alltnog, tävlingsdagen kom, och

sällan har en löpning följts med så-
adn spänning som denna gång. De
olika rapporterna förmälde till en
början Ö. I. S. tetplacering, men så
småningom kom meddelande att

Kamraterna övertagit ledningen.

Vid målet å Ullevi spelades sam-

tidigt en fotbollsmatch, men vemha-

de öga för fotboll då. En fanfar

- förkunnar den förste löparens an-

komst. Ö. I. S. eller Kamraterna?
Plötsligt stormar en blåbyxa in på

planen, där han lämnarstafettentill
den som skall fullborda segern. En

sådan glädje som i detta ögonblick
översvallade alla Kamrater, kan in-

te beskrivas. Det var en triumfators

hyllning efter en stor seger, en se-
ger, vunnen efter en hård strid, där

våra motståndare gjorde sitt bästa.
Med denna löpning kunde vi som

ständig egendom behålla den vackra

pokalen, som ett vittnesbörd om vå-

ra löpares bragder.

Göteborgstidningen har i år upp-

ställt en ny pokal å distansen, i vil-
ken pokal vi togo den första inteck-
ningen vid årets tävling.

Pekka.

Något som saknas!
När man mereller mindre händel-

sevis kommer till något större
idrottseentra frapperas man ovill-
korligen av de stora anordningar
som vidtagits för idrottsmännens
trevnad. Så t. ex. förfogar Malmö
över en idrottsplats som i fråga om
anspråk på trevnad ställer så gott
som alla andra svenska städer i
skuggan, undantagande möjligen
Stockholm. I Köpenhamn finnes ett
atletik (idrotts) stadion med en in-

redning fullt motsvarande tidens
krav. I likhet med Malmö finnes här
ett förstklassigt inrett dusch- och
badrum, omklädnings- och massage-
rum. Enrestaurant finnes inom om-
rådet, där publik och tävlande kun-
na finna en behövlig svalka.

I Kristiania finnes också ett full-
gott Stadion, dessutom ett speciellt
”Tdrottens Hus”, där samtliga före-
ningar inrett klubbrum, arkiv, ex-

pedition m. m. Dessutom finnes en
fullständig restaurantrörelse, balsal
m. m.,, vilket ekonomiskt bär hela
företaget.
Tankar ha ofta framkommit med

förslag till att i Göteborg söka få till
stånd ett Idrottens Hus. Här om nå-
gonstädes skulle det vara på sin
plats. Örgryte Idrottssällskap igång-
satte på sin tid en insamling försa-
kens realiserande. Men eftersom ti-
den gick ”dog”” insamlingen bort,
och den dag som i dag är befinner
sig det hela blott vid tanken. Var de
insamlade medlen nu befinnasig vet
väl endast Örgryte, men de stå an-
tagligen och förränta sig. Skola vi
vänta till dess bloppet på detta sätt
växertill behövlig storlek, då torde
vi få vänta.

Kraftiga tag måste tagas. Kraf-
tiga påtryckningar måste göras. Al-
la inom Göteborg existerande före-
ningar borde lägga all kraft på att
söka åstadkomma företagets realise-
rande. Ty, alla föreningar borde gi-
vetvis komma act ha nytta av att det
finnes ett dylikt centrum, där Di-
striks- och föreningarnas styrelser
kunna anträffas, där klubbarne kun-

na få lokaler. Det vill med andra
ord säga att ”allt vore samlat på ett
ställe””.
Med dessa rader skulle det glädja
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tion för saken igångsattes. Säkerli-
gen finnas det, tidens depressiontill
trots, en hel del offervilliga perso-
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hyllning efter en stor seger, en se-
ger, vunnen efter en hård strid, där

våra motståndare gjorde sitt bästa.
Med denna löpning kunde vi som

ständig egendom behålla den vackra

pokalen, som ett vittnesbörd om vå-

ra löpares bragder.

Göteborgstidningen har i år upp-

ställt en ny pokal å distansen, i vil-
ken pokal vi togo den första inteck-
ningen vid årets tävling.

Pekka.

Något som saknas!
När man mereller mindre händel-

sevis kommer till något större
idrottseentra frapperas man ovill-
korligen av de stora anordningar
som vidtagits för idrottsmännens
trevnad. Så t. ex. förfogar Malmö
över en idrottsplats som i fråga om
anspråk på trevnad ställer så gott
som alla andra svenska städer i
skuggan, undantagande möjligen
Stockholm. I Köpenhamn finnes ett
atletik (idrotts) stadion med en in-

redning fullt motsvarande tidens
krav. I likhet med Malmö finnes här
ett förstklassigt inrett dusch- och
badrum, omklädnings- och massage-
rum. Enrestaurant finnes inom om-
rådet, där publik och tävlande kun-
na finna en behövlig svalka.

I Kristiania finnes också ett full-
gott Stadion, dessutom ett speciellt
”Tdrottens Hus”, där samtliga före-
ningar inrett klubbrum, arkiv, ex-

pedition m. m. Dessutom finnes en
fullständig restaurantrörelse, balsal
m. m.,, vilket ekonomiskt bär hela
företaget.
Tankar ha ofta framkommit med

förslag till att i Göteborg söka få till
stånd ett Idrottens Hus. Här om nå-
gonstädes skulle det vara på sin
plats. Örgryte Idrottssällskap igång-
satte på sin tid en insamling försa-
kens realiserande. Men eftersom ti-
den gick ”dog”” insamlingen bort,
och den dag som i dag är befinner
sig det hela blott vid tanken. Var de
insamlade medlen nu befinnasig vet
väl endast Örgryte, men de stå an-
tagligen och förränta sig. Skola vi
vänta till dess bloppet på detta sätt
växertill behövlig storlek, då torde
vi få vänta.

Kraftiga tag måste tagas. Kraf-
tiga påtryckningar måste göras. Al-
la inom Göteborg existerande före-
ningar borde lägga all kraft på att
söka åstadkomma företagets realise-
rande. Ty, alla föreningar borde gi-
vetvis komma act ha nytta av att det
finnes ett dylikt centrum, där Di-
striks- och föreningarnas styrelser
kunna anträffas, där klubbarne kun-

na få lokaler. Det vill med andra
ord säga att ”allt vore samlat på ett
ställe””.
Med dessa rader skulle det glädja

mig ofantligt om en kraftig agita-
tion för saken igångsattes. Säkerli-
gen finnas det, tidens depressiontill
trots, en hel del offervilliga perso-
ner. Många andra inkomstkällor ej
att glömma, såsom viss procent på
alla fotbollsmatcher, idrottstävling-
ar o. dyl.

Gr W.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 7

Kamratsällskapets stoltaste trofé.
Göteborgstidningens vackra pokal

som hemfördes efter tvekamp med Örgryte.

  
Ovanstående vackra pokal blev av

röteborgstidningen år 1915 uppsatt

ill tävlan för 16-manna stafettlag

iöteborg Runt.

Det var av behovet starkt påkal-

at att den allmänna idrotten fick
len sporre det vackra priset kunde
istadkomma, ty det måste erkännas

ut idrotten då befann sig i ett död-
ratten. I. F. Kamraterna utgjorde

rärvidlag ett undantag, i det att vår

'örening vid denna tidpunkt kunde

nönstra större antal löpare än vad

mu är fallet. Vid första tävlingen

»m pokalen ställde vi också upp

nedtre lag, inalles 48 löpare.
Enstafettlöpning runt staden var

u då något nytt, något sevärt, var-

'ör de olika klubbarna säkerligen

ned en viss nervositet ordnade för
leltagande. När löpningen första

sången ägde rum startade endast

sex lag, därav tre från oss. Segern

remförde vi, efter en hård strid med

såra konkurrenter i Ö. I. S., vilkas
öpare ju alltid haft namn om sig

ut vara prima.

Vid andra tävlingen om priset tog
). I: S. revanch och slog oss, om än

mappt. År 1917 vandrade priset
ill Stockholm, i det I. K. Götas lag
remförde det på en tid, som ännu
cke slagits av något annat lag. Men

1918 slapp göteborgslöparna från

konkurrensen från Stockholm, och

för andra gången togo våra löpare

hem pokalen. En ödets nyckfullhet
tycktes ha satt sin prägel över löp-

ningen, ty alltid stod man oviss om
var segern skulle hamna. Tippades
Kamraterna, ja, då vann Örgryte, el-
ler tvärtom.

Detta visade sig 1919, då vi av så

gott som hela den idrottsintressera-
de staden på förhand korades att

för tredje gången erövra priset. Men
Ö. I. NS. satte ett brett streck för vå-
ra förhoppningar och segrade.
År 1920 var pokalens öde beseg-

lat, frågan var blott om vi eller Ö.

I. S. skulle få den som arv och eget.
Ty ännu kunde de mindre förening-

arne icke komma i åtanke att vinna.
Dagarne före det avgörande loppet

voro olidliga, diskussionen om ut-
gången hörde till frågan för dagen:
HurharÖ. I. S. sitt lag sammansatt,
hur har Kamraterna? På båda håll
föregicks uttagningarna med en

hemlighetsfullhet som nästan verka-

de överdriven.
Alltnog, tävlingsdagen kom, och

sällan har en löpning följts med så-
adn spänning som denna gång. De
olika rapporterna förmälde till en
början Ö. I. S. tetplacering, men så
småningom kom meddelande att

Kamraterna övertagit ledningen.

Vid målet å Ullevi spelades sam-

tidigt en fotbollsmatch, men vemha-

de öga för fotboll då. En fanfar

- förkunnar den förste löparens an-

komst. Ö. I. S. eller Kamraterna?
Plötsligt stormar en blåbyxa in på

planen, där han lämnarstafettentill
den som skall fullborda segern. En

sådan glädje som i detta ögonblick
översvallade alla Kamrater, kan in-

te beskrivas. Det var en triumfators

hyllning efter en stor seger, en se-
ger, vunnen efter en hård strid, där

våra motståndare gjorde sitt bästa.
Med denna löpning kunde vi som

ständig egendom behålla den vackra

pokalen, som ett vittnesbörd om vå-

ra löpares bragder.

Göteborgstidningen har i år upp-

ställt en ny pokal å distansen, i vil-
ken pokal vi togo den första inteck-
ningen vid årets tävling.

Pekka.

Något som saknas!
När man mereller mindre händel-

sevis kommer till något större
idrottseentra frapperas man ovill-
korligen av de stora anordningar
som vidtagits för idrottsmännens
trevnad. Så t. ex. förfogar Malmö
över en idrottsplats som i fråga om
anspråk på trevnad ställer så gott
som alla andra svenska städer i
skuggan, undantagande möjligen
Stockholm. I Köpenhamn finnes ett
atletik (idrotts) stadion med en in-

redning fullt motsvarande tidens
krav. I likhet med Malmö finnes här
ett förstklassigt inrett dusch- och
badrum, omklädnings- och massage-
rum. Enrestaurant finnes inom om-
rådet, där publik och tävlande kun-
na finna en behövlig svalka.

I Kristiania finnes också ett full-
gott Stadion, dessutom ett speciellt
”Tdrottens Hus”, där samtliga före-
ningar inrett klubbrum, arkiv, ex-

pedition m. m. Dessutom finnes en
fullständig restaurantrörelse, balsal
m. m.,, vilket ekonomiskt bär hela
företaget.
Tankar ha ofta framkommit med

förslag till att i Göteborg söka få till
stånd ett Idrottens Hus. Här om nå-
gonstädes skulle det vara på sin
plats. Örgryte Idrottssällskap igång-
satte på sin tid en insamling försa-
kens realiserande. Men eftersom ti-
den gick ”dog”” insamlingen bort,
och den dag som i dag är befinner
sig det hela blott vid tanken. Var de
insamlade medlen nu befinnasig vet
väl endast Örgryte, men de stå an-
tagligen och förränta sig. Skola vi
vänta till dess bloppet på detta sätt
växertill behövlig storlek, då torde
vi få vänta.

Kraftiga tag måste tagas. Kraf-
tiga påtryckningar måste göras. Al-
la inom Göteborg existerande före-
ningar borde lägga all kraft på att
söka åstadkomma företagets realise-
rande. Ty, alla föreningar borde gi-
vetvis komma act ha nytta av att det
finnes ett dylikt centrum, där Di-
striks- och föreningarnas styrelser
kunna anträffas, där klubbarne kun-

na få lokaler. Det vill med andra
ord säga att ”allt vore samlat på ett
ställe””.
Med dessa rader skulle det glädja

mig ofantligt om en kraftig agita-
tion för saken igångsattes. Säkerli-
gen finnas det, tidens depressiontill
trots, en hel del offervilliga perso-
ner. Många andra inkomstkällor ej
att glömma, såsom viss procent på
alla fotbollsmatcher, idrottstävling-
ar o. dyl.

Gr W.



8 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

En som varit med

från början.

 
Boysen, även kallad Adolf Johanson

Det är nog inte så värst många
som vet vem Adolf Johanson är.

Men fråga vilken göteborgsgrabb

som helst vem den där gamle uven

är som envisare än synden hänger
med från 1500 meter och upp till

Kungsbacka. Grabben vet besked.

Det är ”Boysen”, vet ja”. Boysen
känner hela stan. Skulle Magnus-

son eller Larsson eller vem som helst

saknas vid en uthållighetslöpning är

det inte så farligt, men om Boysen

är borta känner alla på sig att det
är något som saknas. Det är det

där lugna och trygga lunkandet som
man måste ha med.

Boysen är som bekant inte född
i går. Kunde vara pappatill många
av de andra. Han deltog för-

sta gången på en oldboystävling
1909 och var ren gammal då. Han

började nämligen med idrotten, när
skolkamraterna slutade upp. Han
blev den där första gången slagen

av Samuelson, men gör om det nu

hästa hr ”S—n”. Det påstås att
Boysen visade framfötterna redan
när han var ute och exercerade, men
det är kanske bara förtal. Han
skulle varit med på den tiden. Då

hade han slagit en värld med häp-

nad och på köpet en massa rekord.

Tan har hunnit med mycket i alla

fall. Inte hade någon vettig miän-

niska tänkt sig att en 40-års karl

kunde skubba från Kungsbacka och

hit på mindre än ett par timmar.
Gno från hela sällskapet som haft

yngre ben än han. Den där prome-

naden på Kristi himmelfördsdag har
han nu hållit på med i en 14 års tid
och svikit en enda gång.

Adolf Johansson ger sie nämligen

aldrig utan att han är nödd och

tvungen. Segrare eller jumbo, det

småäller lika högt. Marathonloppet
har han också prövat på och kom

bl. a. 1916 under Svenska Spelen in
som sjätte man framför danske mäs-

taren Christensen. Man behöver in-

te vara rädd för att Boysen lägger

uppi första taget. Han tänker hål-

la på. Om Göteborgs-Kamratens lä-
sare lever om 50 år bör han icke bli

överraskad om han Kristi himmel-

färdsdag får se en liten satt herre

med blicken mot marken och ett

småleende på läpparna lunka in i

mål från Kungsbacka.
Som idrottsman är han mönstret.

Alltid villig att slå ett slag för före-
ningen. Tillbakadragen och försynt,
utan tillstymmelse till skrytsamma
fasoner är han högt uppskattad ä-
ven utanför kamratkretsen. En om-

röstning om den populäraste idrotts-

raannen i Göteborg skulle nog ge de

flesta rösterna åt Boysen. Min röst
nade han i varje fall som i en liten
ask.

endast

Sc.

 

För Ekiperingen
 

Medlemmar al Kamraterna
erhålla rabatt

UNION
V. Hamngat.

12.

Kungsgat.

2.   

—

FOTBOLLSKÄNGOR
Löp- & Hoppskor
Prima engelskt fabrikat

Husqvarna Fabrikslager,
Södra Hamngatan 33.

 

   
I. F.; Kamraternas styrelse 1921:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780,
bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad
Södra Vägen 26, telefon 16018.

Sekreterare: Gösta Lundquist, bostad Ö.
Hamngatan 24, telefon 2986.

Kassör: "Gustaf Magnusson, bostad Småi-

landsgatan 1, telefon 15242.

v. Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, telefon 2986.

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, telefon 18399.

v. Kassör: Adolf Forsberg, bostad, Ris-

åsgatan 20, teiefon 13224.

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, telefon

6152.

Suppleanter: Herbert Johanson, bostad:

Övra Husargatan 29, tele-
fon 17253.

Jacob Schylander, bostad,

Albogatan 23, tel. 3712.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.
Ullevi, > 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1921:

Ordf.: Adolf Forsberg.
Sekr.: G. Wahlgren.
Kassör: J. Holsner.
Suppleant: Gösta Wahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordf.: Th. Mellberg.
Sekr.: O. Corneliusson.
Intend.: C. O. Johansson.
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8 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

En som varit med

från början.

 
Boysen, även kallad Adolf Johanson

Det är nog inte så värst många
som vet vem Adolf Johanson är.

Men fråga vilken göteborgsgrabb

som helst vem den där gamle uven

är som envisare än synden hänger
med från 1500 meter och upp till

Kungsbacka. Grabben vet besked.

Det är ”Boysen”, vet ja”. Boysen
känner hela stan. Skulle Magnus-

son eller Larsson eller vem som helst

saknas vid en uthållighetslöpning är

det inte så farligt, men om Boysen

är borta känner alla på sig att det
är något som saknas. Det är det

där lugna och trygga lunkandet som
man måste ha med.

Boysen är som bekant inte född
i går. Kunde vara pappatill många
av de andra. Han deltog för-

sta gången på en oldboystävling
1909 och var ren gammal då. Han

började nämligen med idrotten, när
skolkamraterna slutade upp. Han
blev den där första gången slagen

av Samuelson, men gör om det nu

hästa hr ”S—n”. Det påstås att
Boysen visade framfötterna redan
när han var ute och exercerade, men
det är kanske bara förtal. Han
skulle varit med på den tiden. Då

hade han slagit en värld med häp-

nad och på köpet en massa rekord.

Tan har hunnit med mycket i alla

fall. Inte hade någon vettig miän-

niska tänkt sig att en 40-års karl

kunde skubba från Kungsbacka och

hit på mindre än ett par timmar.
Gno från hela sällskapet som haft

yngre ben än han. Den där prome-

naden på Kristi himmelfördsdag har
han nu hållit på med i en 14 års tid
och svikit en enda gång.

Adolf Johansson ger sie nämligen

aldrig utan att han är nödd och

tvungen. Segrare eller jumbo, det

småäller lika högt. Marathonloppet
har han också prövat på och kom

bl. a. 1916 under Svenska Spelen in
som sjätte man framför danske mäs-

taren Christensen. Man behöver in-

te vara rädd för att Boysen lägger

uppi första taget. Han tänker hål-

la på. Om Göteborgs-Kamratens lä-
sare lever om 50 år bör han icke bli

överraskad om han Kristi himmel-

färdsdag får se en liten satt herre

med blicken mot marken och ett

småleende på läpparna lunka in i

mål från Kungsbacka.
Som idrottsman är han mönstret.

Alltid villig att slå ett slag för före-
ningen. Tillbakadragen och försynt,
utan tillstymmelse till skrytsamma
fasoner är han högt uppskattad ä-
ven utanför kamratkretsen. En om-

röstning om den populäraste idrotts-

raannen i Göteborg skulle nog ge de

flesta rösterna åt Boysen. Min röst
nade han i varje fall som i en liten
ask.

endast
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Oktober 1921

  

En helsida och mer åt M. T. K. och dess besegrare.
Den glansfulla fotbollsveckan som såg Göteborgs-Kamraterna som segrare.

De ungerska mästarna, det beröm-

da Budapestlaget M(agyar) T(est-
gyarkorlok) K(öre), som höjts till
skyarna av de i våras i Ungern-tur-
nén deltagande Göteborgsspelarna,
som av den kontinentala pressen och
experter allmänt framhållits som

”Kontinentens bästa lag”, gjorde
under augusti månad sin länge bhe-

bådade Sverige-resa.
”Göteborgs-Staevnet”” (repr. från

Kamraterna, Örgryte och Gais) stod
som arrangörer, med Göteborgs-Tid-

ningen som ekonomisk garant. Och
hade sålunda anordnat en ”fotbolls-
vecka ”” under tiden den 12—19 aug.

i den stora sjö- och stapelstaden vid
Göta älv, som emotsetts med oerhört

intresse. I denna turnering deltogo
förutom de celebra gästerna, vår e-

gen förening, Örgryte och (i. A. I.

S.
Tävlingen, som: spelades i form av

en serie med vanlig poängberäk-

ning, inleddes som nämnt fredagen

den 12 aug. å Ullevi, med diverse
högtidligheter. Under flygande fa-

nor och klingande spel defilerade la-
ene inför 6000 begeistrade själar.

Tal höllos, blommor överlämnades
till främlingarna, och fotografier
och filmgubbar voro i livlig verk-

samhet. Med andra ord, det var en

vacker och rörlig tavla, vilken den

härliga sensommarkvällen gav en

värdig inramning.
Sedan detta, det rent officiella

öppnandet ägt rum, vidtog den 1:sta
matchen i ”veckan”” mellan

våra egna gossar och Örgryte.
Det blev en god start. Fart och

fläkt från båda sidor. Och en sen-

sationell början på målplockningen:

inom mindre än 2 min. hade ”Rei-

san ” och Kristiansson gjort var sitt
mål. Vid halvtid var ställningen
2—1 för de våra, tack vare Hjelm,
och slutresultatet 3—1, vilket be-

seglades av Murren. Resultatet tro
vi oss, utan att vara partiska, kunna

anse som fullt rättvist.  Uppställ-
ning: Wenzel, Lund, H. Svensson,

Karl Olsson, Törnqvist, Karl Johans-

son, Sven Johansson, Karl Anders-
son, Herbert Karlsson, Hjelm och

Viktor Hansson.
På söndagen (14 aug.) kom det

stora ögonblicket: Ungerska mästar-
nas debut. G. A. I. 8. hade det tvi-
velaktiga nöjet taga emot första stö-

ten på svensk botten (Ullevi) av M.
T. K. vilket de gjorde på ett hedran-
de sätt. Målsiffrorna (4-—4) äro i

viss mån överraskande. Gais brilje-
rade med ett öppet och snabbt spel,
kilade medstörsta tillåtna hastighet

emellani de luckor, M. T. K:s för-
svar voro vänliga nog att lämna
öppna. Ungrarna visade ett ytterst
durkdrivet passningsspel, och trots

ett flertal reserver uppbyggdes de
7000 intresserade åskådarna av ett
glänsande spel från forwardskedjans
bollvirtuoser. Halvbackskedjan sti-
lig och samspelet med forwards un-
derbart. Backarna däremot voro la-
gets svaga del, men målvakten god.
Den 3:dje matchen gick tisdagen

den 16 på samma plan, och här voro
åter de blåvita i farten, denna gång
mot G. A. I. S. Matchen var ur pu-
blik- och spelsynpunkt sett den säm-
sta tänkbara: regn och rusk. De
våra ”BPKeto” sig fast i smörjan, un-

der det Gais använde bättre taktik.
Försökte ej trampa sig fram i det

tunga väglaget, passade både forta-

re och effektivare. Utgången blev
också en rättvis seger för de grön-
svarta: 2—1. Alb. Olsson orsakade.
de våras kreditmål och Carl Anders-
son har äran av ”det enda”. Spe-
lare: Wenzel, Lund, H. Svensson,

Karl Olsson, Törnqvist, Karl Johans-.
son, Sven Johansson, Karl Anders-

son, Herbert Karlsson, Hjelm, Bor-

sén.

Dagen därpå möttes ungrarna och
våra gamla vänner och konkurren-

ter Örgryte nu med Walhalla som
skådeplats. Det vart en fin. match,
med M. T. K. en hårsmånbättre. De

rådblå spelade emellertid över sin
form och hade kunnat vinna, men
togo sig före att sumpa en del goda
målehanser. Till denna kategori får

väl en straffspark räknas. Buda-
pestlaget, som i denna match hade
starkare sammansättning än mot

Gais, lyckades här tillkämpa sig sin
första vinst i Göteborg (och som det
sedan visadesig enda) med ett udda
mål: 1—0.
Torsdagens Walhalla-kamp mel-

lan de rödblå och G. A. I. S. fick
den något oväntade utgången, att

Sericmästarna hemförde vinsten ef-
ter en jämnstrid: 2—1. Litet över-
raskande, som sagt, särskilt med

tanke på, att Örgryte dagen förut
spelat en hård match. Men rätt-
vist. Energin och segerviljan hos
det segrande laget fällde utslaget.
Gais” spel kännetecknades av sam-
ma fel, som våra pojkars vid mat-
chen mot de grönsvarta.
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våra gamla vänner och konkurren-

ter Örgryte nu med Walhalla som
skådeplats. Det vart en fin. match,
med M. T. K. en hårsmånbättre. De

rådblå spelade emellertid över sin
form och hade kunnat vinna, men
togo sig före att sumpa en del goda
målehanser. Till denna kategori får

väl en straffspark räknas. Buda-
pestlaget, som i denna match hade
starkare sammansättning än mot

Gais, lyckades här tillkämpa sig sin
första vinst i Göteborg (och som det
sedan visadesig enda) med ett udda
mål: 1—0.
Torsdagens Walhalla-kamp mel-

lan de rödblå och G. A. I. S. fick
den något oväntade utgången, att

Sericmästarna hemförde vinsten ef-
ter en jämnstrid: 2—1. Litet över-
raskande, som sagt, särskilt med

tanke på, att Örgryte dagen förut
spelat en hård match. Men rätt-
vist. Energin och segerviljan hos
det segrande laget fällde utslaget.
Gais” spel kännetecknades av sam-
ma fel, som våra pojkars vid mat-
chen mot de grönsvarta.
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2 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

”Veckans” 6:te och sista match,
som samtidigt kom att utgöra final,
spelades fredagen den 19 aug. (hi-
storiskt datum) på Ullevis gröna
matta, där ”gamla” I. F. K. skulle
ta” ett sista kragtag för föreningens
och Göteborgs färger mot det fruk-

tade M. T. K. Ställningen före den-

na match var nämligen sådan, att

ungrarna endast behövt spela oav-

gjort för att lägga beslag på Göte-
borgs-Tidningens ståtliga prissam-
ling. För oss och Göteborg fanns

en enda chanse: att segra!
Det var ett intresse och en spän-

ning före matchen, som är utan mot-
styckei stadens fotbollshistoria. Det

blev också nytt publikrekord: 11887
personer hade passerat vändkorsen.
Manfick till livs en titanisk kamp,

där dock skickligheten drog det kor-
taste strået i strid mot elva ”blåvita
pojkar”, besjälade av en ambition,
entusiasm och segervilja, som kun-
de försätta berg. Från Murrens och
Sven Johanssons ”blan” kommo de
mål, som gav oss segern, vars siff-

ror tedde sig: 2—1.
Ungerska mästarna hade sitt bäs-

ta lag på benen och presterade också
sitt starkaste spel (som i synnerhet
andra halvleken utlöste sig i en syd-
ländsk elöd, vittnande om det för-

tvivlans mod varmed destredo) här-

städes. Man fiek en liten inblick i

den magyariska folksjälens djup och
psyke.
Det var en match, som sent skall

gå ur minnet påalla läderkule-idrot-
tens vänner och beundrare. Tytrots

matchens cup-karaktär var den allti-
genom välspelad, vi konstaterade
det med tillfredsställelse. Spelare:
Wenzel, Lund, H. Svensson, E. Le-
vin, Törnqvist, Karl Johansson,
Sven Johansson, Karl Andersson,

Herbert Karlsson, Hjelm, Borsén.

Poängställning i fotbollsveckan.
 | | | | |

 

 

Erant ||
Gbgs-Kamrat...| 3 2 | 110 | 6—4 | 4 |
M. T. K. 3)1 1/1/6—6 31
G. A. I. Sann] 3 1) 1) 1 77/3,
Örgryte ....... 3/1/2/0)3-5 2!

Prisutdelning |
(i samband med en liten fest för
samtliga i turneringen deltagande

lag) förrättades samma kväll. Där-
vid överlämnade Redaktör Sjögren
Göteborgs-Tidningens hederspris
(en nära halvmeterhög fotbollsspe-

larestatyett) till vår ordförande, £.
v. b. till vår prismonter. Dessutom

fingo samtliga tretton spelare var

sin statyett i miniatyr.
M. T. K:s president, D:r A. Brill,

erhöll även som ett minne en dylik
statyett. Vilken ära vederfors jäm-
väl Carl Linde, initiativtagare till
Fotbollsveckan och organisations-

kommitténs ordförande.

Domare

var i alla matcher, med undantag

för den första (Ö. I. S.—LIF. K.),
herr Karl Koppehel, Berlin. Han
förstod att skaffa sig respekt genom

sin omutliga rättvisa, och uppehöll

sträng disciplin. Tog inget intryck
av vare sig spelare eller publik. Till-
delades statyett i miniatyr.
Arrangörerna hade även träffat

överenskommelse om ett ungerskt

gästuppträdande i

Stockholm.

Här spelade M. T. K. två matcher
och segrade i båda. Mot Djurgår-
den den 21 aug. (4—-1) och mot A.

I. K. den 23 (2—1). Innevånarna i

Kunel. Huvudstaden funno icke M.

T. K. så märkvärdiga, men smaken
är ”forskellig”, och det finns som
känt många idéer om ”den bästa
modellen på snusdosor””.
Men nederlagen mot de våra kun-

de Budapestlaget inte smälta, och
till den ändan kom man överens om
en revanch- och avskedsmatch, vil-
ken gick av stapeln den 28 aug. med
Ullevi som vädjobana och ett Komb.
Göteborgslag som motståndare.

”Staevnete” komb. lag ville dock
helt naturligt inte vara sämre än

Kamraterna, och följaktligen fick
M. T. K. finna sig i, att än en gång

bita i gräset. Med samma resultat

som förra gången: 2—1. Fint spel
karaktäriserade denna, liksom alla
matcher, åtminstone i Göta älv sta-
den, där Ungerska Mästarna voro i

elden.

Publiken gjorde en visserligen
misslyckad, men aktningsvärd at-
tack motdet nysatta rekordet. Sam-
manräkningen utvisade siffrorna:
10,680.

”Västerhavets pärla” hade till
försvarare av sin ära utsett nedan-
stående mannar: Zander, Alb. An-
dersson, Hillén, Karl Johansson, Fri-
berg, Nils Karlsson, R. Wenzel, Alb.
Olsson, Herbert Karlsson, Kristians-
son, Jonsson . De lyckliga målskyt-
tarna voro Murren och Wenzel. Som
domare fungerade till alla parters

—

belåtenhet, Sofus Hansen, den gamle

”maalmand””.
Härmed var Göteborgs hittills

största fotbollsarrangemang värdigt
avslutad. De tre klubbarnas delege.
rade äro värda ett uppriktigt tack
för sitt goda arbete. Och även Gö-

teborgs-Tidningen (som ju var eko.

nomiskt intresserad i företaget) har

skött sina kort väl. Dess utmärkta
reklammetoder bidrog verksamt till

att höja intresset och förståelsen för
fotbollsspelet, inom vida kretsar.
Som ett kuriosum lämna vi hir

nedan namnen på samtliga 1 turnén

deltagande av våra långväga och så
omtalade gäster: Fr. Kropacsek, J.
Feldman, J. Mandl, W. Kertesz, Fr.

Nyul, A. Vago, J. Braun, G. Molnar,

G. Orth, E. Sehlosser, Z. Opata, St.
Welser, J. Nagy, Bela Sebestyen,

Bela Guttmann, E. Senkey, Jenö
Konrad och Kalman Konrad (de bå-
da sistnämnda från Wiener Ama-
teure).
Dessutom medföljde deras engel-

ske tränare, den berömde Fred Bur-

gess. Och somledare klubbens Pre-
sident och allt i allo, D:r A. Brill,
samt D:r Heinr. Fodor, dess sekr.

och f. ö. framstående idrottsjourna-

list.

Behållningen

av M. T. K.-turnén blev glänsande

såväl sportsligt som ekonomiskt. M.

T. K. visade ett spel, som ej är var-
dagsmat. Det mest frapperande var
den genomgående intima kontakt,
som gjorde sig gällande från mål-
vakt till v. y. Det var inga separata

delar i laget, utan en hel vävnad.

Detta är något för de våra att ta-

ga vara på. Ett råd till samtlisa

råra spelare: Kom .ihåg att hela la-

get vinner matchen! Följ Ederträ-

nares anvisningar! Ty honom ha'

vi mycket att lära av och tacka för,

hans är förtjänsten (indirekt) avse-

gern i Fotbollsveckan.

De impulser som här givits våra
pojkar, hoppas vi skola bära en här-

lig frukt. Tcke minst bland de yng-
res skara. Vilka bära framtideni
sitt sköte. — Och vi behöva alla ni-
got av Viktor Rydbergs ”gosselyn-
ne, hoppfull håg och fantasi””.

S.S

Apilera för nya medlemmar!
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sitt starkaste spel (som i synnerhet
andra halvleken utlöste sig i en syd-
ländsk elöd, vittnande om det för-

tvivlans mod varmed destredo) här-

städes. Man fiek en liten inblick i

den magyariska folksjälens djup och
psyke.
Det var en match, som sent skall

gå ur minnet påalla läderkule-idrot-
tens vänner och beundrare. Tytrots

matchens cup-karaktär var den allti-
genom välspelad, vi konstaterade
det med tillfredsställelse. Spelare:
Wenzel, Lund, H. Svensson, E. Le-
vin, Törnqvist, Karl Johansson,
Sven Johansson, Karl Andersson,

Herbert Karlsson, Hjelm, Borsén.

Poängställning i fotbollsveckan.
 | | | | |
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Prisutdelning |
(i samband med en liten fest för
samtliga i turneringen deltagande

lag) förrättades samma kväll. Där-
vid överlämnade Redaktör Sjögren
Göteborgs-Tidningens hederspris
(en nära halvmeterhög fotbollsspe-

larestatyett) till vår ordförande, £.
v. b. till vår prismonter. Dessutom

fingo samtliga tretton spelare var

sin statyett i miniatyr.
M. T. K:s president, D:r A. Brill,

erhöll även som ett minne en dylik
statyett. Vilken ära vederfors jäm-
väl Carl Linde, initiativtagare till
Fotbollsveckan och organisations-

kommitténs ordförande.

Domare

var i alla matcher, med undantag

för den första (Ö. I. S.—LIF. K.),
herr Karl Koppehel, Berlin. Han
förstod att skaffa sig respekt genom

sin omutliga rättvisa, och uppehöll

sträng disciplin. Tog inget intryck
av vare sig spelare eller publik. Till-
delades statyett i miniatyr.
Arrangörerna hade även träffat

överenskommelse om ett ungerskt

gästuppträdande i

Stockholm.

Här spelade M. T. K. två matcher
och segrade i båda. Mot Djurgår-
den den 21 aug. (4—-1) och mot A.

I. K. den 23 (2—1). Innevånarna i

Kunel. Huvudstaden funno icke M.

T. K. så märkvärdiga, men smaken
är ”forskellig”, och det finns som
känt många idéer om ”den bästa
modellen på snusdosor””.
Men nederlagen mot de våra kun-

de Budapestlaget inte smälta, och
till den ändan kom man överens om
en revanch- och avskedsmatch, vil-
ken gick av stapeln den 28 aug. med
Ullevi som vädjobana och ett Komb.
Göteborgslag som motståndare.

”Staevnete” komb. lag ville dock
helt naturligt inte vara sämre än

Kamraterna, och följaktligen fick
M. T. K. finna sig i, att än en gång

bita i gräset. Med samma resultat

som förra gången: 2—1. Fint spel
karaktäriserade denna, liksom alla
matcher, åtminstone i Göta älv sta-
den, där Ungerska Mästarna voro i

elden.

Publiken gjorde en visserligen
misslyckad, men aktningsvärd at-
tack motdet nysatta rekordet. Sam-
manräkningen utvisade siffrorna:
10,680.

”Västerhavets pärla” hade till
försvarare av sin ära utsett nedan-
stående mannar: Zander, Alb. An-
dersson, Hillén, Karl Johansson, Fri-
berg, Nils Karlsson, R. Wenzel, Alb.
Olsson, Herbert Karlsson, Kristians-
son, Jonsson . De lyckliga målskyt-
tarna voro Murren och Wenzel. Som
domare fungerade till alla parters

—

belåtenhet, Sofus Hansen, den gamle

”maalmand””.
Härmed var Göteborgs hittills

största fotbollsarrangemang värdigt
avslutad. De tre klubbarnas delege.
rade äro värda ett uppriktigt tack
för sitt goda arbete. Och även Gö-

teborgs-Tidningen (som ju var eko.

nomiskt intresserad i företaget) har

skött sina kort väl. Dess utmärkta
reklammetoder bidrog verksamt till

att höja intresset och förståelsen för
fotbollsspelet, inom vida kretsar.
Som ett kuriosum lämna vi hir

nedan namnen på samtliga 1 turnén

deltagande av våra långväga och så
omtalade gäster: Fr. Kropacsek, J.
Feldman, J. Mandl, W. Kertesz, Fr.

Nyul, A. Vago, J. Braun, G. Molnar,

G. Orth, E. Sehlosser, Z. Opata, St.
Welser, J. Nagy, Bela Sebestyen,

Bela Guttmann, E. Senkey, Jenö
Konrad och Kalman Konrad (de bå-
da sistnämnda från Wiener Ama-
teure).
Dessutom medföljde deras engel-

ske tränare, den berömde Fred Bur-

gess. Och somledare klubbens Pre-
sident och allt i allo, D:r A. Brill,
samt D:r Heinr. Fodor, dess sekr.

och f. ö. framstående idrottsjourna-

list.

Behållningen

av M. T. K.-turnén blev glänsande

såväl sportsligt som ekonomiskt. M.

T. K. visade ett spel, som ej är var-
dagsmat. Det mest frapperande var
den genomgående intima kontakt,
som gjorde sig gällande från mål-
vakt till v. y. Det var inga separata

delar i laget, utan en hel vävnad.

Detta är något för de våra att ta-

ga vara på. Ett råd till samtlisa

råra spelare: Kom .ihåg att hela la-

get vinner matchen! Följ Ederträ-

nares anvisningar! Ty honom ha'

vi mycket att lära av och tacka för,

hans är förtjänsten (indirekt) avse-

gern i Fotbollsveckan.

De impulser som här givits våra
pojkar, hoppas vi skola bära en här-

lig frukt. Tcke minst bland de yng-
res skara. Vilka bära framtideni
sitt sköte. — Och vi behöva alla ni-
got av Viktor Rydbergs ”gosselyn-
ne, hoppfull håg och fantasi””.

S.S

Apilera för nya medlemmar!

2 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

”Veckans” 6:te och sista match,
som samtidigt kom att utgöra final,
spelades fredagen den 19 aug. (hi-
storiskt datum) på Ullevis gröna
matta, där ”gamla” I. F. K. skulle
ta” ett sista kragtag för föreningens
och Göteborgs färger mot det fruk-

tade M. T. K. Ställningen före den-

na match var nämligen sådan, att

ungrarna endast behövt spela oav-

gjort för att lägga beslag på Göte-
borgs-Tidningens ståtliga prissam-
ling. För oss och Göteborg fanns

en enda chanse: att segra!
Det var ett intresse och en spän-

ning före matchen, som är utan mot-
styckei stadens fotbollshistoria. Det

blev också nytt publikrekord: 11887
personer hade passerat vändkorsen.
Manfick till livs en titanisk kamp,
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Segrar och nederlag om vartannat.

Förra numret av Medlemsbladet

äcnades helt åt K. S:s 10-årsjubi-
leum, och följaktligen ha vi kommit
litet på efterkälken ifråga om fot-

bollen. Vi få nu taga skadan igen,

trots att en del av det följande kom-
mer något post festum. Men ”bättre

sent än aldrig” lyder ju ett gam-

malt ordstäv, och vi göra alltså

början med Arbetarefästen, där vå-

ra pojkar hade en dust mot

Örgryte.

Denna tävling gäller ett av Ny

Tid uppsatt vandringspris, om vil-
ket förut spelats tvenne matcher, av

vilka de rödblå vunnit en och den
andra slutat oavgjord. Händelsen

tilldrog sig den 21 aug. på Walhalla
(enligt gammal god tradition) och

denna gång kunde de blåvita notera

den I:sta inteckningen i vandrings-
priset. Som tillfaller den förening,

vilken först uppnått 3 segrar (utan

ordningsföljd).
Vårt lag bestod till största delen

av B-laget. Pojkar med krut i, vil-

ket togsig uttryck i våldsamma ex-

plosioner framför Örgrytes målbur.
Murren var kanonbefälhavare med

4 fullträff, Carl Andersson 1. Sum-

ma 5 mot ”Kristian” & C:os O.

Örgryte hade reserver för Alb.
Andersson, Klingström och Hall-

berg, undet det vår slagordning
var: Wenzel, Levin, Erik Andersson,
Harry Olsson, Gillis Andersson,
Karl Johansson, Carl Andersson,

Herbert Karlsson, Lindberg, Viktor
Hansson. (IT andra halvleken gick

Makarn v. y. och Th. Larsson v.-h.-
b., då Hansson blev skadad.)

wu

En varje år återkommande trev-

lig tillställning, benämnd

Svenska Mästerskapet

kräver även densitt kapitel. ”Som
vanligt” hade Höga Vederbörandei
sitt allvisa råd låtit oss åter få det
stora nöjet, redan i första omgåneg-
en, möta

Örgryte.

Som säkert kände sig lika ange-
nämt berörda somvi. Cirkulerande
rykten visste också förtälja, att bå-
da lagen, överväldigade av den väl-
vilja de rönt, beslöto låta matchen
”gå om”, för att dymedelst kunna
tillföra

-

Förbundets kassa ett, efter

vad malicen påstår, välbehövligt

tillskott, och därigenom i någon li-

ten mån bevisa sin tacksamhet....
Vilket skedde den 24 aug. på Ul-

levi. Utan något avgörande (0—0).
Se ovan! Spelet blev i likhet med
alla utslagstävlingar hasardartat,

nervöst och trevande. Ingetdera la-
get kunde berömma siv av någon
uppvisning i den högre skolan. Bäs-
te man på plan: Domaren, Lilla

Lundstedt, från ”Eken”. Spelare:
Wenzel, Lund, Svensson, Törnqvist,
Karl Johansson, Sven Johansson,

Carl Andersson, Herbert Karlsson,

Hjelm, Borsén.

Omspelet

ägde rum den 31 aug. å Walhalla,

och var som den föregående en

blandning på gott och ont. Örgryte
tog i första halvan ledningen (0—1)

cenom Olani, under det Murren mis-
sade en straffspark. Utjämningen

kem ej heller och våra tankar måste

lämna von Rosens ”bytta” i fred.
Spelare: Wenzel, Lund, Svensson,
Levin, Törnqvist, Karl Johansson,

Sven Johansson, Carl Andersson ,

Herbert Karlsson, Hjelm, Borsén.
Göteborgs  Fotbollsförbund hade

under september månad ett par
stadsmatcher, där det gällde försva-

ra uppsatta vandringspris och poka-
ler, varvid en större eller mindre del
av våra spelare utsågos representera
rikets andra stad. Den första av
dessa var mot

Kristiania

den 3 sept. och spelades på Slemdals
gräsbana i norska huvudstaden. La-
get bestod av 3 gaisare, resten, såle-

des 8 man, från vår förening. (Ö.
I. S. upptagna av mateh i S.M.)

Pojkarna skötte sig utmärkt, vunno
med 3—1, och fingo en översvallan-
de god kritik av såväl T. T. som P.

Chr. Andersen (Norska F. F. sekr.).
Den förre lär t. o. m. enligt egen
uppfattning aldrig ha sett bättre

e.-£.-spel i Skandinavien. Nå, tidens
hjul rullar snabbt, och man glöm-
mer så lätt. — — — Annars fanns
det, och finns fortfarande, en icke

obekant spelare, lystrande till nam-
ret ”Börje”, som vi barnsligt nog
trodde den gode (men ack, för stun-
dens intryck så lätt emottaglige) T.
T. skulle taga med i beräkningen.
Sönerna från Göta älv satte emel-

lertid myror i huvudet på de goda
”baggarna”, vilka i andanom sågo

sin och Nationens stolthet ”Det

Norske Landshod” i fara, inför den

stundande tvekampen Sverige—

Norge. Tämligen obehövligt f. ö.,

om man ägnat en tanke åt den sven-

ska fotbollens ”Dundraparte” i
Kungl. Svenska Huvudstaden.

De två föregående mateherna ha

slutat med lika många segrar för

Göteborgs F. F., som genom denna
sista framgång definitivt avgjort

pokalens öde: att samlas bland de
övriga  trféerna därhemma. Åter-

stående (2) tävlingar ha nämligen

ingen betydelse för utgången. Upp-
ställning: Wenzel, Lund, IH. Svens-

son, Herbert Karlsson, Hjelm, Jons-

son.

Den andra stadsmatehen gick den
4 sept. mot

Borås,

ävenledes på bortaplan. liksom fö-
bundet av ett komb. småklubbslag,
där det bakre försvaret: Skoglund,

Levin och Erik Andersson härstam-

made från oss, närmare bestämt B-

laget.

”Knallarna”” äro på sin mammas
gata svåra att ”biss” med, och togo
också hem skeppsredare Dalmans
vandringspris för alltid. Spelet vari
första halvleken jämnt fördelat,
med resultat: 2 mål för Borås. De

sista 45 min. dominerade Gbhes-laget,
ren lyckades ej näta mer än en

o
gång, och saken var klar.

=

Det snart traditionella vordna,

varje år upprepade

K. B.-

besöket försiggick denna gång den

11 sept. på Ullevi. Trots ett i stort
sett ganska jämnt spel, fingo vi no-

tera baklängessiffrorna 1—4 K. B.,

exponenter sedan gammalt för god
dansk fotboll, voro sig lika. Gamle
”"Tisten” avgjorde kampen till de

sinas favör, genom ett glänsande c.-

f.-spel. Och ”seorede”” alla 4 må-
len. Den gamle räven behöver spe-
cialbevakning.

De våra fingo ej ut mycket avsi-

na stundtals goda avsikter. Våra

gamla läromästares föryngrade gar-
de besatt också en förkrossande

energi, som var en kraftigt bidra-

gande orsak till detta misslyckande.
Gösta Svensson, e.-f. i 1:sta ju-

niorlaget, debuterade som h.i. Är

ännu för vek, men har framtiden för

sig. Liten blir väl också stor. Spe-
lare: Skoglund, Lund, II. Svensson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 3
 

Segrar och nederlag om vartannat.

Förra numret av Medlemsbladet

äcnades helt åt K. S:s 10-årsjubi-
leum, och följaktligen ha vi kommit
litet på efterkälken ifråga om fot-

bollen. Vi få nu taga skadan igen,

trots att en del av det följande kom-
mer något post festum. Men ”bättre

sent än aldrig” lyder ju ett gam-

malt ordstäv, och vi göra alltså

början med Arbetarefästen, där vå-

ra pojkar hade en dust mot

Örgryte.

Denna tävling gäller ett av Ny

Tid uppsatt vandringspris, om vil-
ket förut spelats tvenne matcher, av

vilka de rödblå vunnit en och den
andra slutat oavgjord. Händelsen

tilldrog sig den 21 aug. på Walhalla
(enligt gammal god tradition) och

denna gång kunde de blåvita notera

den I:sta inteckningen i vandrings-
priset. Som tillfaller den förening,

vilken först uppnått 3 segrar (utan

ordningsföljd).
Vårt lag bestod till största delen

av B-laget. Pojkar med krut i, vil-

ket togsig uttryck i våldsamma ex-

plosioner framför Örgrytes målbur.
Murren var kanonbefälhavare med

4 fullträff, Carl Andersson 1. Sum-

ma 5 mot ”Kristian” & C:os O.

Örgryte hade reserver för Alb.
Andersson, Klingström och Hall-

berg, undet det vår slagordning
var: Wenzel, Levin, Erik Andersson,
Harry Olsson, Gillis Andersson,
Karl Johansson, Carl Andersson,

Herbert Karlsson, Lindberg, Viktor
Hansson. (IT andra halvleken gick

Makarn v. y. och Th. Larsson v.-h.-
b., då Hansson blev skadad.)
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Carl Andersson, Herbert Karlsson,

Hjelm, Borsén.

Omspelet

ägde rum den 31 aug. å Walhalla,

och var som den föregående en

blandning på gott och ont. Örgryte
tog i första halvan ledningen (0—1)

cenom Olani, under det Murren mis-
sade en straffspark. Utjämningen

kem ej heller och våra tankar måste

lämna von Rosens ”bytta” i fred.
Spelare: Wenzel, Lund, Svensson,
Levin, Törnqvist, Karl Johansson,

Sven Johansson, Carl Andersson ,

Herbert Karlsson, Hjelm, Borsén.
Göteborgs  Fotbollsförbund hade

under september månad ett par
stadsmatcher, där det gällde försva-

ra uppsatta vandringspris och poka-
ler, varvid en större eller mindre del
av våra spelare utsågos representera
rikets andra stad. Den första av
dessa var mot

Kristiania

den 3 sept. och spelades på Slemdals
gräsbana i norska huvudstaden. La-
get bestod av 3 gaisare, resten, såle-

des 8 man, från vår förening. (Ö.
I. S. upptagna av mateh i S.M.)

Pojkarna skötte sig utmärkt, vunno
med 3—1, och fingo en översvallan-
de god kritik av såväl T. T. som P.

Chr. Andersen (Norska F. F. sekr.).
Den förre lär t. o. m. enligt egen
uppfattning aldrig ha sett bättre

e.-£.-spel i Skandinavien. Nå, tidens
hjul rullar snabbt, och man glöm-
mer så lätt. — — — Annars fanns
det, och finns fortfarande, en icke

obekant spelare, lystrande till nam-
ret ”Börje”, som vi barnsligt nog
trodde den gode (men ack, för stun-
dens intryck så lätt emottaglige) T.
T. skulle taga med i beräkningen.
Sönerna från Göta älv satte emel-

lertid myror i huvudet på de goda
”baggarna”, vilka i andanom sågo

sin och Nationens stolthet ”Det

Norske Landshod” i fara, inför den

stundande tvekampen Sverige—

Norge. Tämligen obehövligt f. ö.,

om man ägnat en tanke åt den sven-

ska fotbollens ”Dundraparte” i
Kungl. Svenska Huvudstaden.

De två föregående mateherna ha

slutat med lika många segrar för

Göteborgs F. F., som genom denna
sista framgång definitivt avgjort

pokalens öde: att samlas bland de
övriga  trféerna därhemma. Åter-

stående (2) tävlingar ha nämligen

ingen betydelse för utgången. Upp-
ställning: Wenzel, Lund, IH. Svens-

son, Herbert Karlsson, Hjelm, Jons-

son.

Den andra stadsmatehen gick den
4 sept. mot

Borås,

ävenledes på bortaplan. liksom fö-
bundet av ett komb. småklubbslag,
där det bakre försvaret: Skoglund,

Levin och Erik Andersson härstam-

made från oss, närmare bestämt B-

laget.

”Knallarna”” äro på sin mammas
gata svåra att ”biss” med, och togo
också hem skeppsredare Dalmans
vandringspris för alltid. Spelet vari
första halvleken jämnt fördelat,
med resultat: 2 mål för Borås. De

sista 45 min. dominerade Gbhes-laget,
ren lyckades ej näta mer än en

o
gång, och saken var klar.

=

Det snart traditionella vordna,

varje år upprepade

K. B.-

besöket försiggick denna gång den

11 sept. på Ullevi. Trots ett i stort
sett ganska jämnt spel, fingo vi no-

tera baklängessiffrorna 1—4 K. B.,

exponenter sedan gammalt för god
dansk fotboll, voro sig lika. Gamle
”"Tisten” avgjorde kampen till de

sinas favör, genom ett glänsande c.-

f.-spel. Och ”seorede”” alla 4 må-
len. Den gamle räven behöver spe-
cialbevakning.

De våra fingo ej ut mycket avsi-

na stundtals goda avsikter. Våra

gamla läromästares föryngrade gar-
de besatt också en förkrossande

energi, som var en kraftigt bidra-

gande orsak till detta misslyckande.
Gösta Svensson, e.-f. i 1:sta ju-

niorlaget, debuterade som h.i. Är

ännu för vek, men har framtiden för

sig. Liten blir väl också stor. Spe-
lare: Skoglund, Lund, II. Svensson.
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Segrar och nederlag om vartannat.

Förra numret av Medlemsbladet
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-
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Gillis Andersson, Törnqvist, Karl
Johansson, Sven Johansson, Gösta
Svensson, Herbert Karlsson, Hjelm,

3orsén. (IT slutet av andra halvle-
ken gick Carl Andersson in på n..

och Gösta Svensson ut på vänster-

flygeln. istället för Borsén, som fick

upp en gammal skada.)

&

därpå (den 18) skulle
Moder Sveas 11 bästa

Söndagen

egentligen

fotbollsspelare mött sina bröder

från andra sidan ”Kölen” till

landskamp på Ullevi-banan. Vår

högt värderade IFotbollsgeneral, vil-

ken som hekant är en överraskning-

arnas man, och därtill litet ombyt-
lig ändrade emellertid mening

cch förlade federationsmatehen till
Stockholm. Men det är en annan hi-

storia.

I stället arrangerade vi i all nast
en match mot våra namrater från

Vänersborg

samma tid och rum. Det var en
pigg och trevlig tillställning. Våra

gäster spelade med cnergi, för att
nä ett så hedrande resultat som möj-

igt. juste och sympatiskt. Våra
”eubbar” fingo tillfälle att omsätta
Brodys lärdomari praktiken. Många
mål bev det ej (2—0). men lärpäng-
ar äro dyra. Bärdomarna hoppas vi
skoa undan för undan giva allt bätt-

ra resultat. Spelare: Skoglund,
Lund, Svensson, HKFiserman, Törn-

gvist, Karl Johansson, Sven Johans-

son, Georg Karlsson. Herbert Karls-

son, Hjelm. Erik Andersson.

&

Den 25 sept. hemsöktes Kungl.

Stadion av den blåvita elvan, som

till motståndare hade utsett för sin

”höstform ” beryktade

Djurgården.

Denna kamp mellan ”Stockholms
och Göteborgs first strings”, för att

citera Huvudstadspressens utlåtan-
åce, ändade med seger för våra fär-

ger: 4—3.
Spelet lär enligt förljudande varit

synnerligen gott å ömse håll, givet
överlägset den omedelbart förut ut-

kämpade ”mästerskapsmatchen””
(Ielsingborgs I. F.—Eskilstuna).
Kritiken var också ovanligt smick-

rande för de våra, med inslag av
förgudning av en viss spelare, som

skall ha vunnit matchen Annars

troddevi i vår enfald, att hela laget
vinner matchen.
Bra gjort i alla fall, pojkar! Det

är värt ett tack! Spelare: Wenzel,

Lund, Svensson, Karl Olsson, Törn-

qvist, Karl Johansson, Sven Johans-
scn. Herbert Karlsson, Georg Karls-

son, Hjelm, Borsen.

Årets Mästerskapsfinalister, det
på senare tider rätt uppmärksam-

made Norrköpingslaget

Sleipner

oästade oss den 2 oktober (Ullevi).

Som pojkarna från ”uppnäsornas

stad” söndagen förut slagit ut våra

oemla kumpaner och motståndare

Örgryte ur S. M., var intresset stort,
hur vår strid med dem skulle arta

sig.
Sleipner tog emellertid matchen

för dramatiskt. och inriktade sig

för mycket på defensivspel, varige-
nom det hela fick en helt annan ka-

raktär än väntat. Försvaret var ut-

märkt, med Jonsson i mål som god
etta, forwards däremot kunde på
orund av deras taktik ej göra sig
cällande, så vårt bakre ”säkerhets-

garde” hade det rätt lugnt. Norr-

köpingsklubben har dock ett gott
niaterial, fart och kläm, och verklig
ambition — viljan att göra sitt bäs-
ta. Ytterligare avslipning och lugn
över hela linjen, och laget kommer

säkerligen att trava vidare mot höj-
derna.
Vårt lag hade, mycket tack vare

Sleipners taktik, tämligen lätt att
spela på vilka strängar deville, och
kommenderade större delen av mat-
chen takten. I regel plär ju målan-
talet under sådana omständigheter

bliva ringa (d. v. s. om motspelarna

konsekvent genomföra satsen: ”räd-
da till varje pris”), så även nu.
Ktt mål blev lönen (1—0, således)
och till detta var Murren pappa.

Spelare: Skoglund, Lund, Svensson,
Gillis Andersson, Törnqvist, Karl
Johansson, Sven Johansson, Herbert

Karlsson, Carl Andersson, Hjelm,

Borsén.
x

Således omväxlande solsken och

mörka moln. Precis som i det dag-
liga livet, vars sorger och glädje-

ämnen återspeglas som en reflex, el-
ler kanske rättare sagt finner sin
motsvarighet, även inomidrottens

”helgade” områden. Och kanske

bäst så. ”För mycket och förlitet
skämmer allt”, heter det. Men må
vi sträva efter, att med samma oför-
änderligt glada sinne möta med- och
motgång, att lita på vår egen styr-
ka, även när Lyckans sol har gått i
moln. Det är den största segern —
öveross själva. S.S.

Ett mästerskap på dekis”.
Kamralmästerskapet får löjets skimmer över sig

Denna på senare år rätt sorglusti-
oc tävling synes detta nådens år ha
kommit riktigt ”på villovägar”!
Här gingo vi nämligen och inbillade

oss att vårt B-lag och Eskilstuna
kvarstodo till finalen. Ja, man kor-

responderade rent av de båda kret-
sarna emellan, var denna (finalen)
skulle spelas. Och Smetunapojkarna

föreföllo ej ohågade för matchens
förläggande hit. Så helt plötslikt
likt en elown på en eirkus dyker Ar-
boga upp, sägande sig ha besegrat

Västerås, och förmenande sig ha
vikt en plats i semifinalen. Det

skulle vara intressant få se en spel-

ordning över denna något underliga

”mästerskapstävling””.
Men vi gå händelserna 1 förväg.

Det var egentligen om B-lagets

niateh mot Hälsingborg vi skulle
nämna några ord. Efter lottning
mötte vi dessa den 31 juli å Ullevi.
Skåningarnas debut (det var första
gången de gjorde vår stad den
äran) hade motsetts med ganska
stort intresse. Då de hade en del

rätt så rekommenderande segrar
bakom sig. Hälsingborgspaugarna
voro också en angenäm bekantskap
och presterade ett både juste och

vackert spel. Men saknade vad som
fordras för att en mateh skall lämna
något positivt resultat: målskyttar.
Av denna vara hade emellertid de

våra på lager. Gästspelande Karl

Olsson, Kalle Makarn, Sven Johans-

son och Herbert Karlsson skötte si-
na roller förträffligt. Den senare
styrde på egen hand(eller fot) om 5
mål, varav ett på straffspark. Sven
Johansson fullbordade slutsiffror-
na: 4—0.

Eskilstuna har förut vunnit över

Kristinehamn. Hur återstående

match (er) komma att arrangeras är

ännu insvept i dunkel. Men klarnar
förmodligen inom de närmaste da-
garna. Det är att hoppas att B-la-
get använder mellantiden väl, så att
de då avgörandet faller var Kamrat-
mästerskapet anno 1921 skall ham-
na, stå beredda slå ett slag för sin
titel, sin förening och sin stad. De
ha i varje fall vårt förtroende.
Uppställningen i Ullevi-matchen

var: Skoglund, Levin, Erik Anders-
son, Harry Olsson, Karl Olsson, Karl
Johansson, Sven Johansson, Carl
Andersson, Herbert Karlsson, Lind-
berg och Viktor Hansson.

Hard.
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kommenderade större delen av mat-
chen takten. I regel plär ju målan-
talet under sådana omständigheter

bliva ringa (d. v. s. om motspelarna

konsekvent genomföra satsen: ”räd-
da till varje pris”), så även nu.
Ktt mål blev lönen (1—0, således)
och till detta var Murren pappa.

Spelare: Skoglund, Lund, Svensson,
Gillis Andersson, Törnqvist, Karl
Johansson, Sven Johansson, Herbert

Karlsson, Carl Andersson, Hjelm,

Borsén.
x

Således omväxlande solsken och

mörka moln. Precis som i det dag-
liga livet, vars sorger och glädje-

ämnen återspeglas som en reflex, el-
ler kanske rättare sagt finner sin
motsvarighet, även inomidrottens

”helgade” områden. Och kanske

bäst så. ”För mycket och förlitet
skämmer allt”, heter det. Men må
vi sträva efter, att med samma oför-
änderligt glada sinne möta med- och
motgång, att lita på vår egen styr-
ka, även när Lyckans sol har gått i
moln. Det är den största segern —
öveross själva. S.S.

Ett mästerskap på dekis”.
Kamralmästerskapet får löjets skimmer över sig

Denna på senare år rätt sorglusti-
oc tävling synes detta nådens år ha
kommit riktigt ”på villovägar”!
Här gingo vi nämligen och inbillade

oss att vårt B-lag och Eskilstuna
kvarstodo till finalen. Ja, man kor-

responderade rent av de båda kret-
sarna emellan, var denna (finalen)
skulle spelas. Och Smetunapojkarna

föreföllo ej ohågade för matchens
förläggande hit. Så helt plötslikt
likt en elown på en eirkus dyker Ar-
boga upp, sägande sig ha besegrat

Västerås, och förmenande sig ha
vikt en plats i semifinalen. Det

skulle vara intressant få se en spel-

ordning över denna något underliga

”mästerskapstävling””.
Men vi gå händelserna 1 förväg.

Det var egentligen om B-lagets

niateh mot Hälsingborg vi skulle
nämna några ord. Efter lottning
mötte vi dessa den 31 juli å Ullevi.
Skåningarnas debut (det var första
gången de gjorde vår stad den
äran) hade motsetts med ganska
stort intresse. Då de hade en del

rätt så rekommenderande segrar
bakom sig. Hälsingborgspaugarna
voro också en angenäm bekantskap
och presterade ett både juste och

vackert spel. Men saknade vad som
fordras för att en mateh skall lämna
något positivt resultat: målskyttar.
Av denna vara hade emellertid de

våra på lager. Gästspelande Karl

Olsson, Kalle Makarn, Sven Johans-

son och Herbert Karlsson skötte si-
na roller förträffligt. Den senare
styrde på egen hand(eller fot) om 5
mål, varav ett på straffspark. Sven
Johansson fullbordade slutsiffror-
na: 4—0.

Eskilstuna har förut vunnit över

Kristinehamn. Hur återstående

match (er) komma att arrangeras är

ännu insvept i dunkel. Men klarnar
förmodligen inom de närmaste da-
garna. Det är att hoppas att B-la-
get använder mellantiden väl, så att
de då avgörandet faller var Kamrat-
mästerskapet anno 1921 skall ham-
na, stå beredda slå ett slag för sin
titel, sin förening och sin stad. De
ha i varje fall vårt förtroende.
Uppställningen i Ullevi-matchen

var: Skoglund, Levin, Erik Anders-
son, Harry Olsson, Karl Olsson, Karl
Johansson, Sven Johansson, Carl
Andersson, Herbert Karlsson, Lind-
berg och Viktor Hansson.

Hard.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
—

 

4

Gillis Andersson, Törnqvist, Karl
Johansson, Sven Johansson, Gösta
Svensson, Herbert Karlsson, Hjelm,

3orsén. (IT slutet av andra halvle-
ken gick Carl Andersson in på n..

och Gösta Svensson ut på vänster-

flygeln. istället för Borsén, som fick

upp en gammal skada.)

&

därpå (den 18) skulle
Moder Sveas 11 bästa

Söndagen

egentligen

fotbollsspelare mött sina bröder

från andra sidan ”Kölen” till

landskamp på Ullevi-banan. Vår

högt värderade IFotbollsgeneral, vil-

ken som hekant är en överraskning-

arnas man, och därtill litet ombyt-
lig ändrade emellertid mening

cch förlade federationsmatehen till
Stockholm. Men det är en annan hi-

storia.

I stället arrangerade vi i all nast
en match mot våra namrater från

Vänersborg

samma tid och rum. Det var en
pigg och trevlig tillställning. Våra

gäster spelade med cnergi, för att
nä ett så hedrande resultat som möj-

igt. juste och sympatiskt. Våra
”eubbar” fingo tillfälle att omsätta
Brodys lärdomari praktiken. Många
mål bev det ej (2—0). men lärpäng-
ar äro dyra. Bärdomarna hoppas vi
skoa undan för undan giva allt bätt-

ra resultat. Spelare: Skoglund,
Lund, Svensson, HKFiserman, Törn-

gvist, Karl Johansson, Sven Johans-

son, Georg Karlsson. Herbert Karls-

son, Hjelm. Erik Andersson.

&

Den 25 sept. hemsöktes Kungl.

Stadion av den blåvita elvan, som

till motståndare hade utsett för sin

”höstform ” beryktade

Djurgården.

Denna kamp mellan ”Stockholms
och Göteborgs first strings”, för att

citera Huvudstadspressens utlåtan-
åce, ändade med seger för våra fär-

ger: 4—3.
Spelet lär enligt förljudande varit

synnerligen gott å ömse håll, givet
överlägset den omedelbart förut ut-

kämpade ”mästerskapsmatchen””
(Ielsingborgs I. F.—Eskilstuna).
Kritiken var också ovanligt smick-

rande för de våra, med inslag av
förgudning av en viss spelare, som

skall ha vunnit matchen Annars

troddevi i vår enfald, att hela laget
vinner matchen.
Bra gjort i alla fall, pojkar! Det

är värt ett tack! Spelare: Wenzel,

Lund, Svensson, Karl Olsson, Törn-

qvist, Karl Johansson, Sven Johans-
scn. Herbert Karlsson, Georg Karls-

son, Hjelm, Borsen.

Årets Mästerskapsfinalister, det
på senare tider rätt uppmärksam-

made Norrköpingslaget

Sleipner

oästade oss den 2 oktober (Ullevi).

Som pojkarna från ”uppnäsornas

stad” söndagen förut slagit ut våra

oemla kumpaner och motståndare

Örgryte ur S. M., var intresset stort,
hur vår strid med dem skulle arta

sig.
Sleipner tog emellertid matchen

för dramatiskt. och inriktade sig

för mycket på defensivspel, varige-
nom det hela fick en helt annan ka-

raktär än väntat. Försvaret var ut-

märkt, med Jonsson i mål som god
etta, forwards däremot kunde på
orund av deras taktik ej göra sig
cällande, så vårt bakre ”säkerhets-

garde” hade det rätt lugnt. Norr-

köpingsklubben har dock ett gott
niaterial, fart och kläm, och verklig
ambition — viljan att göra sitt bäs-
ta. Ytterligare avslipning och lugn
över hela linjen, och laget kommer

säkerligen att trava vidare mot höj-
derna.
Vårt lag hade, mycket tack vare

Sleipners taktik, tämligen lätt att
spela på vilka strängar deville, och
kommenderade större delen av mat-
chen takten. I regel plär ju målan-
talet under sådana omständigheter

bliva ringa (d. v. s. om motspelarna

konsekvent genomföra satsen: ”räd-
da till varje pris”), så även nu.
Ktt mål blev lönen (1—0, således)
och till detta var Murren pappa.

Spelare: Skoglund, Lund, Svensson,
Gillis Andersson, Törnqvist, Karl
Johansson, Sven Johansson, Herbert

Karlsson, Carl Andersson, Hjelm,

Borsén.
x
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bäst så. ”För mycket och förlitet
skämmer allt”, heter det. Men må
vi sträva efter, att med samma oför-
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Olsson, Kalle Makarn, Sven Johans-
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styrde på egen hand(eller fot) om 5
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na: 4—0.
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Hard.



GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 5

Göteborg alltjämt
främst.

Seger för tredje gången i svenska

fotbollsveckan.

Vid årets fotbollsvecka kom man

med den nyheten, att till de fyra

fetbollseentra Göteborg, Stockholm,
Norrköping och Gävle sammandra-
ga de deltagande landskapentill
förposttävlingarna. Därigenomfick
man tävlingen koncentrerad, i mot-
sats till föregående år, då kvalifice-
rande matcher spelades på olika
platser.

I Göteborg möttes sålunda Väster-
götland och hemmalaget, där de se-
nare segrade efter hård strid med

de envisa ”knallarna””: 3—2 Avde
våra deltogo Lund (somv.-b. i stäl-

let för Tiljenberg), Hjelm och Her-
bert Karlsson. Murren gjorde samt-

liga målen för Göteborg. Halland

och Skåne hade därefter ett nappa-
tag med varandra. Som ävenledes
vart segslitet. Skånes bättre spel

tog dock ut sin rätt och de hemförde

segern med samma resultat som Gö-

teborg eller 3—2. Båda matcherna
gingo lördagen den 9 juli. På sönda-
gen fingo alltså segrarna göra upp
sitt mellanhavande, om vem som

skulle få den äran kvarstå till semi-
finalen i Stockholm. Det var säker-
ligen den ””moraliska finalen””, som
här gick av stapeln. Och resultatet
3—1 för Göteborg torde kunna an-
ses rättvist. Här liksom i de fortsat-
ta matcherna deltogo endast Hjelm
och Murren från vår förening.

I Semifinalen mötte Götastadens
utvalda elva Kungl. Huvudstadens
d:o. Representanterna för rikets
andra stad visade nog vanvördnad

att klå (förlåt, Hammarby!) sina
”överordnade” med 3—1. Målen
fördelades mellan Murren (2) och

Hjelm (1).
Finalen mot Södermanland vanns

smärtfritt av Göteborg med hela

5—0. Som sålunda på ett värdigt
sätt avslutade sin Stockholms-sejour.
Och visade att, trots den även av

oss erkända och påtagliga försäm-
ring i spelhänseende, som på senare
tider inträtt, Göteborgs spelkultur
ännu är överlägsen. Göteborgs mål-
kvot under ”veckan” var: 14—4.

Av de 14 få 9 uppskrivas på Herbert
Karlsson.

S—g.

<«<Et skont maal for Harslev at straebe efter."
När vara reservspelare väckte sensation mot Nordsiällands mästare.

På inbjudan av H. I. F. att spela
er vänskapsmateh i Harslev sönda-

cen den 25/9 beslöt föreningen, att
följande spelare skulle representera

I. F. K:s färger i den lilla danska

staden några mil söder om ”Kong-
ens by”, nämligen från mål räknat:
Skoglund, CC. Andersson, G. Gun-

naäarsson, H. Stålfors, E. Johansson,

E. Suber, Hansson, Lindberg, Stel-

lan Andersson, C. Andersson (An-

dreas), D. Bergström och J. Olsson

samt ledare T. Mellberg.

Emedan de föregående dagarne

lovat vackert väder beslöts att re-
san skulle företagas med ång.

”Odin ”, som skulle avgå fredag af-

ton. Visserligen blåste det en hel
del när ”egänget” samlades nere vid

håten nämnda afton vid 6-tiden,

men då fanns naturligtvis ing-

en tanke på att ändra resplanen,

varför vi embarkerade i bästa stäm-
ning varefter båten lättade ankar.
Ja still strax utanför Budskär var
stämningen den allra bästa, men se-

dan började vi ”känna sjön”, som
det visst heter på sjömansspråk.
Vår ledare gav, som sig bör, signa-
len med att ange, att han behövde

hämta ”frisk luft” varpå han för-

svann ”rätt fort” genom kajutdör-

ren ut på däck. Vi andra kommo
rätt snart efter och de timmar vi se-
dan hade att genomgå, ska” under-
tecknad tacksamt be att få dra en
slöja över, ty här hjälpte varken
med att ”dra åt svångremmarna”
eller några andra knep: vi voro
”veck”” allesammans utom den som
skulle mått värst nämligen Gunnars-
son, som kommit upp med ”Sjörese-
förslaget ””.

Nåväl, även de värsta nätter ha
ett slut, så även denna. Vid 6-tiden
voro vi i Köpenhamn, där vi skaffa-
de oss ett ”dagrum”” samt fingo li-
tet i västen och besågo sta'n. Kloc-
kan nio lämnade vi K. med Haslev
som målet. Det mottagande, som
kommooss till del i H. var mycket
imponerande i det ”hela sta'n” var
nere och mötte. Sedan vi blivit pre-
senterade för våra värdar blevo vi
upplysta om, att vi skulle inkvarte-
ras var för sig, varför vi inget annat

hade att göra, än att traska i väg
med våra resp. värdar. Underteck-
nad och BE. Johansson hade nöjet
komma till samma ställe och den
gästvänlighet, som kom oss till del
där hela tiden vi voro i H. komma

vi sent att glömma. Så säga även

våra övriga kamrater från de andra
”ställena””, varför nog ingen bekla-
oar, att vi inte fingo bo på hotellet,

fast vi då kanske haft roligare om

vi fått vara alla tillsammans.
Matchen somspelades kl. 152 ha-

de samlat publikekord i Haslev
(ungefär 1,000 pers.) Klockan ett
samlades vi spelare, svenska och
danska, iförda våra resp. fotbolls-
dräkter samt med H. I. F:s standar
och Mellberg i téten marcherade vi
genom MHaslevs huvudgator till

”Fodboldsbanen” där domarens pi-
pa just kallade till spel. Än mat-
chen då? Ja, den var som de flesta.
vi voro en hel del överlägsna samt

avfärdade Nordsjällands mästare

med 2—0 i första och lika många i
andra havlek, vadan vi segrade rätt

överlägset med 4—0. Någon kritik
av spelet vill jag ej såsom varande
i matchen aktivt deltagande spelare
gå in på, men däremotta'r jag mig
friheten saxa några rader ur ”Has-
levs Nyheds Avis” av den 28/9, som
just nu kommit mig tillhanda:

— — — — "”Selve Kampen gav
os en Fornemmelse af, at om Haslev

har et fint Hold, saa staar dette paa
samme Standpunkt overfor Sven-
skerne som de mindre gode Provins-

hold overfor Haslev. — — — Den
Fart og WSikkerhed, der praegede
Svenskernes Spil, var saa fin, at det
er et skgunt Maal for Haslev at

straebe efter. De havde en faenome-
nal hurtig og sikker Aflevering,
nogle MHovedstgd, som blev dem

misundt, og en mesterlig Place-

ring”. — — —
Klockan 6,27 e.m. anträddes åter-

färden ; en stund före tågets avgång
passade Mellberg på och tackade de
danska spelarne samt H. I. F:s sty-
relse för all visad gästvänlighet och
tillmötesgående mot oss. Danskar-
nes sekr., Herr Jensen, tackade å
danskarnes vägnar för den goda

”kampen” och för det ”noble og
fine Spilet”. Att de obligatoriska
hurraropen utbringades å ömse si-
dor behöver väl knappast nämnas.
Hemfärden togs över Helsingör—

Helsingborg och vid sextiden på
måndagsmorgonen voro vi återi
Göteborg, trötta men belåtna med

vår färd, som för många av oss inte

endast var en ”fotbollsresa”” utan
också ett minneförlivet.

E. 9.
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gästvänlighet, som kom oss till del
där hela tiden vi voro i H. komma

vi sent att glömma. Så säga även

våra övriga kamrater från de andra
”ställena””, varför nog ingen bekla-
oar, att vi inte fingo bo på hotellet,

fast vi då kanske haft roligare om

vi fått vara alla tillsammans.
Matchen somspelades kl. 152 ha-

de samlat publikekord i Haslev
(ungefär 1,000 pers.) Klockan ett
samlades vi spelare, svenska och
danska, iförda våra resp. fotbolls-
dräkter samt med H. I. F:s standar
och Mellberg i téten marcherade vi
genom MHaslevs huvudgator till

”Fodboldsbanen” där domarens pi-
pa just kallade till spel. Än mat-
chen då? Ja, den var som de flesta.
vi voro en hel del överlägsna samt

avfärdade Nordsjällands mästare

med 2—0 i första och lika många i
andra havlek, vadan vi segrade rätt

överlägset med 4—0. Någon kritik
av spelet vill jag ej såsom varande
i matchen aktivt deltagande spelare
gå in på, men däremotta'r jag mig
friheten saxa några rader ur ”Has-
levs Nyheds Avis” av den 28/9, som
just nu kommit mig tillhanda:

— — — — "”Selve Kampen gav
os en Fornemmelse af, at om Haslev

har et fint Hold, saa staar dette paa
samme Standpunkt overfor Sven-
skerne som de mindre gode Provins-

hold overfor Haslev. — — — Den
Fart og WSikkerhed, der praegede
Svenskernes Spil, var saa fin, at det
er et skgunt Maal for Haslev at

straebe efter. De havde en faenome-
nal hurtig og sikker Aflevering,
nogle MHovedstgd, som blev dem

misundt, og en mesterlig Place-

ring”. — — —
Klockan 6,27 e.m. anträddes åter-

färden ; en stund före tågets avgång
passade Mellberg på och tackade de
danska spelarne samt H. I. F:s sty-
relse för all visad gästvänlighet och
tillmötesgående mot oss. Danskar-
nes sekr., Herr Jensen, tackade å
danskarnes vägnar för den goda

”kampen” och för det ”noble og
fine Spilet”. Att de obligatoriska
hurraropen utbringades å ömse si-
dor behöver väl knappast nämnas.
Hemfärden togs över Helsingör—

Helsingborg och vid sextiden på
måndagsmorgonen voro vi återi
Göteborg, trötta men belåtna med

vår färd, som för många av oss inte

endast var en ”fotbollsresa”” utan
också ett minneförlivet.

E. 9.
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Göteborg alltjämt
främst.

Seger för tredje gången i svenska

fotbollsveckan.

Vid årets fotbollsvecka kom man

med den nyheten, att till de fyra

fetbollseentra Göteborg, Stockholm,
Norrköping och Gävle sammandra-
ga de deltagande landskapentill
förposttävlingarna. Därigenomfick
man tävlingen koncentrerad, i mot-
sats till föregående år, då kvalifice-
rande matcher spelades på olika
platser.

I Göteborg möttes sålunda Väster-
götland och hemmalaget, där de se-
nare segrade efter hård strid med

de envisa ”knallarna””: 3—2 Avde
våra deltogo Lund (somv.-b. i stäl-

let för Tiljenberg), Hjelm och Her-
bert Karlsson. Murren gjorde samt-

liga målen för Göteborg. Halland

och Skåne hade därefter ett nappa-
tag med varandra. Som ävenledes
vart segslitet. Skånes bättre spel

tog dock ut sin rätt och de hemförde

segern med samma resultat som Gö-

teborg eller 3—2. Båda matcherna
gingo lördagen den 9 juli. På sönda-
gen fingo alltså segrarna göra upp
sitt mellanhavande, om vem som

skulle få den äran kvarstå till semi-
finalen i Stockholm. Det var säker-
ligen den ””moraliska finalen””, som
här gick av stapeln. Och resultatet
3—1 för Göteborg torde kunna an-
ses rättvist. Här liksom i de fortsat-
ta matcherna deltogo endast Hjelm
och Murren från vår förening.

I Semifinalen mötte Götastadens
utvalda elva Kungl. Huvudstadens
d:o. Representanterna för rikets
andra stad visade nog vanvördnad

att klå (förlåt, Hammarby!) sina
”överordnade” med 3—1. Målen
fördelades mellan Murren (2) och

Hjelm (1).
Finalen mot Södermanland vanns

smärtfritt av Göteborg med hela

5—0. Som sålunda på ett värdigt
sätt avslutade sin Stockholms-sejour.
Och visade att, trots den även av

oss erkända och påtagliga försäm-
ring i spelhänseende, som på senare
tider inträtt, Göteborgs spelkultur
ännu är överlägsen. Göteborgs mål-
kvot under ”veckan” var: 14—4.

Av de 14 få 9 uppskrivas på Herbert
Karlsson.

S—g.

<«<Et skont maal for Harslev at straebe efter."
När vara reservspelare väckte sensation mot Nordsiällands mästare.

På inbjudan av H. I. F. att spela
er vänskapsmateh i Harslev sönda-

cen den 25/9 beslöt föreningen, att
följande spelare skulle representera

I. F. K:s färger i den lilla danska

staden några mil söder om ”Kong-
ens by”, nämligen från mål räknat:
Skoglund, CC. Andersson, G. Gun-

naäarsson, H. Stålfors, E. Johansson,

E. Suber, Hansson, Lindberg, Stel-

lan Andersson, C. Andersson (An-

dreas), D. Bergström och J. Olsson

samt ledare T. Mellberg.

Emedan de föregående dagarne

lovat vackert väder beslöts att re-
san skulle företagas med ång.

”Odin ”, som skulle avgå fredag af-

ton. Visserligen blåste det en hel
del när ”egänget” samlades nere vid

håten nämnda afton vid 6-tiden,

men då fanns naturligtvis ing-

en tanke på att ändra resplanen,

varför vi embarkerade i bästa stäm-
ning varefter båten lättade ankar.
Ja still strax utanför Budskär var
stämningen den allra bästa, men se-

dan började vi ”känna sjön”, som
det visst heter på sjömansspråk.
Vår ledare gav, som sig bör, signa-
len med att ange, att han behövde

hämta ”frisk luft” varpå han för-

svann ”rätt fort” genom kajutdör-

ren ut på däck. Vi andra kommo
rätt snart efter och de timmar vi se-
dan hade att genomgå, ska” under-
tecknad tacksamt be att få dra en
slöja över, ty här hjälpte varken
med att ”dra åt svångremmarna”
eller några andra knep: vi voro
”veck”” allesammans utom den som
skulle mått värst nämligen Gunnars-
son, som kommit upp med ”Sjörese-
förslaget ””.

Nåväl, även de värsta nätter ha
ett slut, så även denna. Vid 6-tiden
voro vi i Köpenhamn, där vi skaffa-
de oss ett ”dagrum”” samt fingo li-
tet i västen och besågo sta'n. Kloc-
kan nio lämnade vi K. med Haslev
som målet. Det mottagande, som
kommooss till del i H. var mycket
imponerande i det ”hela sta'n” var
nere och mötte. Sedan vi blivit pre-
senterade för våra värdar blevo vi
upplysta om, att vi skulle inkvarte-
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Vår fotbollstränares råd och rön, ros ochris.

För någontid sedan utlovade Göteborgs-

Kamraten sin läsekrets en serie artiklar

av vår, fotbollstränare, hr A. Brody, berö-

rande olika sidor av fotbollsträningen. Ar-

till-

representationsspelare,

tiklarna äro icke i främsta rummet

komna för våra

vilja ju mer än de andra spelarna fått

personliga råd och lämplig handledning

av tränaren om också dessa torde ha aät-

skilligt att lära av artiklarna. Förutom

rent fotbollstekniska frågor kommer hr

Brody att gå in på en kritik av vära spe-

lare, deras sätt att sköta sin träning och

mindre förutsättningarnade större eller

de äga på fotbollsplanen.

Varje fotbollsspelare vet att vä-

cen till framgång går genom trä-

ning. Men man synes här i Sverge

ha en alldeles felaktig uppfattning

av vad som menas med att träna.

Spelarna gå ut på plan, ställa sig

framför ett mål och skjuta. Kom-

mer bollen bra till honom smäller

han till den, kommer den dåligt pas-

sar han. Sedan de hållit på med

detta i någon timma spelas mot två

mål i en timma. Detta kallar man

att träna.
Träningens uppgift är dels att sät-

ta kroppen i stånd att utstå an-

strängningar utöver de vanliga och

dels att ge spelaren ökad bollbe-
handling. Träningen på bollen är

egentligen det sista som spelaren
skall sysselsätta sig med. Det gäl-
ler först att träna själva kroppen.

Konditionsträningens betydelse har
efter vad jag kan förstå mycket un-

derskattats här i Sverge. Man har

berättat mycket för mig om inter-
natsträning före federationsmatcher

och den ovilja som denna rönt. Det

kan jag väl förstå. Hur har man
kunnat tro att de fjorton dagarna

eller vad det kunde vara fråga om
skulle kunnat ge pojkarna den rik-
tiga konditionen? Att helt plötsligt

kastas in i nya vanor och förhållan-
den kan naturligtvis icke vara nyt-
tiot. Kroppen måste hållas i kon-

dition året om. Jag vill visst icke
att våra spelare skola underkastas
ens tillnärmelsevis samma träning

som de professionella. De ha sin
dagliga sysselsättning och för myc-
ken träning vore enbart av ondo.

Men jag är nästan säker på att fler-

talet av våra spelare icke ägna stor
omtanke åt sin kropp under vinter-
månaderna. De stelna till och få
hörja från börjanigen på våren. Det

finns tusen och åter tusen personer

som ””motionera”” året runt endast

för tillfredsställelsen att äga och få

behålla en sund och frisk kropp.
Varför kan då icke fotbollsspelaren

göra detsamma, som åtminstone ha

vinkande framgångar på fotbolls-

planen som sporra. Konditionsträ-

ningen kan bedrivas på otaliga sätt

och jag kommer i en följande arti-

kel att närmare gå in på detta spörs-

mål.
Jag nämnde i början något om

spelet mot ett mål. Kunde man få
bort detta i den form det nu bedri-

ves skulle mycket vara vunnet. Det-

ta ideliga skjutande med höger fot,
verkar skadligare än mantror. Det

är ytterst få som vid träningen

skjuta med vänster fot och detta
är ju så mycket egendomligare, som

just vänsterbenet behöver mest öv-

ning. Mantar nog inte fel om man

säger att detta beror på ett psyko-
logiskt förhållande. -Alltid någon
publik är ju närvarande vid tränin-
oen och då gäller det att skjuta av

de mest lysande skott. De svaghe-
ter spelaren har söker han dölja, och

på så sätt får han ingen övning på
just de saker han bäst behöver. Det

är därför ytterst få som kunna kon-
sten att använda båda fötterna. Jag

kan icke nog lägga alla spelare på

hjärtat att överge detta meningslösa

sparkande med en fot. Särskilt vå-

ra yngre spelare, som hålla på att

lära sig bollbehandlingens konst bor-

de genomflitig övning driva upp
färdigheten i det ”döda” benet.
För att få in säkerheten i samspe-

let kan man bäst använda följande
metod: Ett par spelare taga plats
på ett avstånd av 20—25 m. från

varandra och passa bollen till var-

andra omväxlande med höger och

vänster fot. Man söker sedan få
passningarna så precisa och nog-

granna som möjligt. När spelarna

vunnit nödig säkerhet i dessa pass-
ningar ställa fyra spelare upp i en
fyrkant och passa runt först åt ena
hållet och sedan åt det andra. 9Se-
dan kan man omväxla med hårda
och lösa passningar, döda bollen o.

s.v. Men alla spelarna skola om
möjligt utföra samma rörelser under
bollens rundtur. När spelarna nått
färdighet häri bilda ett större antal
en stor ring och låta bollen gå från
mantill man utan att komma i vila.
Som omväxling kan man spela bol-
len rakt över eirkeln men då alltid
med någon bestämd spelare som

mottagare. Nedan kan manlåta en

spelare gå in i ringen och söka

fånga bollen från de andra. Man
har då att komma ihåg att bollen
skall passas till närmaste man si

fort som möjligt och någon egentlig

kamp ombollen får icke förekomma.
Ett par tre steg på sin höjd, och se-

dan skall bollen passas, så snabbt

och precist som möjligt. Och sedan

skall han intaga sin plats i ringen
omhan lämnat den. När sedan bol
len fångats av den ensammespela-

ren intages dennes plats av den som

är närmast 1 tur.
Därefter övergår mantill pass-

ningsspel under rörelse. Några spe-

lare springa jämsides på lämpligt
avstånd och passa bollen till varan-

dra under det de giva akt på att få

passningarna så säkra som möjligt.
För att uppnå säkerhet måste man

till en början röra sig långsamt över
plan och sedan öka hastigheteni
den mån säkerheten kommer.

A. Brody.

Handicaptävlingarna

i fotboll.

De av Fotbollssektionen igångsat-
ta tävlingarna mellan våra många
reservlag ha under juli månad slut-
spelats. Tävlingen fick ej den om-
fattning man från början tänkt,
därigenom att ett par av lagen av-

stodo från deltagande av olika orsa-
ker. Sålunda saknades B-laget samt
3:dje laget (det senare hade en del
spelare i execis och hade svårt sam-
la sitt lag). Dessutom ställde cj
V:an upp i sin första match, varför
de uteslötos, då de ej kunde ange
några bärande skäl. Två klasser
förekommo, en för juniorer och en
för seniorer. Härnedan följer en
kort överblick och statistik över
matchresultaten.

Seniorklassen.

VTII-laget slog IV med 3

hade 3 måls handicap.)
1. (VILT:an 

VITI-laget slog VI med 3—0. (VII-
an hade 2 måls handicap.)

VI-laget slog IV med 3—2. (VTI:an
hade 3 måls handicap.)
Att 4:de laget skulle lämna 6:te

3 måls handicap förefaller ju inte
konsekvent, men förklaras av att

4:an vid detta tillfälle förstärkt sitt
lag med en del 3:de lagsspelare, var-
för handicapberäkningen måste än-
dras för detta speciella fall. Poäng-

ställningen blev:

6 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Vår fotbollstränares råd och rön, ros ochris.

För någontid sedan utlovade Göteborgs-

Kamraten sin läsekrets en serie artiklar

av vår, fotbollstränare, hr A. Brody, berö-

rande olika sidor av fotbollsträningen. Ar-

till-

representationsspelare,

tiklarna äro icke i främsta rummet

komna för våra

vilja ju mer än de andra spelarna fått

personliga råd och lämplig handledning

av tränaren om också dessa torde ha aät-

skilligt att lära av artiklarna. Förutom

rent fotbollstekniska frågor kommer hr

Brody att gå in på en kritik av vära spe-

lare, deras sätt att sköta sin träning och

mindre förutsättningarnade större eller

de äga på fotbollsplanen.

Varje fotbollsspelare vet att vä-

cen till framgång går genom trä-

ning. Men man synes här i Sverge

ha en alldeles felaktig uppfattning

av vad som menas med att träna.

Spelarna gå ut på plan, ställa sig

framför ett mål och skjuta. Kom-

mer bollen bra till honom smäller

han till den, kommer den dåligt pas-

sar han. Sedan de hållit på med

detta i någon timma spelas mot två

mål i en timma. Detta kallar man

att träna.
Träningens uppgift är dels att sät-

ta kroppen i stånd att utstå an-

strängningar utöver de vanliga och

dels att ge spelaren ökad bollbe-
handling. Träningen på bollen är

egentligen det sista som spelaren
skall sysselsätta sig med. Det gäl-
ler först att träna själva kroppen.

Konditionsträningens betydelse har
efter vad jag kan förstå mycket un-

derskattats här i Sverge. Man har

berättat mycket för mig om inter-
natsträning före federationsmatcher

och den ovilja som denna rönt. Det

kan jag väl förstå. Hur har man
kunnat tro att de fjorton dagarna

eller vad det kunde vara fråga om
skulle kunnat ge pojkarna den rik-
tiga konditionen? Att helt plötsligt

kastas in i nya vanor och förhållan-
den kan naturligtvis icke vara nyt-
tiot. Kroppen måste hållas i kon-

dition året om. Jag vill visst icke
att våra spelare skola underkastas
ens tillnärmelsevis samma träning

som de professionella. De ha sin
dagliga sysselsättning och för myc-
ken träning vore enbart av ondo.

Men jag är nästan säker på att fler-

talet av våra spelare icke ägna stor
omtanke åt sin kropp under vinter-
månaderna. De stelna till och få
hörja från börjanigen på våren. Det

finns tusen och åter tusen personer

som ””motionera”” året runt endast

för tillfredsställelsen att äga och få

behålla en sund och frisk kropp.
Varför kan då icke fotbollsspelaren

göra detsamma, som åtminstone ha

vinkande framgångar på fotbolls-

planen som sporra. Konditionsträ-

ningen kan bedrivas på otaliga sätt

och jag kommer i en följande arti-

kel att närmare gå in på detta spörs-

mål.
Jag nämnde i början något om

spelet mot ett mål. Kunde man få
bort detta i den form det nu bedri-

ves skulle mycket vara vunnet. Det-

ta ideliga skjutande med höger fot,
verkar skadligare än mantror. Det

är ytterst få som vid träningen

skjuta med vänster fot och detta
är ju så mycket egendomligare, som

just vänsterbenet behöver mest öv-

ning. Mantar nog inte fel om man

säger att detta beror på ett psyko-
logiskt förhållande. -Alltid någon
publik är ju närvarande vid tränin-
oen och då gäller det att skjuta av

de mest lysande skott. De svaghe-
ter spelaren har söker han dölja, och

på så sätt får han ingen övning på
just de saker han bäst behöver. Det

är därför ytterst få som kunna kon-
sten att använda båda fötterna. Jag

kan icke nog lägga alla spelare på

hjärtat att överge detta meningslösa

sparkande med en fot. Särskilt vå-

ra yngre spelare, som hålla på att

lära sig bollbehandlingens konst bor-

de genomflitig övning driva upp
färdigheten i det ”döda” benet.
För att få in säkerheten i samspe-

let kan man bäst använda följande
metod: Ett par spelare taga plats
på ett avstånd av 20—25 m. från

varandra och passa bollen till var-

andra omväxlande med höger och

vänster fot. Man söker sedan få
passningarna så precisa och nog-

granna som möjligt. När spelarna

vunnit nödig säkerhet i dessa pass-
ningar ställa fyra spelare upp i en
fyrkant och passa runt först åt ena
hållet och sedan åt det andra. 9Se-
dan kan man omväxla med hårda
och lösa passningar, döda bollen o.

s.v. Men alla spelarna skola om
möjligt utföra samma rörelser under
bollens rundtur. När spelarna nått
färdighet häri bilda ett större antal
en stor ring och låta bollen gå från
mantill man utan att komma i vila.
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1) VII-laget, poäng 4 (6—1). 2)

VI-laget, p. 2 (3—5). 3) IV-laget, p.

0 (3—6).

Juniorklassen.

Somvi f. n. ha inte mindre än 8
juniorlag, insåg F. S. att det skulle
vara en ren omöjlighet att låta des-
sa spela mot varandra, som i en
vanlig handicapserie. Man måste ju

först och främst få en väldig massa
matcher och att sedan kunna be-
stämma en rättvist fördelad handi-

cap, hör sannerligen inte till det lät-
taste man kan få i uppdrag. Man

löste den gordiska knuten helt en-

kelt genomatt låta lagen först spela
en utslagstävlan. Där de hoppara-
des på följande sätt:
IV mot VI. 4:an vann med 2—0 cef-

ter förlängdtid.

11 mot VII. 3:an segrade med 3—0.

II mot V. IT segrade med 7—0.

I Juniorlaget stod över utan spel,
4å 8:de juniorlaget ej kunde samla

sitt lag.
Till handicapserien kvarstod alltså

I. II, III och IV:de lagen. Denna
lämnade följanderesultat:

I slog II med 2—1. (IT:an hade 1

måls handicap.)

I slog IT med 7—2.
måls handicap.)

I slog IV med 6—-4.

måls handicap.)
TI slog IV med 6—2.

måls handicap.)

III slog IV med 5—2.

I måls handicap.)
I sp. oavgej. med III. 2—2.
hade 2 måls handicap.)

(IIT:an hade 2

(IV :an hade 4

(IV :an hade 2

(IV :an hade

IIT :an

Poängställningen blev:

1) I, p. 6 (15-—7). 2) IT, p. 3 (9J—
6). 3) ITIL, p. 3 (9—11).

&«

Siffrorna inom parentes ange
målkvoten. Intressant är att se, hur
1:sta juniorlaget gjort 15 mål, men
inte släppt in ett enda. Samtliga
minusmål ha tillkommit genom

handicapen. Onekligen en bra pre-
station.

Samtliga tävlingar ha gått väl i
lås utan mankemang, och domare-

kallet har skötts på ett tillfreds-
ställande sätt av föreningens egna

medlemmar, såsom hrr Mellberg, C:'

O. Johansson, B. Henning m. fl. Vi
hoppas dessa tävlingar ytterligare
bidragit till att stärka kamratkäns-
lan och det goda samarbetet lagen
emellan, samtidigt som de utgjort
en god träning för kommandestri-
der på den gröna mattan.

E. S.

kd. tirar sitt 10-årsjubileum.
Söndagen den 25 sept., tioårsda-

cen av Kamratsällskapets tillvaro,

höll nämnda sällskap sin jubileums-
fäst å Lorensberg. Något över
trettio medlemmar hade hörsammat
kallelsen, därav ett par stycken av
dem, som voro med, då sällskapet
stiftades. Jubileumsfästen präglades
av den allra bästa stämning, och

den charmanta supeén avåts under

2od och lagom cordial stämning.

Forsberg, sällskapets ”old man”
och allt i allo, redogjorde i ett icke

allt för långt tal om sällskapets till-

komst och uppväxt samt marschen

framåt mot tioårsdagen. I anledning

av jubileet har av sällskapets instif-

tats ett förtjänstmärke, vilka vilka

nu för första gången utdelades till

styrelseledamöterna A. S. Forsberg,
Gunnar Wahlgren och Gösta Wahl-

eren samt till de mest och fram-

oånesrikast aktiva: Adolf Johans-

son, Werner Magnusson, Oscar

Svensson, Josef Holsner, Erik Sö-

derbom, Evald Persson, Rob. Kron-

berg och Erik Larsson. Forsberg
erhöll dessutom för sitt enastående
vackra arhbete bland idrottsmännen
I. F. Kamraternas förtjänstmedalj i
eould. En del, från poängtävlingar
och klubbmästerskap erövrade pri-

ser utdelades dessutom. De av hr

Rothenberg uppsatta flitpriserna
tilldelades Erik Larsson, Rob. Kron-
berg och Evald Persson.
Från sällskapets äldre medlem

mar och andra iniwresserade ankom
under kvällens lopp ett tiotal tele-
gram.

G. W.

 

TBOLLSKÄNGO
öp- & Hoppskor
Prima engelskt fabrikat.

Husqvarna  Fabrikslager,
Södra Hamngatan 33.   
 

 

KJELLENS

RAKSALONG

SÖDRA ALLÉGATAN 2 B.

REKOMMENDERAS.  
 

I. F. Kamraternas styrelse 1921:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780,

bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222.

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

Södra Vägen 26, tel. 16018.

Sekreterare: Gösta Lundquist, bostad Ö.
Hamngatan 24, tel. 2986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-

landsgatan 1, tel. 15242.

v. Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, tel. 2986.

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, tel. 18399.

v. Kassör: Adolf Forsberg, bostad Risås-

gatan 20, tel. 13224.

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, tel.

6152.

Suppleanter: Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tel.

17253.

Jacob Schylander, bostad

Albogatan 23, tel. 3712.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon. 20456.

Ullevi, > 184536.

Kamratsällskapets styrelse 1921;

Ordf.: Adolf Forsberg.

Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordf.: Th. Mellgren.

Sekr.: O. Corneliusson.

Intendent: C. O. Johansson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 7
 

1) VII-laget, poäng 4 (6—1). 2)

VI-laget, p. 2 (3—5). 3) IV-laget, p.

0 (3—6).

Juniorklassen.

Somvi f. n. ha inte mindre än 8
juniorlag, insåg F. S. att det skulle
vara en ren omöjlighet att låta des-
sa spela mot varandra, som i en
vanlig handicapserie. Man måste ju

först och främst få en väldig massa
matcher och att sedan kunna be-
stämma en rättvist fördelad handi-

cap, hör sannerligen inte till det lät-
taste man kan få i uppdrag. Man

löste den gordiska knuten helt en-

kelt genomatt låta lagen först spela
en utslagstävlan. Där de hoppara-
des på följande sätt:
IV mot VI. 4:an vann med 2—0 cef-

ter förlängdtid.

11 mot VII. 3:an segrade med 3—0.

II mot V. IT segrade med 7—0.

I Juniorlaget stod över utan spel,
4å 8:de juniorlaget ej kunde samla

sitt lag.
Till handicapserien kvarstod alltså

I. II, III och IV:de lagen. Denna
lämnade följanderesultat:

I slog II med 2—1. (IT:an hade 1

måls handicap.)

I slog IT med 7—2.
måls handicap.)

I slog IV med 6—-4.

måls handicap.)
TI slog IV med 6—2.

måls handicap.)

III slog IV med 5—2.

I måls handicap.)
I sp. oavgej. med III. 2—2.
hade 2 måls handicap.)

(IIT:an hade 2

(IV :an hade 4

(IV :an hade 2

(IV :an hade

IIT :an

Poängställningen blev:

1) I, p. 6 (15-—7). 2) IT, p. 3 (9J—
6). 3) ITIL, p. 3 (9—11).

&«

Siffrorna inom parentes ange
målkvoten. Intressant är att se, hur
1:sta juniorlaget gjort 15 mål, men
inte släppt in ett enda. Samtliga
minusmål ha tillkommit genom

handicapen. Onekligen en bra pre-
station.

Samtliga tävlingar ha gått väl i
lås utan mankemang, och domare-

kallet har skötts på ett tillfreds-
ställande sätt av föreningens egna

medlemmar, såsom hrr Mellberg, C:'

O. Johansson, B. Henning m. fl. Vi
hoppas dessa tävlingar ytterligare
bidragit till att stärka kamratkäns-
lan och det goda samarbetet lagen
emellan, samtidigt som de utgjort
en god träning för kommandestri-
der på den gröna mattan.

E. S.

kd. tirar sitt 10-årsjubileum.
Söndagen den 25 sept., tioårsda-

cen av Kamratsällskapets tillvaro,

höll nämnda sällskap sin jubileums-
fäst å Lorensberg. Något över
trettio medlemmar hade hörsammat
kallelsen, därav ett par stycken av
dem, som voro med, då sällskapet
stiftades. Jubileumsfästen präglades
av den allra bästa stämning, och

den charmanta supeén avåts under

2od och lagom cordial stämning.

Forsberg, sällskapets ”old man”
och allt i allo, redogjorde i ett icke

allt för långt tal om sällskapets till-

komst och uppväxt samt marschen

framåt mot tioårsdagen. I anledning

av jubileet har av sällskapets instif-

tats ett förtjänstmärke, vilka vilka

nu för första gången utdelades till

styrelseledamöterna A. S. Forsberg,
Gunnar Wahlgren och Gösta Wahl-

eren samt till de mest och fram-

oånesrikast aktiva: Adolf Johans-

son, Werner Magnusson, Oscar

Svensson, Josef Holsner, Erik Sö-

derbom, Evald Persson, Rob. Kron-

berg och Erik Larsson. Forsberg
erhöll dessutom för sitt enastående
vackra arhbete bland idrottsmännen
I. F. Kamraternas förtjänstmedalj i
eould. En del, från poängtävlingar
och klubbmästerskap erövrade pri-

ser utdelades dessutom. De av hr

Rothenberg uppsatta flitpriserna
tilldelades Erik Larsson, Rob. Kron-
berg och Evald Persson.
Från sällskapets äldre medlem

mar och andra iniwresserade ankom
under kvällens lopp ett tiotal tele-
gram.

G. W.

 

TBOLLSKÄNGO
öp- & Hoppskor
Prima engelskt fabrikat.

Husqvarna  Fabrikslager,
Södra Hamngatan 33.   
 

 

KJELLENS

RAKSALONG

SÖDRA ALLÉGATAN 2 B.

REKOMMENDERAS.  
 

I. F. Kamraternas styrelse 1921:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780,

bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222.

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

Södra Vägen 26, tel. 16018.

Sekreterare: Gösta Lundquist, bostad Ö.
Hamngatan 24, tel. 2986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-

landsgatan 1, tel. 15242.

v. Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, tel. 2986.

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, tel. 18399.

v. Kassör: Adolf Forsberg, bostad Risås-

gatan 20, tel. 13224.

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, tel.

6152.

Suppleanter: Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tel.

17253.

Jacob Schylander, bostad

Albogatan 23, tel. 3712.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon. 20456.

Ullevi, > 184536.

Kamratsällskapets styrelse 1921;

Ordf.: Adolf Forsberg.

Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordf.: Th. Mellgren.

Sekr.: O. Corneliusson.

Intendent: C. O. Johansson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 7
 

1) VII-laget, poäng 4 (6—1). 2)

VI-laget, p. 2 (3—5). 3) IV-laget, p.

0 (3—6).

Juniorklassen.

Somvi f. n. ha inte mindre än 8
juniorlag, insåg F. S. att det skulle
vara en ren omöjlighet att låta des-
sa spela mot varandra, som i en
vanlig handicapserie. Man måste ju

först och främst få en väldig massa
matcher och att sedan kunna be-
stämma en rättvist fördelad handi-

cap, hör sannerligen inte till det lät-
taste man kan få i uppdrag. Man

löste den gordiska knuten helt en-

kelt genomatt låta lagen först spela
en utslagstävlan. Där de hoppara-
des på följande sätt:
IV mot VI. 4:an vann med 2—0 cef-

ter förlängdtid.

11 mot VII. 3:an segrade med 3—0.

II mot V. IT segrade med 7—0.

I Juniorlaget stod över utan spel,
4å 8:de juniorlaget ej kunde samla

sitt lag.
Till handicapserien kvarstod alltså

I. II, III och IV:de lagen. Denna
lämnade följanderesultat:

I slog II med 2—1. (IT:an hade 1

måls handicap.)

I slog IT med 7—2.
måls handicap.)

I slog IV med 6—-4.

måls handicap.)
TI slog IV med 6—2.

måls handicap.)

III slog IV med 5—2.

I måls handicap.)
I sp. oavgej. med III. 2—2.
hade 2 måls handicap.)

(IIT:an hade 2

(IV :an hade 4

(IV :an hade 2

(IV :an hade

IIT :an

Poängställningen blev:

1) I, p. 6 (15-—7). 2) IT, p. 3 (9J—
6). 3) ITIL, p. 3 (9—11).

&«

Siffrorna inom parentes ange
målkvoten. Intressant är att se, hur
1:sta juniorlaget gjort 15 mål, men
inte släppt in ett enda. Samtliga
minusmål ha tillkommit genom

handicapen. Onekligen en bra pre-
station.

Samtliga tävlingar ha gått väl i
lås utan mankemang, och domare-

kallet har skötts på ett tillfreds-
ställande sätt av föreningens egna

medlemmar, såsom hrr Mellberg, C:'

O. Johansson, B. Henning m. fl. Vi
hoppas dessa tävlingar ytterligare
bidragit till att stärka kamratkäns-
lan och det goda samarbetet lagen
emellan, samtidigt som de utgjort
en god träning för kommandestri-
der på den gröna mattan.

E. S.

kd. tirar sitt 10-årsjubileum.
Söndagen den 25 sept., tioårsda-

cen av Kamratsällskapets tillvaro,

höll nämnda sällskap sin jubileums-
fäst å Lorensberg. Något över
trettio medlemmar hade hörsammat
kallelsen, därav ett par stycken av
dem, som voro med, då sällskapet
stiftades. Jubileumsfästen präglades
av den allra bästa stämning, och

den charmanta supeén avåts under

2od och lagom cordial stämning.

Forsberg, sällskapets ”old man”
och allt i allo, redogjorde i ett icke

allt för långt tal om sällskapets till-

komst och uppväxt samt marschen

framåt mot tioårsdagen. I anledning

av jubileet har av sällskapets instif-

tats ett förtjänstmärke, vilka vilka

nu för första gången utdelades till

styrelseledamöterna A. S. Forsberg,
Gunnar Wahlgren och Gösta Wahl-

eren samt till de mest och fram-

oånesrikast aktiva: Adolf Johans-

son, Werner Magnusson, Oscar

Svensson, Josef Holsner, Erik Sö-

derbom, Evald Persson, Rob. Kron-

berg och Erik Larsson. Forsberg
erhöll dessutom för sitt enastående
vackra arhbete bland idrottsmännen
I. F. Kamraternas förtjänstmedalj i
eould. En del, från poängtävlingar
och klubbmästerskap erövrade pri-

ser utdelades dessutom. De av hr

Rothenberg uppsatta flitpriserna
tilldelades Erik Larsson, Rob. Kron-
berg och Evald Persson.
Från sällskapets äldre medlem

mar och andra iniwresserade ankom
under kvällens lopp ett tiotal tele-
gram.

G. W.

 

TBOLLSKÄNGO
öp- & Hoppskor
Prima engelskt fabrikat.

Husqvarna  Fabrikslager,
Södra Hamngatan 33.   
 

 

KJELLENS

RAKSALONG

SÖDRA ALLÉGATAN 2 B.

REKOMMENDERAS.  
 

I. F. Kamraternas styrelse 1921:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780,

bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222.

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

Södra Vägen 26, tel. 16018.

Sekreterare: Gösta Lundquist, bostad Ö.
Hamngatan 24, tel. 2986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-

landsgatan 1, tel. 15242.

v. Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, tel. 2986.

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, tel. 18399.

v. Kassör: Adolf Forsberg, bostad Risås-

gatan 20, tel. 13224.

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, tel.

6152.

Suppleanter: Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tel.

17253.

Jacob Schylander, bostad

Albogatan 23, tel. 3712.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon. 20456.

Ullevi, > 184536.

Kamratsällskapets styrelse 1921;

Ordf.: Adolf Forsberg.

Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordf.: Th. Mellgren.

Sekr.: O. Corneliusson.

Intendent: C. O. Johansson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 7
 

1) VII-laget, poäng 4 (6—1). 2)

VI-laget, p. 2 (3—5). 3) IV-laget, p.

0 (3—6).

Juniorklassen.

Somvi f. n. ha inte mindre än 8
juniorlag, insåg F. S. att det skulle
vara en ren omöjlighet att låta des-
sa spela mot varandra, som i en
vanlig handicapserie. Man måste ju

först och främst få en väldig massa
matcher och att sedan kunna be-
stämma en rättvist fördelad handi-

cap, hör sannerligen inte till det lät-
taste man kan få i uppdrag. Man

löste den gordiska knuten helt en-

kelt genomatt låta lagen först spela
en utslagstävlan. Där de hoppara-
des på följande sätt:
IV mot VI. 4:an vann med 2—0 cef-

ter förlängdtid.

11 mot VII. 3:an segrade med 3—0.

II mot V. IT segrade med 7—0.

I Juniorlaget stod över utan spel,
4å 8:de juniorlaget ej kunde samla

sitt lag.
Till handicapserien kvarstod alltså

I. II, III och IV:de lagen. Denna
lämnade följanderesultat:

I slog II med 2—1. (IT:an hade 1

måls handicap.)

I slog IT med 7—2.
måls handicap.)

I slog IV med 6—-4.

måls handicap.)
TI slog IV med 6—2.

måls handicap.)

III slog IV med 5—2.

I måls handicap.)
I sp. oavgej. med III. 2—2.
hade 2 måls handicap.)

(IIT:an hade 2

(IV :an hade 4

(IV :an hade 2

(IV :an hade

IIT :an

Poängställningen blev:

1) I, p. 6 (15-—7). 2) IT, p. 3 (9J—
6). 3) ITIL, p. 3 (9—11).

&«

Siffrorna inom parentes ange
målkvoten. Intressant är att se, hur
1:sta juniorlaget gjort 15 mål, men
inte släppt in ett enda. Samtliga
minusmål ha tillkommit genom

handicapen. Onekligen en bra pre-
station.

Samtliga tävlingar ha gått väl i
lås utan mankemang, och domare-

kallet har skötts på ett tillfreds-
ställande sätt av föreningens egna

medlemmar, såsom hrr Mellberg, C:'

O. Johansson, B. Henning m. fl. Vi
hoppas dessa tävlingar ytterligare
bidragit till att stärka kamratkäns-
lan och det goda samarbetet lagen
emellan, samtidigt som de utgjort
en god träning för kommandestri-
der på den gröna mattan.

E. S.

kd. tirar sitt 10-årsjubileum.
Söndagen den 25 sept., tioårsda-

cen av Kamratsällskapets tillvaro,

höll nämnda sällskap sin jubileums-
fäst å Lorensberg. Något över
trettio medlemmar hade hörsammat
kallelsen, därav ett par stycken av
dem, som voro med, då sällskapet
stiftades. Jubileumsfästen präglades
av den allra bästa stämning, och

den charmanta supeén avåts under

2od och lagom cordial stämning.

Forsberg, sällskapets ”old man”
och allt i allo, redogjorde i ett icke

allt för långt tal om sällskapets till-

komst och uppväxt samt marschen

framåt mot tioårsdagen. I anledning

av jubileet har av sällskapets instif-

tats ett förtjänstmärke, vilka vilka

nu för första gången utdelades till

styrelseledamöterna A. S. Forsberg,
Gunnar Wahlgren och Gösta Wahl-

eren samt till de mest och fram-

oånesrikast aktiva: Adolf Johans-

son, Werner Magnusson, Oscar

Svensson, Josef Holsner, Erik Sö-

derbom, Evald Persson, Rob. Kron-

berg och Erik Larsson. Forsberg
erhöll dessutom för sitt enastående
vackra arhbete bland idrottsmännen
I. F. Kamraternas förtjänstmedalj i
eould. En del, från poängtävlingar
och klubbmästerskap erövrade pri-

ser utdelades dessutom. De av hr

Rothenberg uppsatta flitpriserna
tilldelades Erik Larsson, Rob. Kron-
berg och Evald Persson.
Från sällskapets äldre medlem

mar och andra iniwresserade ankom
under kvällens lopp ett tiotal tele-
gram.

G. W.

 

TBOLLSKÄNGO
öp- & Hoppskor
Prima engelskt fabrikat.

Husqvarna  Fabrikslager,
Södra Hamngatan 33.   
 

 

KJELLENS

RAKSALONG

SÖDRA ALLÉGATAN 2 B.

REKOMMENDERAS.  
 

I. F. Kamraternas styrelse 1921:
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GÖTEBORG

 

N:o 11
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA November 1921

  

Den ståtliga Kamratpokalens 10-åriga vandring.

Ett apropå till årets snöpligt inställda mästerskapsfinal.

År 1904 uppsattes av Konsul Isaac

Westergren, för tävlan mellan Sveri-

I. F. K.-kretsar, det

och ståtliga vandringspris

i fotboll vars bild pryder detta med-

lemsblad.

ges samtliga

dyrbara

Vi- skola härnedan i korthet be-

skriva vår insats i pokalens historia.

År 1903, således i vår förenings

gröna ungdom, anmälde vi ett lag i

Det låg

i luften bland pojkarna

från Annedal, varest nästan samtli-

ga av

tävlingen om detsamma.

spänning

föreningens medlemmarpå

den tiden hade sin hemvist. En stor

del av ”gänget” ansågo att vi vore

för tidigt ute, det blir storsmockan

resonerade man, och som dessutom

ekonomien ej var så värst glänsan-

de, ansågo de flesta att vi tagit vat-
ten över huvudet. Vi blevo lottade
att spela första matchen i Karlstad
mot därvarande kamratkrets, och
det. gällde sålunda att skrapa ihop

respengartill ”pojkarne”. Som en-
tusiasmen och offervillighetenallt-

ifrån början varit vår förenings

starka sida igångsattes allmän ”sal-
ning” med resultat, att rätt så
mänga både 25- och 50-öringar, ja,
till och med ”krischor” inhöstades
för ändamålet, oaktat många av de

ädla givarne både riskerade och i

mångafall nog blevo ”luggade av

morsan”', till tack för åderlåtningen

på veckopenningen. Debutens resul-

 
tat blev en god lön för ansträng-

ningarne. Vårt lag lyckades nämli-

gen segra med 3 mål mot 2, matchen

blev sålunda vår första ”vietoria””

på främmande bana. Vårlyckas sol

förmörkades dock åtskilligt efter

följande match, det var Köpings-

kretsen som i Örebro tilltufsade

” med 5 mål mot 2.”de våra” Vårt

tills dato sista besök i

”Skomakaresta”n”

ingalunda någon anledning för oss

till förhävelse.

första och

blev således

Är 1906 försökte vi ånyo vår lyc-

ka och lyckades också kliva ett

pinnhål högre på vägen till en

plats i solen. Karlstad avfärdades

tämligen smärtfritt på egen plan

med 8 mål mot 1.. Även ”Smetuna”

fingo bita i det sura äpplet, resultat

4—-2 till vår favör vid match i Eskil-

stuna. Vi voro således för första

gången uppe i finalen, vilken spela-

des mot Stockholmskretsen på gam-

la Idrottsparken i Stockholm. Debu-

ten i IKungl. Huvudstaden blev näs-

tan pannkaka. Stockholmspressen

var också rätt så omild i kritiken,

vilket för övrigt ej var mycket att

undra på, 3—--10 såg ju inte vidare

vackert ut. Vi tröstade oss med att

vägen till segrar går genom neder-

lag, vilket påstående ju ävenledes

för vårt vidkommande har besannat

Det

match i Stockholm förde våra fär-

sig. lag som vid vår första

ger, bestod av följande spelare, från

mål till v.-y.: O. Rasmusson, E. Mey-

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01921, 2020 IFK Göteborg.
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tan pannkaka. Stockholmspressen

var också rätt så omild i kritiken,

vilket för övrigt ej var mycket att

undra på, 3—--10 såg ju inte vidare

vackert ut. Vi tröstade oss med att

vägen till segrar går genom neder-

lag, vilket påstående ju ävenledes

för vårt vidkommande har besannat

Det

match i Stockholm förde våra fär-

sig. lag som vid vår första

ger, bestod av följande spelare, från

mål till v.-y.: O. Rasmusson, E. Mey-
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2 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLA D

er, Nils Andersson, Valter Lidén.

Ernst Johnsson, Knut Holmgren,

Harry Hellberg, Carl Ekman, OC.

Anderson, Verner Jansson, Arvid

Fagrell.

År 1907

med 6 mål mot2.

samma öde, 2 mål mot 1, men Eskil-

avfärdades Uddevalla

Norrköping rönte

stuna behagade, i semifinalen, vil-

ken spelades i Eskilstuna, taga re-

vaneh för föregående års nederlag,

resultat + mål mot 3, baklänges.

År 1908, vilket år vi för första

gången blevo svenska mästare, mar-

scherade vi över Eskilstuna och

Norrköping till finalen, som spela-

des mot Stockholhmskretsen i Stock-

holm. Som fyra av våra bästa spe-

lare samtidigt representerade Sveri-

ge vid federationsmath i London,

och vi ej lyckades få matehen upp-

skjuten, blev resultatet nederlag:

2—5.

År 1909 vi för första
gängen rista vårt namn på pokalen.

Semifinalen mot Norrköping blev en

seger med 10 mål mot1.

spelades i

lyckades

Finalen

Göteborg på gamla

Idrottsplatsen mot Gävle och segern

hembars av

mot 2.

>de kristne med 3 mål

År 1910 lyckades vi få vår andra

inteckningi priset. Finalen spelades

i Norrköping och ändade med neder-

lag för oss, men som Pekingborna

använt en icke kvalificerad spelare,

fingo de finna sig i omspel, vilket

ägde rum på Walhalla. Vi togo ris-

ken av att försöka slå två flugor i

en smäll och annonserade densamma

som final i Kamratmästerskapet och

semifinal i Svenska Mästerskapet.

utföll lyekligt och vi

rätt så överlägsen seger

Svenska Mäster-

Försöket

vunno en

med 7 mål mot 1.

skapet lyckades vi ävenledes hemfö-

ra, för andra gången, och blevo så-

ledes detta år dubbelmästare.

År 1911 åkte vi lätt och ledigt upp

i semifinalen, i vilken vi mötte

Stockholm hemma på vår mammas

eller närmare bestämt Wal-

Här för vår del

inte mycket, men lite, 0—1.

gata,

halla. vankades

stryk,

Vi borde hava vunnit på poäng för

bästa arbete och stil, men som box-

ningen på den tiden ej var introdu-

cerad i Gamla Sweden, hade man ej

kläm på poängberäkningen, utan vi

fingo finna oss i vårt öde. Norrkö-

ping gjorde oss senare den tjänsten

att i finalen slå Stockholm, vilket

senare visade sig ha avgörande be-

tydelse för pokalens öde.

År 1912 lyekades vi taga revaneh

på rödtröjorna, vilka vii finalen,

som spelades hemma, besegrade med

4 mål mot 2.

År 1913 besegrade vi först Halm-

stad med 13 mål mot 0, i Göteborg.

I Malmöslogo vi därvarande ”kam-

rater” med 9 mål mot 0. I finalen

som spelades i Göteborg mot Stock-

holm, vunno vi ledigt och lätt med

4 mål mot noll. Pokalen hade nu

”vandrat”” i 10 år med resultat att

Stockholm <erövrat densamma 4

gånger, Göteborg lika många gång-

er samt Eskilstuna och Norrköping

vardera en gång.

För att avgöra vad den eftersträ-

vansvärda ”bunken” skulle defini-

tivt hamna måste således Stocknolm

och ”de våra” mötas i en avgörande
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finalmateb. Denna som ägde rumi

Stockholm den 21 juli år 1914 sluta-

de med 3 mål mot 0 till vår favör,

och blevo vi således för alltid ägare

till pokalen.

Det lag somi sista matehen förde

våra färgertill seger bestod av föl.

Jande spelare: John Carlsson, Val.

dus Lund, Henning Svensson, tiust.

Magnusson, Konrad Törnqvist, Knut

Holmgren, John Olsson, Caleb Schy-

lander, Erik Börjesson, Erik Hjelm

och Arthur Lundin. S. R.

Distriktsmästerskapet i fotboll

Som vanligt hade denna tävling
blivit uppskjuten, och först den 23
okt. bestämdes att semifinalen skul-
Ic äga rum. Vädrets makter visade

emr-llertid sin onrådigaste uppsyn,
och Kung Bore gjorde den första vi-
siten härnere. Inför utsikten att få
spela en veritabel vattenpollomatehi

spösörja på Ullevis bana, reagerade
t. o. m. den mest inbitne fotbollsvän.

Varför matehen uppsköts till den
30 okt Då de blåvita gossarna
mötte

Örgryte.

Även här måste båda lagen ställa

upp med Ätskilliga reserver, på
oerund av en samtidigt i Stockholm

pågående match mellan Svenska
Mästarna Eskilstuna-Kamraterna 0.”

det uttagna federationslaget mot
Ungern och Tjeckoslovakien. I

”landslaget ” deltogo från vår före

ning Murren, Hjelm och BFiserman.

Öreryte hade fått släppa till Alb.
Andersson, Liljenberg och Nils Lars-

sen, varförutom Clarck fick hjälpa
E:tuna. Som de rödblå dessutom
saknade Friberg och vi Borsén, blev
det många luckoratt fylla.
Det blev alltså en kraftmätning

mellan ”reserverna”” och glädjande
nog visade våra coming men gott
ery. De öppnade genast en livlig

skottlossning mot Zanders bur, vars
innandömen vittjades inte mindre
än 5 gånger. Rydberg var ”artille-
ri ””-ehef och noterade 3 fullträff,
under det Sven Johansson och Carl

Andersson delade resten. Örgryte
fick genom Klingström ett mål. Slut-

resultat alltså 5—21.
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GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 3

För att vara rättvisa skola vi 2e-

nast erkänna att segern var något

för stor. Våra gamla motståndare

hadei stort sett lika mycket av spe-
let ute på planen, skillnaden låg i

ferwardskedjorna, av vilka vår var

betydligt effektivare. De rödblås
backar voro ju inte heller någon

oöverstiglig mur.

Spelare: Wenzel, Lund, Svensson,
Herry Olsson, Törnqvist, Karl Jo-

hansson, Gillis Andersson, Rydberg,
Carl Andersson, MNandström, Sven

Johanson.

Finalen

spelades den 13 november. Ullevis
plan var betäckt av ett tunt snöla-
ocr och termometern stod nära frys-
punkten, då våra mannarställde
upp till spel mot

Fässberg.

Det blev en, så gott de abnorma

väderleksförhållandena tillät, rivan-
de mateh, där Fässbergspojkarna
sannerligen inte lågo på latsidan,
utan gåvo de våra en hel del att gö-
ra. Vid halvtid var ställningen 1—0
för vår ungdomliga elva, ty även

denna gång, för tredje gångeni
sträck, var laget reservmängt. Bor-

sén fortfarande sjukskriven, och

Murren, Hjelm och FBiserman långt
nere i det tjeckoslovakiska rikets
huvudstad, Prag, tillsammans med
en del andra fotbollsspelande yng-
lingar, för att i någon mån försöka

reparera Moder Sveas något skamfi-
lade prestige inom denna idrott, i

landsmatchen Sverige—Tjeckoslova-
kien.

Den andra halvleken gjorde Carl

Andersson sitt och vårt andra mål,
men det kunde varit flera, om man
gjort sitt yttersta. Varje liten chan-

se skall tillvaratagas, och allra
minst får man slarva bort upplagda

tillfällen, det tyder på bristande
ambition.
Fässberg fick ett mål som lön för

sin möda, varför målövervikten

blev så knapp som möjligt: 2—1.
Det var vårt 5:te Distriktsmäster-
skap. De nyvordne D. M. heta:
Wenzel, Lund, Svensson, Harry

Olsson, Törnqvist, Karl Johansson,
Gillis Andersson, Rydberg, Carl An-
dersson, Sandström, Sven Johans-
son.

Detta var den tredje segern på li-
ka många matcher, vilket i och för
sig inte är så märkvärdigt, eller nå-
gon anledning att förhäva sig över.
Mende ha vunnits medinslag av en

hel del ungdomar, som förstärkt värt
oamla säkra garde, och visat att

bland våra reserver finnes ämnen,
som under Brodys insiktsfulla led-
ning, en dag komma att hedra sin

förening och dess färger. Man bör-

jar redan få se frukterna av vårträ-
nares arbete i det tysta. Ännu ha de
inte mognat, men snart ... Gamla

I. F. K. hehöver inte sörja för fram-

tiden, om inte alla teckenslå fel.

En välgörenhetsmatch

arrangerades i all hast den 9 okt.,'
till förmån för de arbetslösa i Göte-
borg, mellan vår förening och

G. A. I. S.

å Ullevi. Som federationsmatcechen
mot Danmark samma dag spelades i
Kungl. Huvudstaden, måste vi und-
vara några av våra bästa spelare,
liksom de grönsvarta. Det blev allt-
så tillfälle för de yngre förmågorna
att träda fram i rampljuset, förlåt
dagsljuset, och de skiljde sig med
heder från uppdraget.
Det vart en ganska pigg och trev-

lig match, så med tanke på det be-
hjärtansvärda ändamålet, är det in-
te annat än beklaga, att publiksiff-
ran ej blev så imponerande. I första
halvleken tog Gais ledningen (0—1)
efter rätt jämnt spel, menslutet visa-
de ett starkt spel från de våras sida,
som nu utjämnade och slutligen bär-
gade hem vinsten, taek vare Carl
Andrea. Facit sålunda 2—1.

I denna mateh deltogo ett par av
våra mest lovande yngre män, Ryd-
berg och Sandström, vilka återbör-
dats till fädernestaden efter en
längre tids tjänstgöring i Rikets och
Kronans tjänst. Trots bristande

träning stack lejonklon fram, båda

visade ett intelligent, smidigt spel,
och särskilt Rydberg frapperade 2e-

nom sina fina utlägg till Sven Jo-

hansson, som säkerligen hade en av

sina tacksammaste dagar.

Gais hade reserver för Hillén,

Nils Karlsson, Alb. Olsson och Wen-

zel. Våra pojkar gingo till verket
utan Murren, IHjelm och Borsén.

Uppställning: Wenzel, Lund, Svens-

son, Cuällis Andersson, Törnqvist,

Karl Johansson. Sven Johansson,

Rydberg, Carl Andersson, MNand-
ström, Erik Andersson.

Hard.

Från smålagens horisont.
Det är en längre tid sedan vi möt-

tes under denna rubrik. Andra stör-
re evenemang ha krävt utrymme

och plats, men ””smålagen” ha dock

irvte blivit helt förbigångna. Göte-
borgs-Serien och TMHandiecap-tävling-
arna ha tidigare fått sitt kapitel, för
att nämna några exempel, så det
har företrädesvis varit matcher av
mera vänskaplig karaktär, som kom-
mit litet i skymundan. Det kan hel-
ler inte vara någon idé att belamra

en eller ett par sidor i Medlemsbla-
det med torra matchresultat, för
föreningens 15—16 lag. Med an-
dra ord, vi ha fått inrikta oss på,
att i stora drag skildra de verkliga
tävlingar, vari våra många förhopp-
ningsfulla ”telningar” gjort sin

större eller mindre insats. TI stället
skola vi vid årets slut återkomma
med cen översikt över säsongen och

dess facit.
En match, som förtjänar ett om-

rämnande, är B-lagets mot

 

Jonsered.

De senare ha som bekant haft allas.

vår ”Börje” till läromästare, och
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han har ”drillat” pojkarna i som-

mar på sitt eget manér. Följderna

hörjade snart visa sig och flera

vackra framgångar noterades. Så
kom då kampen mot de våra den 16
okt. I brist på annat fick denna ut-
kämpas på Heden, som nog inte på
länge varit kringgärdad av en så

talrik åskådarmassa. Anledningen

kanske ej är så svår att utfundera.

B-laget hade Wenzel i mål, då

Skoglund fått förhinder. Gillis An-

dersson eick ece.-f. i Carl Anderssons

frånvaro och Sandström h.-i. I öv-

riot inga förändringar. Jonsered ha-

de silt starkaste lag med ”Sveriges

center” i — centern.
Matchen blev hård och jämn. Sä-

kerligen en av de bästa, som spelats

på denna tuviga, ojämna mark. Våra

bakre försvarslinjer bevisade sin

orubblighet, trots Börjessons listiga

och försåtliga försök att kollra bort

dem. Forwards däremot hade det

litet trassligt, och fingo aldrig igång

rågot verkligt samspel, med kontak-

ten pojkarna emellan var det si och

Jonsered var ett gott och trevligt
lag, med framtiden för sig, som vi

av allt hjärta önska ett: ”lycka
till!” Försvaret var pålitligt. halv-

backarna, med c.-h.-b. mest framträ-

dande, fyllde sina platser, och for-

wardskedjan fick stil och prägel

översitt spel, tack vare ”den store

eentern ”. Gamle  ”Börje” visade
"de tvivlarom”” sin gamla välkända

provkarta, från sina härliga utlägg
till yttrarna, sina fint beräknade
passningar till innerkamraterna, sin
överlägsna behärskning över hollen

1 alla lägen, till anfallets slutpunkt:
målskotten, som fortfarande komma

skarpt och överraskande.
Det var en upplevelse även för

vår gode Mr. Brody. Fråga honom

vad han tyckte om det, får Ni höra!
Alltnog, nollan hölls på båda sidor,

med en enighet som var rörande.

Nåja. det kanske var bäst, om det
skall bära namn av ”vänskaps-
match”, vilken ibland något missvi-

sande etikett, denna gång var fullt

på sin plats.

Hard.

ETT TACK!

Till vänner och kamrater framfö-

res härmed mitt hjärtliga tack för
den storartade gåvan som jag med
anledning av min 30-årsdag hade
nöjet mottaga.

Henning Svensson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Efterskörd av höstens idrott.
Ur »Peckas» kvarlämnade skrifter.

Seger över Västergötland.

Även i år hade Göteborg fått

nöjet att arrangera idrottsmatehen

mellan Göteborg och Västergötland.

Ett ganska tacksamt uppdrag, både

väder och publik voro tävlingsar-

rangörerna nådiga, de senaretill ett

antal av 800 själar, vadan ett, om

än obetydligt, överskott för en

gångs skull kunde konstateras vid

en allmän idrottstävling.

Trots en del stora namns frånva-

ro, Backman, Söderbom, Pytta Jans-

son och Tirre stavhoppare, bjödo

tävlingarne på icke så litet av in-

tresse och ”nervpirrende”” moment.

Västgötapojkarna voro idel trev-

liga och gemytliga prissar att um-

Och idrottsmän som san-

”»

gås med.rt

nerligen inte behöva skämmas för

sig. Tage Eriesson t. ex. en pojke

som klev i väg sina 14 meter i tre-

steg, och kan kommaännu längre,

enligt eget påstående ända till

Mexico. Synd för vår hopparetrupp!

Björnstarka Nolén slängde discus
bättre än de andra. ”Hellaslasse””,

det stora namnet, tog utan besvär

hem både 100, 400 och stafettlöpnin-

gen.

Egentligen voro göteborgarne in-

te mycket att skryta med, och kun-
de säkerligen gjort ett par poäng

mera omviljan riktigt hade funnits.

Bengtsson gjorde dock ett ut-

märkt arbete på 5000 m. Magnus-

son och Larsson får snart börja se

upp, om inte de önska se Bengtssons

ryggtavla före sig i mål allt för of-

ta.

Det gick dock lyckligt till slut,

tack vare en massa 2:dra och 3:dje

priser. Med sex segrar, två 2:dra

och ett 3:dje pris blev Västergöt-

land slaget av Göteborg som vann

fem segrar, nio 2:dra och nio 3:dje

priser.

Efter tävlingarne släpptes västgö-

tapojkarna helt allena att intaga en

välbehövlig måltid. Det hade nog

varit på sin plats att Göteborgs Di-

strikt litet mera uppmärksammat si-

Hoppas att det i detta

till ett kom-

na gäster.

avseende bättrar sig

mande år.

Örgrytes internationella.

I och med Örgryte Internationella

tävlingar den 25 sept. tog såväl

idrottsmän som åskådare avsked av

det för utställningens skull döds-

dömda Walhalla. Publiken hade

mycket talrikare än vanligt infunnit

sig, över 4,000 personer bevittnade

de vackra tävlingarna, säkerligen

ditlockade kanske i första hand av

den anledning att detta varsista

gången idrottstävlingar höllos på

den gamla hedervärda idrottsplat-

sen, 1 andra hand väl för att få se

engelsmannen Mountains kamp mot

och de andra svenska

Tråkigt nog uteblev

spännande slutspurt som vän-

tats, då Montain utgick 250 meter

Lundgren

förmågorna.

den

från mål. Strax förut hade engels-

mannen sprungit 400 meter ochsla-

git Weijnart, varför han icke gick i
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länge varit kringgärdad av en så

talrik åskådarmassa. Anledningen

kanske ej är så svår att utfundera.

B-laget hade Wenzel i mål, då

Skoglund fått förhinder. Gillis An-

dersson eick ece.-f. i Carl Anderssons

frånvaro och Sandström h.-i. I öv-
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"de tvivlarom”” sin gamla välkända

provkarta, från sina härliga utlägg
till yttrarna, sina fint beräknade
passningar till innerkamraterna, sin
överlägsna behärskning över hollen
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målskotten, som fortfarande komma
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Det var en upplevelse även för
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land med ett andra hårt lopp. Även

5,000-metersloppet blev en

tävlan mellan de båda göteborgarne

vacker

Bengtsson från Örgryte och Lars-

son från Kamraterna, vilka i sak-

nad av utombys konkurrens helt be-

härskade loppet. Den deltagande

engelsmannen March varalldeles ur

form och hamnade på tredje plats.

3enegtsson gjorde även denna gång

bort Kamratlöparen och fullbordade

loppet på sin hittills bästa tid, 15,59.

Tvåmilsloppet, vilket endast förmått

locka tre deltagare till start, av-

gjorde Mattsson till sin fördel och

vann nu för andra gången det å di-

stansen uppsatta vandringspriset.

De andra loppentilldrog sig icke

något särskilt av intresse. I stafett-

löpningen 4X100 meter tappade

Kamratmannen vid första växlingen

pinnen, varför laget gick miste om

en säker andraplacering.

I höjdhopp vann Jönköpings

Swahn för andra gången vandrings-

priset; i trestegshoppet klådde norr-

mannen Winne med ett par centime-

ter Pytta Jansson.

Det norska stavhopparfenomenet

Hoff fick till följd av bristande

konkurrens giva en solouppvisning i

den vackra idrottsgrenen. Norrman-

nen hoppade osedvanligt vackert

ledigt, utan ansträngning kla-

rande 375 em.

Dessutom förekommo en del täv-

lingar för skolynglingar och flickor,

vilka här icke uppräknas.

Voro tävlingarna såsom sådana

flotta, kan detsamma tyvärr icke sä-

gas om ledandet av desamma. Död-

punkterna voro för långa, och det

digra programmet hann icke genom-

föras förrän mörkret på allvar bröt

in.

och

Dessutom förekom, och förekom-

mer vid nästan varje tävling här,

att en massa icke funktionärer eller

deltagare

skymmande

tillåtas vistas på planen,

utsikten av de tävlan-

de.

Och ett allvarsord till de funktio-

närer som känna sig skyldiga: Röka

aldrig på planen, det verkar fult och

är icke alls i stil med idrottens strä-

van, att uppfostra ungdomtill ett

sunt och regelrätt levnadssätt.

På idrottsplatsinvigning.

Det var med en viss förväntan om

något storslaget som det från Göte-

borg nedsändes en större trupp

idrottsmän för att värdigt fira in-

vigningen av Falkenbergs nyanlag-

da idrottsplats. Och sannerligen

blev maninte litet smått perplex vid

anblieken av anläggningen, somi

sin storslagenhet överglänste nästan

allt av idrottsplatser i landsorten,

och i Göteborg f. n. Tyvärr voro ba-

norna ännu icke av den goda be-

skaffenhet att några glansprestatio-

ner kunde utföras. . Resultaten som

uppnåddes får av denna anledning

betecknas såsom mycket goda. I

dagspressen har ju förut så mycket

ordats om platsen och dess tillkomst

att det här skulle vara alldeles onö-

digt att repetera. Jag vill i stället

övergåatt med några ord skildra vå-

ra 1idrottsmäns

tävlingarnas förlopp.

Att något särskilt var i görningen

märktes redan vid vår ankomst till

den lilla idylliska staden. Många

hundra människor hade infunnit sig

för att hälsa de göteborgska idrotts-

männen välkomna. Genomden häck-

bildande massan anträddes färden

till hotellet, föregången av en ener-

mottagande samt
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oisk filmare, som med sin ”låda”

uppfångade en del välkändatyper.

Efter en god frukost bereddes till-

fälle för idrottsmännen att bese sta-

den och dess sevärdheter, av vilka

idrottsplatsen väl var av mest in-

tresse.

Invigningen av platsen tog sin

hörjan klockan 143 med regements-

musik och högtidstal, prolog och de-

filering, i vilken vårt och Örgrytes

standar väckte berättigat uppseen-

de. Själva tävlingarne gingo undan

så fort sig göra lät, vilket ändock

drog ganska bra ut på tiden. Göte-

borgarne dominerade och hemförde

av de 13 genarne icke mindre än 10

scgrar. Pytta Jansson tog på egen

hand hemtre första priser och blev

100 me-

ter blevo vi grundligt slagna av Fal-

kenbergslöparen FH. E. Nilsson, en

sprinter av ganska stora mått, i vars

sällskap våra verkade kolossalt små.

På 400 meter däremotlade vi beslag

på de

tävlingarnes bästa man. Å

fyra första platserna med

Kronberg som primus. Även å 1,500

meter visade sig Göteborg mycket

och

Hultin och Sjöberg som pristagare

borteliminerades fullständigt det öv-

riga fältet.

överlägset, genom Söderbom,

Dagens kanske bästa prestation

utförde Örgrytes allt mer och mer

lysande stjärna, Bengtsson, som på

15,04 tillryggalade -5,000 meter,

lämnande Erik Larsson ett trettio-

tal meter efter sig.

I hoppen

hem

och kasten plockades

en hel del, och det verkade

nästan som enkalldusch när Franks-

son blev besegrad i längdhoppet av
den framåtgående Halmstadsbon Y.
Johansson. Men Johansson bör vinn-
lägga sig om ett mera flärdfritt upp-
trädande på en idrottsplan.

I tävlingarne deltogo också en
större trupp flickor, men som kvinn-
lig idrott just icke är undertecknads
förtjusning ägnas den icke någon

större uppmärksamhet. Jag en-
dast noterade en Falkenbergsflickas

icke oäven stil i längdhopp (4,28)

samt denlilla förtjusande kruslocki-

ga göteborgskan Wanda Olofssons
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land med ett andra hårt lopp. Även

5,000-metersloppet blev en

tävlan mellan de båda göteborgarne

vacker

Bengtsson från Örgryte och Lars-

son från Kamraterna, vilka i sak-

nad av utombys konkurrens helt be-

härskade loppet. Den deltagande

engelsmannen March varalldeles ur

form och hamnade på tredje plats.

3enegtsson gjorde även denna gång

bort Kamratlöparen och fullbordade

loppet på sin hittills bästa tid, 15,59.

Tvåmilsloppet, vilket endast förmått

locka tre deltagare till start, av-

gjorde Mattsson till sin fördel och

vann nu för andra gången det å di-

stansen uppsatta vandringspriset.

De andra loppentilldrog sig icke

något särskilt av intresse. I stafett-

löpningen 4X100 meter tappade

Kamratmannen vid första växlingen

pinnen, varför laget gick miste om

en säker andraplacering.

I höjdhopp vann Jönköpings

Swahn för andra gången vandrings-

priset; i trestegshoppet klådde norr-

mannen Winne med ett par centime-

ter Pytta Jansson.

Det norska stavhopparfenomenet

Hoff fick till följd av bristande

konkurrens giva en solouppvisning i

den vackra idrottsgrenen. Norrman-

nen hoppade osedvanligt vackert

ledigt, utan ansträngning kla-

rande 375 em.

Dessutom förekommo en del täv-

lingar för skolynglingar och flickor,

vilka här icke uppräknas.

Voro tävlingarna såsom sådana

flotta, kan detsamma tyvärr icke sä-

gas om ledandet av desamma. Död-

punkterna voro för långa, och det

digra programmet hann icke genom-

föras förrän mörkret på allvar bröt

in.

och

Dessutom förekom, och förekom-

mer vid nästan varje tävling här,

att en massa icke funktionärer eller

deltagare

skymmande

tillåtas vistas på planen,

utsikten av de tävlan-

de.

Och ett allvarsord till de funktio-

närer som känna sig skyldiga: Röka

aldrig på planen, det verkar fult och

är icke alls i stil med idrottens strä-

van, att uppfostra ungdomtill ett

sunt och regelrätt levnadssätt.

På idrottsplatsinvigning.

Det var med en viss förväntan om

något storslaget som det från Göte-

borg nedsändes en större trupp

idrottsmän för att värdigt fira in-

vigningen av Falkenbergs nyanlag-

da idrottsplats. Och sannerligen

blev maninte litet smått perplex vid

anblieken av anläggningen, somi

sin storslagenhet överglänste nästan

allt av idrottsplatser i landsorten,

och i Göteborg f. n. Tyvärr voro ba-

norna ännu icke av den goda be-

skaffenhet att några glansprestatio-

ner kunde utföras. . Resultaten som

uppnåddes får av denna anledning

betecknas såsom mycket goda. I

dagspressen har ju förut så mycket

ordats om platsen och dess tillkomst

att det här skulle vara alldeles onö-

digt att repetera. Jag vill i stället

övergåatt med några ord skildra vå-

ra 1idrottsmäns

tävlingarnas förlopp.

Att något särskilt var i görningen

märktes redan vid vår ankomst till

den lilla idylliska staden. Många

hundra människor hade infunnit sig

för att hälsa de göteborgska idrotts-

männen välkomna. Genomden häck-

bildande massan anträddes färden

till hotellet, föregången av en ener-

mottagande samt

 

Per Magnusson
Lax- & Konservaffär

Telefon 8894.

REKOMMENDERAS.

Bazar Alliance 112.

  

oisk filmare, som med sin ”låda”

uppfångade en del välkändatyper.
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överlägsna seger å 60 meter. Det var

ju i alla fall en göteborgska, och då

så.

Efter tävlingarne hade den inbju-

dande föreningen anordnat en stör-

re fästmiddag i anledning av invig-

ningen, och allt artade sig att bliva

en trevlig kväll, men stämningen

stördes av att fyra av småklubbsre-

presentanterna i c k e voro tillsagda,

och ej heller förrän efter upprepa-

de påtryckningar inviterades. En

idrottsman är en idrottsman, och

borde som sådan ha samma förmå-

ner, som andra, även omdeicketill-

Under

höllos en massa tal, pri-

höra de stora klubbarna.

middagen

sande <:idrottsplatsens

frambringare, Rektor Malmgren,

samt idrott över huvud taget. Ef-

teråt trådde dansen, och många för-

tjusande Falkenbergsflickor förtrol-

lade oss bortskämda idrottsmän. Det

blev en verklig angenäm natt i Fal-

kenberg, till dess tåget strax efter

klockan fyra på morgonen ångade

mot Göteborg, hysande oss, uttrötta-

de, men kolossalt nöjda med vår

dag.

energiske

Pecka.

Aitera för nya medlemmar!

Annonsera i Medlemsbladet!

Juniorerna i Varberg.
Söndagen den 21 aug. gästades Varberg

av ett juniorlag från vär förening. Resan

började rätt tråkigt enär sömnigheten var

stor bland pojkarne. Två spelare beha-

gade ej infinna sig i tid, men det finns

"väl någon göteborgspojke i Varberg som

vill spela med resonnerade vi. Alla lo-

vade att göra sitt bästa fast vi visste att

träningen ej hade varit den bästa under

sommaren. Semester och dylikt hade

gjort att spelarne ej voro i form. Väl

framkomna inlogerades vi i Personska

Trädgården. Efter att ha gjort en titt på

fotbollsplanen gingo vi tillbaka till träd-

gården som var ett kafé. Efter intaget

””en kopp och en halv” stegade Fager

fram till pianot och började misshandla

detta. Rätt utmärkt förresten. Vi hade

god tid, matehen skulle ej börja förrän

1, 4 e m. Tiden fördrevs så med sång

och musik.

Så började matchen.

utmärkt. Efter 5 min. gjorde Gösta Sven-

Samme man gör även

Pojkarne spelade

son första målet.

2:draoch 3:dje målet och första halvleken

slutar med 3—0 för de våra.

2:dra halvleken börjar med samma goda

spel från de våras sida. Vi fingo en

straffspark för hårt spel som emellertid

Gösta sände över ribban. Nu började de

våra att märkbart slappna och varbergs-

borna kommo allt oftare ner mot vårt mål.

20 min. återstår då en lucka uppstår i

försvaret och från nära håll kan Varberg

notera sitt första mål.

Detta piggar upp dem och de blir allt

närgångnare. Vid en stockning framför

vårt mål vidrör bollen en av de våra på

armen och traffspark blir följden. Straff-

bollen går in och ställningen blir 3—2.

Nu var det 5 min. kvar och med de sista

resterna av sina krafter spelade våra poj-

kar för att hålla målburen i fred. Detta
Ilvckades och med 3—2 kunde våra poj-

kar lämna planen som segrare.

De hade utfört ett gott arbete väl värt

god fotboll såsegern. De presterade
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AXEL FORSBERG,GÖTEBORG
Fabriken grundad 1876.    

länge krafterna räckte men den bristande

träningen tog ut sin rätt. Spelarne voro

från mål till v. y. Fridén, Ryberg, Vest

lund, Thorin, Englund, G. Svensson, Nil

son, Lundgren, Gösta Svensson, Abraham

son och Fagerlund.

Tom Morris.

Klent med intresset för
idrottsmärket.

På ärsmötet uppmanades medlem

marne att i största utsträckning av

lägga prov för idrottsmärket, men
har ändock tillslutningen under de

gångna säsongen varit ytterst ringa.

Bland våra 1,000 medlemmar har
endast ett fåtal fullgjort proven,
bland dessa endast två guldmärkes

gubbar, Nämligen Axel Johanson

och Torsten Mellberg.
Visserligen ha ju vi I. F. K-are

i saknad av egen idrottsplats, rätt

så svårt att träna och avlägga prov,

men med lite god vilja kunde del
tagareantalet ha blivt större. Till

nästa år få vi hoppas att både fot
bollsspelare och allmänna idrottare,
till sina föregående utmärkelsetec-

ken, även införliva idrottsmärket

Proven äro ej värre än att varje

frisk medlem kan avlägga dem.
Idrottsmärket är ju det synliga be
viset på, att Ni är idrottsman, var
för det bör vara en skyldighet för
var och en att erövra detsamma.

Tom.

Fotbollslagens kaptener
uppmanas att ofördröjligen och

senast den 15 Dec. inlämna förteck-

ning över sitt lags matcher under
året, dess uppställning och övriga
upplysningar av värde, liksom före

oående år. Dessa meddelandentor-

de lämnas till expeditionen eller nå
«son av redaktionens medlemmar.
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länge krafterna räckte men den bristande

träningen tog ut sin rätt. Spelarne voro

från mål till v. y. Fridén, Ryberg, Vest

lund, Thorin, Englund, G. Svensson, Nil

son, Lundgren, Gösta Svensson, Abraham

son och Fagerlund.

Tom Morris.

Klent med intresset för
idrottsmärket.

På ärsmötet uppmanades medlem

marne att i största utsträckning av

lägga prov för idrottsmärket, men
har ändock tillslutningen under de

gångna säsongen varit ytterst ringa.

Bland våra 1,000 medlemmar har
endast ett fåtal fullgjort proven,
bland dessa endast två guldmärkes

gubbar, Nämligen Axel Johanson

och Torsten Mellberg.
Visserligen ha ju vi I. F. K-are

i saknad av egen idrottsplats, rätt

så svårt att träna och avlägga prov,

men med lite god vilja kunde del
tagareantalet ha blivt större. Till

nästa år få vi hoppas att både fot
bollsspelare och allmänna idrottare,
till sina föregående utmärkelsetec-

ken, även införliva idrottsmärket

Proven äro ej värre än att varje

frisk medlem kan avlägga dem.
Idrottsmärket är ju det synliga be
viset på, att Ni är idrottsman, var
för det bör vara en skyldighet för
var och en att erövra detsamma.

Tom.

Fotbollslagens kaptener
uppmanas att ofördröjligen och

senast den 15 Dec. inlämna förteck-

ning över sitt lags matcher under
året, dess uppställning och övriga
upplysningar av värde, liksom före

oående år. Dessa meddelandentor-

de lämnas till expeditionen eller nå
«son av redaktionens medlemmar.
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PRALINER KONFEKT

ÄTCHOKLADER
genom Sina finaRvaliteer

de mäst delikata.  
 

Värva

nya medlemmar

till

Kamraterna

I. F. Kamraternas styrelse 1921:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780,

bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222.

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

Södra Vägen 26, tel. 16018.

Sekreterare: Gösta Lundquist, bostad Ö.

Hamngatan 24, tel. 2986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-

landsgatan 1, tel. 15242.

v. Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, tel. 2986.

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, tel. 18399.

v. Kassör: Adolf Forsberg, bostad Risås-

gatan 20, tel. 13224.

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, tel.

6152.

Suppleanter: Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tel

17253.

Jacob Schylander, bostad

Albogatan 23, tel: 3712.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.

Ullevi, » 18436.

Kamratsällskapets styrelse 1921:

Ordf.: Adolf Forsberg.

Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordf.: Th. Mellgren,
Sekr.: O. Corneliusson,

Intendent: C. O. Johansson.

 

 

B. ANDERSSON & Co.

Kött, Fläsk & Charkuteri
BazarfAlliance 82 & 97. Telefon 1770.  

Glöm ej prova

b. W. Ericsons
utsökta KAFPE-blandningar

12 Redbergsvägen 12.

Telefon 4557.   

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 7
 

 

 
PRALINER KONFEKT

ÄTCHOKLADER
genom Sina finaRvaliteer

de mäst delikata.  
 

Värva

nya medlemmar

till

Kamraterna

I. F. Kamraternas styrelse 1921:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780,

bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222.

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

Södra Vägen 26, tel. 16018.

Sekreterare: Gösta Lundquist, bostad Ö.

Hamngatan 24, tel. 2986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-

landsgatan 1, tel. 15242.

v. Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, tel. 2986.

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, tel. 18399.

v. Kassör: Adolf Forsberg, bostad Risås-

gatan 20, tel. 13224.

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, tel.

6152.

Suppleanter: Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tel

17253.

Jacob Schylander, bostad

Albogatan 23, tel: 3712.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.

Ullevi, » 18436.

Kamratsällskapets styrelse 1921:

Ordf.: Adolf Forsberg.

Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordf.: Th. Mellgren,
Sekr.: O. Corneliusson,

Intendent: C. O. Johansson.

 

 

B. ANDERSSON & Co.

Kött, Fläsk & Charkuteri
BazarfAlliance 82 & 97. Telefon 1770.  

Glöm ej prova

b. W. Ericsons
utsökta KAFPE-blandningar

12 Redbergsvägen 12.

Telefon 4557.   

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 7
 

 

 
PRALINER KONFEKT

ÄTCHOKLADER
genom Sina finaRvaliteer

de mäst delikata.  
 

Värva

nya medlemmar

till

Kamraterna

I. F. Kamraternas styrelse 1921:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780,

bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222.

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

Södra Vägen 26, tel. 16018.

Sekreterare: Gösta Lundquist, bostad Ö.

Hamngatan 24, tel. 2986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-

landsgatan 1, tel. 15242.

v. Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, tel. 2986.

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, tel. 18399.

v. Kassör: Adolf Forsberg, bostad Risås-

gatan 20, tel. 13224.

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, tel.

6152.

Suppleanter: Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tel

17253.

Jacob Schylander, bostad

Albogatan 23, tel: 3712.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.

Ullevi, » 18436.

Kamratsällskapets styrelse 1921:

Ordf.: Adolf Forsberg.

Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordf.: Th. Mellgren,
Sekr.: O. Corneliusson,

Intendent: C. O. Johansson.

 

 

B. ANDERSSON & Co.

Kött, Fläsk & Charkuteri
BazarfAlliance 82 & 97. Telefon 1770.  

Glöm ej prova

b. W. Ericsons
utsökta KAFPE-blandningar

12 Redbergsvägen 12.

Telefon 4557.   



GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

 

Café Pelikan
SÖDRA VÄGEN 17

 

 
Ck
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Framkallning och kopiering
utförasOomsorgsiullt av

Hasselblads Fotogr. A.-B.

AKTIEBOLAGET

Frönkel & Hedenberg
= Järn= & Redskapsaffär -

 

NORRA HAMNGATAN 26

(Mitt för Brunnsparken).

1349, 6905, 5241, 2069 & 6670.Telef.

 

Medlemmarna uppmanas att
insända bidrag till
Medlemsbladet
 

  Det är bäst  

Direkts Mjölk
REKOMMENDERAS

Säljes överallt!  
Annonsera
 

genom

Annonsbyrån

Hugo Krantz.
 

  Gynna våra
annonsörer!  

För vinteridrotten.
Bandyklubbor

Bandybollar
Skidor
Skridskor

Sparkstöttingar m. m.

A.-B. Ferd. Lundquist & Co.
Sportavdelningen 19957

Kälkar  
 

SOH. OLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI, GÖTEBORG
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA December 1921

 
 

Vad 1921 burit i sitt sköte.

En liten översikt över vårt representationslags matcher.

1921 har varit ett i betraktande
av omständigheterna ganska gott
år. Genom orsaker, som äro alltför

väl kända för att här behöva när-

nare rekapituleras, befann sig vårt
lag frampå vårsidan i en tillfällig
nedgångsperiod. Ur denna vågdal

arbetade vi oss upp så småningom.
Och längre fram på eftersommaren

återfann vi vår gamla slagkraft,
och visade något av vår forna stil.

Skillnaden mellan nuoch förrär,

att vi ej äro samma jämna, pålitliga
och tillförlitliga lag. Den föryng-

ringsprocess vårt 1:sta lag genom-
gått och alltjämt genomgår, har gi-
vetvis ej kunnat passera obemärkt
och utan att lämna spår efter sig.
Det ta'r sin tid innan laget fårtill-
räcklig stadga och homogenitet
översitt spel. Efter en lång rad av
glansår är det väl f. ö. inte märk-

värdigt, snarare naturligt, om det
kommeren reaktion. Det gäller att
möta den med glatt humör och ett
aldrig slappnande intresse för före-
ningen och dess arbete.

I och med engagerandet avträna-
ren Brody, vilken både som männi-
ska och instruktör tagit pojkarna
med storm, har det skett en vänd-
punkt i vår historia... Genom den
enorma tillströmningen av fotbolls-
spelare till föreningen, har det näm-
ligen blivit en ren omöjlighet för
styrelsen och de ledande männen
att kunna ägna sin tid åt alla dessa
adepter, som skola invigas i fotbolls-

 

spelets alla mysterier. Vi ha i år
förfogat över inte mindre än17 lag,

och kunna alltså allt fortfarande gö-
ra anspråk på titeln ”Skandinaviens
starkaste och största fotbollsklubb””.

Vi skola här inte inlåta oss på nå-
gon närmare redogörelse, vad vår
tränare redan uträttat, eller hoppas
kunna göra. Men så mycket kunna

vi säga, att under hans ledning, och
med det material som står honom
till buds, ha vi alla utsikter än en

gång kunna intaga vår rangplats i
téten av de bästa klubblagen.

Under året har vårt representa-
tionslag spelat 31 matcher. Avdes-
sa ha 20 vunnits, 6 förlorats och 5
slutat oavgjorda. I Svenska Serien
kundevi trots god slutspurt ej kom-
ma högre än på 5:te plats. Och i
Mästerskapet mötte vi vårt öde i
ferm av Örgryte i första omgången
(0—1). D. M. däremot lyckades vi
hemföra genom seger över Fässberg
i finalen (2—1), trots frånvaron av
några av våra bästa spelare.

Det internationella utbytet har
varit livligt. Redan i mars månad
företog ett kombinerat lag från Ör-
gryte, G. A. I. S. och vår förening
en längre resa ner till Ungern, där

matcher spelades mot de främsta
klubbarna, M. T. K., F. T. C. och
U. T. E. I mitten av augusti åter-
gäldade M. T. K. denna visit, och
deltog jämte de tre stora Göteborgs-
klubbarna i Göteborgs-Tidningens
Fotbollsvecka. Ur vilken vi utgingo

somsegrare, efter att i den avgöran-
de matchen ha slagit Ungerska Mäs-
tarna med 2—21.
Vidare ha matcher spelats mot F-.

C. Nordstern, Schweiz, (seger) och

K. B. (nederlag). I övrigt bedjavi
få hänvisa till nedanstående statis-
tiska uppgifter.

Spelade matcher:

27/3 mot Majornas I. K. 3—1

3/4, oo» LF. K. Borås 2—2

120/, >» Helsingborgs I. F. (Sv. S.) 2—1

1/, 2 LIF. K. Malmö >» » 3—4

22,» Nordstern F. C. 3—1

5/5 > Hammarby I. F. (Sv. S.) 0—0

155 oo» KF. K. Eskilstuna » » 0—0

16/. >» Hammarby I. F. >» » 0—4

26/5 oo» GA. LS. >» » 1—0

29/. a» I F. K. Norrköping » » 7—1

56 oo» A.J. K. >» » 3—1

8, » Ö.LS. » » 1—1

17/4 oo» I FÅ. K. Eskilstuna » » 1—2

2/6 » Sandvikens A. F. K. 3- 0

26/, >» Gestriklands Fotbollsförb. 4—0

28, oo» I. K. Sirius 4—3

I; oo» Brynäs I. F. 1—0

21/7 > Sanna I. F. (D. M.) 5—0

Pa Ö.I.S. (Gbgs-T. Fotbollsv. 3—1

16, >» G.A.LS. > > 1—2
19, oo» M. T. K. > 2 2—1

2/4, >» ÖLS. 5—0
Aa > (Sv. M.) 0—0

ay. > a > » (omspel) 0—1

"ff, >» KB. 1—4
18/4 oa IF. K. Vänersborg 2—0

25/4 >» Djurgårdens 1. F. 4—3

2, » I K. Sleipner 1—0

90 > GA. LS. 2—1

Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01921, 2020 IFK Göteborg. 
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téten av de bästa klubblagen.

Under året har vårt representa-
tionslag spelat 31 matcher. Avdes-
sa ha 20 vunnits, 6 förlorats och 5
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de matchen ha slagit Ungerska Mäs-
tarna med 2—21.
Vidare ha matcher spelats mot F-.

C. Nordstern, Schweiz, (seger) och
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30/,, mot Ö. I. S. (D. M.) 51

18/,, »Fässbergs I. F. (D. MJ) —2—1

31 matcher 71--36

Deltagande spelare och målgörare:

Sven Johansson 31 matcher 5 mål

V. Lund 27 > i >»

K. Törnkvist 26 » — >»

Erik Hjelm 24 » 9 >»
Henning Svensson =24 » — a

G. Wenzel 21 » > a

Herbert Karlsson 20 » 29 »

Karl Andersson 20 » 12 -«

Karl johansson 20 ? — >

Karl Olsson 19 > 4 >»
E. Eiserman 15 » 20

Moje Sandberg 14 ? I >

V. Skoglund 10 ö — >

Erik Andersson 9 » — op

E. Levin 9 » | oo»

G. Hermansson 17 a 3 >»

G. Rydberg 7 » 3 >»

Gillis Andersson 7 > — 3

R. Borsén 7 » — a

Harry Olsson 5 » — a

Baldw.- Johansson 4 » j »

E. Lindberg 3 > I 2

Elam Johansson 3 » — 3

H. Sandström 3 > — >»

Georg Karlssou 2 oo» 1 2
V. Hansson 1, ov — >»

G. Holmberg 1 2 — >»

Gösta Svensson 1 » = a

[9 v I vTh. Larsson

29 spelare

Fotbollsäsongens Tinish,
Murren glänser i matchen mot

danska »Spanienlaget».

Den 11 december spelades i Kö-
penhamn en mateh mellan ett kom-
hinerat lag från Örgryte och Kam-
raterna och danskarnas ””Spanien-

lag” (K. B.—B. 93). Det senare var
f. ö. ett mycket starkt lag, som inom
sig hyste ieke mindre än 8 spelare
självskrivna till Danmarks landslag.
Som redan genom dagspressen

meddelats blev resultatet oavgjort,
3—3. Utav våra deltogo icke mindre
än sex man, vilka alla skötte sig ut-
märkt. Murren var ”bäste man på
plan ”, och torde det ha varit en av

hans bästa matcher. Han gjorde 2
mål och Hjelm1.
För övrigt spelade hela laget över

förväntan bra, med wundantag av
sista kvarten, då de på grund av
bristande träning icke kunde hålla
den hårda farten. Danskarna voro
mycket nöjda med matchen och re-
sultatet. Det blev en bra träning
för deras turné till Spanien.

töteborg representerades av föl-
jande elva: Wenzel, Alb. Anders-

son, Hiljenberg, Karl Johansson,
Törnqvist, Klingström, Nils Lars-
son, Rydberg, Herbert Karlsson,
Hjelm, Clark.

Bruno.

Höstens federationsmatcher.
God slutspurt med Murren och Hjelm i elden.

Som omnämndes i förra numret
av Medlemsbladet, hade vi några av
våra spelare med i årets landskam-
per. Den första av dessa var mot

Danmark
och sick av stapeln den.9 okt. på
Stockholms Stadion. Efter sju sor-
ger och åtta bedrövelser (av vad
slag är ju allt för väl bekant och
omdebatterat) kunde Sverige änt-
ligen ställa upp med ett verkligt re-
presentativt och starkt lag. Där
majoriteten härstammade från vår
godastad.
Hela nationen samlade sig som en

man kring den blågula elvan, och
skriade på ”fiendens” blod, bildligt
talat. Nå, så illa eller bra (beroen-
de från vilken synvinkel man ser
saken) blev det inte riktiet. Men

Dannebrogens söner fingo vara gla-
da få matehen oavgjord (0—00).

Enligt samstämmiga uttalanden
av idel vederhäftigt folk, lär ecmeol-
lertid svenskarna ha presterat det
bättre spelet. Och betraktades som
”moraliska” segerherrar. De där
lade balsam i de djupa sår, vilka till-
fogats det fotbollsintresserade fol-
keots hjärterötter . . ..
Murren och Hjelm deltogo från

vår förening i denna liksom följan-
de federationsmatcher. Av vilka den
mot

Ungern
i Budapest den 6 Nov., slutade med
ett hedrande nederlag (2—4). Trots
att vi långt ifrån hade vårt bästa
lag i elden. Ty flera av våra bästa
spelare kunde ej komma ifrån sina

platser och få permission, för en c:a
14 dagars tripp till kontinenten.
Vilket ju inte är att undra på.

Orth, ungrarnas e.-f., ”den bästa
produkt ungersk fotboll hitintills
kunnat framvisa””, som omdömet sä-

ges ha fallit från en av de största
experterna därnere, visade ett ut-
omordentligt spel. Och gjorde all-
deles självständigt 3 lika vackra,
som sällsynta mål. I Göteborg fick
vi (vid M. T. K:s matcher) tyvärr
endast se glimtar av hans eminenta
”konstnärsskap”. På erund av då
nyss erhållen skada, som hindrade
honom från att utveckla sin fulla
spelstyrka.

I övrigt säges de svenska pojkar-
na ha skött sig överraskande gott.
Murren var pappa för håda målen,
men Hjelm skall ha varit häst i
kedjan.

3 dagar senare (den 9) mötte
svenskarna i samma stad ett

Komb. Ung. Provinslag,
vilket väl närmast får betraktas som

en tröstmateh. Resultatet blev en

överlägsen seger för ”de Nordiska
Vikingarna”: 6—2. HKfter ett i för-
hållande till väglaget (regn och
rusk) mycket bra spel. Av målen
hade TIjelm 2 och Murren lika
många på sitt samvete.
Den sista raden av årets lands:

kamper (sorgliga i åminnelse) ut-
kämpades mot |

Tjeckoslovakiet
i de scnares huvudstad. Prag. Tjec-

kerna ha ju under årets lopp visat
ct: spel, som starkt understryker
den på kontinenten ganska gängse
uppfattningen, om dem somde f. n.
obestridda ”mästarna””.

Att Sverges något derangerade
lag ändock fick kampen oavgjord
(2—2), och detta rättvist, är
alltså en inte oäven rekommenda-
tion. Isiga vindar från högan Nord
hade gjort de våra sällskap, och
snön låg tvåtumshög på planen. Vil-
ket nog besvärade värdarna mest.
Som ej kunde få igång sitt vanliga
spel.
Murren hade t v å bollar inne, men

endast en godkändes — av tjecker-
na. Det andra målet var fullt all
right, domaren pekade mot mitten,
men Pragborna låtsade som ”det
regnat”. Och då lät även pipblåsa-
rer: saken bero! Som man ser syn-
nerligen angenäma och trevliga for-
mer med vidsträckta perspektiv ....
Så långt ha vi ännu inte kommiti
gamla ”efterblivna”” Sweden.
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Bort med juniorernas ensidiga löparträning!
»Söder» ger

Jag blir alltid rasande, när jag
tänker på hur många K. S.-pojkar
vi haft, som skulle kunnat förstärka

vårt löpargäng som första klass-

idrottsmän, om de förstått att finna
den väg, somledertill framgång.
Det kan ju hända, att många, även

om de hittat rätt på den där vägen,
inte skulle brytt sig om att följa
den, ty, sanningen att säga, är den
ganska tätt beströdd med törnen och
tistlar.

Emellertid skall jag i det följande
göra ett par påpekanden, avsedda
som vägledning för aspiranter på

mästaretitlar och i någon månrikta-

de även till pamparnai K. S.
Låt mig allra först och främst

säga, att en junior bör akta sig för

specialisering. Det är med bekla-
gande och samvetsförebråelser jag
kommer underfund med, att jag
aldrig framställt för vederbörande
K. S.-ledare det förslaget att port-
förbjuda de hittills vanliga poäng-
tävlingarna för nybörjare och de
yngsta.

Dessa tävlingar ha, som bekant,
cmfattat uteslutande löpningar och
ägt rum i regel två gånger i veckan

under tävlingssäsongen.

Det är ju tävlingen som är med-
let att få pojkarna i träning, och
eftersom vi ej haft annat än löpning
på programmet, så har det följakt-

ligen icke tränats annat än i denna

gren, om man bortser från de ensta-
katillfällen, då en och annan roat
sig med att ”skoja” med diskus el-
ler kula.
Jag är av den åsikten, att våra

juniortävlingar haft motsatt verkan
" mot den åsyftade. Inga ha såstort
behov av omväxling som just de
yngsta. Undra på om de tröttna på
sporten och stanna i sin idrottsliga

tillväxt efter detta enformiga, ideli-
ga löpande kväll efter kväll!
Man ser ofta ”lovande”” unga

Pojkar, som i förhållande till sin
ungdom redan med ringa träning
uppnå häpnadsväckande resultat,
och man väntar sig stora ting av
dem som vuxna. Men, komnatill en
viss gräns, stå de stilla i sin utveck-
ling. De bli ingenting, glömmas
bort, försvinna. Orsak: för mycket
och för tidigt specialistarbete.

Innan man bör tänka på speciali-
sering, skall man ha skaffat sig en

uppslag till nya riktlinjer för K. S.—idrotten.

stark kropp, tillräckligt utvecklad
för att stå ut med och kunna ytter-
ligare utvecklas av specialträning.
På en ung, outvecklad kropp verkar

enbart löpträning ej välgörande.

Bort med det gamla systemet och
anordna för pojkar under t. ex. 19
år poängtävlingar i mångkamp!
Med två grenar i veckan. Det ärse-
dan meräntillräckligt för dem, som
anse sig ha förutsättningar för nå-
got särskilt slag av allmän idrott,
att deltaga i sin favoritgren vid de
allmänna juniortävlingar, som an-

ordnas.

Mitt förslag:
För pojkar till och med 16 år:

längd och höjd, diskus och spjut
(lätta redskap) samt löpn. 60 m.

För övriga juniorer: höjd och
längd, kula, spjut och diskus (se-
niorredskap), 100 m., 400 och 1,500
meter.

De finnas kanske, som rynka på

näsan åt ett förslag som detta och
mena, att dylika tävlingar inte ska-
pa löpare, som upprätthålla K. S.-
traditionerna.

Kan vara möjligt! Men jag vet,

att de skapa löparämnen. Och
dessutom en del idrottsmän, kunni-

ga i annat än springning. Från
klubbens sida sett är det väl bättre
att ha traditionstrogna seniorer,
gärna ”specialister””.
En annan sak, som jag gärna vill

lägga våra ungdomar på hjärtat, är
att inte ge tappt, när det synes gå
smått med framstegen. Ett sådant
påpekande kan synas vara onödigt,
eftersom pojkarna ständigt få höra
uppmaningen från alla håll, men
den torde i själva verket ej kunna
göras för ofta, att döma av den miss-
modighet, man ofta möter hos kam-
rater, och av alltför ofta inträffade
försvinnanden från idrottsplatserna
under motivering, att ”det tjänar
ingenting till att träna; jag kan än-
dåinte bli något”. (Liksom om det

nu skulle vara så rart att ”bli nå-
got””!)
Se bara

Larsson!
Då dessa båda, nu så goda löpare,

började tävla, anordnade K. S. var-

je vecka återkommande poängtäv-
lingar med handicap. De två poj-
karna sprungo, så att gud grät och

på Kronberg och Erik

Adolf Forsberg skrattade. Till en
början fingo de längsta tillåtna han-
dieap på 1,500 m., nämligen 125 m.,

men det visade sig nödvändigt för
Forsberg att för varje gång utöka
försprånget, så att de slutligen sto-

do tvåhundrafemtio (säger 250) m.
före seratehmännen, som likväl på
den tiden inte voro av samma stan-
dard som de nuvarande bästa-män-

nen. Oaktat sådana handicap ham-
nade ”LbLasse” och ”Kronis” alltid
sist, trots att de icke latade sig.
Var och en av dem hade ambition
nog att icke vilja bli den siste, och

de utkämpade alltid heta strider
sinsemellan för att ieke komma på
jumboplatsen. Sedan den tiden ha
de ständigt gått framåt och för
varje år kommit en bit närmare

mästareklassen. Och den ringa sig-
naturen själv!

På scnare tiden har jag fått höra,

att jag är ”ung”, och just därför

”lovande”, 0. s. v.

Jag förstår inte, varför jag får

dessa epitet, eftersom jag säkert
terde vara en av de äldsta aktiva
medeldistanslöparna här i landet, åt-
minstone om det är fråga om ley-
nadsår.

Saken är bara den, att jag länge

roade mig med utövandet av en mas-
sa olika slags grenar av idrott, och
först de senaste fyra åren tog jag

löpningen litet allvarligt, med s. k.
rationell träning sedan tre år till-
baka. Det var först under mitt 6 :te
tävlingsår (1920), som jag lyckades
gå under 2 min. på 800 m., och när
jag löpte de första åren, fanns nog
ingen, som ville hålla en femtioöring
på att jag skulle klara 2-minuters-
märket. Jag sprang som en platt-
fotad smed, och skev var jag i ena
benet. Min första seger bärgade jag
först under 3:te kappspringnings-
året, trots att jag bara haft relativt
beskedliga västgötakonkurrenter.

Jag har fått mycket stryk i mina
dagar och kommer nog att få mer,
men har aldrig tyckt och kommer
aldrig att anse detta vara en anled-
ning att ”lägga upp”.

Söder.

Annonsera

i Medlemsbladet!
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Bort med juniorernas ensidiga löparträning!
»Söder» ger
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Hur G. P:s tecknare uppfattat vår stora orienteringslöpning.

Efter det tävlingarne avslutats
för året har en del orienteringslöp-
ningar anordnats för att idrottsmän-
nen icke helt skulle falla i dvala
och gå till vila på mer eller mindre
ärofullt vunna lagrar. Den första

av dessa löpningar anordnades av
Kamraternas idrottssektion, och av-
sågs det endast som en träning för
Kamraternas löpare. Intresset visa-

de sig fruktansvärt stort, vid anmä-
lans utgång hade över tjugo mannar
antecknat sig för deltagande, men
under de dagar som föregingo star-
ten hann ångern bemäktiga sig de
flesta, och vid starten infunno sig
fyra, säger FYRA, något så när mor-
gonpigga pojkar och bereddes på hu-
ru löpningen skulle försiggå. Fors-
berg, med sin numera ganskafylliga
stofthydda, imponerade en hel del
som överledare, fördelande funktio-

närerna (som inom parantes sagt vo-

ro flera än deltagarne) samt medde-
lade löparne banan och kontroller-
na. Efter en onaturligt lång väntan
släpptes omsiderdetlilla fältet iväg
med två minuters mellanrum. Men
ivern och energin tog säkerligen ut
sin rätt 1 fullaste mått enär det be-
fanns att trots den rikligt tilltagna
tidsrymden som förflöt mellan kon-
trollantens avgång och starten för
första man, det ändock visade sig
att vid första kontrollstationen ing-
er. kontrollant stod att upptäcka.
Säkerligen har han inte infunnit sig

där senare heller. Vid den andra
och sista kontrollstationen hade Sö-
derbom fattat posto och väntat i
timmar många och långa innan hans
värv kunde börja. Vid målet hade
tidtagare och domare inte tid att in-

vänta mera än första man, enär fot-

bollsmatehen på Ullevi mera tilldrog
sig deras intresse. Det var förresten
inte mycket att vänta på, ty andra

och tredje man kommo i sällskap nå-
gon timma efter. Den fjärde delta-
garen, det var förresten Sjöholm,
hamnade långt i fjärran och efter-
lystes i flera dagar innan han på
tisdagskvällen åter uppenbarade si.
bland kretsen, där han med sin väl-
kända pratlåda utlade allsköns hi-
storier om sin drastiska löpning och
dess sorgliga ändalykt. Det skulle
fylla ett nummer av bladet endast
hans skildringar varför jag bliver
nödsakad utelämna desamma, ehuru
det säkert skulle blivit en rolig hi-
storia av det. Det var dock ingen som
tappade modet, utan påföljande sön-
Jobbets skull, utan påföljande sön-
dag, då Distriktsstyrelsen anordna-
de en större allmän tävlan, befanns
det att intresset hade stegrats bhe-
tydligt och "hela sexton man voro
med vid Askims station, där sam-
lingen ägde rum. Inte en gång Sjö-
holm "saknades. Uppfödd Askimbo
och välkänd bland bergen och mos-
sarne i dessa trakter trodde han: sig
vara säker om att där skulle ingen

lura honom. Men, hast du mir

ocsehen, all hans kännedom om
trakten hjälpte honom föga. Han
blev ohjälpligt på sladden. Bland
de övriga blev det en ganska spän-
nande jakt efter kontroller och kon-
trollanter, och utgången var in i det
sista alldeles omöjlig att förutsäga.
Vid prisutdelningen visade det sig
också att två stycken öisare 2a1de
precis samma tid, men som den ene,
Aronsson, blev onödigt uppehäållen
vid en kontroll, tillerkändes han se-
gern. Bland dem som placerade sig
bäst voro:

1. Aronsson, Örgryte.
2. S. Sjöberg, d:o.
3. E. Garneij, Vega.
4. F. Sjöberg, Örgryte.
5. G. Wahlgren, Kamraterna
Som synes hamnade en Karrat

först på femte plats, beroende på
att de övriga för mycket följde spår
och litade på konkurrenternas or:en-
teringsförmåga, vilket ofta kan leJa
rakt åt skogen, precis som vid detta
tillfälle. Av skadan bliver man vis,
men icke rik, heter det ju, och till
nästa gång bliver det något anrat.
Detta andra uppfylldes vid den där-
på i sammanslutning med Öreoryte
anordnade träningslöpningen, där

våra mannar på ett alldeles enastå-
ende sätt triumferade över Örgryto-
pojkarne. Kanske var det en man-
över av de goda öisarne att locha
oss i fällan. Alltnog, vid nästa till-
fälle togo de en blodig revanch ja,
alltför hårt körde de våra mannai
skrinet. Det var vid den av oss

själva ordnade löpningen, vilken
samlat 57 startande. Här hade

Kapten Wijkman riktigt tänkt pro-
va våra krafter och energiknöler
ithy att banan lagts i en terräng sem
så gott som överallt var förenad
med de allra största svårigheter att
genomtränga. Med täta mellanrum
”lade” de flesta av och till målet
inkommo endast 24 löpare, de flesta
alldeles utschasade av alla strapat-
ser som genomlevts ute i den hem-
ska terrängen. Ända till lånet fram
på kvällstimmarna vero deltagarna
1 färd med att anlända till mål, en
hel del efter loektoner från Tors-
bergs falska polispida. Alla med en
mun förklarade också cfteråt att
detta var det djsta de någonsin
varit med omi sitt unga idrottsman-
naliv, och hoppades innerligen att
inte hehöva åka fast en gåne till
Den enda fröjden och glädjen citer

alla strapatserna var det minst sagt
välsignade kaffebord som fanns ji
det gästfria Kärra Storegård, vilken

4 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Orienteringslöpningarne ha kommit på modet
Med kompass och karta i Göteborgs omgivningar.
 
 -

ärTÄTT

Ga NO
START MED
FRISKT MOD

 

   
AR SOM INTET   Bu.enJe

VÄNTANS TIDER

   
SODERBOM PÅ
VILLOVÄGAR

Precgs rv

 

 
Hur G. P:s tecknare uppfattat vår stora orienteringslöpning.

Efter det tävlingarne avslutats
för året har en del orienteringslöp-
ningar anordnats för att idrottsmän-
nen icke helt skulle falla i dvala
och gå till vila på mer eller mindre
ärofullt vunna lagrar. Den första

av dessa löpningar anordnades av
Kamraternas idrottssektion, och av-
sågs det endast som en träning för
Kamraternas löpare. Intresset visa-

de sig fruktansvärt stort, vid anmä-
lans utgång hade över tjugo mannar
antecknat sig för deltagande, men
under de dagar som föregingo star-
ten hann ångern bemäktiga sig de
flesta, och vid starten infunno sig
fyra, säger FYRA, något så när mor-
gonpigga pojkar och bereddes på hu-
ru löpningen skulle försiggå. Fors-
berg, med sin numera ganskafylliga
stofthydda, imponerade en hel del
som överledare, fördelande funktio-

närerna (som inom parantes sagt vo-

ro flera än deltagarne) samt medde-
lade löparne banan och kontroller-
na. Efter en onaturligt lång väntan
släpptes omsiderdetlilla fältet iväg
med två minuters mellanrum. Men
ivern och energin tog säkerligen ut
sin rätt 1 fullaste mått enär det be-
fanns att trots den rikligt tilltagna
tidsrymden som förflöt mellan kon-
trollantens avgång och starten för
första man, det ändock visade sig
att vid första kontrollstationen ing-
er. kontrollant stod att upptäcka.
Säkerligen har han inte infunnit sig

där senare heller. Vid den andra
och sista kontrollstationen hade Sö-
derbom fattat posto och väntat i
timmar många och långa innan hans
värv kunde börja. Vid målet hade
tidtagare och domare inte tid att in-

vänta mera än första man, enär fot-

bollsmatehen på Ullevi mera tilldrog
sig deras intresse. Det var förresten
inte mycket att vänta på, ty andra

och tredje man kommo i sällskap nå-
gon timma efter. Den fjärde delta-
garen, det var förresten Sjöholm,
hamnade långt i fjärran och efter-
lystes i flera dagar innan han på
tisdagskvällen åter uppenbarade si.
bland kretsen, där han med sin väl-
kända pratlåda utlade allsköns hi-
storier om sin drastiska löpning och
dess sorgliga ändalykt. Det skulle
fylla ett nummer av bladet endast
hans skildringar varför jag bliver
nödsakad utelämna desamma, ehuru
det säkert skulle blivit en rolig hi-
storia av det. Det var dock ingen som
tappade modet, utan påföljande sön-
Jobbets skull, utan påföljande sön-
dag, då Distriktsstyrelsen anordna-
de en större allmän tävlan, befanns
det att intresset hade stegrats bhe-
tydligt och "hela sexton man voro
med vid Askims station, där sam-
lingen ägde rum. Inte en gång Sjö-
holm "saknades. Uppfödd Askimbo
och välkänd bland bergen och mos-
sarne i dessa trakter trodde han: sig
vara säker om att där skulle ingen

lura honom. Men, hast du mir

ocsehen, all hans kännedom om
trakten hjälpte honom föga. Han
blev ohjälpligt på sladden. Bland
de övriga blev det en ganska spän-
nande jakt efter kontroller och kon-
trollanter, och utgången var in i det
sista alldeles omöjlig att förutsäga.
Vid prisutdelningen visade det sig
också att två stycken öisare 2a1de
precis samma tid, men som den ene,
Aronsson, blev onödigt uppehäållen
vid en kontroll, tillerkändes han se-
gern. Bland dem som placerade sig
bäst voro:

1. Aronsson, Örgryte.
2. S. Sjöberg, d:o.
3. E. Garneij, Vega.
4. F. Sjöberg, Örgryte.
5. G. Wahlgren, Kamraterna
Som synes hamnade en Karrat

först på femte plats, beroende på
att de övriga för mycket följde spår
och litade på konkurrenternas or:en-
teringsförmåga, vilket ofta kan leJa
rakt åt skogen, precis som vid detta
tillfälle. Av skadan bliver man vis,
men icke rik, heter det ju, och till
nästa gång bliver det något anrat.
Detta andra uppfylldes vid den där-
på i sammanslutning med Öreoryte
anordnade träningslöpningen, där

våra mannar på ett alldeles enastå-
ende sätt triumferade över Örgryto-
pojkarne. Kanske var det en man-
över av de goda öisarne att locha
oss i fällan. Alltnog, vid nästa till-
fälle togo de en blodig revanch ja,
alltför hårt körde de våra mannai
skrinet. Det var vid den av oss

själva ordnade löpningen, vilken
samlat 57 startande. Här hade

Kapten Wijkman riktigt tänkt pro-
va våra krafter och energiknöler
ithy att banan lagts i en terräng sem
så gott som överallt var förenad
med de allra största svårigheter att
genomtränga. Med täta mellanrum
”lade” de flesta av och till målet
inkommo endast 24 löpare, de flesta
alldeles utschasade av alla strapat-
ser som genomlevts ute i den hem-
ska terrängen. Ända till lånet fram
på kvällstimmarna vero deltagarna
1 färd med att anlända till mål, en
hel del efter loektoner från Tors-
bergs falska polispida. Alla med en
mun förklarade också cfteråt att
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dryck medtillhörande dopp piggade
upp de tävlandes mer eller mindre

domnade livsandar i häpnadsväc-
kande grad. Såväl kaffet som dop-

pet hade också en strykande åt-

gång, men husmor på gården visade
sig vara en värdinna av grov kali-

ber, varför det inte, trots den goda
aptiten, tröt på någonting. Här är

inte den rätta platsen att uttrycka
en del idrottsmäns stora tacksamhet,
men värdfolket på Kärra Storegård

måste veta med sig att samtliga, så-

funktionerna för de andra funktio-
en. tacksamhetsskuld som inte nog
kan värderas. TACK, Herrskapet
Dalström, för all uppoffrande vän-

lighet. Efter väl förrättat kaffe-
driekande och behövlig ommöble-
ring av dressen förrättades prisut-
delningen, enliget följande, numera

något korrigerade prislista:

1. E. Garneij, Vega.

2. E. Rönningberg, Örgryte.
3. B. Bengtsson, d:0.

4. D. Ferdinand, Kamraterna.

5. F. Sjöberg, Örgryte.
6. N. Andersson, K. F. U. M.

Efter prisutdelningen drog sig
var och entill sitt, utom några styc-
ken, och jag undrar varför de stan-
nade kvar på Kärra Storegård.
Månnedet inte i den kvällen vanka-
des någon extra förplägnad.

Pekka.

Att Sjöholm vid alla orientering-
arne kommit så rakt åt inferno var
för honom obegripligt, men vid när-
rare granskning av hans kompass
befanns det vara en — barometer.
”Ja, tyckte inte jag att det visade

sig till att bliva ruskigt”, var Sjö-
holms kvicka svar.

Även Clark hade ett styft jobb
innan han fick inpräntat hos sig hu-
ru den av honom handlade kompas-
sen skulle användas. Det fick en
del bekanta sannerligen erfara da-
gen och kvällen före den första löp-

ningen, då Clark var ivrigheten
själv att utklara alla kompassens
streckar och visningar. Men det gick
till slut.

 

”Sin egen lyckas smed”

tänker Brik Söderbom, vår frejdade

medeldistansskubbare, bli. Och med

detta ädla m ål i sikte, kommer han

att frampå Nyår starta i sitt livs
hitintills mest krävande och allvars-

tyngda lopp. Det vill med andra

ord säga, att bemälde snabbfotade

herre, vid nämnda tidpunkt öppnar
egen rörelse i sportartiklar, under

firmanamn: Skandiakompaniet.

Som en följd härav sker återvän-
dandettill ”eivilisationen ” = Göte-
borg, efter c:a ett års ”förvisning”
i dess ”utmark”” Jonsered.

Samtliga artiklar, förklarar den
blivande affärsmannen anspråkslöst,
komma att tala för sig själva. Vi
skola dock här nedan lämna några

uppgifter, som kunna vara av in-
tresse, samtidigt som de utgöra en

g0d reklam. Ty vi ha av naturen ut-

rustats med ett gott hjärta, och vil-

ja gärna hjälpa till att sätta fart på
det i portgången vanligtvis tröga fö-
ret och stimulera köplusten hos
event. spekulanter. Sedan går det
r.og av sig självt, med en så ”sak-
kunnig”” ledning.
Alltnog, fotbollarna t. ex. bli de
samma, som brukas av bl. a. Öster-
rikes främsta lag, de från sin Sveri-
goe-turné välkända ”Rapid” och
Wiener Amateure. Även löpskorna
äro av högsta kvalité och bästa mär-
ken. Den nye ”grosshandlar'n”
har själv använt ett par hela som-
maren till sin fulla belåtenhet.
Hjertberg vitsordar även dess fram-
stående egenskaper.
Herr Hugo Meisl, den österrikiske

Fotbollsgeneralen och bemärkte
idrottsjournalisten, med vilken Sö-
derbom stiftade bekantskap under
sin Wienvistelse i våras, är intres-

serad i företaget. Så man kan vara
förvissad, att endast förstklassigt
material levereras, om det skall fin-
na nåd för denne verkligt kritiske
experts ögon.

Ja, nu återstår oss inte annat än

; QÖ

ett: ”lycka till” på den nya ”ba-
nan”, vars nog i början litet besvär-

liga ”terräng””, med äkta smålänsk

energi och ett aldrig svikande hu-
mör, skall övervinnas, eller hur?

”Att dela sina gracer”

är ju sympatiskt eller åtminstone

diplomatiskt. Av denna anledning
få vi såsom försiktiga generaler
uppmana våra trogna medlemmar,
att inte glömma bort Langborgs
Sportmagasin (obs.! Ny adress:
Drottninggatan 56) för den Söder-
bomska (aj!) affärsverksamheten.

Hos Langborg residerar nämligen
”Adolf den förskräcklige” och det
är inte rådligt att bli föremål för
hans vrede. En av redaktionsmed-
lemmarna gjorde för en tid sedan
med verkligt dödsförakt ett besök i

”lejonkulan ”. Ryktet om Forsbergs
”järnhårda” regim visade sig dock
betydligt överdrivet, och vi motto-
20os med den mest välvilliga upp-

märksamhet. Samt förevisades loka-
lens ”märkvärdigheter””.
Därvid konstaterades: att lagret

var synnerligen rikhaltigt, att va-
rorna voro av absolut prima beskaf-
fenhet, att man disponerar över
ganska stora utrymmen, att en

verkstadslokal med snaraste kom-
mer att öppnas, samt slutligen, att
även ”det evigt kvinnliga”” var re-

presenterat. Nåja, det sistnämnda
hör ju strängt taget inte till saken
(oartigt sagt!), men kompletterar ju
i viss mån det övriga, samtidigt som
det vittnar gott om vår noggrann-

het...
Klart för massinvasion!

Inomhusträningen

tog sin början den 2 dee. i Exercis
huset, under ganska blygsammafor-

mer. Löparna voro som vanligt i
majoritet, även om tillslutningen
också från det hållet just inte var så
imponerande, men de första gånger-
nä pläga sällan vara talrikt besökta,
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det har man ofta haft tillfälle kon-

statera.

Några fotbollsspelare hade emel-
lertid kommit ned, men nöjde sig

med att åskåda Atletklubbens brot-

tare, vilka just som bäst voro i far-

ten. Denna vinter böra dock våra

spelare så vitt möjligt ligga i på all-

var, nu då vi ha en egen tränare.

Brody har visserligen rest hemtill-
fälligt, men återkommer den 10
Jan., och då skall det tränas.
De idrottsmän som infunnit sig

lågo emellertid inte på latsidan.
Underdet t. ex. Simonsson motionc-

rade sin något digra stofthydda,
varv efter varv runt lokalen, hade

”tillfällighetsskuttaren”” Rosell dra-

git med sig en del av våra yngre
förmågor till tävlan i ”lenged-

sprang” och något litet trestegs-

hopp.

Därvid observerades ett egendom-
ligt fenomen. Vilket man först trod-
de hade sin orsak i, att ett magne-
tiskt oväderscentrum just befann

sig över Exercishusets tak. Och på
något mystiskt sätt inverkade på
resultaten. Ty ena stunden nådde
”hopparen” knappt en meter uti
”hoppgropen”, för att den andra

komma med sådan fart, att han så

när törnat mot plattformsharriären

(där man ibland haft en brottar-
matta utlagd, förståndigt nog dock
inte på senare tider). Så småning-

om gick det upp ett ljus för de för-
vånade pojkarna. Funktionärerna,

enkannerligen den som markerade

”plankan” (i brist på annat me-

delst en käpp!) ”snusslade”” nämli-
gen (på skämt), så att än togs ”av-

språnget” närmare, än längre bort

från gropen. Kom sedan och säg,

att inte allting har sin naturliga för-
klaring, bara man görsig besvär un-
dersöka saken närmare!
Vi hoppas dock få se medlemmar-

na talrikare församlade i ”Tdrotts-
männens eget hus”, som den gamla
ärevördiga byggnaden vid något
tillfälle "kallats. Nog kan Duväl

offra två timmar i veckan ominte
mer, för att hålla din kropp spänstig
och i vigör. Din hälsa, ditt lev-

nadsmod, din arbetsförmåga vin-
ner på det! Och i kretsen av glada
och trevliga kamrater, skingras
snart de moln, som möjligen finnas
på Din panna

Vår Orienteringslöpning

som utförligt behandlas på annat
ställe, var inte utan sina roliga
poänger även för — icke deltagare.
Fit flertal intresserade hade sökt

sio ut till målet vid Kärra f. d. gäst-

givaregård. Däribland naturligtvis

från vår förening. Starten skulle

ske vid 12 1-tiden, varför man be-
räknade ha ”första” man vid mål

ungefär halv två. Tiden gick emel-
lertid och inga löpare syntes till.
Mangick där och funderade och me-

diterade, om hela högen löpt fel.
En präktig illustration till ”intet är
sem väntans tider”

För att fördriva väntetiden arran-

gerades diverse tippningstävlingar,

dels ”privat”, dels mera ”offi-
eiellt”. En tävlan om ”bästa tiden
för segraren” vanns glansfullt av
Gösta Wahlgren. Tid: 1,40. (Första

man använde 2,04.) I. B. var givet-

vis inte sämre och från sin observa-

tienspost uppe på närmaste höjd,

höll man skarp utkik efter ”första”

man(alltså ej segraren). Ceve trod-

de sig vid ett tillfälle se honom, och

alarmerade genast hela funktionär-
staben, som med Forsberg i spetsen
vettskrämd rusade ut från den gäst-
vänliga gården. Vid närmare he-
traktande visade sig föremålet ifrå-

ga vara en — hund. Tablål!t — En

tippning om ”tiden för observeran-
det av ”första” man (prissumma 45

öre och en spårvagnspolett) lade

”Aje” beslag på, som slugt nog 2is-
sade på sämsta tiden — för löparna.
Ceve segrade litet senare i en

hundrameterslöpning (om en liter

imaginär konjak). R. I. K. ledde
till strax före ”mål”, då emellertid

representaten för ”sakkunskapen”
satte i med en mördande finish . ...

På en äng i närheten fick man se
en underlig fieur som vid första

ögonkastet syntes genomgå instruk-
tionskurs i exereisreglementet —
där han själv var både instruktör
och diseipel i en person. Från tro-

rärdiet( ?) håll upplystes emellertid,
att personen ifråga alltsom oftast
är ordningsmakten (vid Brunnspar-
ken) behjälplig dirigera gatutrafi-
ken. Så det var väl troligen endast
litet träningsövningar, vilka han
roade den glada och förstående pu-
bliken med... En lustig kurre i

alla fall.

Några av traktens innevånare, så-

räl maskulina som feminina, vågade

sig ut för att se på ”folksamling-
en”. Men alla försök till närman-
den eller samspråk från vårsida, åt-
minstone med det ”svagare könet””,
avvisades med förakt.

Ett undantag gjorde en liten pigg
gubbe, som vi med vår kända skarp-
sinnighet genast fastslogo vars
hemmahörande på ett i närheten va-

"om inte Magnusson var med.

rande försörjningshem. Han följde

med ålltjämt stegrat intresse alla

våra förehavanden, sedan det fram-

gått att en del löpare väntades till
Kärra.

Vår förvåning kände dock inga
gränser, när mannen som man minst

av allt kunde tro bevandrad i
idrottslivets händelser, frågade oss

”Han

ska” visst vara styv”, utlät han sig,
halvt tveksamt, halvt stolt över sin

kunskap i dessa ting.
Den gode ”Krullen”

gen skulle varit med,
kan också kännasig stolt, och växa
ett par tum av självmedvetande.
Det är inte allom förunnat höra sitt
rykte tränga så där långt bortom
”all ära och redlighet” ....

”, som egentli-
men uteblev,

Löparkamrat! Hallå!

Kommer du ihåg nästa års ”stora
händelser”?

”Evenemangen” Tävlingarna,

om vilkas utgång man icke vågar
profetera. Emedan vi känna våra
motståndares styrka.
Vi skulle känna oss ganska säkra,

om vi vore vissa om, att våra löpare
skötte sin träning det kommande
året lika bra, som skedde 1920, Dag-
blads--statyettens år.
Nästa år ha vi att slåss om Tors-

haugsstatyetten — avgörande täv-
ling.

”Göteborg runt” — pokalen för
andra gången. Vi vänta oss den hit-
tills hårdaste konkurrens, som ägt
rum i denna tävlan.

Spartastatyetten — för tredje och
sista gången.

Stjernepokalen — ocksåförsista
gången.
Falkenbergspokalen — för andra

gången.
Dessa dyrgripar ha

svara. Träna!
Kom också ihåg K. S.”

kingafärd i midsommartill ”Vär-
meland du sköna”, där alla K. 8.
fröna ta'r hand om varsin ”böna”
sen vi klått våra vänner i Sol
sta'n, du känner, så att Forsberg si-
na hänner han gnuggar och bekän-
ner, att inga bättre ränner — än just
vi, si.
Resan går ocksåtill Dalarne.
Tänk Mora och Leksand och Sä->

vi att för-

stora vi-
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ter och kullor i midsommardans lät-

ter, trots att ju i nätter bör löpare
sova, för att man ska” håva in pris
i stafetten.
Från hjärtat av Sverige bär det

iväg till Örebro, där Waldenborg
lär bo (upphovsmantill detta roli-
ga). Och så är ju det troliga, att
just i den sta'n få vi gno av bara
fn för att inte få stryk i den sta-
fettlöpningsbyk, som Övrobrosport-
klubbarna ställer till för K.-S.-gub-
barna.
Ni vet, vad som väntar! Kom

ihåg våra träningspromenader efter
nyåret, våra orienteringslöpningar.
våra träningskvällar i Exercishuset!

1922 skall bli -— Året!
| Söder!

Inför det nya året.

Ett nytt årsskifte står för dörren.
1921 har varit ett år på gott och ont,
rikt på segrar, men även på neder-
lag. Den för den stora allmänheten
mest avgörande värdemiätaren på en
förenings styrka är dess representan-
ters prestationer på tävlingsbanan.
ters prestation på tävlingsbanan.
Vår förenings insatser ur den syn-
punkten har blivit föremål för be-
handling på annan plats i detta num-
mer. Det behöver endast framhål-
las att den vågdal, vårt representa-
tionslag onekligen befann sig i un-
der en stor del av året alls icke in-
verkat demoraliserande på laget,
vilket bäst den glänsande segern
över M. T. K. visade. När det gällt
att slå ett verkligt slag för vår före-
ning, då ha spelarna visat sig tra-
ditionerna trogna.
Mcn mer än något annat har 1921

varit ett det inre utvecklingens år.
Våra 17 fotbollslag tala sitt tydliga
språk. Vi vilja med tillfredsställel-
se, men utan självförhävelse erinra
om att såväl dags- som fackpressen
dragit fram våra många reservlag
som ett föredömligt exempel på

fotbollspropaganda på bred grund.
Vi ha under året anskaffat yrkes-
tränare, som på den korta tid han
verkat inom föreningen, förskaffat
sig sympati och förtroende på alla
håll, och av vars insatser bland vå-
ra många lovande spelare — scenio-
rer som juniorer — vi vänta mycket
under det kommande året. Vi ha
sett vår förenings medlemsantal
springa upp med en fart, som ställt
de största krav på de ledandes ad-
ministrativa duglighet. Detta visar

ju mer än något annat att Göte-
borgs-Kamraterna har kvar sitt
gamla anseende och ett orubbat för-

troende.

Vi vela att det nya år som nu står
för dörren skall präglas av samma
stora entusiasm för föreningen av
säväl ledare och aktiva som med-
lemmar som de närmast föregåen-

de. Medlemmarne kunna visa sitt
intresse för föreningen på olika

sätt. Ett av de icke minst viktiga

är att skänka föreningens medlems-
blad, ”Götehorgs-Kamraten ”, sitt
stöd. Detta kan ske på många sätt.
Genom bidrag till bladet i form av
artiklar, kåserier, notiser ete. eller

— vilket är nog så betydelsefullt —
lämna redaktionsmedlenimarna upp-
slag i olika riktningar. Tur många
av våra medlemmar har under året
sträckt ut ett finger för att hjälpa
tidningen? De äro icke flera än att

de kunna räknas på ena handens
fingrar. En ändring till det bättre

måste ske under det kommande

året.

1 förhoppning om en medarhetar-
stab på 1.400 personer önska vi alla
medlemmar

ETT GOTT NYTT ÅR!

Red.

Föreningens höstmöte.

Föreningens Höstmöte. som hölls
å Lorensbergs Restaurant månda-
gen den 21 Nov., var av medlemmar-
ne ganska talrikt hesökt, trots att

det inte bebådades några större sen-
setioner. Styrelsen hade inte: en
gång någon som helst dagordning
för mötet uppsatt, varför det hela
inskränkte sig till några ganska
långtråkiga diskussioner om ditt och
datt.

Början gjordes med årsfästen,
vars vara eller inte vara givit styrel-
sen anledning att föreslå det senare
alternativet, och i stället inrikta sig

på att anskaffa en hygglig klubb-
lokal för medlemmarnes trevnad (se

artikeln härom å annat ställe). Ef-
ter litet prat och diskussion upp-
drogs åt styrelsen att på bästa sätt
ordna saken. |

Därefter kom valet av styrelse
på tapeten. Från styrelsehåll fram-
drogs lämpligheten av att välja sty-
relsen för två år, istället för som nu
för ett, med val av halva antalet
styrelseledamöter årligen. Detta för-
slag ventilerades i alla möjliga fog-

ningar och linningar, men huruvida
medlemmarne i princip gillade för-
slaget var hart när omöjligt att av
den förda diskussionen utröna.

Varefter man övergick till dot
tacksamma ämne medlemsbladet i
kritikhänseende utan tvivel erbju-
der. Vilket kanske mest beror på
medlemmarnes eget dåliga intresse
för saken. Som det nu är får ett få-
tal amatörjournalister nummer efter

nummer producera den spaltfyllnad
som erfordras. Ett ganska stort
kvantum av snilleblixtar korsade
varandra i ämnet.

ville dit.

En ville hit, en

En ville att medlemsbla-

det helt slopades, då det knappast
fyller den mission som avsetts, 'en
annan mmdrade om det inte kunde
utgivas kvartalsvis, eller årsvis, som
någon sorts jultidning. Slutet på vi-
san blev dock att medlemsbladet

skall bibehållas ännu ett år. och nu

beror det alltså på huru pass ageres-

sivt medlemmarne understödja re-

daktionen i dess strävan att kunna

åstadkomma ett piget och trevliet
månadsblad för föreningens med-

lemmar.

Avandra stora tilldragelser obser-
verades i hög grad herr Lindes av-

sägelse från återval i styrelsen, vil-
ket vi dock hoppas imte var fullt
så allvarligt menat, som det då gec-

nast såg ut.

Varefter  medlemmarne i frid,
fröjd och försoning åtskiljdes, för
att åter träffas på årsmötet.

| | P.

Våra nya klubblokaler.

Efter den 1 Januari behöva alla
våra medlemmarinte gå och funde-
a över vart de skola taga vägen,
när de äro lediga. Ty från nämnda
datum har LE FF. Kamraterna sin
klubblokal i ordning, färdig att
mottaga dem av föreningens med-
lemmar, som önska slå sig till ro en
stund och studera dagens tidningar,
idrottstidningarne eller något an-
nat av all den lektyr som kommer
att finnas tillgänglig. En del in-
tressanta och trevliga sällskapsspel
kommer också att finnas, för dem

som intressera sig för tankearbete.
Av allt att döma kommer den nya
klubblokalen, cller lokalerna, i det
att tvänne rum disponeras, bliva
trevliga och inbjudande.
Våra klubbrum äro tillfinnandes

å Götahallens Konsertcafé, Bazarga-
tar 8, där de disponeras hela dagar-
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ne och kvällarne till kl. 11 e.m.,
utom lördags- och söndagskvällar.
Innehavaren av caféet, hr Claeson,
har också tillmötesgått oss med att

vid servering tillämpa betydligt re-

ducerade priser, detta för att med-

lemmarne utan allt för svåra av-

bränningar skall kunna njuta av en
kopp kaffe eller någon läskedryck.

Styrelsen hoppas nu endast att
medlemmarne visa sitt intresse för

vår klubblokal, akta och vårda de

inventarier som där äro tillfinnan-

des, samt uppföra sig juste och
gentlemannaaktigt.

Alltså, efter den 1 Januari träffas

vi å vår klubblokal.

Café Pelikan
SÖDRA VÄGEN 17
ÖPPET

Goda varor.

KL. 8 F. M.—12 E. M.

Humana priser.
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