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Göteborgs-pokalens korta saga.
En historik över pokalens 3-åriga

Som ersättning för den av oss för

alltid erövrade Krokslättspokalen,

uppsattes år 1911 av Göteborgs Di-

strikts Idrottsförbund, under vilken

organisation även fotbollsidrotten

vid denna tidpunkt sorterade, ett

större vandringspris i fotboll för

tävlan mellan samtliga fotbollsspe-

tande klubbar inom distriktet.

Vackravisor äro inte långa. Här-

nedan följer i all korthet pokalens

historia från starten, och intill dess

den definitivt hamnade i vår trofé-

samling.

Första tävlingens semifinalmat-

cher spelades i december månad år

1911. Vi mötte Göteborgs Atlet- och

Iärottssällskap, vilka besegrades

nied 4 mål mot 1. I andra semifina-

lex spelade Göteborgs Fotbollsföre-

ning och Örgryte Idrottssällskap

oavgjort. Omspelsmatchen gav det

oväntade resultatet, att Fotbolls-

föreningen segrade med 4 mål mot

1. Finalen spelades först i Maj må-

nad 1912, och lyckades vi därvid sc-

ora över Fotbollsföreningen med 4

mål mot 1, och fingo således äran

försvara priset ett år.

Andra tävlingen om priset påbör-

jades under hösten samma år. $Se-

mifinalerna spelades, trots snö och

 
rusk, i december månad. Vi mötte

Örgryte och spelade oavgjurt, 0—0.

efter en seg och tung match. I ou

vandring.

spelet  drogo vi likväl det tängsta

stråt, 4—1. GC. A. I. S. slog i andra se-

mifinalen ut I. NK. Göta med 7- mål

mot 1. Finalmatchen gick av stapeln

i juni månad år 1913, och lyckades

vi därvid få vår andra inteckning i

pokalen. (1. A. I. S. fingo nämligen

finna sig i att bita i gräset, med icke

nmindré än 8 mål mot 0.

Tredje tävlingen påbörjades un-

der hösten år 1913. I semifinalen

slogo vi I. K. Vega med 5 mål mot 1.

G. A. I. S. marscherade å andra hal-

vån framfill finalen, genom seger

över Majornas Fotbollsförening med

3 mål mot 1. |

Den 26 juli år 1914 spelades fina-

len, i vilken vi besegrade G. A. TS.

med 5 mål mot 0. Som alla goda

ting äro tre var pokalen nu defini-

tivt vår egendom. |

I sista finalmatchen förde följan-

de spelare våra färger: John Carls-

son, Valdus Lund, Henning Svens-

son, Carl Olsson, Konr. Törnqvist,

Henry Ahlén, Gust. Magnusson,

Caleb Sehylander, Erik Börjesson,
Erik Iljelm och Rolf Borsén.

S—r,
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GÖTEBORSG-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Eli behaglig! sommarminne
Efter allt släp och sut i den

idrottsliga vingården kom äntligen
en period av säsongen, då vi stac-
kars idrottsmän kunde ägna våra
tankar åt något annat än träning,
tävling och jakten runt löparbanor-
na. Det var med andra ord en
idrottsmans sommarsemester, en pe-
riod somi regel inträffar, då solen
bränner som hetast och all svalkan-
de vind är bannlyst från jorden.
Människans mer eller mindre med-
födda anlag för lättja göra sig vid
sådana tillfällen i hög grad förnim-
bära, och rent automatiskt avstan-
nar så gott som hela idrottsrörelsen.
Under denna tid gives ju tillfällen

till andra förströelser, och det är
Just en dylik jag här egentligen
skulle försöka skildra. '
Det var en härlig lördagsefter-

middag, med gassande sol och vind-
stilla. Nere vid flodsprutan låg skep-
pare Johansson (Kalle Makarn!)
med sin onaturligt rikt utsirade lust-
yacht ”Isabelle””, väntande på att
få stuva ombord några av löpar-
gänget, vars egentliga avsikt var att
med ”dörjor”” utforska havsdjupens
flora ute vid Vinga sand och skä-
ren däromkring.
En efter en av sällskapet anlände

så småningom, och vid den obefint-
iga landgångens indragning be-
fanns sällskapet bestå av, förutom

skepparen, Forsberg, med betjänten
Jean och en innehållsrik bleckburk,
Eskil, bankman, glada Rosell, Axel,

som är mest känd som brortill Mur-
ren, samt ”Pekka”', vilken i egen-
skap av utkik placerats på backen,
som egendomligt nogfinns i fören.
Längst bak satt, förutom Forsberg,

ett från motorn kommande avlopps-
rör, vilket pustade takten alldeles

förträffligt, fast dock inte utan en
viss odör.

Vårt första mål var inte, som Du
nu kanske tror, en bättre makrill-
sexa, nej då, vårt första mål var Öc-
kerö, där vi visste att Fylax Carolus
XII och ett partill huserade i en
fiskarstuga.

Det var ingen som ångrade vårt
strandhugg, ty kvällen blev ange-
näm, nästan för mycket, och då vi
vid solens uppgång skulle embarke-
ra befanns skepparen och hans ma-
skinist ””putz weg””. Efter en stunds
skallgång upphittades dock de vilse-
kemna ”fåren”, och själva fiska-
fänget kunde tagasin början.

Detblev ett rikt byte, som denna
nätt förpassades från det våta ele-
mentet upp på däck. Först att håva
in en, om också mycket liten vitt-
ling, blev Forsberg, av vilken an-
ledning han i glädjen plockade fram
sin karamellbunke, ur vars innandö-
me en flaska ”O. P.” uppletades,
avsmakades och på nytt förpassades
till sin bortskymda plats i burkens
ni;nandöme.

Det blev under den gryende mor-
gonens lopp ett ideligt ”dragande””
av vittling, en makrill och 1 flaska
Lyckholm (!), vilken Eskil på 20
fomnars djup fick att nappa på en
av sina krokar.

Efter väl förrättat arbete sattes
kursen -på Galtö, där ett svalkande

bad och en pigg frukost satte nytt
liv i de vid denna tid något sömniga
ynglingarna. Varefter Öckerö åter
intogs, tills dess att solen började
dala och tiden visade sig vara inne
tänka på hemseglatsen.

Och efter en synnerligen lyckad
utflykt skiljdes vi åt vid Göteborgs

utan idrollt.

 

 

TRÄVAROR
av alla slag, såsom Byggnadsplank, spånt. o. ospånt. hyv-
Jade o. ohyvlade bräder, listverk o. snickerifuru, Snicke-
rier fr. egen verkstad. Emballagevirke, köpas förmånligast hos

NATHAN PERSSON.
TELEFONER: 2748, 8415, 9650, 1453, 2747, Göteborg.   

kaj, där ””Isabelle”” sakta tillvagga-
de oss sitt avsked.
Det är sådana här små minnen,

som till omväxling från idrottslivet
kommer en att reflektera över, huru
trevligt man i alla fall har bland
”Kamrater””.

Pekka.

Medan vi ännu omegivas av vin-
terns kalla pustar, kan det aldrig
skada vid brasans sken läsa en liten
historia som här ovan, vilken för
tanken tillbaka på soliga sommarda-
gar och blånande vidder, saltvat-

tenstänk och böljesvall.
Red.

Annonsera iMedlemshladet!
 

 

 

Bowling"flugan"”

grasserar.

Att Kamraterna också har en
böowlingavdelning är det kanske in-
t2 så många av bladets läsare som
vet eller tänker på. Men det existe-
rar verkligen en sådan, fastän den
arbetar mycket i tysthet, och inte

allt för ofta låter tala om sig.
Men bowling-avdelningen har sä-

kerligen en mycket trevlig tillvaro.
Mankan bäst förvissa sig därom, om
man en träningskväll tittar ner ett
slag i Arkadens banor, där kloten
rulla, ideligen, ideligen. Och med
tiden skola de stora resultaten kom-
ma, som skola hävda vårt anseende

också i denna sport. Ty bowling är
en sport, så god som någon.
Även inom vår idrottssektion har

det nu börjat bowlats, ännu så länge
med ganska blygsamma resultat.
Men! Vänta bara! Plats finnes för
flera utövare, isynnerhet för sådana,
scm äro i behov av motion, ty bättre
ractionsidrott kan näppeligen upple-

tas.

Längre fram bliver det nog an-
ledning att återkomma tili avdel-
ningens arbete.

G. W.
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Ett varnande

exempel.
Idrottens '"svans''.

För någontid sedanläste vi i I. B-
ett uttalande av Hugo Meisl, Öster-
rikes Fotbollsgeneral. Vari han i
grella färger målade en bild av det
olidliga tillstånd, vissa personers
samvetslösa, eller med ett mera träf-
fande ord, missriktade strävan att
slåta med sina bekantskaper bland
”'stjärnorna”', försatt fotbollsspor-
tern på Kontinenten.
Faktum är, framhåller han, att de

främsta klubbarna inom Tyskland,
Österrike och Ungern för när-
varande ej ha samma spelstyr-
ka, som för blott något år till-
baka. Och anledningen kan endast
sökas på ctt håll: i spelarnas dåliga
kondition. Förorsakad av ett ore-
gelbundet levnadssätt, ett liv i sus
och dus. Tillsammans med- sina ny-
förvärvade vänner. Vilka stå för
rusthållet och glatt offra ansenliga
summor, för ”stoltheten”” över att
vara i sällskap med sådana ”'storhe-

ter”.
Dessa ”vänner”, ja, ömkliga va-

relser! Parasiter, som vi känna igen
även här hemma. Och som ej heller
vår förening, likalitet som någon
annan klubb, kunnat gåhelt fri
ifrån. De förstå ej att de draga löje
och förakt över sig själva, samtidigt
som de kunna göra obotlig skada
meddetta sitt ”avguderi””, och giva

idrottens belackare vapen i händer-
ny. — Idrottens svans i sin pryd-

no ....
Det beror på idrottsmännen själ-

va, om de ha tillräcklig karaktärs-
styrka motstå sådana locktoner. Ty
det ligger utom ramen för en klubbs
verksamhet att övervaka sina med-
lemmars privata leverne. Det bör
ju dock vara i de senares eget in-
tresse, att visa alla dylika svansvif-
tande, ofta sorgligt degenererade in-
divider på dörren.
En sann idrottsman bör vara allt-

för mån om sitt goda namn och ryk-
te, än att låta det dragas i smutsen
på så sätt. Och ej nog härmed:
Ifans framtid blir i de flesta fall för-
störd. För att nu inte nämna, att
hans bana som idrottsman stäckes i
sin utveckling. .

Att här lurar en fära, som är värd
all uppmärksamhet, bevisas bäst av
de bedrövliga rön man gjort i ut-
landet, där Kontinentens fotbolls-
stendard eovadvis sjunkit. (Det berör

givetvis även andra idrottsgrenar.)
Till sorg och förtvivlan för de spor-
tens förkämpar, som kanske nedlagt
sin mannaålders bästa kraft för att
föra densamma framåt och in på
sunda, lätt framkomliga banor.
Det är ett memento, ett varning-

ens ord i ett krasst och materialis-
tiskt tidevarv, då det ideella ofta sy-
nes få träda i skuggan. Må det ej
få klinga förgäves! Låt oss ännu en
gång, vi unga, visa vår styrka i
strid mot denna, allas vår gemen-
samme fiende. Slå vakt om Ditt
arv, som idrottsman och Hellas sen-
födde ättling!

Revelj!

Tiden är inne för våra idrottsut-
övande medlemmar att vidtaga för-
beredelser för påbörjandet av vår-
träningen. Ty i år skall det kläm-
mas till som aldrig förr. Vi ha otvi-
vclaktigt befunnit oss i en period av
stillastående, men uppryckningen
måste komma.

Alla skola inspireras av viljan att
göra sitt bästa, alla skola gå till
verket med föresats, att nu eller
aldrig skall föreningens idrott fram-
åt. Mångastora ting äro ju också i
görningen, och som vännen ”Söder”
påpekade i förra numret, många
vandringsprisha vi att försvara.

Tourshaugspokalen, vars öde i år
troligen avgöres: Kamraterna celler

Tourshaug. .

Göteborg Runt, vars vackra pris
vi inneha och i år skola strida om
för att återerövra. Det finns fler
aspiranter å det priset.

Falkenbergspokalen, ett minne
från denna stads invigning av sin
idrottsplats.

Spartastatyetten, vilken vi hoppas
att i år införliva med våra samling:
ar-

Stjernepokalen, denna lilla, men
vackra pokal, som så mycket pryder
upp i vår prismonter.

Sedanhavi ju en hel rad tävling-
ar att vänta, vår egen rundresa och
— Svenska Dagbladet, till vilken
tävling vi hoppas att kunna sända
ett representativt lag.
Det bliver ett krävande år, detta

sista före de stora spelen, och nu
gäller det att vi komma frami so-
len. Därför, pojkar, hugg i, mål-
medvetet och energiskt. Samla nya
utövare, som i framtiden kunna upp-
rätthålla vår förenings idrottsära.
Ty på ungdomen är det vår idrott
skall byggas.

Det skulle ju glädja oss alla, om
vi kunde se våra skaror växa, såväl
i kvalitet som kvantitet, och det mål

som med idrotten eftersträvas skola
vi alla försöka uppnå. Hugg i!

Pekka.
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grella färger målade en bild av det
olidliga tillstånd, vissa personers
samvetslösa, eller med ett mera träf-
fande ord, missriktade strävan att
slåta med sina bekantskaper bland
”'stjärnorna”', försatt fotbollsspor-
tern på Kontinenten.
Faktum är, framhåller han, att de

främsta klubbarna inom Tyskland,
Österrike och Ungern för när-
varande ej ha samma spelstyr-
ka, som för blott något år till-
baka. Och anledningen kan endast
sökas på ctt håll: i spelarnas dåliga
kondition. Förorsakad av ett ore-
gelbundet levnadssätt, ett liv i sus
och dus. Tillsammans med- sina ny-
förvärvade vänner. Vilka stå för
rusthållet och glatt offra ansenliga
summor, för ”stoltheten”” över att
vara i sällskap med sådana ”'storhe-

ter”.
Dessa ”vänner”, ja, ömkliga va-

relser! Parasiter, som vi känna igen
även här hemma. Och som ej heller
vår förening, likalitet som någon
annan klubb, kunnat gåhelt fri
ifrån. De förstå ej att de draga löje
och förakt över sig själva, samtidigt
som de kunna göra obotlig skada
meddetta sitt ”avguderi””, och giva

idrottens belackare vapen i händer-
ny. — Idrottens svans i sin pryd-

no ....
Det beror på idrottsmännen själ-

va, om de ha tillräcklig karaktärs-
styrka motstå sådana locktoner. Ty
det ligger utom ramen för en klubbs
verksamhet att övervaka sina med-
lemmars privata leverne. Det bör
ju dock vara i de senares eget in-
tresse, att visa alla dylika svansvif-
tande, ofta sorgligt degenererade in-
divider på dörren.
En sann idrottsman bör vara allt-

för mån om sitt goda namn och ryk-
te, än att låta det dragas i smutsen
på så sätt. Och ej nog härmed:
Ifans framtid blir i de flesta fall för-
störd. För att nu inte nämna, att
hans bana som idrottsman stäckes i
sin utveckling. .

Att här lurar en fära, som är värd
all uppmärksamhet, bevisas bäst av
de bedrövliga rön man gjort i ut-
landet, där Kontinentens fotbolls-
stendard eovadvis sjunkit. (Det berör

givetvis även andra idrottsgrenar.)
Till sorg och förtvivlan för de spor-
tens förkämpar, som kanske nedlagt
sin mannaålders bästa kraft för att
föra densamma framåt och in på
sunda, lätt framkomliga banor.
Det är ett memento, ett varning-

ens ord i ett krasst och materialis-
tiskt tidevarv, då det ideella ofta sy-
nes få träda i skuggan. Må det ej
få klinga förgäves! Låt oss ännu en
gång, vi unga, visa vår styrka i
strid mot denna, allas vår gemen-
samme fiende. Slå vakt om Ditt
arv, som idrottsman och Hellas sen-
födde ättling!

Revelj!

Tiden är inne för våra idrottsut-
övande medlemmar att vidtaga för-
beredelser för påbörjandet av vår-
träningen. Ty i år skall det kläm-
mas till som aldrig förr. Vi ha otvi-
vclaktigt befunnit oss i en period av
stillastående, men uppryckningen
måste komma.

Alla skola inspireras av viljan att
göra sitt bästa, alla skola gå till
verket med föresats, att nu eller
aldrig skall föreningens idrott fram-
åt. Mångastora ting äro ju också i
görningen, och som vännen ”Söder”
påpekade i förra numret, många
vandringsprisha vi att försvara.

Tourshaugspokalen, vars öde i år
troligen avgöres: Kamraterna celler

Tourshaug. .

Göteborg Runt, vars vackra pris
vi inneha och i år skola strida om
för att återerövra. Det finns fler
aspiranter å det priset.

Falkenbergspokalen, ett minne
från denna stads invigning av sin
idrottsplats.

Spartastatyetten, vilken vi hoppas
att i år införliva med våra samling:
ar-

Stjernepokalen, denna lilla, men
vackra pokal, som så mycket pryder
upp i vår prismonter.

Sedanhavi ju en hel rad tävling-
ar att vänta, vår egen rundresa och
— Svenska Dagbladet, till vilken
tävling vi hoppas att kunna sända
ett representativt lag.
Det bliver ett krävande år, detta

sista före de stora spelen, och nu
gäller det att vi komma frami so-
len. Därför, pojkar, hugg i, mål-
medvetet och energiskt. Samla nya
utövare, som i framtiden kunna upp-
rätthålla vår förenings idrottsära.
Ty på ungdomen är det vår idrott
skall byggas.

Det skulle ju glädja oss alla, om
vi kunde se våra skaror växa, såväl
i kvalitet som kvantitet, och det mål

som med idrotten eftersträvas skola
vi alla försöka uppnå. Hugg i!

Pekka.
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Har du intresse för

din förening?

Har genomläst vårt kära medlems
blad, och därvid fått ögonen öppra-

de, att även jag kan hjälpa till med
några rader. Jag är flerårig med-
lem i I, F. K., men känner ändock
icke många av våra medlemmar. Nu
är ju saken den, att våra löpare och
fotbollspelare äro var för sig, men

tänker manefter finner man, att ma-
joriteten (i likhet med underteck-
nad) varken spelar fotboll eller lö-
per. Då vi nu ha en egen klubblo-
kal, tycker jag vi skulle offra nå-
gonliten tid och infinna oss i loka:
len. På detta sätt anser jag för min

del, att man bäst kan bliva bekant
med sina klubbkamrater.

Gjorde en promenad upp till vår
expedition för att betala mitt års-
kort, men blev riktigt förvånäd så
finfint allt var. Ett sådant stilfullt

skåp, som våra kära priser äro för-
varade i! Undrar just, hur många
av våra medlemmar, som varit uppe

och sett detta? Kom ihåg, att det
kostar inte något att gå dit! TI stäl-
let kan man där få höra färska ny-

heter inom idrottsvärlden.
Efter vad jag erfarit har denna

lokal blivit ordnad genom vårsekr.,

och hela föreningen har fått det bra
på så vis. Det minsta vi äro skyl-
diga honom är ctt hjärtligt tack.
När vi nu kunna gåtill en lokal på
kvällarna, skola vi även göra det,
och inte gå ute på gatorna och dri-

va.
Tänk också på vår styrelse, som

ligger i och arbetar på sma fristun-
der och görallt för sin förening. I
gengäld böra vi uppskatta deras ar-
bete samtvisa förståelse för detsam-
ma. Ty det händer ibland man kan
få höra en del medlemmar, som gå
och gnata på en och annan styrelse-

medlem. Vilket jag för min del tyc-
ker är orätt. Jav tror knappast de
veta, vad det vill säga att vara med
i en styrelse, och där få offra myc-
ket av sin fritid. Nej, i stället böra
vi hjälpa till: på allt vis och göra

förenimgen våra tjänster.
Beträffande den nuvarande sty-

relsen, så är väl denf. ö. den bästa,
vi någonsin haft. En verksam och
driftig ledning. Inga <dekoråtiva
personligheter. Man: ser det bäst,
cm man gör en liten titt upp till
exp., som jag nyss nämnde. Där
finner man alltid några av styrelsen

sysselsatta med litet av varje. Om
Du inte varit där uppe, så gå strax

dit och övertyga Dig!
Emellertid —vad jag här vill ha

fram är, att så många av förenin-
gens medlemmar som möjligt skola

bli bekanta med varandra, och ”i
cnigt lag” kunna göra något för
I. F. K. En annan sak, som jag vill
rekommendera varje medlem är, att
själv gå upp till vår exp. och där

lösa sitt årskort. Du fyller därmed
cv plikt, samt gör vår präktige kas-
sör en stor tjänst, strängt upptagen
som han är att sköta finanserna 0.

föreningens ekonomi.
TI hopp om att medlemmarna för-

stå mina enkla rader, och att var
och en i sin stad gör sitt bästa, ön-
skar jag lycka till 1922 års arbete.

Håkå.

Vi ha med nöje lämnat plats för

ovanstående. Där finns en del san-
ningskorn att taga vara på. Men
bedja få påpeka, att den lämpliga-

ste samlingsplatsen för våra medlem-
mar nu är klubblokalerna i Göta-
hallens konsertcafé. Att denna frå-
oa fick en så snabb lösning berodde

just på, att styrelsen var fullt med-
veten om det verkliga behov, som

 

Tel. :

 

S:t Eriks Källare
Torggatan 25.

Matsalen 3671.

Goda middagar och Soupéer

Cafét 2275.

  

förelåg av en dylik lokal, där man
skulle kunna samlas i större ut--.
sträckning. ”

Detta hindrar naturligtvis inte,

att var och en är välkommen upp

till vår exp. Isynnerhet om de ha
något bidrag till ”Götehorgs-Kam-
raten””! Då de mottagas med stora

famnen av
Red.

Bandyspelarna
ha, tack vare den senaste tidens
frostknäpp, varit ute och viftat med
klubban. Man har t. o. m. börjat
tröna på allvar, med tanke på en
stundande mateh mot ett Stock:
helmslag här nere. Denna kommer
att ingå som ett led i den skridsko-
fest, Skridskoklubben tänker arran-
gera den 22 jan. D. v.s. om Kung
Bore vill, får väl tilläggas. Det blir
i så fall ett komb. lag, Göteborg
sänder i elden.
"Den 8 och 15 jan. hade anordnats
träningsmatcher på Ullevi mellan.
komb. lag. Av de våra deltogo för-
sta söndagen Gyring, Kollberg och
Itolger Svensson samt naturligtvis
den imternationelle Rylander, vil-
ken senare väckte formlig scusation,
när han uppenbarade sig på banan.
Försedd med imponerande knä-
skydd, och £. ö. fullt medveten om.
sin oemotståndliga käckhet, intog
hanstolt sin plats i målet.
Annars lyste de ”stora” namnen

med sin frånvaro, som det heter i
bättre avisor. Sjöberger var sålun-
da hemmai sin födelsestad, Jönkö-
ping, under helgen. Och Borgström.
(tillsamman med ”store” Zander)
hjälpte sin gamla klubb, Göta, Karl--
stad (vilka samtidigt spelade mot
Upsala I. F., resultatet tror jag vi
dra en slöja över). ;
Den andra träningsmatchen var

de” litet bättre ställt: Sjöberger var.
nu nere och satte fart på pojkarna.
Mandelade upp sig, tio man på var.
sida, och spelade full tid = 90 min.
Det blå-vita laget (Rylanders):
vann över det gula (Sjöbergers)
med 5—3. Dels på grund avett sta-
bilare bakre försvar, dels på grund
av misslyckade kombinationer och
bortslarvade chanser 1 den gula ked-
jan. .
Åven denna gång saknades emel-

lertid en del av debättre spelarne.
Porgström och Robert :Zander läm-.

4 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Har du intresse för

din förening?

Har genomläst vårt kära medlems
blad, och därvid fått ögonen öppra-

de, att även jag kan hjälpa till med
några rader. Jag är flerårig med-
lem i I, F. K., men känner ändock
icke många av våra medlemmar. Nu
är ju saken den, att våra löpare och
fotbollspelare äro var för sig, men

tänker manefter finner man, att ma-
joriteten (i likhet med underteck-
nad) varken spelar fotboll eller lö-
per. Då vi nu ha en egen klubblo-
kal, tycker jag vi skulle offra nå-
gonliten tid och infinna oss i loka:
len. På detta sätt anser jag för min

del, att man bäst kan bliva bekant
med sina klubbkamrater.

Gjorde en promenad upp till vår
expedition för att betala mitt års-
kort, men blev riktigt förvånäd så
finfint allt var. Ett sådant stilfullt

skåp, som våra kära priser äro för-
varade i! Undrar just, hur många
av våra medlemmar, som varit uppe

och sett detta? Kom ihåg, att det
kostar inte något att gå dit! TI stäl-
let kan man där få höra färska ny-

heter inom idrottsvärlden.
Efter vad jag erfarit har denna

lokal blivit ordnad genom vårsekr.,

och hela föreningen har fått det bra
på så vis. Det minsta vi äro skyl-
diga honom är ctt hjärtligt tack.
När vi nu kunna gåtill en lokal på
kvällarna, skola vi även göra det,
och inte gå ute på gatorna och dri-

va.
Tänk också på vår styrelse, som

ligger i och arbetar på sma fristun-
der och görallt för sin förening. I
gengäld böra vi uppskatta deras ar-
bete samtvisa förståelse för detsam-
ma. Ty det händer ibland man kan
få höra en del medlemmar, som gå
och gnata på en och annan styrelse-

medlem. Vilket jag för min del tyc-
ker är orätt. Jav tror knappast de
veta, vad det vill säga att vara med
i en styrelse, och där få offra myc-
ket av sin fritid. Nej, i stället böra
vi hjälpa till: på allt vis och göra

förenimgen våra tjänster.
Beträffande den nuvarande sty-

relsen, så är väl denf. ö. den bästa,
vi någonsin haft. En verksam och
driftig ledning. Inga <dekoråtiva
personligheter. Man: ser det bäst,
cm man gör en liten titt upp till
exp., som jag nyss nämnde. Där
finner man alltid några av styrelsen

sysselsatta med litet av varje. Om
Du inte varit där uppe, så gå strax

dit och övertyga Dig!
Emellertid —vad jag här vill ha

fram är, att så många av förenin-
gens medlemmar som möjligt skola

bli bekanta med varandra, och ”i
cnigt lag” kunna göra något för
I. F. K. En annan sak, som jag vill
rekommendera varje medlem är, att
själv gå upp till vår exp. och där

lösa sitt årskort. Du fyller därmed
cv plikt, samt gör vår präktige kas-
sör en stor tjänst, strängt upptagen
som han är att sköta finanserna 0.

föreningens ekonomi.
TI hopp om att medlemmarna för-

stå mina enkla rader, och att var
och en i sin stad gör sitt bästa, ön-
skar jag lycka till 1922 års arbete.

Håkå.

Vi ha med nöje lämnat plats för

ovanstående. Där finns en del san-
ningskorn att taga vara på. Men
bedja få påpeka, att den lämpliga-

ste samlingsplatsen för våra medlem-
mar nu är klubblokalerna i Göta-
hallens konsertcafé. Att denna frå-
oa fick en så snabb lösning berodde

just på, att styrelsen var fullt med-
veten om det verkliga behov, som

 

Tel. :

 

S:t Eriks Källare
Torggatan 25.

Matsalen 3671.

Goda middagar och Soupéer

Cafét 2275.

  

förelåg av en dylik lokal, där man
skulle kunna samlas i större ut--.
sträckning. ”

Detta hindrar naturligtvis inte,

att var och en är välkommen upp

till vår exp. Isynnerhet om de ha
något bidrag till ”Götehorgs-Kam-
raten””! Då de mottagas med stora

famnen av
Red.

Bandyspelarna
ha, tack vare den senaste tidens
frostknäpp, varit ute och viftat med
klubban. Man har t. o. m. börjat
tröna på allvar, med tanke på en
stundande mateh mot ett Stock:
helmslag här nere. Denna kommer
att ingå som ett led i den skridsko-
fest, Skridskoklubben tänker arran-
gera den 22 jan. D. v.s. om Kung
Bore vill, får väl tilläggas. Det blir
i så fall ett komb. lag, Göteborg
sänder i elden.
"Den 8 och 15 jan. hade anordnats
träningsmatcher på Ullevi mellan.
komb. lag. Av de våra deltogo för-
sta söndagen Gyring, Kollberg och
Itolger Svensson samt naturligtvis
den imternationelle Rylander, vil-
ken senare väckte formlig scusation,
när han uppenbarade sig på banan.
Försedd med imponerande knä-
skydd, och £. ö. fullt medveten om.
sin oemotståndliga käckhet, intog
hanstolt sin plats i målet.
Annars lyste de ”stora” namnen

med sin frånvaro, som det heter i
bättre avisor. Sjöberger var sålun-
da hemmai sin födelsestad, Jönkö-
ping, under helgen. Och Borgström.
(tillsamman med ”store” Zander)
hjälpte sin gamla klubb, Göta, Karl--
stad (vilka samtidigt spelade mot
Upsala I. F., resultatet tror jag vi
dra en slöja över). ;
Den andra träningsmatchen var

de” litet bättre ställt: Sjöberger var.
nu nere och satte fart på pojkarna.
Mandelade upp sig, tio man på var.
sida, och spelade full tid = 90 min.
Det blå-vita laget (Rylanders):
vann över det gula (Sjöbergers)
med 5—3. Dels på grund avett sta-
bilare bakre försvar, dels på grund
av misslyckade kombinationer och
bortslarvade chanser 1 den gula ked-
jan. .
Åven denna gång saknades emel-

lertid en del av debättre spelarne.
Porgström och Robert :Zander läm-.



 

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 5

nade alltjämt Nolsta'ns Göta sitt man till smörgåshordet. Som hastigt Skall det behöva predikas! Det ser
bistånd. Och hade dessutom tagit  länsades på sitt förråd. så ut. Om man får döma efter de be-
med sig Einar Erikson. (Nu gällde
det S. M. och motståndare var Elvs-
borg, Borås, som inom parentes sagt
vann med 2—1). Söderbom (ej me-
deldistanslöparen, grosshandlaren m.
m.), vår utmärkte h. b., var engagc-
rad i Trollhättan av någon match.
Som man ser äro de mera kända

bandystorheterna livligt eftersökta
Regler ang. medlemskap etc.

tyckas inte vara så stränga, eller
också resonnerar man som så på en
hel del håll, att: ”regler äro väl till
för att överträdas”. Elakt, men
sant.

Stora fothollsplanen  (Ullevis)
kommer att iordningställas för mat-
ehen mot Stockholm. Ett gammalt
önskemål från bandyspelarnas sida
förverkligas härmed

Om detta, det största eveneman-

get hitintills i Göteborgs bandyhi-
storia. samt hur säsongen i övrigt
torde komma att 2estalta sig för
vårt bandylag, hoppas vi kunna åter-
komma i nästa nummer. Vi ha re-
dan fått ett halvt löfte em medver-
kan av Calle Sjöberger. I. Fi K:s
kapten och bandvexpert.

S—g.

” . .”

Där vi träffas.
Invigningen

av våra nya klubblokaler skedde
med en enkel, men angenäm afton-
urderhållning måndagen den 9 jan.
I det närmaste ett 60-tal medlemmar
hade infunnit sig. Ett glädjande
faktum. Måtte tillslutningen även i
fertsättningen bliva lika god!
Under det en del slogo sig ned i

smårummen och fördjupade sig i
den lektyr, som där fanns att tillgå,
eller med liv och lust hängåvo sig

är något spel, samlades majoriteten
i stora ”salongen”. Där publiken
urderhölls på ett alldeles förträff-
ligt sätt av den store ”pianovirtuo-
sen” Fagerlund... Även dragspelslå-
tar hördes, så medlemmarnas musi-
kaliska intressen torde ha blivit väl
tillgodosedda.

F. ö. svarade ”Fleming” (Abra-
hamsson — om vi få lov. att presen-
tera) för, att skrattmusklerna voro
i jämn funktion. Hans bravader ha
fått sitt särskilda kapitel- på annat '
ställe i detta nummer.

Sedan vårv. ordf., hr:Rothenberg,
hälsat alla välkomna samt i ett kort
tel belyst vikten och förmånen av
alt äga en egen klubblokal, övergick

Varpå skreds till fotogvafering av
den samlade menigheten. I detta
sammanhang vilja vi framhålla, att
Forsberg tillhandahåller foton i sin

affär (Langborgs Sportmagasin,
DProttningg.), dit hugade spekulan-
ter hänvisas. > - : .

Vid Ill-tiden bröt man upp och
skiljdes åt i frid, fröjd och gamman.

Nu vet Dun alltså, vart Du skall gå
hän. då Du vill trätta kamrater. Och
diskutera ehler studera dagens
idrotts- och andra händelser. Kan-
ske rent av skriva ett brev till Din
själs mest älskade. eller någon an-
nan ”björn””

blimlar från -räningslägret.
Bättre fart tycks det ha blivit på

inomhusträningen efter nyår. Claes
Gille, Göteborgs idrottstränare, har

tillträtt sin verksamhet. Följd: ökat
intresse från idrottsmännens sida.
Bitt olädjeämne för Pappa Forsberg

och vännen ”Pekka”!
även Brody har återkommit från

sin lilla semester. Det var alltså in-
te utan vissa förhoppningar om, att

fetbollsspelarna för en gångs skull
kunde vara i majoritet, vi styrde vå-
ra steg till Exercishuset.
Där var man redani full gång.

Somförsta moment i Gilles program
står: 135 timmas gymnastik. En
trupp på ett 20-tal ”Kamvrater”',
fotbollsspelare och fria idrottsmän i
broderlig förening stod under hans
befäl. Han synes vara rätta man-
nen, lugn, sansad, i varje tum själv
en idrottsman, en kamrat.

Att programmet genomfördes i
”stor stil”, vore ju litet för mycket
sagt Men den goda viljan
fanns. Och det är ju f£. ö. aldrig me-

ningen få fram en elittrupp gymnas-
ter, utan endast avsett som litet mo-
ticn och välbehövlig rörelse för den
av dagens slit och ävlan hopsjunk-
na, trötta kroppen. Det är inte vär-
re, än att var och en kan utföra det.
Nota bene om manvill. ”Det är
där skon klämmer?” sa” skamakar'n.
Ty det fanns en del herrar (vår

finkänslighet förbjuder oss nämna
några namn), som funno det för
sitt välbefinnande och bekvämlig-
het mera lämpligt agera åskådare.
Vi och Brody skulle ansett det be-
tydligt angenämare och trevligare,
om dei stället varit med i ”leken””.
Det är ingen genant att träna.

klagande ögonkast, dessa ”lediga”
gentlemän gåvo de stackars ”va-
sar” (har jag avlyssnat stämningen
rätt?) som gjorde sitt bästa, sin
plikt mot sig själva!, sin tränare
och sin förening.

Låt oss tala om något roligare!
Att ”Lasse” & Co  knallat sig ned
var ju inte mänskligt. Men upprik-
tigt förvånade blevo vi, över uppen-

barelsen av Sven Johansson, den där
ock ”Riesan”” kallas. Rätt så, det
manar till efterföljd. Skoglund,
lugn som en filbunke, visade även
sitt väna anlete. Samt ännu några
från 3:dje och 7:de lagen.

En uppvisning i ”internationell””
huvudkieckning av Mr Brody et con-
sortes senterades livligt.

Tlolmberg, ej okänd maratonlun-

kare och Kungsbackalöpare, ruvar
visst på några stygga planer, beröva
”Boysen” hans event.'segerechanser

i detta gamla klassiska lopp. Och
tränar till den ändan intensivt.
”Boysen” infann sig också, litet se-
nare, naturligtvis för att närmare
studera den farlige konkurrentens
träningsmetoder.

Ty man kan aldrig veta, det födes

ständigt nya idéer, och särskilt från
”de stora möjligheternas land” på
andra sidan Atlanten, inlöpa ofta de
mest sensationella och oroväckande
hulletiner. Man bör vara på sin
vakt, tänkte förmodligen vår till
åren äldste, men till sinnet kanske
yngste, aktive idrottsman. Han
med det oförbrännerliga humöret,
Du vet. Det blir kamp på kvaggli-
ga, steniga landsvägen från Kungs-
backa i år. Vem vinner?

Man har nu även börjat med hopp
(poängtävlingar) för våra pojkar.

Vi hoppas få anledning återkomma
i nästa nummer.

Omväxlande med de båda tränar-
nes maningsrop på sina disciplar, hö-
res det dova ljudet från hårda nä-
vars slag på sandsäckens sträva yta.
Det är Atletklubbens boxare, som
generalrepetera för stundande cve-
nemang. Och i ett annat hörn hålla

sig deras brottare på ”mattan”,
bokstavligen talat.

Ute gnistra stjärnorna och kölden
biter i öronen. Det är önskeväder
för Riddarna av Bandyklubba och
stålsko! Hard.
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S—g.

” . .”
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Årsmötet.

Som synes av notis i detta num-
mer av medlemsbladet, kommer vår
förening att avhålla sitt årsmöte å
Lorensberg, måndagen den 23 janu-
ari kl. 8 e. m.
Det är att hoppas att medlemmar-

na infinna sig talrikt, då ju en hel
del av vikt och intresse förekommer
till behandling.

»Kärt barn har många namn»,

lvåer ju ett gammalt visdomsord.
Somosökt föll oss på läppen vid tan-
ker på vännen Abrahamssons (alias
”Fleming”, alias ”Chaplin”” m. m.)
succés som muntrationsråd, vid den
lilla invigningsfästen av våra klubb-

lekaler i Götahallen.
””Fleming”, för att nu kalla ho-

nom med hans vanligaste  benäm-

ning i kamratkretsen, lär enligt dop-
attesten ha undfått namnet. lTarvid,
och är emellan 4 ögon en synnerli-
gen sympatisk, städad ung man (in-
oct skratt om vi få beh.
Kan emellertid, när han så vill,

släppa gäcken riktigt lös, och är då
given rolighetsminister.
Vid nämnda tillfälle var hani sitt

(SSC.
Då och då avbrytande sin enastä-

ende svada, lät han den förtjusta
publiken höra siv smältande tenor.
Tela salongen hade roligt-

Fotograferingen, som följde cn
stund senare, var inte utan sina små
besvärligheter, innan fotograf Eng-
ström fick det hela ordnat och grup-
perat efter sin smak. Med ”Fle-
rings” benägna bistånd gick det
dock till slut. Fast den senares upp-
maning: ”En glad min, mitt herr-
skap”, var tämligen obehövlig.
Den fanns redan förut, tack vare

honom. :
Men vi ha visst kommit bort från

pudelns kärna. ”Många namn”,
var det ja. Till den ganska impone-
rande samling, den gode Abrahams-
son redan är i besittning av, kan han
nv lägga även: ”kolportören”. =

Det bör han ha alla förutsättniu-
gar att upphära. "Ty-om vi få tro ett
sanningsvittne (hm!), var det ”kol-
portören ”” presterade nu endast en
barnlek. En gång (den ärade läsa-
ren bör inte gc sig in på någon högst
osäker tideräkning!) lär han nämli-
ecn, i landet på andra sidan Kölen,
varit i farten 3 dygn !? Omi sträck,
förmäler inte historion —- — —

»Tiderna förändras.» — — —

En söndag i september månad år
1916 stod en lång, gänglig yngling,
tillhörande Tlolmens F. F., bakom
målet på cn av Ullevis (då Ullervi)
kortsidor, och såg längtansfullt ned
på plancn. Där Kamraterna och
Akademisk Boldklub från Köpen-

hamnspelade invigningsmatechen.
— Den som ändå finge vara med

där nere en gång! tänkte den unge

entusiasten. — — -—
Vi flytta oss ett stycke framåt i

tiden. En vacker majdag, fyra år
senare (1920), då I. F. K. åter hade
besök av gäster från ”Kongenus By”,

denna gång Köbenhavns Boldklub.
återfunno vi vår unge vän. Men ej
såsom åskådare.
Nu stod han på den gröna matta,

han i sina äregiriga drömmar önskat

trampa. Och fick förtroendet endast
försvara målet mot ”de danskes”
onda anslag. Hans namn: Gunnar

Wenzel.

I många formen» — — —

Av en liten notis i I: B. sc vi, att
Jack Cook, Chelseas berömde een-
terforward, beträtt tiljan som pro-

fessionell sångare.
Det där ger onekligen en del upp-

slag. lur skulle det vara, om t. ex.
”Börje” började uppträda? Han
har länge nog tjusat oss med sina
konster på fotbollsfältet. Nu bör-
de den store eentern, även genom

sin stämmas makt, lägga en värld
för sina fötter. Omväxling förnö-
jer!
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Desinficerar
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Endetillverkare

AXEL FORSBERG,GÖTEBORG
Fabriken grundad 1876.   
 

Att det skulle bli överfullt hus
vid premiären, är då ett som är sä-
kert. Vi rekommendera som sagt
förslaget på det livligaste.”

»Det gemytliga Jugoslavien>.

Under dennarubrik serverar I. B.
följande godbit, som vi ej velat un-
danhålla våra läsare:

”Nyårsdagen skulle i Zagrep
(Agram) spelas en väl reklamerad
fotbollsmatch mellan två förstklassi-
ga klubbar, som måste inställas på
den orund, att ingendera av lagens
kaptener kunde få upp sina spelare
ur den sköna slummern. Man lär
nämligen fira nyår ganska grundligt

i det landet.
Nästa gång Anton gör upp om fe-

derationsmateh i Zagrep, bör han
välja nyårsdagentill speldag. Kan-
ske Sverige då för en gångs skull

kunde vinna en landskamp:”

Inomhusträning
i

EXLERGISHUSET
Tisdagar o. Fredagär

1-9 e. m.

Där träffas vi"
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Distriktets vandringspris i terräng.
Ett bevis på våra löpares suveränitet.

När det gällt terränglöpning har

vår förening städse varit ett strå

vassare än de övriga Göteborgsklub-

harne, även om våra löpare i gemen

icke varit av den höga standard, att

de kunnat göra sig gällande vid stör-

re tävlingar. I svenska mästerska-

pet t. sex. shar vårt lag vid ett par

tillfällen kämpat för lagern, men ty-

värr utan någon egentlig framgång.

Vilket kansketill stor del får skyllas

på en olveklig slump, som dragit

ner våra mannar från placering.

(Och andra: banor än våra pojkar

äro vana vid, får väl kanske tilläg-

gas. Släpp ner några Stockholms-

löpare t. ex. i Götehborgs-terrängen,

få vi se — — -——.)

Ty faktiskt ha våra terränglöpa-

re vid flerfaldiga tillfällen gjort

fmfina saker, däromvittna ju åtskil-

liga pokaler, vunna vid tävlingar

utombys, och i konkurrens, som icke

varit att förakta. Våra största ter-

rängsegrar ha dock skördats i Kris-

tiania, där vi två gånger erövrat

Tourshaues meterhöga

statyett. Där har Göta fått nederlag

riot oss, där ha Tourshaugs och

Tjalves, i Norge fruktade terränglö-

Fare fått bita i det sura äpplet.

Men, vi ha också förlorat i Kristia-

nia, och när årets tävlan om det

NGEav ifkdb.se medtillstånd av IFK

vandrings-

ståtliga priset går, stå som konkur-

rentertill oss. Tourshaug själva med

två, samt Fredrikshov med en inteck-

ning.

 
I Göteborg ha vi dock, som sagt,

städse varit de främsta. Alltsedan

år 1913 har vårt lag vid Distrikts-

mästerskapen hemfört första lag-

priset; och en medlem av Kamrater-

na haralltid lagt beslag på det in-

dividuella mästerskapet.

År 1914 uppsatte Götebores Di-

strikts Idrottsförbund vidstående

vandringspris för laglöpning, vilken

pokal vi hemförde 1914, 1915 och

1916. varefter den blev vår egen-

dem. Sedan denna dyrgrip ecrövra-

des har intet nytt vandringspris bli

vit uppsatt. Och så länge som vi äro

i saknad av verklig konkurrens, lär

det nog heller inte bliva något! Vil-

ket är väl så bra, ty att vinna pri-

ser och ära utan strid, är ingen

ära.

De av våra mannar, som broder-

ligt hjälpts åt att bärga hem denna

trofé äro: Josef Holsner, Werner

Magnusson och Adolf Johansson,

vilka varit med alla 3 åren. W.

Pettersson, A. Melander, Erik Back-

man och Oskar Svensson vardera 1

Att ha deltagit i en sådanånogång.

tävlan, blir ett minne för livet. Ty

i en laglöpning underordnar sig in-

dividen, han är en länk 1 kedjan;

man går in meden allt förkrossande

energi för föreningen, för klubben!

Och

blir fröjden så mycket större.

lad elädje,

det. Det är en sanning, som i ett så-

dant ögonblick

än annars.

sedan, när segern är vunnen,

”De-

dubbel glädje”, heter

framstår klarare

G. W.

 öteborg. 01922, 2020 IFK Göte

  

 

GÖTEBORG

(Medlemsblad för Idrottsföreningen Kamraterna, Göteborg).
 

N:o 2

 
Ansvarig utgivare: E. SVANBORG. Februari 1922

  

Distriktets vandringspris i terräng.
Ett bevis på våra löpares suveränitet.

När det gällt terränglöpning har

vår förening städse varit ett strå

vassare än de övriga Göteborgsklub-

harne, även om våra löpare i gemen

icke varit av den höga standard, att

de kunnat göra sig gällande vid stör-

re tävlingar. I svenska mästerska-

pet t. sex. shar vårt lag vid ett par

tillfällen kämpat för lagern, men ty-

värr utan någon egentlig framgång.

Vilket kansketill stor del får skyllas

på en olveklig slump, som dragit

ner våra mannar från placering.

(Och andra: banor än våra pojkar

äro vana vid, får väl kanske tilläg-

gas. Släpp ner några Stockholms-

löpare t. ex. i Götehborgs-terrängen,

få vi se — — -——.)

Ty faktiskt ha våra terränglöpa-

re vid flerfaldiga tillfällen gjort

fmfina saker, däromvittna ju åtskil-

liga pokaler, vunna vid tävlingar

utombys, och i konkurrens, som icke

varit att förakta. Våra största ter-

rängsegrar ha dock skördats i Kris-

tiania, där vi två gånger erövrat

Tourshaues meterhöga

statyett. Där har Göta fått nederlag

riot oss, där ha Tourshaugs och

Tjalves, i Norge fruktade terränglö-

Fare fått bita i det sura äpplet.

Men, vi ha också förlorat i Kristia-

nia, och när årets tävlan om det

NGEav ifkdb.se medtillstånd av IFK

vandrings-

ståtliga priset går, stå som konkur-

rentertill oss. Tourshaug själva med

två, samt Fredrikshov med en inteck-

ning.

 
I Göteborg ha vi dock, som sagt,

städse varit de främsta. Alltsedan

år 1913 har vårt lag vid Distrikts-

mästerskapen hemfört första lag-
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pokal vi hemförde 1914, 1915 och
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| årsmötenas tecken.
Inga större regimförändringar.

Den 23 januari avhöll vår förening på

Lorensberg sitt 17:de årsmöte. Anslut-

ningen var anmärkningsvärd, och vittnar

om stort intresse från medlemmarnas sida.

Vilket även komtill synes vid de frågor,

somförelågo till behandling.

Sedan ordf., hr Albrechtson, hälsat de

närvarande välkommna och utsetts att leda

aftonens förhandlingar, uppläste v. sckr.

årsberättelsen. Såväl denna som den nå-

got senare föredragna revisionsberättelsen

goäkändes av mötet, och styrelsen bevilja-

des decharge.

Varefter man skred till val av det nya

årets styrelse. "Trots en del meningsutby-

ten, fylkade man sig dock ganska enhäl-

ligt omkring följande sammansättning av

densamma:

Ordf.: Knut Albrechtson,

V. ordf.: Jul. Rohtenberg,

Sekr.: Gösta Lundquist,

V. sekr.: Gunnar Wahlgren,

Kassör: Gustaf Magnusson,

V. kassör: Josef Holsner,

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Intendent: Per Lundquist,

Suppleanter: Adolf

Schylander.

Tillsättandet av revisorer måste där-

emot avgöras genom votering.

fromgick att hrr

E. Hedén och

E. Söderbom

anförtrotts detta ansvarsfulla värv.

Forsberg och J.

Av denna

Som

deras suppleanter ingingo:

G. Andersson och

E. Larsson.

Några större förändringar inom styrel-

sen Mnebarantså-cj detta val, vilket sä-

kerligen enbart är till fromma för dess ar-

bete. Den (styrelsen) vinner i homogeni-

tet, och kan med ökad kraft och styrka

koncentrera sig på nya uppgifter, som

vänta på sin lösning.

Årsmötet beslöt (på styrelsens förslag)

med acklamation att välja hr Herbert Jo-

hansson, föreningens mångårige ordf., som

med detta år lämnar styrelsen, till heders-

ledamot. Denna, den högsta utmärkelse

som kan komma en medlem till del, inne-

haves som bekant förut av hrr Gösta Dal-

nian, P. A. Sjöholm och Carl Helgesson.

Att här närmare ingå på det banbrytande

arbete och de ovärdeliga tjänster hr Jo-

hansson gjort föreningen, anse vi fullstän-

digt överflödigt. Det är alltför väl känt

och uppskattat. Vi bedja endast få peka

på det ganska sällsynta förhållandet, att

har alltsedan vår förenings bildande till-

hört dess styrelse.

Vid utlottning av ständigt ledamotskap,

vanns detsamma av hr Åke Fagerlund,

Ett förslag av styrelsen, att arbetslösa

aktiva medlemmar skulle efter anhål-

lan erhålla fria årskort, hade naturligtvis

ingen något att invända emot.

Övriga på föredragningslistan stående

frågor, bl. a. val av arbetsutskott för re-

komma att behandlas på all-

mänt sammanträde i februari månad, vil-

ket heslut av mötet sanktionerades.

&

servlagen,

Kamratsällskapets årsmöte.

Torsdagen den 19 januari avhöll
idrottssektionen sitt sedvanliga års-
niöte, det tionde i dess tillvaro. Mö-
tet var för ovanlighetens skull gan-
ska talrikt besökt, men sektionen
har ju på samma gång den vuxit i
ålder, också vuxit avsevärt i storlek.
Enligt årsberättelsen räknas med-
lemsantalet nu till 60 st., så gott
som samtliga aktiva utövare av
idrott. Ett glädjande faktum!

Mötet öppnades av ordf. Forsberg,
som med acklamation utsågs att 1e-
da förhandlingarna. Sekreteraren
uppläste årsberättelsen, vilken med
tacksamhet av mötet godkändes och
lades till handlingarna. Samma öde
rönte den en stund senare föredrag-

 

Allt det gamla är slutsålt.

 

es Sportartiklar. =>
Nu när utrustningen för vårträningen skall ses om, glöm ej om det

fattas någonting för Eder, så gå in till Langborgs, Drottninggatan 56, så
hjälper Herr Forsberg Eder med vad som behövs i den vägen, nu när vi

endast komma att föra nytt lager i marknaden med helt nya priser.

Glöm ej adressen !

Per Langborg A.-B. Idrottsmagasinet
(f. d. E. W. Hjertberg A.-B.)

Drottninggatan 56, 1 vån.  
 

na revisionsberättelsen, sedan styrel-
sen beviljats ansvarsfrihet.
Kvällens viktigaste göromål, va-

let av 1922 års styrelse, vidtog där-
på. Och därmed mötets stora händel-
se: Forsbergs avsägelse ur styrel-
sen. Forsberg, vilken jui alla tiders

tider varit sällskapets Å o. O. Men
den som känner Forsberg rätt inser
nog, att han, även om han står utan-
för ledningen, kommer att arbeta
för sitt skötebarns tillväxt.
Vid granskning av styrelselis-

listan såg den ut sålunda:
Ordförande: Th. Waldenborg,
Sekr.: Gunnar Wahlgren,
Kassör: Josef Holsner,
Suppl.: Gösta Wahlgren. :
Revisorer blevo Hj. Westerlin och

Arvid Magnusson, somalltså åter-
igen fingo i uppdrag att grauska
K. S:s ”digra” räkenskaper. Som
deras suppl. ingick A. Melander.
Till styrelse för sjukfonden valdes:
E. Magnusson, ordf.; ÅA. Magnusson,
sekr. och J. Holsner, kassör.

När äntligen allt styrelseval var
undanstökat började den stora kniv-
kastningen. Oscar Svensson hade
särskilt välslipade ”gliringar”', vil-
ka han nonehalant serverade, till

dess ordföranden klubbade ner ho-
rem. Efter en stunds paus ansåg
han sig ånyo klar för attack, vilken
gick ut över sekreteraren, som en-
ligt Svenssons något excentriska syn
påtingen hade utdelat ”K. S.”-po-
kalen å 100 metertill fel person.
Vilket givetvis sekreteraren på det
bestämdaste bestred, då enligt förda
anteckningar och 1 enlighet medsta-
tuterna priset fullt juste tilldelats
Evald Persson. Och den dag Svens-
son kan bevisa motsatsen, skall un-
dertecknad, välbeställd protokoll-
förare i sektionen, ögonbliekligen
giva till föga, och instämma. Den
dagen, men icke förr. Dixi!

Sekreteraren redogjorde vidare
för en .del planer, beträffande som-
marens stora händelse, turnén till

Dalarne. Av medlemmarnas belåtna
uppsyn drog man denslutsatsen, att
semtliga säkerligen glädjasig åt att
få komma ut. Att resan skall bliva
intressant, både ur idrottslig och
turistsynpunkt, hoppas vi innerligt.
Vid utlottningen av ett ständigt

lcdamotskap vanns detta av kassö-
ren, Josef Holsner.
oDå föredragningslistan var ge-
nvomgången avslutades årsmötet, och

ett enkelt och hastigt nachspiel an-
ordnades å Allécaféet, där allt anda-

des oläidje och försoning.

Pekka.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

| årsmötenas tecken.
Inga större regimförändringar.

Den 23 januari avhöll vår förening på

Lorensberg sitt 17:de årsmöte. Anslut-

ningen var anmärkningsvärd, och vittnar

om stort intresse från medlemmarnas sida.

Vilket även komtill synes vid de frågor,

somförelågo till behandling.

Sedan ordf., hr Albrechtson, hälsat de

närvarande välkommna och utsetts att leda

aftonens förhandlingar, uppläste v. sckr.

årsberättelsen. Såväl denna som den nå-

got senare föredragna revisionsberättelsen

goäkändes av mötet, och styrelsen bevilja-

des decharge.

Varefter man skred till val av det nya

årets styrelse. "Trots en del meningsutby-

ten, fylkade man sig dock ganska enhäl-

ligt omkring följande sammansättning av

densamma:

Ordf.: Knut Albrechtson,

V. ordf.: Jul. Rohtenberg,

Sekr.: Gösta Lundquist,

V. sekr.: Gunnar Wahlgren,

Kassör: Gustaf Magnusson,

V. kassör: Josef Holsner,

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Intendent: Per Lundquist,

Suppleanter: Adolf

Schylander.

Tillsättandet av revisorer måste där-

emot avgöras genom votering.

fromgick att hrr

E. Hedén och

E. Söderbom

anförtrotts detta ansvarsfulla värv.

Forsberg och J.

Av denna

Som

deras suppleanter ingingo:

G. Andersson och

E. Larsson.

Några större förändringar inom styrel-

sen Mnebarantså-cj detta val, vilket sä-

kerligen enbart är till fromma för dess ar-

bete. Den (styrelsen) vinner i homogeni-

tet, och kan med ökad kraft och styrka

koncentrera sig på nya uppgifter, som

vänta på sin lösning.

Årsmötet beslöt (på styrelsens förslag)

med acklamation att välja hr Herbert Jo-

hansson, föreningens mångårige ordf., som

med detta år lämnar styrelsen, till heders-

ledamot. Denna, den högsta utmärkelse

som kan komma en medlem till del, inne-

haves som bekant förut av hrr Gösta Dal-

nian, P. A. Sjöholm och Carl Helgesson.

Att här närmare ingå på det banbrytande

arbete och de ovärdeliga tjänster hr Jo-

hansson gjort föreningen, anse vi fullstän-

digt överflödigt. Det är alltför väl känt

och uppskattat. Vi bedja endast få peka

på det ganska sällsynta förhållandet, att

har alltsedan vår förenings bildande till-

hört dess styrelse.

Vid utlottning av ständigt ledamotskap,

vanns detsamma av hr Åke Fagerlund,

Ett förslag av styrelsen, att arbetslösa

aktiva medlemmar skulle efter anhål-

lan erhålla fria årskort, hade naturligtvis

ingen något att invända emot.

Övriga på föredragningslistan stående

frågor, bl. a. val av arbetsutskott för re-

komma att behandlas på all-

mänt sammanträde i februari månad, vil-

ket heslut av mötet sanktionerades.

&

servlagen,

Kamratsällskapets årsmöte.

Torsdagen den 19 januari avhöll
idrottssektionen sitt sedvanliga års-
niöte, det tionde i dess tillvaro. Mö-
tet var för ovanlighetens skull gan-
ska talrikt besökt, men sektionen
har ju på samma gång den vuxit i
ålder, också vuxit avsevärt i storlek.
Enligt årsberättelsen räknas med-
lemsantalet nu till 60 st., så gott
som samtliga aktiva utövare av
idrott. Ett glädjande faktum!

Mötet öppnades av ordf. Forsberg,
som med acklamation utsågs att 1e-
da förhandlingarna. Sekreteraren
uppläste årsberättelsen, vilken med
tacksamhet av mötet godkändes och
lades till handlingarna. Samma öde
rönte den en stund senare föredrag-

 

Allt det gamla är slutsålt.

 

es Sportartiklar. =>
Nu när utrustningen för vårträningen skall ses om, glöm ej om det

fattas någonting för Eder, så gå in till Langborgs, Drottninggatan 56, så
hjälper Herr Forsberg Eder med vad som behövs i den vägen, nu när vi

endast komma att föra nytt lager i marknaden med helt nya priser.

Glöm ej adressen !

Per Langborg A.-B. Idrottsmagasinet
(f. d. E. W. Hjertberg A.-B.)

Drottninggatan 56, 1 vån.  
 

na revisionsberättelsen, sedan styrel-
sen beviljats ansvarsfrihet.
Kvällens viktigaste göromål, va-

let av 1922 års styrelse, vidtog där-
på. Och därmed mötets stora händel-
se: Forsbergs avsägelse ur styrel-
sen. Forsberg, vilken jui alla tiders

tider varit sällskapets Å o. O. Men
den som känner Forsberg rätt inser
nog, att han, även om han står utan-
för ledningen, kommer att arbeta
för sitt skötebarns tillväxt.
Vid granskning av styrelselis-

listan såg den ut sålunda:
Ordförande: Th. Waldenborg,
Sekr.: Gunnar Wahlgren,
Kassör: Josef Holsner,
Suppl.: Gösta Wahlgren. :
Revisorer blevo Hj. Westerlin och

Arvid Magnusson, somalltså åter-
igen fingo i uppdrag att grauska
K. S:s ”digra” räkenskaper. Som
deras suppl. ingick A. Melander.
Till styrelse för sjukfonden valdes:
E. Magnusson, ordf.; ÅA. Magnusson,
sekr. och J. Holsner, kassör.

När äntligen allt styrelseval var
undanstökat började den stora kniv-
kastningen. Oscar Svensson hade
särskilt välslipade ”gliringar”', vil-
ka han nonehalant serverade, till

dess ordföranden klubbade ner ho-
rem. Efter en stunds paus ansåg
han sig ånyo klar för attack, vilken
gick ut över sekreteraren, som en-
ligt Svenssons något excentriska syn
påtingen hade utdelat ”K. S.”-po-
kalen å 100 metertill fel person.
Vilket givetvis sekreteraren på det
bestämdaste bestred, då enligt förda
anteckningar och 1 enlighet medsta-
tuterna priset fullt juste tilldelats
Evald Persson. Och den dag Svens-
son kan bevisa motsatsen, skall un-
dertecknad, välbeställd protokoll-
förare i sektionen, ögonbliekligen
giva till föga, och instämma. Den
dagen, men icke förr. Dixi!

Sekreteraren redogjorde vidare
för en .del planer, beträffande som-
marens stora händelse, turnén till

Dalarne. Av medlemmarnas belåtna
uppsyn drog man denslutsatsen, att
semtliga säkerligen glädjasig åt att
få komma ut. Att resan skall bliva
intressant, både ur idrottslig och
turistsynpunkt, hoppas vi innerligt.
Vid utlottningen av ett ständigt

lcdamotskap vanns detta av kassö-
ren, Josef Holsner.
oDå föredragningslistan var ge-
nvomgången avslutades årsmötet, och

ett enkelt och hastigt nachspiel an-
ordnades å Allécaféet, där allt anda-

des oläidje och försoning.

Pekka.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

| årsmötenas tecken.
Inga större regimförändringar.

Den 23 januari avhöll vår förening på

Lorensberg sitt 17:de årsmöte. Anslut-

ningen var anmärkningsvärd, och vittnar

om stort intresse från medlemmarnas sida.

Vilket även komtill synes vid de frågor,

somförelågo till behandling.

Sedan ordf., hr Albrechtson, hälsat de

närvarande välkommna och utsetts att leda

aftonens förhandlingar, uppläste v. sckr.

årsberättelsen. Såväl denna som den nå-

got senare föredragna revisionsberättelsen

goäkändes av mötet, och styrelsen bevilja-

des decharge.

Varefter man skred till val av det nya

årets styrelse. "Trots en del meningsutby-

ten, fylkade man sig dock ganska enhäl-

ligt omkring följande sammansättning av

densamma:

Ordf.: Knut Albrechtson,

V. ordf.: Jul. Rohtenberg,

Sekr.: Gösta Lundquist,

V. sekr.: Gunnar Wahlgren,

Kassör: Gustaf Magnusson,

V. kassör: Josef Holsner,

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Intendent: Per Lundquist,

Suppleanter: Adolf

Schylander.

Tillsättandet av revisorer måste där-

emot avgöras genom votering.

fromgick att hrr

E. Hedén och

E. Söderbom

anförtrotts detta ansvarsfulla värv.

Forsberg och J.

Av denna

Som

deras suppleanter ingingo:

G. Andersson och

E. Larsson.

Några större förändringar inom styrel-

sen Mnebarantså-cj detta val, vilket sä-

kerligen enbart är till fromma för dess ar-

bete. Den (styrelsen) vinner i homogeni-

tet, och kan med ökad kraft och styrka

koncentrera sig på nya uppgifter, som

vänta på sin lösning.

Årsmötet beslöt (på styrelsens förslag)

med acklamation att välja hr Herbert Jo-

hansson, föreningens mångårige ordf., som

med detta år lämnar styrelsen, till heders-

ledamot. Denna, den högsta utmärkelse

som kan komma en medlem till del, inne-

haves som bekant förut av hrr Gösta Dal-

nian, P. A. Sjöholm och Carl Helgesson.

Att här närmare ingå på det banbrytande

arbete och de ovärdeliga tjänster hr Jo-

hansson gjort föreningen, anse vi fullstän-

digt överflödigt. Det är alltför väl känt

och uppskattat. Vi bedja endast få peka

på det ganska sällsynta förhållandet, att

har alltsedan vår förenings bildande till-

hört dess styrelse.

Vid utlottning av ständigt ledamotskap,

vanns detsamma av hr Åke Fagerlund,

Ett förslag av styrelsen, att arbetslösa

aktiva medlemmar skulle efter anhål-

lan erhålla fria årskort, hade naturligtvis

ingen något att invända emot.

Övriga på föredragningslistan stående

frågor, bl. a. val av arbetsutskott för re-

komma att behandlas på all-

mänt sammanträde i februari månad, vil-

ket heslut av mötet sanktionerades.

&

servlagen,

Kamratsällskapets årsmöte.

Torsdagen den 19 januari avhöll
idrottssektionen sitt sedvanliga års-
niöte, det tionde i dess tillvaro. Mö-
tet var för ovanlighetens skull gan-
ska talrikt besökt, men sektionen
har ju på samma gång den vuxit i
ålder, också vuxit avsevärt i storlek.
Enligt årsberättelsen räknas med-
lemsantalet nu till 60 st., så gott
som samtliga aktiva utövare av
idrott. Ett glädjande faktum!

Mötet öppnades av ordf. Forsberg,
som med acklamation utsågs att 1e-
da förhandlingarna. Sekreteraren
uppläste årsberättelsen, vilken med
tacksamhet av mötet godkändes och
lades till handlingarna. Samma öde
rönte den en stund senare föredrag-

 

Allt det gamla är slutsålt.

 

es Sportartiklar. =>
Nu när utrustningen för vårträningen skall ses om, glöm ej om det

fattas någonting för Eder, så gå in till Langborgs, Drottninggatan 56, så
hjälper Herr Forsberg Eder med vad som behövs i den vägen, nu när vi

endast komma att föra nytt lager i marknaden med helt nya priser.

Glöm ej adressen !

Per Langborg A.-B. Idrottsmagasinet
(f. d. E. W. Hjertberg A.-B.)

Drottninggatan 56, 1 vån.  
 

na revisionsberättelsen, sedan styrel-
sen beviljats ansvarsfrihet.
Kvällens viktigaste göromål, va-

let av 1922 års styrelse, vidtog där-
på. Och därmed mötets stora händel-
se: Forsbergs avsägelse ur styrel-
sen. Forsberg, vilken jui alla tiders

tider varit sällskapets Å o. O. Men
den som känner Forsberg rätt inser
nog, att han, även om han står utan-
för ledningen, kommer att arbeta
för sitt skötebarns tillväxt.
Vid granskning av styrelselis-

listan såg den ut sålunda:
Ordförande: Th. Waldenborg,
Sekr.: Gunnar Wahlgren,
Kassör: Josef Holsner,
Suppl.: Gösta Wahlgren. :
Revisorer blevo Hj. Westerlin och

Arvid Magnusson, somalltså åter-
igen fingo i uppdrag att grauska
K. S:s ”digra” räkenskaper. Som
deras suppl. ingick A. Melander.
Till styrelse för sjukfonden valdes:
E. Magnusson, ordf.; ÅA. Magnusson,
sekr. och J. Holsner, kassör.

När äntligen allt styrelseval var
undanstökat började den stora kniv-
kastningen. Oscar Svensson hade
särskilt välslipade ”gliringar”', vil-
ka han nonehalant serverade, till

dess ordföranden klubbade ner ho-
rem. Efter en stunds paus ansåg
han sig ånyo klar för attack, vilken
gick ut över sekreteraren, som en-
ligt Svenssons något excentriska syn
påtingen hade utdelat ”K. S.”-po-
kalen å 100 metertill fel person.
Vilket givetvis sekreteraren på det
bestämdaste bestred, då enligt förda
anteckningar och 1 enlighet medsta-
tuterna priset fullt juste tilldelats
Evald Persson. Och den dag Svens-
son kan bevisa motsatsen, skall un-
dertecknad, välbeställd protokoll-
förare i sektionen, ögonbliekligen
giva till föga, och instämma. Den
dagen, men icke förr. Dixi!

Sekreteraren redogjorde vidare
för en .del planer, beträffande som-
marens stora händelse, turnén till

Dalarne. Av medlemmarnas belåtna
uppsyn drog man denslutsatsen, att
semtliga säkerligen glädjasig åt att
få komma ut. Att resan skall bliva
intressant, både ur idrottslig och
turistsynpunkt, hoppas vi innerligt.
Vid utlottningen av ett ständigt

lcdamotskap vanns detta av kassö-
ren, Josef Holsner.
oDå föredragningslistan var ge-
nvomgången avslutades årsmötet, och

ett enkelt och hastigt nachspiel an-
ordnades å Allécaféet, där allt anda-

des oläidje och försoning.

Pekka.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

| årsmötenas tecken.
Inga större regimförändringar.

Den 23 januari avhöll vår förening på

Lorensberg sitt 17:de årsmöte. Anslut-

ningen var anmärkningsvärd, och vittnar

om stort intresse från medlemmarnas sida.

Vilket även komtill synes vid de frågor,

somförelågo till behandling.

Sedan ordf., hr Albrechtson, hälsat de

närvarande välkommna och utsetts att leda

aftonens förhandlingar, uppläste v. sckr.

årsberättelsen. Såväl denna som den nå-

got senare föredragna revisionsberättelsen

goäkändes av mötet, och styrelsen bevilja-

des decharge.

Varefter man skred till val av det nya

årets styrelse. "Trots en del meningsutby-

ten, fylkade man sig dock ganska enhäl-

ligt omkring följande sammansättning av

densamma:

Ordf.: Knut Albrechtson,

V. ordf.: Jul. Rohtenberg,

Sekr.: Gösta Lundquist,

V. sekr.: Gunnar Wahlgren,

Kassör: Gustaf Magnusson,

V. kassör: Josef Holsner,

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Intendent: Per Lundquist,

Suppleanter: Adolf

Schylander.

Tillsättandet av revisorer måste där-

emot avgöras genom votering.

fromgick att hrr

E. Hedén och

E. Söderbom

anförtrotts detta ansvarsfulla värv.

Forsberg och J.

Av denna

Som

deras suppleanter ingingo:

G. Andersson och

E. Larsson.

Några större förändringar inom styrel-

sen Mnebarantså-cj detta val, vilket sä-

kerligen enbart är till fromma för dess ar-

bete. Den (styrelsen) vinner i homogeni-

tet, och kan med ökad kraft och styrka

koncentrera sig på nya uppgifter, som

vänta på sin lösning.

Årsmötet beslöt (på styrelsens förslag)

med acklamation att välja hr Herbert Jo-

hansson, föreningens mångårige ordf., som

med detta år lämnar styrelsen, till heders-

ledamot. Denna, den högsta utmärkelse

som kan komma en medlem till del, inne-

haves som bekant förut av hrr Gösta Dal-

nian, P. A. Sjöholm och Carl Helgesson.

Att här närmare ingå på det banbrytande

arbete och de ovärdeliga tjänster hr Jo-

hansson gjort föreningen, anse vi fullstän-

digt överflödigt. Det är alltför väl känt

och uppskattat. Vi bedja endast få peka

på det ganska sällsynta förhållandet, att

har alltsedan vår förenings bildande till-

hört dess styrelse.

Vid utlottning av ständigt ledamotskap,

vanns detsamma av hr Åke Fagerlund,

Ett förslag av styrelsen, att arbetslösa

aktiva medlemmar skulle efter anhål-

lan erhålla fria årskort, hade naturligtvis

ingen något att invända emot.

Övriga på föredragningslistan stående

frågor, bl. a. val av arbetsutskott för re-

komma att behandlas på all-

mänt sammanträde i februari månad, vil-

ket heslut av mötet sanktionerades.

&

servlagen,

Kamratsällskapets årsmöte.

Torsdagen den 19 januari avhöll
idrottssektionen sitt sedvanliga års-
niöte, det tionde i dess tillvaro. Mö-
tet var för ovanlighetens skull gan-
ska talrikt besökt, men sektionen
har ju på samma gång den vuxit i
ålder, också vuxit avsevärt i storlek.
Enligt årsberättelsen räknas med-
lemsantalet nu till 60 st., så gott
som samtliga aktiva utövare av
idrott. Ett glädjande faktum!

Mötet öppnades av ordf. Forsberg,
som med acklamation utsågs att 1e-
da förhandlingarna. Sekreteraren
uppläste årsberättelsen, vilken med
tacksamhet av mötet godkändes och
lades till handlingarna. Samma öde
rönte den en stund senare föredrag-

 

Allt det gamla är slutsålt.

 

es Sportartiklar. =>
Nu när utrustningen för vårträningen skall ses om, glöm ej om det

fattas någonting för Eder, så gå in till Langborgs, Drottninggatan 56, så
hjälper Herr Forsberg Eder med vad som behövs i den vägen, nu när vi

endast komma att föra nytt lager i marknaden med helt nya priser.

Glöm ej adressen !

Per Langborg A.-B. Idrottsmagasinet
(f. d. E. W. Hjertberg A.-B.)

Drottninggatan 56, 1 vån.  
 

na revisionsberättelsen, sedan styrel-
sen beviljats ansvarsfrihet.
Kvällens viktigaste göromål, va-

let av 1922 års styrelse, vidtog där-
på. Och därmed mötets stora händel-
se: Forsbergs avsägelse ur styrel-
sen. Forsberg, vilken jui alla tiders

tider varit sällskapets Å o. O. Men
den som känner Forsberg rätt inser
nog, att han, även om han står utan-
för ledningen, kommer att arbeta
för sitt skötebarns tillväxt.
Vid granskning av styrelselis-

listan såg den ut sålunda:
Ordförande: Th. Waldenborg,
Sekr.: Gunnar Wahlgren,
Kassör: Josef Holsner,
Suppl.: Gösta Wahlgren. :
Revisorer blevo Hj. Westerlin och

Arvid Magnusson, somalltså åter-
igen fingo i uppdrag att grauska
K. S:s ”digra” räkenskaper. Som
deras suppl. ingick A. Melander.
Till styrelse för sjukfonden valdes:
E. Magnusson, ordf.; ÅA. Magnusson,
sekr. och J. Holsner, kassör.

När äntligen allt styrelseval var
undanstökat började den stora kniv-
kastningen. Oscar Svensson hade
särskilt välslipade ”gliringar”', vil-
ka han nonehalant serverade, till

dess ordföranden klubbade ner ho-
rem. Efter en stunds paus ansåg
han sig ånyo klar för attack, vilken
gick ut över sekreteraren, som en-
ligt Svenssons något excentriska syn
påtingen hade utdelat ”K. S.”-po-
kalen å 100 metertill fel person.
Vilket givetvis sekreteraren på det
bestämdaste bestred, då enligt förda
anteckningar och 1 enlighet medsta-
tuterna priset fullt juste tilldelats
Evald Persson. Och den dag Svens-
son kan bevisa motsatsen, skall un-
dertecknad, välbeställd protokoll-
förare i sektionen, ögonbliekligen
giva till föga, och instämma. Den
dagen, men icke förr. Dixi!

Sekreteraren redogjorde vidare
för en .del planer, beträffande som-
marens stora händelse, turnén till

Dalarne. Av medlemmarnas belåtna
uppsyn drog man denslutsatsen, att
semtliga säkerligen glädjasig åt att
få komma ut. Att resan skall bliva
intressant, både ur idrottslig och
turistsynpunkt, hoppas vi innerligt.
Vid utlottningen av ett ständigt

lcdamotskap vanns detta av kassö-
ren, Josef Holsner.
oDå föredragningslistan var ge-
nvomgången avslutades årsmötet, och

ett enkelt och hastigt nachspiel an-
ordnades å Allécaféet, där allt anda-

des oläidje och försoning.

Pekka.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

| årsmötenas tecken.
Inga större regimförändringar.

Den 23 januari avhöll vår förening på

Lorensberg sitt 17:de årsmöte. Anslut-

ningen var anmärkningsvärd, och vittnar

om stort intresse från medlemmarnas sida.

Vilket även komtill synes vid de frågor,

somförelågo till behandling.

Sedan ordf., hr Albrechtson, hälsat de

närvarande välkommna och utsetts att leda

aftonens förhandlingar, uppläste v. sckr.

årsberättelsen. Såväl denna som den nå-

got senare föredragna revisionsberättelsen

goäkändes av mötet, och styrelsen bevilja-

des decharge.

Varefter man skred till val av det nya

årets styrelse. "Trots en del meningsutby-

ten, fylkade man sig dock ganska enhäl-

ligt omkring följande sammansättning av

densamma:

Ordf.: Knut Albrechtson,

V. ordf.: Jul. Rohtenberg,

Sekr.: Gösta Lundquist,

V. sekr.: Gunnar Wahlgren,

Kassör: Gustaf Magnusson,

V. kassör: Josef Holsner,

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Intendent: Per Lundquist,

Suppleanter: Adolf

Schylander.

Tillsättandet av revisorer måste där-

emot avgöras genom votering.
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tet var för ovanlighetens skull gan-
ska talrikt besökt, men sektionen
har ju på samma gång den vuxit i
ålder, också vuxit avsevärt i storlek.
Enligt årsberättelsen räknas med-
lemsantalet nu till 60 st., så gott
som samtliga aktiva utövare av
idrott. Ett glädjande faktum!

Mötet öppnades av ordf. Forsberg,
som med acklamation utsågs att 1e-
da förhandlingarna. Sekreteraren
uppläste årsberättelsen, vilken med
tacksamhet av mötet godkändes och
lades till handlingarna. Samma öde
rönte den en stund senare föredrag-

 

Allt det gamla är slutsålt.

 

es Sportartiklar. =>
Nu när utrustningen för vårträningen skall ses om, glöm ej om det

fattas någonting för Eder, så gå in till Langborgs, Drottninggatan 56, så
hjälper Herr Forsberg Eder med vad som behövs i den vägen, nu när vi

endast komma att föra nytt lager i marknaden med helt nya priser.

Glöm ej adressen !

Per Langborg A.-B. Idrottsmagasinet
(f. d. E. W. Hjertberg A.-B.)

Drottninggatan 56, 1 vån.  
 

na revisionsberättelsen, sedan styrel-
sen beviljats ansvarsfrihet.
Kvällens viktigaste göromål, va-

let av 1922 års styrelse, vidtog där-
på. Och därmed mötets stora händel-
se: Forsbergs avsägelse ur styrel-
sen. Forsberg, vilken jui alla tiders

tider varit sällskapets Å o. O. Men
den som känner Forsberg rätt inser
nog, att han, även om han står utan-
för ledningen, kommer att arbeta
för sitt skötebarns tillväxt.
Vid granskning av styrelselis-

listan såg den ut sålunda:
Ordförande: Th. Waldenborg,
Sekr.: Gunnar Wahlgren,
Kassör: Josef Holsner,
Suppl.: Gösta Wahlgren. :
Revisorer blevo Hj. Westerlin och

Arvid Magnusson, somalltså åter-
igen fingo i uppdrag att grauska
K. S:s ”digra” räkenskaper. Som
deras suppl. ingick A. Melander.
Till styrelse för sjukfonden valdes:
E. Magnusson, ordf.; ÅA. Magnusson,
sekr. och J. Holsner, kassör.

När äntligen allt styrelseval var
undanstökat började den stora kniv-
kastningen. Oscar Svensson hade
särskilt välslipade ”gliringar”', vil-
ka han nonehalant serverade, till

dess ordföranden klubbade ner ho-
rem. Efter en stunds paus ansåg
han sig ånyo klar för attack, vilken
gick ut över sekreteraren, som en-
ligt Svenssons något excentriska syn
påtingen hade utdelat ”K. S.”-po-
kalen å 100 metertill fel person.
Vilket givetvis sekreteraren på det
bestämdaste bestred, då enligt förda
anteckningar och 1 enlighet medsta-
tuterna priset fullt juste tilldelats
Evald Persson. Och den dag Svens-
son kan bevisa motsatsen, skall un-
dertecknad, välbeställd protokoll-
förare i sektionen, ögonbliekligen
giva till föga, och instämma. Den
dagen, men icke förr. Dixi!

Sekreteraren redogjorde vidare
för en .del planer, beträffande som-
marens stora händelse, turnén till

Dalarne. Av medlemmarnas belåtna
uppsyn drog man denslutsatsen, att
semtliga säkerligen glädjasig åt att
få komma ut. Att resan skall bliva
intressant, både ur idrottslig och
turistsynpunkt, hoppas vi innerligt.
Vid utlottningen av ett ständigt

lcdamotskap vanns detta av kassö-
ren, Josef Holsner.
oDå föredragningslistan var ge-
nvomgången avslutades årsmötet, och

ett enkelt och hastigt nachspiel an-
ordnades å Allécaféet, där allt anda-

des oläidje och försoning.

Pekka.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

| årsmötenas tecken.
Inga större regimförändringar.

Den 23 januari avhöll vår förening på

Lorensberg sitt 17:de årsmöte. Anslut-

ningen var anmärkningsvärd, och vittnar

om stort intresse från medlemmarnas sida.

Vilket även komtill synes vid de frågor,

somförelågo till behandling.

Sedan ordf., hr Albrechtson, hälsat de

närvarande välkommna och utsetts att leda

aftonens förhandlingar, uppläste v. sckr.

årsberättelsen. Såväl denna som den nå-

got senare föredragna revisionsberättelsen

goäkändes av mötet, och styrelsen bevilja-

des decharge.

Varefter man skred till val av det nya

årets styrelse. "Trots en del meningsutby-

ten, fylkade man sig dock ganska enhäl-

ligt omkring följande sammansättning av

densamma:

Ordf.: Knut Albrechtson,

V. ordf.: Jul. Rohtenberg,

Sekr.: Gösta Lundquist,

V. sekr.: Gunnar Wahlgren,

Kassör: Gustaf Magnusson,

V. kassör: Josef Holsner,

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Intendent: Per Lundquist,

Suppleanter: Adolf

Schylander.

Tillsättandet av revisorer måste där-

emot avgöras genom votering.

fromgick att hrr

E. Hedén och

E. Söderbom

anförtrotts detta ansvarsfulla värv.

Forsberg och J.

Av denna

Som

deras suppleanter ingingo:

G. Andersson och

E. Larsson.

Några större förändringar inom styrel-

sen Mnebarantså-cj detta val, vilket sä-

kerligen enbart är till fromma för dess ar-

bete. Den (styrelsen) vinner i homogeni-

tet, och kan med ökad kraft och styrka

koncentrera sig på nya uppgifter, som

vänta på sin lösning.

Årsmötet beslöt (på styrelsens förslag)

med acklamation att välja hr Herbert Jo-

hansson, föreningens mångårige ordf., som

med detta år lämnar styrelsen, till heders-

ledamot. Denna, den högsta utmärkelse

som kan komma en medlem till del, inne-

haves som bekant förut av hrr Gösta Dal-

nian, P. A. Sjöholm och Carl Helgesson.

Att här närmare ingå på det banbrytande

arbete och de ovärdeliga tjänster hr Jo-

hansson gjort föreningen, anse vi fullstän-

digt överflödigt. Det är alltför väl känt

och uppskattat. Vi bedja endast få peka

på det ganska sällsynta förhållandet, att

har alltsedan vår förenings bildande till-

hört dess styrelse.

Vid utlottning av ständigt ledamotskap,

vanns detsamma av hr Åke Fagerlund,

Ett förslag av styrelsen, att arbetslösa

aktiva medlemmar skulle efter anhål-

lan erhålla fria årskort, hade naturligtvis

ingen något att invända emot.

Övriga på föredragningslistan stående

frågor, bl. a. val av arbetsutskott för re-

komma att behandlas på all-

mänt sammanträde i februari månad, vil-

ket heslut av mötet sanktionerades.

&

servlagen,

Kamratsällskapets årsmöte.

Torsdagen den 19 januari avhöll
idrottssektionen sitt sedvanliga års-
niöte, det tionde i dess tillvaro. Mö-
tet var för ovanlighetens skull gan-
ska talrikt besökt, men sektionen
har ju på samma gång den vuxit i
ålder, också vuxit avsevärt i storlek.
Enligt årsberättelsen räknas med-
lemsantalet nu till 60 st., så gott
som samtliga aktiva utövare av
idrott. Ett glädjande faktum!

Mötet öppnades av ordf. Forsberg,
som med acklamation utsågs att 1e-
da förhandlingarna. Sekreteraren
uppläste årsberättelsen, vilken med
tacksamhet av mötet godkändes och
lades till handlingarna. Samma öde
rönte den en stund senare föredrag-

 

Allt det gamla är slutsålt.

 

es Sportartiklar. =>
Nu när utrustningen för vårträningen skall ses om, glöm ej om det

fattas någonting för Eder, så gå in till Langborgs, Drottninggatan 56, så
hjälper Herr Forsberg Eder med vad som behövs i den vägen, nu när vi

endast komma att föra nytt lager i marknaden med helt nya priser.

Glöm ej adressen !

Per Langborg A.-B. Idrottsmagasinet
(f. d. E. W. Hjertberg A.-B.)

Drottninggatan 56, 1 vån.  
 

na revisionsberättelsen, sedan styrel-
sen beviljats ansvarsfrihet.
Kvällens viktigaste göromål, va-

let av 1922 års styrelse, vidtog där-
på. Och därmed mötets stora händel-
se: Forsbergs avsägelse ur styrel-
sen. Forsberg, vilken jui alla tiders

tider varit sällskapets Å o. O. Men
den som känner Forsberg rätt inser
nog, att han, även om han står utan-
för ledningen, kommer att arbeta
för sitt skötebarns tillväxt.
Vid granskning av styrelselis-

listan såg den ut sålunda:
Ordförande: Th. Waldenborg,
Sekr.: Gunnar Wahlgren,
Kassör: Josef Holsner,
Suppl.: Gösta Wahlgren. :
Revisorer blevo Hj. Westerlin och

Arvid Magnusson, somalltså åter-
igen fingo i uppdrag att grauska
K. S:s ”digra” räkenskaper. Som
deras suppl. ingick A. Melander.
Till styrelse för sjukfonden valdes:
E. Magnusson, ordf.; ÅA. Magnusson,
sekr. och J. Holsner, kassör.

När äntligen allt styrelseval var
undanstökat började den stora kniv-
kastningen. Oscar Svensson hade
särskilt välslipade ”gliringar”', vil-
ka han nonehalant serverade, till

dess ordföranden klubbade ner ho-
rem. Efter en stunds paus ansåg
han sig ånyo klar för attack, vilken
gick ut över sekreteraren, som en-
ligt Svenssons något excentriska syn
påtingen hade utdelat ”K. S.”-po-
kalen å 100 metertill fel person.
Vilket givetvis sekreteraren på det
bestämdaste bestred, då enligt förda
anteckningar och 1 enlighet medsta-
tuterna priset fullt juste tilldelats
Evald Persson. Och den dag Svens-
son kan bevisa motsatsen, skall un-
dertecknad, välbeställd protokoll-
förare i sektionen, ögonbliekligen
giva till föga, och instämma. Den
dagen, men icke förr. Dixi!

Sekreteraren redogjorde vidare
för en .del planer, beträffande som-
marens stora händelse, turnén till

Dalarne. Av medlemmarnas belåtna
uppsyn drog man denslutsatsen, att
semtliga säkerligen glädjasig åt att
få komma ut. Att resan skall bliva
intressant, både ur idrottslig och
turistsynpunkt, hoppas vi innerligt.
Vid utlottningen av ett ständigt

lcdamotskap vanns detta av kassö-
ren, Josef Holsner.
oDå föredragningslistan var ge-
nvomgången avslutades årsmötet, och

ett enkelt och hastigt nachspiel an-
ordnades å Allécaféet, där allt anda-

des oläidje och försoning.

Pekka.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

| årsmötenas tecken.
Inga större regimförändringar.

Den 23 januari avhöll vår förening på

Lorensberg sitt 17:de årsmöte. Anslut-

ningen var anmärkningsvärd, och vittnar

om stort intresse från medlemmarnas sida.

Vilket även komtill synes vid de frågor,

somförelågo till behandling.

Sedan ordf., hr Albrechtson, hälsat de

närvarande välkommna och utsetts att leda

aftonens förhandlingar, uppläste v. sckr.

årsberättelsen. Såväl denna som den nå-

got senare föredragna revisionsberättelsen

goäkändes av mötet, och styrelsen bevilja-

des decharge.

Varefter man skred till val av det nya

årets styrelse. "Trots en del meningsutby-

ten, fylkade man sig dock ganska enhäl-

ligt omkring följande sammansättning av

densamma:

Ordf.: Knut Albrechtson,

V. ordf.: Jul. Rohtenberg,

Sekr.: Gösta Lundquist,

V. sekr.: Gunnar Wahlgren,

Kassör: Gustaf Magnusson,

V. kassör: Josef Holsner,

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Intendent: Per Lundquist,

Suppleanter: Adolf

Schylander.

Tillsättandet av revisorer måste där-

emot avgöras genom votering.

fromgick att hrr

E. Hedén och

E. Söderbom

anförtrotts detta ansvarsfulla värv.

Forsberg och J.

Av denna

Som

deras suppleanter ingingo:

G. Andersson och

E. Larsson.

Några större förändringar inom styrel-

sen Mnebarantså-cj detta val, vilket sä-

kerligen enbart är till fromma för dess ar-

bete. Den (styrelsen) vinner i homogeni-

tet, och kan med ökad kraft och styrka

koncentrera sig på nya uppgifter, som

vänta på sin lösning.

Årsmötet beslöt (på styrelsens förslag)

med acklamation att välja hr Herbert Jo-

hansson, föreningens mångårige ordf., som

med detta år lämnar styrelsen, till heders-

ledamot. Denna, den högsta utmärkelse

som kan komma en medlem till del, inne-

haves som bekant förut av hrr Gösta Dal-

nian, P. A. Sjöholm och Carl Helgesson.

Att här närmare ingå på det banbrytande

arbete och de ovärdeliga tjänster hr Jo-

hansson gjort föreningen, anse vi fullstän-

digt överflödigt. Det är alltför väl känt

och uppskattat. Vi bedja endast få peka

på det ganska sällsynta förhållandet, att

har alltsedan vår förenings bildande till-

hört dess styrelse.

Vid utlottning av ständigt ledamotskap,

vanns detsamma av hr Åke Fagerlund,

Ett förslag av styrelsen, att arbetslösa

aktiva medlemmar skulle efter anhål-

lan erhålla fria årskort, hade naturligtvis

ingen något att invända emot.

Övriga på föredragningslistan stående

frågor, bl. a. val av arbetsutskott för re-

komma att behandlas på all-

mänt sammanträde i februari månad, vil-

ket heslut av mötet sanktionerades.

&

servlagen,

Kamratsällskapets årsmöte.

Torsdagen den 19 januari avhöll
idrottssektionen sitt sedvanliga års-
niöte, det tionde i dess tillvaro. Mö-
tet var för ovanlighetens skull gan-
ska talrikt besökt, men sektionen
har ju på samma gång den vuxit i
ålder, också vuxit avsevärt i storlek.
Enligt årsberättelsen räknas med-
lemsantalet nu till 60 st., så gott
som samtliga aktiva utövare av
idrott. Ett glädjande faktum!

Mötet öppnades av ordf. Forsberg,
som med acklamation utsågs att 1e-
da förhandlingarna. Sekreteraren
uppläste årsberättelsen, vilken med
tacksamhet av mötet godkändes och
lades till handlingarna. Samma öde
rönte den en stund senare föredrag-

 

Allt det gamla är slutsålt.

 

es Sportartiklar. =>
Nu när utrustningen för vårträningen skall ses om, glöm ej om det

fattas någonting för Eder, så gå in till Langborgs, Drottninggatan 56, så
hjälper Herr Forsberg Eder med vad som behövs i den vägen, nu när vi

endast komma att föra nytt lager i marknaden med helt nya priser.

Glöm ej adressen !

Per Langborg A.-B. Idrottsmagasinet
(f. d. E. W. Hjertberg A.-B.)

Drottninggatan 56, 1 vån.  
 

na revisionsberättelsen, sedan styrel-
sen beviljats ansvarsfrihet.
Kvällens viktigaste göromål, va-

let av 1922 års styrelse, vidtog där-
på. Och därmed mötets stora händel-
se: Forsbergs avsägelse ur styrel-
sen. Forsberg, vilken jui alla tiders

tider varit sällskapets Å o. O. Men
den som känner Forsberg rätt inser
nog, att han, även om han står utan-
för ledningen, kommer att arbeta
för sitt skötebarns tillväxt.
Vid granskning av styrelselis-

listan såg den ut sålunda:
Ordförande: Th. Waldenborg,
Sekr.: Gunnar Wahlgren,
Kassör: Josef Holsner,
Suppl.: Gösta Wahlgren. :
Revisorer blevo Hj. Westerlin och

Arvid Magnusson, somalltså åter-
igen fingo i uppdrag att grauska
K. S:s ”digra” räkenskaper. Som
deras suppl. ingick A. Melander.
Till styrelse för sjukfonden valdes:
E. Magnusson, ordf.; ÅA. Magnusson,
sekr. och J. Holsner, kassör.

När äntligen allt styrelseval var
undanstökat började den stora kniv-
kastningen. Oscar Svensson hade
särskilt välslipade ”gliringar”', vil-
ka han nonehalant serverade, till

dess ordföranden klubbade ner ho-
rem. Efter en stunds paus ansåg
han sig ånyo klar för attack, vilken
gick ut över sekreteraren, som en-
ligt Svenssons något excentriska syn
påtingen hade utdelat ”K. S.”-po-
kalen å 100 metertill fel person.
Vilket givetvis sekreteraren på det
bestämdaste bestred, då enligt förda
anteckningar och 1 enlighet medsta-
tuterna priset fullt juste tilldelats
Evald Persson. Och den dag Svens-
son kan bevisa motsatsen, skall un-
dertecknad, välbeställd protokoll-
förare i sektionen, ögonbliekligen
giva till föga, och instämma. Den
dagen, men icke förr. Dixi!

Sekreteraren redogjorde vidare
för en .del planer, beträffande som-
marens stora händelse, turnén till

Dalarne. Av medlemmarnas belåtna
uppsyn drog man denslutsatsen, att
semtliga säkerligen glädjasig åt att
få komma ut. Att resan skall bliva
intressant, både ur idrottslig och
turistsynpunkt, hoppas vi innerligt.
Vid utlottningen av ett ständigt

lcdamotskap vanns detta av kassö-
ren, Josef Holsner.
oDå föredragningslistan var ge-
nvomgången avslutades årsmötet, och

ett enkelt och hastigt nachspiel an-
ordnades å Allécaféet, där allt anda-

des oläidje och försoning.

Pekka.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

| årsmötenas tecken.
Inga större regimförändringar.

Den 23 januari avhöll vår förening på

Lorensberg sitt 17:de årsmöte. Anslut-

ningen var anmärkningsvärd, och vittnar

om stort intresse från medlemmarnas sida.

Vilket även komtill synes vid de frågor,

somförelågo till behandling.

Sedan ordf., hr Albrechtson, hälsat de

närvarande välkommna och utsetts att leda

aftonens förhandlingar, uppläste v. sckr.

årsberättelsen. Såväl denna som den nå-

got senare föredragna revisionsberättelsen

goäkändes av mötet, och styrelsen bevilja-

des decharge.

Varefter man skred till val av det nya

årets styrelse. "Trots en del meningsutby-

ten, fylkade man sig dock ganska enhäl-

ligt omkring följande sammansättning av

densamma:

Ordf.: Knut Albrechtson,

V. ordf.: Jul. Rohtenberg,

Sekr.: Gösta Lundquist,

V. sekr.: Gunnar Wahlgren,

Kassör: Gustaf Magnusson,

V. kassör: Josef Holsner,

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Intendent: Per Lundquist,

Suppleanter: Adolf

Schylander.

Tillsättandet av revisorer måste där-

emot avgöras genom votering.

fromgick att hrr

E. Hedén och

E. Söderbom

anförtrotts detta ansvarsfulla värv.

Forsberg och J.

Av denna

Som

deras suppleanter ingingo:

G. Andersson och

E. Larsson.

Några större förändringar inom styrel-

sen Mnebarantså-cj detta val, vilket sä-

kerligen enbart är till fromma för dess ar-

bete. Den (styrelsen) vinner i homogeni-

tet, och kan med ökad kraft och styrka

koncentrera sig på nya uppgifter, som

vänta på sin lösning.

Årsmötet beslöt (på styrelsens förslag)

med acklamation att välja hr Herbert Jo-

hansson, föreningens mångårige ordf., som

med detta år lämnar styrelsen, till heders-

ledamot. Denna, den högsta utmärkelse

som kan komma en medlem till del, inne-

haves som bekant förut av hrr Gösta Dal-

nian, P. A. Sjöholm och Carl Helgesson.

Att här närmare ingå på det banbrytande

arbete och de ovärdeliga tjänster hr Jo-

hansson gjort föreningen, anse vi fullstän-

digt överflödigt. Det är alltför väl känt

och uppskattat. Vi bedja endast få peka

på det ganska sällsynta förhållandet, att

har alltsedan vår förenings bildande till-

hört dess styrelse.

Vid utlottning av ständigt ledamotskap,

vanns detsamma av hr Åke Fagerlund,

Ett förslag av styrelsen, att arbetslösa

aktiva medlemmar skulle efter anhål-

lan erhålla fria årskort, hade naturligtvis

ingen något att invända emot.

Övriga på föredragningslistan stående

frågor, bl. a. val av arbetsutskott för re-

komma att behandlas på all-

mänt sammanträde i februari månad, vil-

ket heslut av mötet sanktionerades.

&

servlagen,

Kamratsällskapets årsmöte.

Torsdagen den 19 januari avhöll
idrottssektionen sitt sedvanliga års-
niöte, det tionde i dess tillvaro. Mö-
tet var för ovanlighetens skull gan-
ska talrikt besökt, men sektionen
har ju på samma gång den vuxit i
ålder, också vuxit avsevärt i storlek.
Enligt årsberättelsen räknas med-
lemsantalet nu till 60 st., så gott
som samtliga aktiva utövare av
idrott. Ett glädjande faktum!

Mötet öppnades av ordf. Forsberg,
som med acklamation utsågs att 1e-
da förhandlingarna. Sekreteraren
uppläste årsberättelsen, vilken med
tacksamhet av mötet godkändes och
lades till handlingarna. Samma öde
rönte den en stund senare föredrag-

 

Allt det gamla är slutsålt.

 

es Sportartiklar. =>
Nu när utrustningen för vårträningen skall ses om, glöm ej om det

fattas någonting för Eder, så gå in till Langborgs, Drottninggatan 56, så
hjälper Herr Forsberg Eder med vad som behövs i den vägen, nu när vi

endast komma att föra nytt lager i marknaden med helt nya priser.

Glöm ej adressen !

Per Langborg A.-B. Idrottsmagasinet
(f. d. E. W. Hjertberg A.-B.)

Drottninggatan 56, 1 vån.  
 

na revisionsberättelsen, sedan styrel-
sen beviljats ansvarsfrihet.
Kvällens viktigaste göromål, va-

let av 1922 års styrelse, vidtog där-
på. Och därmed mötets stora händel-
se: Forsbergs avsägelse ur styrel-
sen. Forsberg, vilken jui alla tiders

tider varit sällskapets Å o. O. Men
den som känner Forsberg rätt inser
nog, att han, även om han står utan-
för ledningen, kommer att arbeta
för sitt skötebarns tillväxt.
Vid granskning av styrelselis-

listan såg den ut sålunda:
Ordförande: Th. Waldenborg,
Sekr.: Gunnar Wahlgren,
Kassör: Josef Holsner,
Suppl.: Gösta Wahlgren. :
Revisorer blevo Hj. Westerlin och

Arvid Magnusson, somalltså åter-
igen fingo i uppdrag att grauska
K. S:s ”digra” räkenskaper. Som
deras suppl. ingick A. Melander.
Till styrelse för sjukfonden valdes:
E. Magnusson, ordf.; ÅA. Magnusson,
sekr. och J. Holsner, kassör.

När äntligen allt styrelseval var
undanstökat började den stora kniv-
kastningen. Oscar Svensson hade
särskilt välslipade ”gliringar”', vil-
ka han nonehalant serverade, till

dess ordföranden klubbade ner ho-
rem. Efter en stunds paus ansåg
han sig ånyo klar för attack, vilken
gick ut över sekreteraren, som en-
ligt Svenssons något excentriska syn
påtingen hade utdelat ”K. S.”-po-
kalen å 100 metertill fel person.
Vilket givetvis sekreteraren på det
bestämdaste bestred, då enligt förda
anteckningar och 1 enlighet medsta-
tuterna priset fullt juste tilldelats
Evald Persson. Och den dag Svens-
son kan bevisa motsatsen, skall un-
dertecknad, välbeställd protokoll-
förare i sektionen, ögonbliekligen
giva till föga, och instämma. Den
dagen, men icke förr. Dixi!

Sekreteraren redogjorde vidare
för en .del planer, beträffande som-
marens stora händelse, turnén till

Dalarne. Av medlemmarnas belåtna
uppsyn drog man denslutsatsen, att
semtliga säkerligen glädjasig åt att
få komma ut. Att resan skall bliva
intressant, både ur idrottslig och
turistsynpunkt, hoppas vi innerligt.
Vid utlottningen av ett ständigt

lcdamotskap vanns detta av kassö-
ren, Josef Holsner.
oDå föredragningslistan var ge-
nvomgången avslutades årsmötet, och

ett enkelt och hastigt nachspiel an-
ordnades å Allécaféet, där allt anda-

des oläidje och försoning.

Pekka.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

| årsmötenas tecken.
Inga större regimförändringar.

Den 23 januari avhöll vår förening på

Lorensberg sitt 17:de årsmöte. Anslut-

ningen var anmärkningsvärd, och vittnar

om stort intresse från medlemmarnas sida.

Vilket även komtill synes vid de frågor,

somförelågo till behandling.

Sedan ordf., hr Albrechtson, hälsat de

närvarande välkommna och utsetts att leda

aftonens förhandlingar, uppläste v. sckr.

årsberättelsen. Såväl denna som den nå-

got senare föredragna revisionsberättelsen

goäkändes av mötet, och styrelsen bevilja-

des decharge.

Varefter man skred till val av det nya

årets styrelse. "Trots en del meningsutby-

ten, fylkade man sig dock ganska enhäl-

ligt omkring följande sammansättning av

densamma:

Ordf.: Knut Albrechtson,

V. ordf.: Jul. Rohtenberg,

Sekr.: Gösta Lundquist,

V. sekr.: Gunnar Wahlgren,

Kassör: Gustaf Magnusson,

V. kassör: Josef Holsner,

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Intendent: Per Lundquist,

Suppleanter: Adolf

Schylander.

Tillsättandet av revisorer måste där-

emot avgöras genom votering.

fromgick att hrr

E. Hedén och

E. Söderbom

anförtrotts detta ansvarsfulla värv.

Forsberg och J.

Av denna

Som

deras suppleanter ingingo:

G. Andersson och

E. Larsson.

Några större förändringar inom styrel-

sen Mnebarantså-cj detta val, vilket sä-

kerligen enbart är till fromma för dess ar-

bete. Den (styrelsen) vinner i homogeni-

tet, och kan med ökad kraft och styrka

koncentrera sig på nya uppgifter, som

vänta på sin lösning.

Årsmötet beslöt (på styrelsens förslag)

med acklamation att välja hr Herbert Jo-

hansson, föreningens mångårige ordf., som

med detta år lämnar styrelsen, till heders-

ledamot. Denna, den högsta utmärkelse

som kan komma en medlem till del, inne-

haves som bekant förut av hrr Gösta Dal-

nian, P. A. Sjöholm och Carl Helgesson.

Att här närmare ingå på det banbrytande

arbete och de ovärdeliga tjänster hr Jo-

hansson gjort föreningen, anse vi fullstän-

digt överflödigt. Det är alltför väl känt

och uppskattat. Vi bedja endast få peka

på det ganska sällsynta förhållandet, att

har alltsedan vår förenings bildande till-

hört dess styrelse.

Vid utlottning av ständigt ledamotskap,

vanns detsamma av hr Åke Fagerlund,

Ett förslag av styrelsen, att arbetslösa

aktiva medlemmar skulle efter anhål-

lan erhålla fria årskort, hade naturligtvis

ingen något att invända emot.

Övriga på föredragningslistan stående

frågor, bl. a. val av arbetsutskott för re-

komma att behandlas på all-

mänt sammanträde i februari månad, vil-

ket heslut av mötet sanktionerades.

&

servlagen,

Kamratsällskapets årsmöte.

Torsdagen den 19 januari avhöll
idrottssektionen sitt sedvanliga års-
niöte, det tionde i dess tillvaro. Mö-
tet var för ovanlighetens skull gan-
ska talrikt besökt, men sektionen
har ju på samma gång den vuxit i
ålder, också vuxit avsevärt i storlek.
Enligt årsberättelsen räknas med-
lemsantalet nu till 60 st., så gott
som samtliga aktiva utövare av
idrott. Ett glädjande faktum!

Mötet öppnades av ordf. Forsberg,
som med acklamation utsågs att 1e-
da förhandlingarna. Sekreteraren
uppläste årsberättelsen, vilken med
tacksamhet av mötet godkändes och
lades till handlingarna. Samma öde
rönte den en stund senare föredrag-

 

Allt det gamla är slutsålt.

 

es Sportartiklar. =>
Nu när utrustningen för vårträningen skall ses om, glöm ej om det

fattas någonting för Eder, så gå in till Langborgs, Drottninggatan 56, så
hjälper Herr Forsberg Eder med vad som behövs i den vägen, nu när vi

endast komma att föra nytt lager i marknaden med helt nya priser.

Glöm ej adressen !

Per Langborg A.-B. Idrottsmagasinet
(f. d. E. W. Hjertberg A.-B.)

Drottninggatan 56, 1 vån.  
 

na revisionsberättelsen, sedan styrel-
sen beviljats ansvarsfrihet.
Kvällens viktigaste göromål, va-

let av 1922 års styrelse, vidtog där-
på. Och därmed mötets stora händel-
se: Forsbergs avsägelse ur styrel-
sen. Forsberg, vilken jui alla tiders

tider varit sällskapets Å o. O. Men
den som känner Forsberg rätt inser
nog, att han, även om han står utan-
för ledningen, kommer att arbeta
för sitt skötebarns tillväxt.
Vid granskning av styrelselis-

listan såg den ut sålunda:
Ordförande: Th. Waldenborg,
Sekr.: Gunnar Wahlgren,
Kassör: Josef Holsner,
Suppl.: Gösta Wahlgren. :
Revisorer blevo Hj. Westerlin och

Arvid Magnusson, somalltså åter-
igen fingo i uppdrag att grauska
K. S:s ”digra” räkenskaper. Som
deras suppl. ingick A. Melander.
Till styrelse för sjukfonden valdes:
E. Magnusson, ordf.; ÅA. Magnusson,
sekr. och J. Holsner, kassör.

När äntligen allt styrelseval var
undanstökat började den stora kniv-
kastningen. Oscar Svensson hade
särskilt välslipade ”gliringar”', vil-
ka han nonehalant serverade, till

dess ordföranden klubbade ner ho-
rem. Efter en stunds paus ansåg
han sig ånyo klar för attack, vilken
gick ut över sekreteraren, som en-
ligt Svenssons något excentriska syn
påtingen hade utdelat ”K. S.”-po-
kalen å 100 metertill fel person.
Vilket givetvis sekreteraren på det
bestämdaste bestred, då enligt förda
anteckningar och 1 enlighet medsta-
tuterna priset fullt juste tilldelats
Evald Persson. Och den dag Svens-
son kan bevisa motsatsen, skall un-
dertecknad, välbeställd protokoll-
förare i sektionen, ögonbliekligen
giva till föga, och instämma. Den
dagen, men icke förr. Dixi!

Sekreteraren redogjorde vidare
för en .del planer, beträffande som-
marens stora händelse, turnén till

Dalarne. Av medlemmarnas belåtna
uppsyn drog man denslutsatsen, att
semtliga säkerligen glädjasig åt att
få komma ut. Att resan skall bliva
intressant, både ur idrottslig och
turistsynpunkt, hoppas vi innerligt.
Vid utlottningen av ett ständigt

lcdamotskap vanns detta av kassö-
ren, Josef Holsner.
oDå föredragningslistan var ge-
nvomgången avslutades årsmötet, och

ett enkelt och hastigt nachspiel an-
ordnades å Allécaféet, där allt anda-

des oläidje och försoning.

Pekka.
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haves som bekant förut av hrr Gösta Dal-

nian, P. A. Sjöholm och Carl Helgesson.

Att här närmare ingå på det banbrytande

arbete och de ovärdeliga tjänster hr Jo-

hansson gjort föreningen, anse vi fullstän-

digt överflödigt. Det är alltför väl känt

och uppskattat. Vi bedja endast få peka

på det ganska sällsynta förhållandet, att

har alltsedan vår förenings bildande till-

hört dess styrelse.

Vid utlottning av ständigt ledamotskap,

vanns detsamma av hr Åke Fagerlund,
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aktiva medlemmar skulle efter anhål-
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ingen något att invända emot.
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frågor, bl. a. val av arbetsutskott för re-
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mänt sammanträde i februari månad, vil-

ket heslut av mötet sanktionerades.

&

servlagen,
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idrottssektionen sitt sedvanliga års-
niöte, det tionde i dess tillvaro. Mö-
tet var för ovanlighetens skull gan-
ska talrikt besökt, men sektionen
har ju på samma gång den vuxit i
ålder, också vuxit avsevärt i storlek.
Enligt årsberättelsen räknas med-
lemsantalet nu till 60 st., så gott
som samtliga aktiva utövare av
idrott. Ett glädjande faktum!

Mötet öppnades av ordf. Forsberg,
som med acklamation utsågs att 1e-
da förhandlingarna. Sekreteraren
uppläste årsberättelsen, vilken med
tacksamhet av mötet godkändes och
lades till handlingarna. Samma öde
rönte den en stund senare föredrag-
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es Sportartiklar. =>
Nu när utrustningen för vårträningen skall ses om, glöm ej om det
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hjälper Herr Forsberg Eder med vad som behövs i den vägen, nu när vi
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na revisionsberättelsen, sedan styrel-
sen beviljats ansvarsfrihet.
Kvällens viktigaste göromål, va-

let av 1922 års styrelse, vidtog där-
på. Och därmed mötets stora händel-
se: Forsbergs avsägelse ur styrel-
sen. Forsberg, vilken jui alla tiders

tider varit sällskapets Å o. O. Men
den som känner Forsberg rätt inser
nog, att han, även om han står utan-
för ledningen, kommer att arbeta
för sitt skötebarns tillväxt.
Vid granskning av styrelselis-

listan såg den ut sålunda:
Ordförande: Th. Waldenborg,
Sekr.: Gunnar Wahlgren,
Kassör: Josef Holsner,
Suppl.: Gösta Wahlgren. :
Revisorer blevo Hj. Westerlin och

Arvid Magnusson, somalltså åter-
igen fingo i uppdrag att grauska
K. S:s ”digra” räkenskaper. Som
deras suppl. ingick A. Melander.
Till styrelse för sjukfonden valdes:
E. Magnusson, ordf.; ÅA. Magnusson,
sekr. och J. Holsner, kassör.

När äntligen allt styrelseval var
undanstökat började den stora kniv-
kastningen. Oscar Svensson hade
särskilt välslipade ”gliringar”', vil-
ka han nonehalant serverade, till

dess ordföranden klubbade ner ho-
rem. Efter en stunds paus ansåg
han sig ånyo klar för attack, vilken
gick ut över sekreteraren, som en-
ligt Svenssons något excentriska syn
påtingen hade utdelat ”K. S.”-po-
kalen å 100 metertill fel person.
Vilket givetvis sekreteraren på det
bestämdaste bestred, då enligt förda
anteckningar och 1 enlighet medsta-
tuterna priset fullt juste tilldelats
Evald Persson. Och den dag Svens-
son kan bevisa motsatsen, skall un-
dertecknad, välbeställd protokoll-
förare i sektionen, ögonbliekligen
giva till föga, och instämma. Den
dagen, men icke förr. Dixi!

Sekreteraren redogjorde vidare
för en .del planer, beträffande som-
marens stora händelse, turnén till

Dalarne. Av medlemmarnas belåtna
uppsyn drog man denslutsatsen, att
semtliga säkerligen glädjasig åt att
få komma ut. Att resan skall bliva
intressant, både ur idrottslig och
turistsynpunkt, hoppas vi innerligt.
Vid utlottningen av ett ständigt

lcdamotskap vanns detta av kassö-
ren, Josef Holsner.
oDå föredragningslistan var ge-
nvomgången avslutades årsmötet, och

ett enkelt och hastigt nachspiel an-
ordnades å Allécaféet, där allt anda-

des oläidje och försoning.
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Sedan ordf., hr Albrechtson, hälsat de

närvarande välkommna och utsetts att leda

aftonens förhandlingar, uppläste v. sckr.
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V. sekr.: Gunnar Wahlgren,
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ledamot. Denna, den högsta utmärkelse

som kan komma en medlem till del, inne-

haves som bekant förut av hrr Gösta Dal-

nian, P. A. Sjöholm och Carl Helgesson.

Att här närmare ingå på det banbrytande

arbete och de ovärdeliga tjänster hr Jo-

hansson gjort föreningen, anse vi fullstän-

digt överflödigt. Det är alltför väl känt
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tet var för ovanlighetens skull gan-
ska talrikt besökt, men sektionen
har ju på samma gång den vuxit i
ålder, också vuxit avsevärt i storlek.
Enligt årsberättelsen räknas med-
lemsantalet nu till 60 st., så gott
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Dalarne. Av medlemmarnas belåtna
uppsyn drog man denslutsatsen, att
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turistsynpunkt, hoppas vi innerligt.
Vid utlottningen av ett ständigt

lcdamotskap vanns detta av kassö-
ren, Josef Holsner.
oDå föredragningslistan var ge-
nvomgången avslutades årsmötet, och

ett enkelt och hastigt nachspiel an-
ordnades å Allécaféet, där allt anda-

des oläidje och försoning.

Pekka.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
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Annonsera i
böteborgs-Kamralen!

Bandykrönika.
Maken till ihållande och samman-

hängande vinter ha vi inte haft se-
dan 1917. I runda 5 veckor har Ulle-

vi nu varit tillgnägligt, för en in-
tresserad och ivrigt tränande sam-
ling bandyspelare. Flera matcher
ha också spelats, där resultaten un-

dan för undan förbättrats, hållande
jämna steg med spelarnas, genom
träningen, stigande form.

3eklagliet nog ha vi (liksom Ör-
gryte) ej haft något eget lag på be-
pen. Vilket berott på vissa svårig-
beter ifråga om förhyrandet av pla-
nen. Utan att vilja ingå på någon
närmare granskning av förhållan-
cena, kunna vi ej undgå göra denre-
flektionen, att härigenom Göteborgs-
bendyn faktiskt hämmats i sin ut-

veckling. Ty det är alldeles givet,
att det ej blir sa m m a intresse hos
spelarna, då alla tillhöra samma
”kombination”. Det är inget att
strida för. Den stimulerande kam-
pen mellan föreningarna, då de
klubbpatriotiska strängarna sättas i
dallring, saknas. Med andra ord, det
är något som fattas: den lokala
konkurrensen!

Den första stora matchen gick mot

Linnéa

från Kungl. Huvudstaden den 22
Jan, å Ullevis stora fotbollsplan,
som nu förvandlats till en fin bandy-
bana. I Göteborgslaget deltogo från
vår förening: Rylander, Göbel, Sö-
derbom, Sjöberger, Moje Sandberg
och A. Borgström. Detfint samspe-
lande Stockholmslaget kollrade i
första halvleken ganska betänkligt
bort hemmaförsvaret, och ledde vid
paus med 8—1.
Den sista delen av matchen av-

gjorde Göteborg till sin favör: 3—2.
Linnéa slappnade rätt betydligt, del-
vis i känslan av sin överlägsenhet.
Full tid sålunda: 10—4,. Ett, i be-

traktande av omständigheterna, hed-
nde resultat. Av målen hade
"Sandberg och Borgström vardera ett
på sitt konto. För de två övriga sva-
rade Rob. Zander.

slå en markholl bakåt.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Det mest frapperande hos gäster-
na var, som förut påpekats, deras

briljanta samspel. Våra pojkar (ocr
Ghbgs-spelarna över huvud taget)
kunna draga en hel del lärdomar av
detta besök. Individuellt sett voro
nämligen flera av dem,fullt i nivå
med de bästa Linnéa-pojkarna. Men
kontakten, den intima kännedomen
om varandras spelsätt, placering
etc., var fanns den? -
Medanvi äro inne på detta ämne,

vilja vi gärna framhålla några syn-
punkter, som Calle Sjöberger sär-
skilt lägger våra yngre spelare på
hjärtat.
”Mananvänder sig vid klubbför-

ningen oftast (och felaktigt!) av en
hand ”', påpekar han. Ochfortsätter:
”Visserligen är det sant, att det är
lätt och ledigt att hantera klubban
på så sätt. och att man alltsom of-
tast får göra det. Men särskilt i

passningar och matningar, samt na-
lurligtvis målskott, är det betydligt
säkrare och effektivare med
2-handssystemet. — Backarna böra
alltid åka rätt på den anstormande
spelaren, aldrig avvakta och funde-
ra. Fast båda få givetvis inte gå
över på samma kant! Går on back
upp, skall halvbacken automatiskt
falla ner på hans plats. — Halvbac-
karna följa i allmänhet för litet med
1 anfallen. Fördela spelet på yttrar-
nal! Man vill gärna gröta ihop det i
centern.

Samma är förhållandet med inrar-
nä. Ut med bollen till resp. yttrar,
inga onödiga, tidsödande dribbling-
ar! På samspelet står celler fal-
ler ett lag. En självsvåldig forward
(fin individuell spelare) låser he-

laspelet. — Våra yttrar, d. v. s.
Göteborgs, begå ofta det felet att slå
in bollen i klungan av motpartens
försvarsspelare, alltså för mycket
framåt. I stället borde de åka ned
så långt som möjligt, och därefter

Eller ock-

3

så cen lätt höjdboll inåt. I senare fal-
let gäller det för innerforwards, att
ögonbliekligen gå till anfall och om
möjligt forcera kulan till rätt desti-
nätionsort. I båda fallen hänger det

på kontaken mellan yttern och in-
nertrion! — Detta rent sehematiskt.
Sedan kan naturligtvis uppstå helt
andra situationer. Då måste man

variera, och då framträder spelarens
individuella läggning och — intui-

tion P”
Detta är något för de våra att ta-

g2 ad notam. Ty sådana där små in-
struktiva vinkar, äro till stor nytta

för ett lag. Om manrättar sig där-
efter. |

Uddevalla

kemratkrets gjorde en visit här den
29 jan. Och vände återtill den stora

sjö- och stapelstaden, med ett neder-
lag på halsen. Göteborgs-”kombina-
tionen” (utan sjukanmälde Sjöber-
ger och bortreste Borgström) note-

rade nämligen här sina första seger-
siffror: 3-—2. 6 manfrån I. F. K.
hjälpte till. Däribland Linde (do-
mare vid Linnéamatehen), som
egentligen skulle skött pipan, men
det var skralt med reserver, för att
fylla de uppkomna luckorna.

Reservlaget gasterade nämligen

samtidiet i

Trollhättan,

och mötte därvarande I. F. Av de
våra voro Holger Svensson, Gyring
och Kollberg med. Resultat (2—2)
lovande för det unga (mest av skol-

pojkar bestående) laget från Göta-
älvstaden.

Övriga mateher skola vi återkom-

matill i Mars-numvet.

 

God kost. 

IDROTTSMÄN

bo snyggt och trevligt på

Hotell Continental

—Tel. 3728, 3749.

Humanbetjäning.  
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1 anfallen. Fördela spelet på yttrar-
nal! Man vill gärna gröta ihop det i
centern.

Samma är förhållandet med inrar-
nä. Ut med bollen till resp. yttrar,
inga onödiga, tidsödande dribbling-
ar! På samspelet står celler fal-
ler ett lag. En självsvåldig forward
(fin individuell spelare) låser he-

laspelet. — Våra yttrar, d. v. s.
Göteborgs, begå ofta det felet att slå
in bollen i klungan av motpartens
försvarsspelare, alltså för mycket
framåt. I stället borde de åka ned
så långt som möjligt, och därefter

Eller ock-

3

så cen lätt höjdboll inåt. I senare fal-
let gäller det för innerforwards, att
ögonbliekligen gå till anfall och om
möjligt forcera kulan till rätt desti-
nätionsort. I båda fallen hänger det

på kontaken mellan yttern och in-
nertrion! — Detta rent sehematiskt.
Sedan kan naturligtvis uppstå helt
andra situationer. Då måste man

variera, och då framträder spelarens
individuella läggning och — intui-

tion P”
Detta är något för de våra att ta-

g2 ad notam. Ty sådana där små in-
struktiva vinkar, äro till stor nytta

för ett lag. Om manrättar sig där-
efter. |

Uddevalla

kemratkrets gjorde en visit här den
29 jan. Och vände återtill den stora

sjö- och stapelstaden, med ett neder-
lag på halsen. Göteborgs-”kombina-
tionen” (utan sjukanmälde Sjöber-
ger och bortreste Borgström) note-

rade nämligen här sina första seger-
siffror: 3-—2. 6 manfrån I. F. K.
hjälpte till. Däribland Linde (do-
mare vid Linnéamatehen), som
egentligen skulle skött pipan, men
det var skralt med reserver, för att
fylla de uppkomna luckorna.

Reservlaget gasterade nämligen

samtidiet i

Trollhättan,

och mötte därvarande I. F. Av de
våra voro Holger Svensson, Gyring
och Kollberg med. Resultat (2—2)
lovande för det unga (mest av skol-

pojkar bestående) laget från Göta-
älvstaden.

Övriga mateher skola vi återkom-

matill i Mars-numvet.

 

God kost. 

IDROTTSMÄN

bo snyggt och trevligt på

Hotell Continental

—Tel. 3728, 3749.

Humanbetjäning.  
 

Annonsera i
böteborgs-Kamralen!

Bandykrönika.
Maken till ihållande och samman-

hängande vinter ha vi inte haft se-
dan 1917. I runda 5 veckor har Ulle-

vi nu varit tillgnägligt, för en in-
tresserad och ivrigt tränande sam-
ling bandyspelare. Flera matcher
ha också spelats, där resultaten un-

dan för undan förbättrats, hållande
jämna steg med spelarnas, genom
träningen, stigande form.

3eklagliet nog ha vi (liksom Ör-
gryte) ej haft något eget lag på be-
pen. Vilket berott på vissa svårig-
beter ifråga om förhyrandet av pla-
nen. Utan att vilja ingå på någon
närmare granskning av förhållan-
cena, kunna vi ej undgå göra denre-
flektionen, att härigenom Göteborgs-
bendyn faktiskt hämmats i sin ut-

veckling. Ty det är alldeles givet,
att det ej blir sa m m a intresse hos
spelarna, då alla tillhöra samma
”kombination”. Det är inget att
strida för. Den stimulerande kam-
pen mellan föreningarna, då de
klubbpatriotiska strängarna sättas i
dallring, saknas. Med andra ord, det
är något som fattas: den lokala
konkurrensen!

Den första stora matchen gick mot

Linnéa

från Kungl. Huvudstaden den 22
Jan, å Ullevis stora fotbollsplan,
som nu förvandlats till en fin bandy-
bana. I Göteborgslaget deltogo från
vår förening: Rylander, Göbel, Sö-
derbom, Sjöberger, Moje Sandberg
och A. Borgström. Detfint samspe-
lande Stockholmslaget kollrade i
första halvleken ganska betänkligt
bort hemmaförsvaret, och ledde vid
paus med 8—1.
Den sista delen av matchen av-

gjorde Göteborg till sin favör: 3—2.
Linnéa slappnade rätt betydligt, del-
vis i känslan av sin överlägsenhet.
Full tid sålunda: 10—4,. Ett, i be-

traktande av omständigheterna, hed-
nde resultat. Av målen hade
"Sandberg och Borgström vardera ett
på sitt konto. För de två övriga sva-
rade Rob. Zander.

slå en markholl bakåt.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Det mest frapperande hos gäster-
na var, som förut påpekats, deras
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Ghbgs-spelarna över huvud taget)
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etc., var fanns den? -
Medanvi äro inne på detta ämne,

vilja vi gärna framhålla några syn-
punkter, som Calle Sjöberger sär-
skilt lägger våra yngre spelare på
hjärtat.
”Mananvänder sig vid klubbför-

ningen oftast (och felaktigt!) av en
hand ”', påpekar han. Ochfortsätter:
”Visserligen är det sant, att det är
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tast får göra det. Men särskilt i
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etc., var fanns den? -
Medanvi äro inne på detta ämne,

vilja vi gärna framhålla några syn-
punkter, som Calle Sjöberger sär-
skilt lägger våra yngre spelare på
hjärtat.
”Mananvänder sig vid klubbför-

ningen oftast (och felaktigt!) av en
hand ”', påpekar han. Ochfortsätter:
”Visserligen är det sant, att det är
lätt och ledigt att hantera klubban
på så sätt. och att man alltsom of-
tast får göra det. Men särskilt i

passningar och matningar, samt na-
lurligtvis målskott, är det betydligt
säkrare och effektivare med
2-handssystemet. — Backarna böra
alltid åka rätt på den anstormande
spelaren, aldrig avvakta och funde-
ra. Fast båda få givetvis inte gå
över på samma kant! Går on back
upp, skall halvbacken automatiskt
falla ner på hans plats. — Halvbac-
karna följa i allmänhet för litet med
1 anfallen. Fördela spelet på yttrar-
nal! Man vill gärna gröta ihop det i
centern.

Samma är förhållandet med inrar-
nä. Ut med bollen till resp. yttrar,
inga onödiga, tidsödande dribbling-
ar! På samspelet står celler fal-
ler ett lag. En självsvåldig forward
(fin individuell spelare) låser he-

laspelet. — Våra yttrar, d. v. s.
Göteborgs, begå ofta det felet att slå
in bollen i klungan av motpartens
försvarsspelare, alltså för mycket
framåt. I stället borde de åka ned
så långt som möjligt, och därefter

Eller ock-

3

så cen lätt höjdboll inåt. I senare fal-
let gäller det för innerforwards, att
ögonbliekligen gå till anfall och om
möjligt forcera kulan till rätt desti-
nätionsort. I båda fallen hänger det

på kontaken mellan yttern och in-
nertrion! — Detta rent sehematiskt.
Sedan kan naturligtvis uppstå helt
andra situationer. Då måste man

variera, och då framträder spelarens
individuella läggning och — intui-

tion P”
Detta är något för de våra att ta-

g2 ad notam. Ty sådana där små in-
struktiva vinkar, äro till stor nytta

för ett lag. Om manrättar sig där-
efter. |

Uddevalla

kemratkrets gjorde en visit här den
29 jan. Och vände återtill den stora

sjö- och stapelstaden, med ett neder-
lag på halsen. Göteborgs-”kombina-
tionen” (utan sjukanmälde Sjöber-
ger och bortreste Borgström) note-

rade nämligen här sina första seger-
siffror: 3-—2. 6 manfrån I. F. K.
hjälpte till. Däribland Linde (do-
mare vid Linnéamatehen), som
egentligen skulle skött pipan, men
det var skralt med reserver, för att
fylla de uppkomna luckorna.

Reservlaget gasterade nämligen

samtidiet i

Trollhättan,

och mötte därvarande I. F. Av de
våra voro Holger Svensson, Gyring
och Kollberg med. Resultat (2—2)
lovande för det unga (mest av skol-

pojkar bestående) laget från Göta-
älvstaden.

Övriga mateher skola vi återkom-

matill i Mars-numvet.

 

God kost. 

IDROTTSMÄN

bo snyggt och trevligt på

Hotell Continental

—Tel. 3728, 3749.

Humanbetjäning.  
 

Annonsera i
böteborgs-Kamralen!

Bandykrönika.
Maken till ihållande och samman-

hängande vinter ha vi inte haft se-
dan 1917. I runda 5 veckor har Ulle-

vi nu varit tillgnägligt, för en in-
tresserad och ivrigt tränande sam-
ling bandyspelare. Flera matcher
ha också spelats, där resultaten un-

dan för undan förbättrats, hållande
jämna steg med spelarnas, genom
träningen, stigande form.

3eklagliet nog ha vi (liksom Ör-
gryte) ej haft något eget lag på be-
pen. Vilket berott på vissa svårig-
beter ifråga om förhyrandet av pla-
nen. Utan att vilja ingå på någon
närmare granskning av förhållan-
cena, kunna vi ej undgå göra denre-
flektionen, att härigenom Göteborgs-
bendyn faktiskt hämmats i sin ut-

veckling. Ty det är alldeles givet,
att det ej blir sa m m a intresse hos
spelarna, då alla tillhöra samma
”kombination”. Det är inget att
strida för. Den stimulerande kam-
pen mellan föreningarna, då de
klubbpatriotiska strängarna sättas i
dallring, saknas. Med andra ord, det
är något som fattas: den lokala
konkurrensen!

Den första stora matchen gick mot

Linnéa

från Kungl. Huvudstaden den 22
Jan, å Ullevis stora fotbollsplan,
som nu förvandlats till en fin bandy-
bana. I Göteborgslaget deltogo från
vår förening: Rylander, Göbel, Sö-
derbom, Sjöberger, Moje Sandberg
och A. Borgström. Detfint samspe-
lande Stockholmslaget kollrade i
första halvleken ganska betänkligt
bort hemmaförsvaret, och ledde vid
paus med 8—1.
Den sista delen av matchen av-

gjorde Göteborg till sin favör: 3—2.
Linnéa slappnade rätt betydligt, del-
vis i känslan av sin överlägsenhet.
Full tid sålunda: 10—4,. Ett, i be-

traktande av omständigheterna, hed-
nde resultat. Av målen hade
"Sandberg och Borgström vardera ett
på sitt konto. För de två övriga sva-
rade Rob. Zander.

slå en markholl bakåt.
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bort hemmaförsvaret, och ledde vid
paus med 8—1.
Den sista delen av matchen av-

gjorde Göteborg till sin favör: 3—2.
Linnéa slappnade rätt betydligt, del-
vis i känslan av sin överlägsenhet.
Full tid sålunda: 10—4,. Ett, i be-

traktande av omständigheterna, hed-
nde resultat. Av målen hade
"Sandberg och Borgström vardera ett
på sitt konto. För de två övriga sva-
rade Rob. Zander.

slå en markholl bakåt.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Det mest frapperande hos gäster-
na var, som förut påpekats, deras

briljanta samspel. Våra pojkar (ocr
Ghbgs-spelarna över huvud taget)
kunna draga en hel del lärdomar av
detta besök. Individuellt sett voro
nämligen flera av dem,fullt i nivå
med de bästa Linnéa-pojkarna. Men
kontakten, den intima kännedomen
om varandras spelsätt, placering
etc., var fanns den? -
Medanvi äro inne på detta ämne,

vilja vi gärna framhålla några syn-
punkter, som Calle Sjöberger sär-
skilt lägger våra yngre spelare på
hjärtat.
”Mananvänder sig vid klubbför-

ningen oftast (och felaktigt!) av en
hand ”', påpekar han. Ochfortsätter:
”Visserligen är det sant, att det är
lätt och ledigt att hantera klubban
på så sätt. och att man alltsom of-
tast får göra det. Men särskilt i

passningar och matningar, samt na-
lurligtvis målskott, är det betydligt
säkrare och effektivare med
2-handssystemet. — Backarna böra
alltid åka rätt på den anstormande
spelaren, aldrig avvakta och funde-
ra. Fast båda få givetvis inte gå
över på samma kant! Går on back
upp, skall halvbacken automatiskt
falla ner på hans plats. — Halvbac-
karna följa i allmänhet för litet med
1 anfallen. Fördela spelet på yttrar-
nal! Man vill gärna gröta ihop det i
centern.

Samma är förhållandet med inrar-
nä. Ut med bollen till resp. yttrar,
inga onödiga, tidsödande dribbling-
ar! På samspelet står celler fal-
ler ett lag. En självsvåldig forward
(fin individuell spelare) låser he-

laspelet. — Våra yttrar, d. v. s.
Göteborgs, begå ofta det felet att slå
in bollen i klungan av motpartens
försvarsspelare, alltså för mycket
framåt. I stället borde de åka ned
så långt som möjligt, och därefter

Eller ock-

3

så cen lätt höjdboll inåt. I senare fal-
let gäller det för innerforwards, att
ögonbliekligen gå till anfall och om
möjligt forcera kulan till rätt desti-
nätionsort. I båda fallen hänger det

på kontaken mellan yttern och in-
nertrion! — Detta rent sehematiskt.
Sedan kan naturligtvis uppstå helt
andra situationer. Då måste man

variera, och då framträder spelarens
individuella läggning och — intui-

tion P”
Detta är något för de våra att ta-

g2 ad notam. Ty sådana där små in-
struktiva vinkar, äro till stor nytta

för ett lag. Om manrättar sig där-
efter. |

Uddevalla

kemratkrets gjorde en visit här den
29 jan. Och vände återtill den stora

sjö- och stapelstaden, med ett neder-
lag på halsen. Göteborgs-”kombina-
tionen” (utan sjukanmälde Sjöber-
ger och bortreste Borgström) note-

rade nämligen här sina första seger-
siffror: 3-—2. 6 manfrån I. F. K.
hjälpte till. Däribland Linde (do-
mare vid Linnéamatehen), som
egentligen skulle skött pipan, men
det var skralt med reserver, för att
fylla de uppkomna luckorna.

Reservlaget gasterade nämligen

samtidiet i

Trollhättan,

och mötte därvarande I. F. Av de
våra voro Holger Svensson, Gyring
och Kollberg med. Resultat (2—2)
lovande för det unga (mest av skol-

pojkar bestående) laget från Göta-
älvstaden.

Övriga mateher skola vi återkom-

matill i Mars-numvet.

 

God kost. 

IDROTTSMÄN

bo snyggt och trevligt på

Hotell Continental

—Tel. 3728, 3749.

Humanbetjäning.  
 

Annonsera i
böteborgs-Kamralen!

Bandykrönika.
Maken till ihållande och samman-

hängande vinter ha vi inte haft se-
dan 1917. I runda 5 veckor har Ulle-

vi nu varit tillgnägligt, för en in-
tresserad och ivrigt tränande sam-
ling bandyspelare. Flera matcher
ha också spelats, där resultaten un-

dan för undan förbättrats, hållande
jämna steg med spelarnas, genom
träningen, stigande form.

3eklagliet nog ha vi (liksom Ör-
gryte) ej haft något eget lag på be-
pen. Vilket berott på vissa svårig-
beter ifråga om förhyrandet av pla-
nen. Utan att vilja ingå på någon
närmare granskning av förhållan-
cena, kunna vi ej undgå göra denre-
flektionen, att härigenom Göteborgs-
bendyn faktiskt hämmats i sin ut-

veckling. Ty det är alldeles givet,
att det ej blir sa m m a intresse hos
spelarna, då alla tillhöra samma
”kombination”. Det är inget att
strida för. Den stimulerande kam-
pen mellan föreningarna, då de
klubbpatriotiska strängarna sättas i
dallring, saknas. Med andra ord, det
är något som fattas: den lokala
konkurrensen!

Den första stora matchen gick mot
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GÖTEBORGS-KAMRATEN

Våra fotbolls-”hjältars” minnen.
Glada episoder ifrån flydda dagar.

Medlemsbladet enquéte till våra gamla
fotbollsspelare har rönt ett ganska livligt

intresse. Vi publicera härnedan det första

av dessa aktstycken: >Cairos> tempera-
mentsfulla, humoristiska skildring.

Tönsberg i jan. 1922.

Uppmanad av Medlemsbladets re-
daktion att knåpa till en epistel om:
”Hur jag blev Kamrat, och min de-
but”, eller ”Mitt gladaste minne
som fotbollsspelare ””, skall jag för-
söka röra om i ”sågspånen””. Bland
alla roliga minnen från den tiden
kåller det sig tämligen svårt att ”de-
stillera”” fram det trevligaste.

Alltnog, år 1911 spelade under-
tecknad i ett lag, som inte gick av
för hackor. ”Niord”, var den lilla
kiubbens namn. I det laget fanns en
hel del ”skarpa” pojkar: Sigfr.
Mellberg, Skalfiskhandlare fund-
qvist, ”Typpa”, ”Makarn”, ”If-
fen”. Villaäg. Berntson, alias ”Vi-
vian Woodward”, Erik Eiserman,

Georg Sundberg (vårt lags ”Bör-
je”), m fl. Somen. del av oss hade
släktingar i I. T. K., och blodet är
tjockare än vattnet, togo vi. samt
och synnerligen, vårt parti och luf-
fade ”alle zusammen”” in bland ”de
blåvita”. Följande år representera-
de vi Kamraterna, som lag IIT i Gö-

teborgsserien. Det gick som en dans,
vi slogo lag efter lag och första pri-
set vinkade. Framgångensteg oss åt
huvndet, vi börjadelite till mans att
anfäktas av högfärdsgriller, vilka
fingo en hälsosam dusch i den avgö-
rande matchen om första priset.
Det var Landala ”Hej & Hopp”,

ett lag bestående av glada ”prie-
kar”, som vi mötte tidigt en mor-
gonstund i gamla Balders Hage.
Endel av det för övrigt väldiscipli-
nerade ”gänget” behagade ”förso-
va” sig, så vi ställde upp med 8
man. I känslan av absolut överläg-
senhet var dock den klicken som
ställde upp, ej så värst rädd för ut-
gången av matehen. Men det blev
andra bullar av. Innan vi hunnit
”gtälla in pjäxorna”, hade Landalr
skaffat sig ledningen med 2 mål,
och måttet rågades, då de före halv-

tidens slut ledde med 3—0. Som
sjusovarna undan för undan inställt
sig, sleto vi för livet, men utan re-
sultat. Vårt stora mod började att

krypa åt strumpskaften till, och
visade inga tendenser att stiga, när
vi hörde Landalakaptenens prat-
kvarn ideligen hosta fram: ”Rätt så,
mina sotårgossar!” Paus kom som

en verklig befrielse.
Krigsråd hölls och man beslöt att

ta” ut varje uns av den kraft, som i
mer eller mindre gad fanns innanför
tröjorna. — Det blev fart från vår
sida, dock alltjämt lönlöst. Landala-
pojkarna började i segeryrseln högt
skrodera om, att de skulle fira se-
gern med ”fäst hos Solmans” (en
rumera försvunnen krog vid ”Gam-
le Port””). Ett, tu tre vände sig bla-
det; ett mål för de våra, ännu ett,
och snart var kvitteringen ctt fak-
tum. Våra motståndare gåvo nu
varandra det goda rådet att ””bunta
sie”, Oaktat en ansenlig folksam-

ling framför Landalamålvakten, lye-
kades vi i matchens sista minuter
peta in ytterligare 2 mål, och säkra-
de härigenom vår förstaplacering.

Fiämnden är ljuv! Vi ”mallade”
förstås upp 'oss och lade Landala-
”erabbarna” på hjärtat, att ”inte
repa hej, förrän de hoppat över
bäcken”.

Min debut i A-laget ägde rum år
1913 i Malmö mot därvarande kam-
ratkrets. Matehen var, om jag ej
missminner mig, semifinal i Kamrat-

mästerskapet. Undertecknad ”ske-
nade?” vänsterytter med Tljelm som
inner, och vi lyckades, utan att
skrävla, rätt så ofta ”göra bort”
såväl halvback som back. Ibland
var det full cirkus, med fingerade
passningar och oyckel utan ände.

Under paus varnades vi för vårt
eyckel. Som vi voro ”småpojkar”
togo vi varningen rätt så högtidligt.
Det var min första varning för ”för-
smädligt spelsätt”, och den blev
sorgligt nog inte den sista. Det är

svårt att byta temperament. — — —
Sista halvleken var den roligaste

stund jag minnes från fotbollspla-
un. Våra motståndare hunno ilsk-
na till, och gåvo varandra det ena
dyrbara rådet efter det andra. Ju
mera obehärskat de rusade på, ju
bättre gick det (för oss!). Särskilt
”elaka”” blevo vi, sedan vi erhållit

löfte, eller åtminstone ett halvt gil-
lande leende av vår kapten, vilket

kundetydas som: ”Nugör det ing-
enting, om Ni ”snusslar”!”” Vi ledde
nämligen med 9—0 (ett resultat,
sem stod sig matchen ut).: .
Nkåningarna voro nu betänkligt

”eroggy”, och funno, rätt som det
var, för gott att slå sina kloka huvu- .
den ihop med ett förfärligt brak.
Det blev en stunds paus; våra offer
kvieknade dock snart till, sedan man

hällt på dem några koppar kärn-
mjölk". — — — Malmöborna hadei
matchens sista minuter ett präktigt
tillfälle att reducera. De tilldömdes
nimligen cen straffspark. Nu blev
det ett ivrigt diskuterande, vem som
skulle hedras med förtroendet att
verkställa exekutionen. Slutligen
var valet undanstökat. Blek och
kögtidlig, med ett gravlikt allvar
präglande ”facet”, stegade spelaren
fram.
Då hördes plötsligt cn röst ur ho-

pen: ”Råkar du bollen, så ge den
en j—-I!” In våldsam skrattsalva
bröt andakten; det var vår kapten
och skämtare ”Madam Holmgrens
pojke”, som kluvit näbb. Det före-
kommer inte ofta att man skrattar

över lag, när man fått on straff-
spark på halsen.

En annan rolig resa var den som
ägde rum till Norrköping, för match
i Svenska Serien år 1916. Efter en
natt på tåget, som vanligt tämligen
väl genomvakad, anländevi till be-

stämmelscorten och gingo i samlad
trupp på jakt efter hotell. Tjocka
”Japan”, som var mycket pigg på
att ”söva”, och ej fått sitt behov
tillfredsställt, försvann tämligen

obemärkt från vårt sällskap. På vår
vandring genom staden i den tidiga
imergonstunden, återfunno vi plöts-

ligt den försvunne medlemmen, sit-
tende på en trappa, högljutt snar-
kande. I samma ögonblick uppen-
barade sig en stor bulidogg, och sat-
te full fart på den i ljuva drömmar
försänkte ”Japan”. Det blev ctt
uppvaknande! Och det var värt en.
stor päng att se den överraskning
och fasa, som avspeglades i vår god-
modige väns anlete, när han fick
sikte på det allt annat än sköna
”väckaruret ”. ”Japan” höll sig va-
ken återstående delen av dagen. ..-.

Omedelbart före vår match mot I.
F. K. spelade, om jag minns rätt,
Sleipner och Eskilstunakamr. En del
av vårt lag hade hänkat sie som
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vi slogo lag efter lag och första pri-
set vinkade. Framgångensteg oss åt
huvndet, vi börjadelite till mans att
anfäktas av högfärdsgriller, vilka
fingo en hälsosam dusch i den avgö-
rande matchen om första priset.
Det var Landala ”Hej & Hopp”,

ett lag bestående av glada ”prie-
kar”, som vi mötte tidigt en mor-
gonstund i gamla Balders Hage.
Endel av det för övrigt väldiscipli-
nerade ”gänget” behagade ”förso-
va” sig, så vi ställde upp med 8
man. I känslan av absolut överläg-
senhet var dock den klicken som
ställde upp, ej så värst rädd för ut-
gången av matehen. Men det blev
andra bullar av. Innan vi hunnit
”gtälla in pjäxorna”, hade Landalr
skaffat sig ledningen med 2 mål,
och måttet rågades, då de före halv-

tidens slut ledde med 3—0. Som
sjusovarna undan för undan inställt
sig, sleto vi för livet, men utan re-
sultat. Vårt stora mod började att

krypa åt strumpskaften till, och
visade inga tendenser att stiga, när
vi hörde Landalakaptenens prat-
kvarn ideligen hosta fram: ”Rätt så,
mina sotårgossar!” Paus kom som

en verklig befrielse.
Krigsråd hölls och man beslöt att

ta” ut varje uns av den kraft, som i
mer eller mindre gad fanns innanför
tröjorna. — Det blev fart från vår
sida, dock alltjämt lönlöst. Landala-
pojkarna började i segeryrseln högt
skrodera om, att de skulle fira se-
gern med ”fäst hos Solmans” (en
rumera försvunnen krog vid ”Gam-
le Port””). Ett, tu tre vände sig bla-
det; ett mål för de våra, ännu ett,
och snart var kvitteringen ctt fak-
tum. Våra motståndare gåvo nu
varandra det goda rådet att ””bunta
sie”, Oaktat en ansenlig folksam-

ling framför Landalamålvakten, lye-
kades vi i matchens sista minuter
peta in ytterligare 2 mål, och säkra-
de härigenom vår förstaplacering.

Fiämnden är ljuv! Vi ”mallade”
förstås upp 'oss och lade Landala-
”erabbarna” på hjärtat, att ”inte
repa hej, förrän de hoppat över
bäcken”.

Min debut i A-laget ägde rum år
1913 i Malmö mot därvarande kam-
ratkrets. Matehen var, om jag ej
missminner mig, semifinal i Kamrat-

mästerskapet. Undertecknad ”ske-
nade?” vänsterytter med Tljelm som
inner, och vi lyckades, utan att
skrävla, rätt så ofta ”göra bort”
såväl halvback som back. Ibland
var det full cirkus, med fingerade
passningar och oyckel utan ände.

Under paus varnades vi för vårt
eyckel. Som vi voro ”småpojkar”
togo vi varningen rätt så högtidligt.
Det var min första varning för ”för-
smädligt spelsätt”, och den blev
sorgligt nog inte den sista. Det är

svårt att byta temperament. — — —
Sista halvleken var den roligaste

stund jag minnes från fotbollspla-
un. Våra motståndare hunno ilsk-
na till, och gåvo varandra det ena
dyrbara rådet efter det andra. Ju
mera obehärskat de rusade på, ju
bättre gick det (för oss!). Särskilt
”elaka”” blevo vi, sedan vi erhållit

löfte, eller åtminstone ett halvt gil-
lande leende av vår kapten, vilket

kundetydas som: ”Nugör det ing-
enting, om Ni ”snusslar”!”” Vi ledde
nämligen med 9—0 (ett resultat,
sem stod sig matchen ut).: .
Nkåningarna voro nu betänkligt

”eroggy”, och funno, rätt som det
var, för gott att slå sina kloka huvu- .
den ihop med ett förfärligt brak.
Det blev en stunds paus; våra offer
kvieknade dock snart till, sedan man

hällt på dem några koppar kärn-
mjölk". — — — Malmöborna hadei
matchens sista minuter ett präktigt
tillfälle att reducera. De tilldömdes
nimligen cen straffspark. Nu blev
det ett ivrigt diskuterande, vem som
skulle hedras med förtroendet att
verkställa exekutionen. Slutligen
var valet undanstökat. Blek och
kögtidlig, med ett gravlikt allvar
präglande ”facet”, stegade spelaren
fram.
Då hördes plötsligt cn röst ur ho-

pen: ”Råkar du bollen, så ge den
en j—-I!” In våldsam skrattsalva
bröt andakten; det var vår kapten
och skämtare ”Madam Holmgrens
pojke”, som kluvit näbb. Det före-
kommer inte ofta att man skrattar

över lag, när man fått on straff-
spark på halsen.

En annan rolig resa var den som
ägde rum till Norrköping, för match
i Svenska Serien år 1916. Efter en
natt på tåget, som vanligt tämligen
väl genomvakad, anländevi till be-

stämmelscorten och gingo i samlad
trupp på jakt efter hotell. Tjocka
”Japan”, som var mycket pigg på
att ”söva”, och ej fått sitt behov
tillfredsställt, försvann tämligen

obemärkt från vårt sällskap. På vår
vandring genom staden i den tidiga
imergonstunden, återfunno vi plöts-

ligt den försvunne medlemmen, sit-
tende på en trappa, högljutt snar-
kande. I samma ögonblick uppen-
barade sig en stor bulidogg, och sat-
te full fart på den i ljuva drömmar
försänkte ”Japan”. Det blev ctt
uppvaknande! Och det var värt en.
stor päng att se den överraskning
och fasa, som avspeglades i vår god-
modige väns anlete, när han fick
sikte på det allt annat än sköna
”väckaruret ”. ”Japan” höll sig va-
ken återstående delen av dagen. ..-.

Omedelbart före vår match mot I.
F. K. spelade, om jag minns rätt,
Sleipner och Eskilstunakamr. En del
av vårt lag hade hänkat sie som

 

> Bravo, Cairo!
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GÖTEBORGS-KAMRATEN

Våra fotbolls-”hjältars” minnen.
Glada episoder ifrån flydda dagar.

Medlemsbladet enquéte till våra gamla
fotbollsspelare har rönt ett ganska livligt

intresse. Vi publicera härnedan det första

av dessa aktstycken: >Cairos> tempera-
mentsfulla, humoristiska skildring.

Tönsberg i jan. 1922.

Uppmanad av Medlemsbladets re-
daktion att knåpa till en epistel om:
”Hur jag blev Kamrat, och min de-
but”, eller ”Mitt gladaste minne
som fotbollsspelare ””, skall jag för-
söka röra om i ”sågspånen””. Bland
alla roliga minnen från den tiden
kåller det sig tämligen svårt att ”de-
stillera”” fram det trevligaste.

Alltnog, år 1911 spelade under-
tecknad i ett lag, som inte gick av
för hackor. ”Niord”, var den lilla
kiubbens namn. I det laget fanns en
hel del ”skarpa” pojkar: Sigfr.
Mellberg, Skalfiskhandlare fund-
qvist, ”Typpa”, ”Makarn”, ”If-
fen”. Villaäg. Berntson, alias ”Vi-
vian Woodward”, Erik Eiserman,
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och måttet rågades, då de före halv-

tidens slut ledde med 3—0. Som
sjusovarna undan för undan inställt
sig, sleto vi för livet, men utan re-
sultat. Vårt stora mod började att

krypa åt strumpskaften till, och
visade inga tendenser att stiga, när
vi hörde Landalakaptenens prat-
kvarn ideligen hosta fram: ”Rätt så,
mina sotårgossar!” Paus kom som

en verklig befrielse.
Krigsråd hölls och man beslöt att

ta” ut varje uns av den kraft, som i
mer eller mindre gad fanns innanför
tröjorna. — Det blev fart från vår
sida, dock alltjämt lönlöst. Landala-
pojkarna började i segeryrseln högt
skrodera om, att de skulle fira se-
gern med ”fäst hos Solmans” (en
rumera försvunnen krog vid ”Gam-
le Port””). Ett, tu tre vände sig bla-
det; ett mål för de våra, ännu ett,
och snart var kvitteringen ctt fak-
tum. Våra motståndare gåvo nu
varandra det goda rådet att ””bunta
sie”, Oaktat en ansenlig folksam-

ling framför Landalamålvakten, lye-
kades vi i matchens sista minuter
peta in ytterligare 2 mål, och säkra-
de härigenom vår förstaplacering.

Fiämnden är ljuv! Vi ”mallade”
förstås upp 'oss och lade Landala-
”erabbarna” på hjärtat, att ”inte
repa hej, förrän de hoppat över
bäcken”.

Min debut i A-laget ägde rum år
1913 i Malmö mot därvarande kam-
ratkrets. Matehen var, om jag ej
missminner mig, semifinal i Kamrat-

mästerskapet. Undertecknad ”ske-
nade?” vänsterytter med Tljelm som
inner, och vi lyckades, utan att
skrävla, rätt så ofta ”göra bort”
såväl halvback som back. Ibland
var det full cirkus, med fingerade
passningar och oyckel utan ände.

Under paus varnades vi för vårt
eyckel. Som vi voro ”småpojkar”
togo vi varningen rätt så högtidligt.
Det var min första varning för ”för-
smädligt spelsätt”, och den blev
sorgligt nog inte den sista. Det är

svårt att byta temperament. — — —
Sista halvleken var den roligaste

stund jag minnes från fotbollspla-
un. Våra motståndare hunno ilsk-
na till, och gåvo varandra det ena
dyrbara rådet efter det andra. Ju
mera obehärskat de rusade på, ju
bättre gick det (för oss!). Särskilt
”elaka”” blevo vi, sedan vi erhållit

löfte, eller åtminstone ett halvt gil-
lande leende av vår kapten, vilket

kundetydas som: ”Nugör det ing-
enting, om Ni ”snusslar”!”” Vi ledde
nämligen med 9—0 (ett resultat,
sem stod sig matchen ut).: .
Nkåningarna voro nu betänkligt

”eroggy”, och funno, rätt som det
var, för gott att slå sina kloka huvu- .
den ihop med ett förfärligt brak.
Det blev en stunds paus; våra offer
kvieknade dock snart till, sedan man

hällt på dem några koppar kärn-
mjölk". — — — Malmöborna hadei
matchens sista minuter ett präktigt
tillfälle att reducera. De tilldömdes
nimligen cen straffspark. Nu blev
det ett ivrigt diskuterande, vem som
skulle hedras med förtroendet att
verkställa exekutionen. Slutligen
var valet undanstökat. Blek och
kögtidlig, med ett gravlikt allvar
präglande ”facet”, stegade spelaren
fram.
Då hördes plötsligt cn röst ur ho-

pen: ”Råkar du bollen, så ge den
en j—-I!” In våldsam skrattsalva
bröt andakten; det var vår kapten
och skämtare ”Madam Holmgrens
pojke”, som kluvit näbb. Det före-
kommer inte ofta att man skrattar

över lag, när man fått on straff-
spark på halsen.

En annan rolig resa var den som
ägde rum till Norrköping, för match
i Svenska Serien år 1916. Efter en
natt på tåget, som vanligt tämligen
väl genomvakad, anländevi till be-

stämmelscorten och gingo i samlad
trupp på jakt efter hotell. Tjocka
”Japan”, som var mycket pigg på
att ”söva”, och ej fått sitt behov
tillfredsställt, försvann tämligen

obemärkt från vårt sällskap. På vår
vandring genom staden i den tidiga
imergonstunden, återfunno vi plöts-

ligt den försvunne medlemmen, sit-
tende på en trappa, högljutt snar-
kande. I samma ögonblick uppen-
barade sig en stor bulidogg, och sat-
te full fart på den i ljuva drömmar
försänkte ”Japan”. Det blev ctt
uppvaknande! Och det var värt en.
stor päng att se den överraskning
och fasa, som avspeglades i vår god-
modige väns anlete, när han fick
sikte på det allt annat än sköna
”väckaruret ”. ”Japan” höll sig va-
ken återstående delen av dagen. ..-.

Omedelbart före vår match mot I.
F. K. spelade, om jag minns rätt,
Sleipner och Eskilstunakamr. En del
av vårt lag hade hänkat sie som

 

> Bravo, Cairo!
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GÖTEBORGS-KAMRATEN

Våra fotbolls-”hjältars” minnen.
Glada episoder ifrån flydda dagar.

Medlemsbladet enquéte till våra gamla
fotbollsspelare har rönt ett ganska livligt

intresse. Vi publicera härnedan det första

av dessa aktstycken: >Cairos> tempera-
mentsfulla, humoristiska skildring.

Tönsberg i jan. 1922.

Uppmanad av Medlemsbladets re-
daktion att knåpa till en epistel om:
”Hur jag blev Kamrat, och min de-
but”, eller ”Mitt gladaste minne
som fotbollsspelare ””, skall jag för-
söka röra om i ”sågspånen””. Bland
alla roliga minnen från den tiden
kåller det sig tämligen svårt att ”de-
stillera”” fram det trevligaste.
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för hackor. ”Niord”, var den lilla
kiubbens namn. I det laget fanns en
hel del ”skarpa” pojkar: Sigfr.
Mellberg, Skalfiskhandlare fund-
qvist, ”Typpa”, ”Makarn”, ”If-
fen”. Villaäg. Berntson, alias ”Vi-
vian Woodward”, Erik Eiserman,

Georg Sundberg (vårt lags ”Bör-
je”), m fl. Somen. del av oss hade
släktingar i I. T. K., och blodet är
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de vi Kamraterna, som lag IIT i Gö-
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le Port””). Ett, tu tre vände sig bla-
det; ett mål för de våra, ännu ett,
och snart var kvitteringen ctt fak-
tum. Våra motståndare gåvo nu
varandra det goda rådet att ””bunta
sie”, Oaktat en ansenlig folksam-

ling framför Landalamålvakten, lye-
kades vi i matchens sista minuter
peta in ytterligare 2 mål, och säkra-
de härigenom vår förstaplacering.

Fiämnden är ljuv! Vi ”mallade”
förstås upp 'oss och lade Landala-
”erabbarna” på hjärtat, att ”inte
repa hej, förrän de hoppat över
bäcken”.

Min debut i A-laget ägde rum år
1913 i Malmö mot därvarande kam-
ratkrets. Matehen var, om jag ej
missminner mig, semifinal i Kamrat-

mästerskapet. Undertecknad ”ske-
nade?” vänsterytter med Tljelm som
inner, och vi lyckades, utan att
skrävla, rätt så ofta ”göra bort”
såväl halvback som back. Ibland
var det full cirkus, med fingerade
passningar och oyckel utan ände.

Under paus varnades vi för vårt
eyckel. Som vi voro ”småpojkar”
togo vi varningen rätt så högtidligt.
Det var min första varning för ”för-
smädligt spelsätt”, och den blev
sorgligt nog inte den sista. Det är

svårt att byta temperament. — — —
Sista halvleken var den roligaste

stund jag minnes från fotbollspla-
un. Våra motståndare hunno ilsk-
na till, och gåvo varandra det ena
dyrbara rådet efter det andra. Ju
mera obehärskat de rusade på, ju
bättre gick det (för oss!). Särskilt
”elaka”” blevo vi, sedan vi erhållit

löfte, eller åtminstone ett halvt gil-
lande leende av vår kapten, vilket

kundetydas som: ”Nugör det ing-
enting, om Ni ”snusslar”!”” Vi ledde
nämligen med 9—0 (ett resultat,
sem stod sig matchen ut).: .
Nkåningarna voro nu betänkligt

”eroggy”, och funno, rätt som det
var, för gott att slå sina kloka huvu- .
den ihop med ett förfärligt brak.
Det blev en stunds paus; våra offer
kvieknade dock snart till, sedan man

hällt på dem några koppar kärn-
mjölk". — — — Malmöborna hadei
matchens sista minuter ett präktigt
tillfälle att reducera. De tilldömdes
nimligen cen straffspark. Nu blev
det ett ivrigt diskuterande, vem som
skulle hedras med förtroendet att
verkställa exekutionen. Slutligen
var valet undanstökat. Blek och
kögtidlig, med ett gravlikt allvar
präglande ”facet”, stegade spelaren
fram.
Då hördes plötsligt cn röst ur ho-

pen: ”Råkar du bollen, så ge den
en j—-I!” In våldsam skrattsalva
bröt andakten; det var vår kapten
och skämtare ”Madam Holmgrens
pojke”, som kluvit näbb. Det före-
kommer inte ofta att man skrattar

över lag, när man fått on straff-
spark på halsen.

En annan rolig resa var den som
ägde rum till Norrköping, för match
i Svenska Serien år 1916. Efter en
natt på tåget, som vanligt tämligen
väl genomvakad, anländevi till be-

stämmelscorten och gingo i samlad
trupp på jakt efter hotell. Tjocka
”Japan”, som var mycket pigg på
att ”söva”, och ej fått sitt behov
tillfredsställt, försvann tämligen

obemärkt från vårt sällskap. På vår
vandring genom staden i den tidiga
imergonstunden, återfunno vi plöts-

ligt den försvunne medlemmen, sit-
tende på en trappa, högljutt snar-
kande. I samma ögonblick uppen-
barade sig en stor bulidogg, och sat-
te full fart på den i ljuva drömmar
försänkte ”Japan”. Det blev ctt
uppvaknande! Och det var värt en.
stor päng att se den överraskning
och fasa, som avspeglades i vår god-
modige väns anlete, när han fick
sikte på det allt annat än sköna
”väckaruret ”. ”Japan” höll sig va-
ken återstående delen av dagen. ..-.

Omedelbart före vår match mot I.
F. K. spelade, om jag minns rätt,
Sleipner och Eskilstunakamr. En del
av vårt lag hade hänkat sie som

 

> Bravo, Cairo!
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GÖTEBORGS-KAMRATEN

Våra fotbolls-”hjältars” minnen.
Glada episoder ifrån flydda dagar.

Medlemsbladet enquéte till våra gamla
fotbollsspelare har rönt ett ganska livligt

intresse. Vi publicera härnedan det första

av dessa aktstycken: >Cairos> tempera-
mentsfulla, humoristiska skildring.

Tönsberg i jan. 1922.

Uppmanad av Medlemsbladets re-
daktion att knåpa till en epistel om:
”Hur jag blev Kamrat, och min de-
but”, eller ”Mitt gladaste minne
som fotbollsspelare ””, skall jag för-
söka röra om i ”sågspånen””. Bland
alla roliga minnen från den tiden
kåller det sig tämligen svårt att ”de-
stillera”” fram det trevligaste.

Alltnog, år 1911 spelade under-
tecknad i ett lag, som inte gick av
för hackor. ”Niord”, var den lilla
kiubbens namn. I det laget fanns en
hel del ”skarpa” pojkar: Sigfr.
Mellberg, Skalfiskhandlare fund-
qvist, ”Typpa”, ”Makarn”, ”If-
fen”. Villaäg. Berntson, alias ”Vi-
vian Woodward”, Erik Eiserman,

Georg Sundberg (vårt lags ”Bör-
je”), m fl. Somen. del av oss hade
släktingar i I. T. K., och blodet är
tjockare än vattnet, togo vi. samt
och synnerligen, vårt parti och luf-
fade ”alle zusammen”” in bland ”de
blåvita”. Följande år representera-
de vi Kamraterna, som lag IIT i Gö-

teborgsserien. Det gick som en dans,
vi slogo lag efter lag och första pri-
set vinkade. Framgångensteg oss åt
huvndet, vi börjadelite till mans att
anfäktas av högfärdsgriller, vilka
fingo en hälsosam dusch i den avgö-
rande matchen om första priset.
Det var Landala ”Hej & Hopp”,

ett lag bestående av glada ”prie-
kar”, som vi mötte tidigt en mor-
gonstund i gamla Balders Hage.
Endel av det för övrigt väldiscipli-
nerade ”gänget” behagade ”förso-
va” sig, så vi ställde upp med 8
man. I känslan av absolut överläg-
senhet var dock den klicken som
ställde upp, ej så värst rädd för ut-
gången av matehen. Men det blev
andra bullar av. Innan vi hunnit
”gtälla in pjäxorna”, hade Landalr
skaffat sig ledningen med 2 mål,
och måttet rågades, då de före halv-

tidens slut ledde med 3—0. Som
sjusovarna undan för undan inställt
sig, sleto vi för livet, men utan re-
sultat. Vårt stora mod började att

krypa åt strumpskaften till, och
visade inga tendenser att stiga, när
vi hörde Landalakaptenens prat-
kvarn ideligen hosta fram: ”Rätt så,
mina sotårgossar!” Paus kom som

en verklig befrielse.
Krigsråd hölls och man beslöt att
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kades vi i matchens sista minuter
peta in ytterligare 2 mål, och säkra-
de härigenom vår förstaplacering.

Fiämnden är ljuv! Vi ”mallade”
förstås upp 'oss och lade Landala-
”erabbarna” på hjärtat, att ”inte
repa hej, förrän de hoppat över
bäcken”.
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inner, och vi lyckades, utan att
skrävla, rätt så ofta ”göra bort”
såväl halvback som back. Ibland
var det full cirkus, med fingerade
passningar och oyckel utan ände.

Under paus varnades vi för vårt
eyckel. Som vi voro ”småpojkar”
togo vi varningen rätt så högtidligt.
Det var min första varning för ”för-
smädligt spelsätt”, och den blev
sorgligt nog inte den sista. Det är

svårt att byta temperament. — — —
Sista halvleken var den roligaste

stund jag minnes från fotbollspla-
un. Våra motståndare hunno ilsk-
na till, och gåvo varandra det ena
dyrbara rådet efter det andra. Ju
mera obehärskat de rusade på, ju
bättre gick det (för oss!). Särskilt
”elaka”” blevo vi, sedan vi erhållit

löfte, eller åtminstone ett halvt gil-
lande leende av vår kapten, vilket

kundetydas som: ”Nugör det ing-
enting, om Ni ”snusslar”!”” Vi ledde
nämligen med 9—0 (ett resultat,
sem stod sig matchen ut).: .
Nkåningarna voro nu betänkligt

”eroggy”, och funno, rätt som det
var, för gott att slå sina kloka huvu- .
den ihop med ett förfärligt brak.
Det blev en stunds paus; våra offer
kvieknade dock snart till, sedan man

hällt på dem några koppar kärn-
mjölk". — — — Malmöborna hadei
matchens sista minuter ett präktigt
tillfälle att reducera. De tilldömdes
nimligen cen straffspark. Nu blev
det ett ivrigt diskuterande, vem som
skulle hedras med förtroendet att
verkställa exekutionen. Slutligen
var valet undanstökat. Blek och
kögtidlig, med ett gravlikt allvar
präglande ”facet”, stegade spelaren
fram.
Då hördes plötsligt cn röst ur ho-

pen: ”Råkar du bollen, så ge den
en j—-I!” In våldsam skrattsalva
bröt andakten; det var vår kapten
och skämtare ”Madam Holmgrens
pojke”, som kluvit näbb. Det före-
kommer inte ofta att man skrattar

över lag, när man fått on straff-
spark på halsen.

En annan rolig resa var den som
ägde rum till Norrköping, för match
i Svenska Serien år 1916. Efter en
natt på tåget, som vanligt tämligen
väl genomvakad, anländevi till be-

stämmelscorten och gingo i samlad
trupp på jakt efter hotell. Tjocka
”Japan”, som var mycket pigg på
att ”söva”, och ej fått sitt behov
tillfredsställt, försvann tämligen

obemärkt från vårt sällskap. På vår
vandring genom staden i den tidiga
imergonstunden, återfunno vi plöts-

ligt den försvunne medlemmen, sit-
tende på en trappa, högljutt snar-
kande. I samma ögonblick uppen-
barade sig en stor bulidogg, och sat-
te full fart på den i ljuva drömmar
försänkte ”Japan”. Det blev ctt
uppvaknande! Och det var värt en.
stor päng att se den överraskning
och fasa, som avspeglades i vår god-
modige väns anlete, när han fick
sikte på det allt annat än sköna
”väckaruret ”. ”Japan” höll sig va-
ken återstående delen av dagen. ..-.

Omedelbart före vår match mot I.
F. K. spelade, om jag minns rätt,
Sleipner och Eskilstunakamr. En del
av vårt lag hade hänkat sie som

 

> Bravo, Cairo!

S—B.
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åskådare, och funno vi anledning till

att berömma Eskilstunalagets cen-

terforwvard. För att pigga upp mag-
syran på ”vår egen” ej alldeles

okände spelare. vilken hade samma

befattning som föremålet för våra
lovsånger, sjöngo vi Eskilstunaspe-
larens pris i alla håde möjliga och
omöjliga tonarter, görande jämfö-

relser. med ”vår egen”, vilken vi
kommo överens om ej var ”något vi-

dare”.

Vår mateh började och Norrkö-

pingsspelarne uppmanade varandra
att ”passa den hjulbente”. Denne,
som förmodligen ej tyckt om vår
konsert vid föregående match, var i

ett fruktansvärt stridshumör och

dansade med liv och lust omkring

bland våra motspelare med resultat.

att han inom en tämligen kort tids-

rymd hunnit med att högst egen-

händigt placera fyra bollar bakom

”uppnäsornas” målvakt.  Under-

tecknad, som försökte vara med på

ett hörn, lyckades att ”nicka”” in en
hög boll. ”Börje”', som i mig såg en
av initiativtagarne till förmiddags-
konserten, blev nu eld och lågor och
förklarade sig våga taga på sin ed.
att jag inte kunde hjälpa att det
blev mål. ”Bollen slog ju honomi
huv”et, vet ja”, ren tur, han ä la” ing-

et vidare”, predikade han för de
andra ”erabbarna”. Efter matchen
vidtog en livlig diskussion om hän-
delsen, vilken som vanligt, både förr
och senare, slutade med ett gott
skratt. Det saknades varken kam-
ratkänsla eller humor.
Många roliga cpisoder från s. k.

”stora” matcher (federations- m.
m.), såväl med som utan guldkloc-
kor, passera
Den mest energifyllda, av segervilja
sprakande match, i vilken jag haft
den blåvita tröjan på, var finalen om
Svenska Mästerskapet, vilken spela-
des på Stadion hösten år 1918. Det
var en mateh, en cupfinal! En en-
da tanke — seger — behärskade
samtliga våra ”gubbar”. Ingen stod
och funderade, ”undan för oss, här

ska” städas”; det ””small i morsans
pjäxor”, omväxlande med bolens
smällar mot nätet. Det var krut
alltigenom, Murrens straffspark till
exempel. ”Så skall en slipsten
dra's” Vi malde sönder Konunga-
riket Skånes representanter. 5—0
och Mästerskapstecknen blev lönen
för mödan.

Många äventyrliga och fantasti-
ska upplevelser, både med och utan
boll, skulle kunna ”fortelles”. Fot-
bollsmatcher på valfångarestationen

revy 1 hjärnkontoret.

i Nyd-Georgien, med pingvinen
”NÖffi” i mål etc. Skall vid tillfälle

orkomma. Får nu sluta denna
Nick-Carterepistel med hälsningar
1il! alla kamrater från

Cairo.

Löpargardet på bandyträning!
Några av de mest träningsvilliga

K. S.-pojkarna hade cen solig sön-
dagsmorgon, då termometern visade

— 229 (", något tidigare än vanligt
enuggat sömnen ur ögonen, letat
fram ett par skridskor med: tillbe-
hör, (avsikten var nämligen att spe-

la bandy!), tagit nämnda persedlar
under armen, och marscherat iväg
till samlingsplatsen vid Örgryte nya
kyrka.
Det var en manstark trupp. som

vid elvatiden satte kurs på Delsjön,
men Oskar Svensson och den av ho-
nom utlovade ”pjäsen” saknades.
även Charles Sjöholm var borta, till
stor missräkning för samtliga. Vi
hade nämligen berett oss på att för
118:de gängen få höra de första to-
nerna på Stenhammars ”Sverige”',

vilken som bekant är Charles ”spe-
cial””.

Lyckligt och väl framkomna till
der bekanta sjön, gjordes strand-
hugg på en av de många holmarna.
Varefter var och on försåg sig med
en käpp, som skulle gälla för bandy-
klubba! Så var den saken ordnad.
Nu gällde det bara få skridskorna
att sitta stadigt under fortkomst-
ledamöterna. Efter mycket hesvär
var emellertid även den sorgen
släckt. Visserligen hade en och an-

nan remfått släppa till livet, men
vår vän Karlsson var nog beredd på
dylika missöden.

Först litet konståkning. Ytterskär,
innerskär, treor på ett ben, samt en

och annan graciöst placerad ”rova”.
Allt gecnomfört med en elegans och

en säkerhet, som visade att även in-

om K. S. finnes slumrande anlag för
konståkning! — — — —
Sedan var och en visat, vad han

dugde till, delade vi upp oss i två

lag, varefter den högintressanta
matchen påbörjades.

"Av spelarna lade man särskilt
märke till de båda mälvakternas
djärva räddningar, Törnqvists reso-
luta brytningar och lilla Anderssons
flotta dribblingar; Rosells snabba
ruseher ej att förglömma, vilka för
jet mesta utfördes i liggande ställ-

ning, med ”nosen” i vädret.) Mat-
chen slutade emellertid så, att det

ena laget vann (rättvist). — — —
Vid fyratiden 'hade vi fått nog,

varför vi begåvo oss på hemväg. En
kopp kaffe "med dopp i ljuvt säll-
skap (ett par representanter av det

täckare könet), hörde till avslutning-
en. Vid Böö skiljdes vi, var och en
belåten med sin dag, om än litet mö-
ra i ”finalen”, men vid det mest

briljanta humör.

Russel.

Med K. S-.-pojkarna på

klubbfäst. |
Klubblokalerna å Götahallens Ca-

få ha ieke rönt den tillslutning från
medlemmarna, som styrelsen hop-

pats på. Detta är beklagligt, och
tarvar bot och bättring!
Det är egentligen våra löpare, som

mest frekventera dem och hålla till
däruppe. Men löparne ha också en.

mera enig och kamratlig samman-
slutning, än vad fallet är med t. ex.
fotbollssektionen. Utan några stör-
re arrangemang komma detillsam-
mans, prata bort några timmar, eller

spela schack etc.
Styrelsen inom Kamratsällskapet

har också ordnat det ganska bra för
dem däruppe. Sålunda har beslutats
att, under vintern och vårens lopp,
kinbbaftnar med täta mellanrum
skola anordnas. Det samlar pojkar-
ne, de lära känna varandra; de re-

sonnera om kommandetävlingar och
duster. Och de bliva intimt samman-
knutna, vilket är en nödvändig fak-

tor för att komma fram med idrot-
ten inom en förening.
Den första av dessa klubbfäster

ägde rum måndagen den 6 februari,
under närvaro av ett fyrtiotal K. S.-
”eubbar”. Vilket måste anses stor-
artat, då hela medlemsantalet (inom

sektionen) knappast överstiger fem-,
tiotalet! Och att de somvoro närva-
rande icke ångrade sig, det syntes:
på de belåtna ansikten, som överallt
mötte besökaren.

Så gott sig göra lät hade också
ordnats för, att kvällen skulle bliva
trevlig. Ett i all hast tillkommet
musikkapell, skötte icke utan fram-
gång om den musikaliska underhåll-
ningen. Och ett par medlemmarvi-
sade prov på sin sångförmåga. An-

Red.") Månne något nytt trick?
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djärva räddningar, Törnqvists reso-
luta brytningar och lilla Anderssons
flotta dribblingar; Rosells snabba
ruseher ej att förglömma, vilka för
jet mesta utfördes i liggande ställ-

ning, med ”nosen” i vädret.) Mat-
chen slutade emellertid så, att det

ena laget vann (rättvist). — — —
Vid fyratiden 'hade vi fått nog,

varför vi begåvo oss på hemväg. En
kopp kaffe "med dopp i ljuvt säll-
skap (ett par representanter av det

täckare könet), hörde till avslutning-
en. Vid Böö skiljdes vi, var och en
belåten med sin dag, om än litet mö-
ra i ”finalen”, men vid det mest

briljanta humör.

Russel.

Med K. S-.-pojkarna på

klubbfäst. |
Klubblokalerna å Götahallens Ca-

få ha ieke rönt den tillslutning från
medlemmarna, som styrelsen hop-

pats på. Detta är beklagligt, och
tarvar bot och bättring!
Det är egentligen våra löpare, som

mest frekventera dem och hålla till
däruppe. Men löparne ha också en.

mera enig och kamratlig samman-
slutning, än vad fallet är med t. ex.
fotbollssektionen. Utan några stör-
re arrangemang komma detillsam-
mans, prata bort några timmar, eller

spela schack etc.
Styrelsen inom Kamratsällskapet

har också ordnat det ganska bra för
dem däruppe. Sålunda har beslutats
att, under vintern och vårens lopp,
kinbbaftnar med täta mellanrum
skola anordnas. Det samlar pojkar-
ne, de lära känna varandra; de re-

sonnera om kommandetävlingar och
duster. Och de bliva intimt samman-
knutna, vilket är en nödvändig fak-

tor för att komma fram med idrot-
ten inom en förening.
Den första av dessa klubbfäster

ägde rum måndagen den 6 februari,
under närvaro av ett fyrtiotal K. S.-
”eubbar”. Vilket måste anses stor-
artat, då hela medlemsantalet (inom

sektionen) knappast överstiger fem-,
tiotalet! Och att de somvoro närva-
rande icke ångrade sig, det syntes:
på de belåtna ansikten, som överallt
mötte besökaren.

Så gott sig göra lät hade också
ordnats för, att kvällen skulle bliva
trevlig. Ett i all hast tillkommet
musikkapell, skötte icke utan fram-
gång om den musikaliska underhåll-
ningen. Och ett par medlemmarvi-
sade prov på sin sångförmåga. An-

Red.") Månne något nytt trick?
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åskådare, och funno vi anledning till

att berömma Eskilstunalagets cen-

terforwvard. För att pigga upp mag-
syran på ”vår egen” ej alldeles

okände spelare. vilken hade samma

befattning som föremålet för våra
lovsånger, sjöngo vi Eskilstunaspe-
larens pris i alla håde möjliga och
omöjliga tonarter, görande jämfö-

relser. med ”vår egen”, vilken vi
kommo överens om ej var ”något vi-

dare”.

Vår mateh började och Norrkö-

pingsspelarne uppmanade varandra
att ”passa den hjulbente”. Denne,
som förmodligen ej tyckt om vår
konsert vid föregående match, var i

ett fruktansvärt stridshumör och

dansade med liv och lust omkring

bland våra motspelare med resultat.

att han inom en tämligen kort tids-

rymd hunnit med att högst egen-

händigt placera fyra bollar bakom

”uppnäsornas” målvakt.  Under-

tecknad, som försökte vara med på

ett hörn, lyckades att ”nicka”” in en
hög boll. ”Börje”', som i mig såg en
av initiativtagarne till förmiddags-
konserten, blev nu eld och lågor och
förklarade sig våga taga på sin ed.
att jag inte kunde hjälpa att det
blev mål. ”Bollen slog ju honomi
huv”et, vet ja”, ren tur, han ä la” ing-

et vidare”, predikade han för de
andra ”erabbarna”. Efter matchen
vidtog en livlig diskussion om hän-
delsen, vilken som vanligt, både förr
och senare, slutade med ett gott
skratt. Det saknades varken kam-
ratkänsla eller humor.
Många roliga cpisoder från s. k.

”stora” matcher (federations- m.
m.), såväl med som utan guldkloc-
kor, passera
Den mest energifyllda, av segervilja
sprakande match, i vilken jag haft
den blåvita tröjan på, var finalen om
Svenska Mästerskapet, vilken spela-
des på Stadion hösten år 1918. Det
var en mateh, en cupfinal! En en-
da tanke — seger — behärskade
samtliga våra ”gubbar”. Ingen stod
och funderade, ”undan för oss, här

ska” städas”; det ””small i morsans
pjäxor”, omväxlande med bolens
smällar mot nätet. Det var krut
alltigenom, Murrens straffspark till
exempel. ”Så skall en slipsten
dra's” Vi malde sönder Konunga-
riket Skånes representanter. 5—0
och Mästerskapstecknen blev lönen
för mödan.

Många äventyrliga och fantasti-
ska upplevelser, både med och utan
boll, skulle kunna ”fortelles”. Fot-
bollsmatcher på valfångarestationen

revy 1 hjärnkontoret.

i Nyd-Georgien, med pingvinen
”NÖffi” i mål etc. Skall vid tillfälle

orkomma. Får nu sluta denna
Nick-Carterepistel med hälsningar
1il! alla kamrater från

Cairo.

Löpargardet på bandyträning!
Några av de mest träningsvilliga

K. S.-pojkarna hade cen solig sön-
dagsmorgon, då termometern visade

— 229 (", något tidigare än vanligt
enuggat sömnen ur ögonen, letat
fram ett par skridskor med: tillbe-
hör, (avsikten var nämligen att spe-

la bandy!), tagit nämnda persedlar
under armen, och marscherat iväg
till samlingsplatsen vid Örgryte nya
kyrka.
Det var en manstark trupp. som

vid elvatiden satte kurs på Delsjön,
men Oskar Svensson och den av ho-
nom utlovade ”pjäsen” saknades.
även Charles Sjöholm var borta, till
stor missräkning för samtliga. Vi
hade nämligen berett oss på att för
118:de gängen få höra de första to-
nerna på Stenhammars ”Sverige”',

vilken som bekant är Charles ”spe-
cial””.

Lyckligt och väl framkomna till
der bekanta sjön, gjordes strand-
hugg på en av de många holmarna.
Varefter var och on försåg sig med
en käpp, som skulle gälla för bandy-
klubba! Så var den saken ordnad.
Nu gällde det bara få skridskorna
att sitta stadigt under fortkomst-
ledamöterna. Efter mycket hesvär
var emellertid även den sorgen
släckt. Visserligen hade en och an-

nan remfått släppa till livet, men
vår vän Karlsson var nog beredd på
dylika missöden.

Först litet konståkning. Ytterskär,
innerskär, treor på ett ben, samt en

och annan graciöst placerad ”rova”.
Allt gecnomfört med en elegans och

en säkerhet, som visade att även in-
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tarvar bot och bättring!
Det är egentligen våra löpare, som

mest frekventera dem och hålla till
däruppe. Men löparne ha också en.

mera enig och kamratlig samman-
slutning, än vad fallet är med t. ex.
fotbollssektionen. Utan några stör-
re arrangemang komma detillsam-
mans, prata bort några timmar, eller

spela schack etc.
Styrelsen inom Kamratsällskapet

har också ordnat det ganska bra för
dem däruppe. Sålunda har beslutats
att, under vintern och vårens lopp,
kinbbaftnar med täta mellanrum
skola anordnas. Det samlar pojkar-
ne, de lära känna varandra; de re-

sonnera om kommandetävlingar och
duster. Och de bliva intimt samman-
knutna, vilket är en nödvändig fak-

tor för att komma fram med idrot-
ten inom en förening.
Den första av dessa klubbfäster

ägde rum måndagen den 6 februari,
under närvaro av ett fyrtiotal K. S.-
”eubbar”. Vilket måste anses stor-
artat, då hela medlemsantalet (inom

sektionen) knappast överstiger fem-,
tiotalet! Och att de somvoro närva-
rande icke ångrade sig, det syntes:
på de belåtna ansikten, som överallt
mötte besökaren.

Så gott sig göra lät hade också
ordnats för, att kvällen skulle bliva
trevlig. Ett i all hast tillkommet
musikkapell, skötte icke utan fram-
gång om den musikaliska underhåll-
ningen. Och ett par medlemmarvi-
sade prov på sin sångförmåga. An-
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åskådare, och funno vi anledning till

att berömma Eskilstunalagets cen-

terforwvard. För att pigga upp mag-
syran på ”vår egen” ej alldeles

okände spelare. vilken hade samma

befattning som föremålet för våra
lovsånger, sjöngo vi Eskilstunaspe-
larens pris i alla håde möjliga och
omöjliga tonarter, görande jämfö-

relser. med ”vår egen”, vilken vi
kommo överens om ej var ”något vi-

dare”.

Vår mateh började och Norrkö-

pingsspelarne uppmanade varandra
att ”passa den hjulbente”. Denne,
som förmodligen ej tyckt om vår
konsert vid föregående match, var i

ett fruktansvärt stridshumör och

dansade med liv och lust omkring

bland våra motspelare med resultat.

att han inom en tämligen kort tids-

rymd hunnit med att högst egen-

händigt placera fyra bollar bakom

”uppnäsornas” målvakt.  Under-

tecknad, som försökte vara med på

ett hörn, lyckades att ”nicka”” in en
hög boll. ”Börje”', som i mig såg en
av initiativtagarne till förmiddags-
konserten, blev nu eld och lågor och
förklarade sig våga taga på sin ed.
att jag inte kunde hjälpa att det
blev mål. ”Bollen slog ju honomi
huv”et, vet ja”, ren tur, han ä la” ing-

et vidare”, predikade han för de
andra ”erabbarna”. Efter matchen
vidtog en livlig diskussion om hän-
delsen, vilken som vanligt, både förr
och senare, slutade med ett gott
skratt. Det saknades varken kam-
ratkänsla eller humor.
Många roliga cpisoder från s. k.

”stora” matcher (federations- m.
m.), såväl med som utan guldkloc-
kor, passera
Den mest energifyllda, av segervilja
sprakande match, i vilken jag haft
den blåvita tröjan på, var finalen om
Svenska Mästerskapet, vilken spela-
des på Stadion hösten år 1918. Det
var en mateh, en cupfinal! En en-
da tanke — seger — behärskade
samtliga våra ”gubbar”. Ingen stod
och funderade, ”undan för oss, här

ska” städas”; det ””small i morsans
pjäxor”, omväxlande med bolens
smällar mot nätet. Det var krut
alltigenom, Murrens straffspark till
exempel. ”Så skall en slipsten
dra's” Vi malde sönder Konunga-
riket Skånes representanter. 5—0
och Mästerskapstecknen blev lönen
för mödan.

Många äventyrliga och fantasti-
ska upplevelser, både med och utan
boll, skulle kunna ”fortelles”. Fot-
bollsmatcher på valfångarestationen

revy 1 hjärnkontoret.

i Nyd-Georgien, med pingvinen
”NÖffi” i mål etc. Skall vid tillfälle

orkomma. Får nu sluta denna
Nick-Carterepistel med hälsningar
1il! alla kamrater från

Cairo.

Löpargardet på bandyträning!
Några av de mest träningsvilliga

K. S.-pojkarna hade cen solig sön-
dagsmorgon, då termometern visade

— 229 (", något tidigare än vanligt
enuggat sömnen ur ögonen, letat
fram ett par skridskor med: tillbe-
hör, (avsikten var nämligen att spe-

la bandy!), tagit nämnda persedlar
under armen, och marscherat iväg
till samlingsplatsen vid Örgryte nya
kyrka.
Det var en manstark trupp. som

vid elvatiden satte kurs på Delsjön,
men Oskar Svensson och den av ho-
nom utlovade ”pjäsen” saknades.
även Charles Sjöholm var borta, till
stor missräkning för samtliga. Vi
hade nämligen berett oss på att för
118:de gängen få höra de första to-
nerna på Stenhammars ”Sverige”',

vilken som bekant är Charles ”spe-
cial””.

Lyckligt och väl framkomna till
der bekanta sjön, gjordes strand-
hugg på en av de många holmarna.
Varefter var och on försåg sig med
en käpp, som skulle gälla för bandy-
klubba! Så var den saken ordnad.
Nu gällde det bara få skridskorna
att sitta stadigt under fortkomst-
ledamöterna. Efter mycket hesvär
var emellertid även den sorgen
släckt. Visserligen hade en och an-

nan remfått släppa till livet, men
vår vän Karlsson var nog beredd på
dylika missöden.

Först litet konståkning. Ytterskär,
innerskär, treor på ett ben, samt en

och annan graciöst placerad ”rova”.
Allt gecnomfört med en elegans och

en säkerhet, som visade att även in-

om K. S. finnes slumrande anlag för
konståkning! — — — —
Sedan var och en visat, vad han

dugde till, delade vi upp oss i två

lag, varefter den högintressanta
matchen påbörjades.

"Av spelarna lade man särskilt
märke till de båda mälvakternas
djärva räddningar, Törnqvists reso-
luta brytningar och lilla Anderssons
flotta dribblingar; Rosells snabba
ruseher ej att förglömma, vilka för
jet mesta utfördes i liggande ställ-

ning, med ”nosen” i vädret.) Mat-
chen slutade emellertid så, att det

ena laget vann (rättvist). — — —
Vid fyratiden 'hade vi fått nog,

varför vi begåvo oss på hemväg. En
kopp kaffe "med dopp i ljuvt säll-
skap (ett par representanter av det

täckare könet), hörde till avslutning-
en. Vid Böö skiljdes vi, var och en
belåten med sin dag, om än litet mö-
ra i ”finalen”, men vid det mest

briljanta humör.
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under närvaro av ett fyrtiotal K. S.-
”eubbar”. Vilket måste anses stor-
artat, då hela medlemsantalet (inom

sektionen) knappast överstiger fem-,
tiotalet! Och att de somvoro närva-
rande icke ångrade sig, det syntes:
på de belåtna ansikten, som överallt
mötte besökaren.

Så gott sig göra lät hade också
ordnats för, att kvällen skulle bliva
trevlig. Ett i all hast tillkommet
musikkapell, skötte icke utan fram-
gång om den musikaliska underhåll-
ningen. Och ett par medlemmarvi-
sade prov på sin sångförmåga. An-
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åskådare, och funno vi anledning till

att berömma Eskilstunalagets cen-

terforwvard. För att pigga upp mag-
syran på ”vår egen” ej alldeles

okände spelare. vilken hade samma

befattning som föremålet för våra
lovsånger, sjöngo vi Eskilstunaspe-
larens pris i alla håde möjliga och
omöjliga tonarter, görande jämfö-

relser. med ”vår egen”, vilken vi
kommo överens om ej var ”något vi-

dare”.

Vår mateh började och Norrkö-

pingsspelarne uppmanade varandra
att ”passa den hjulbente”. Denne,
som förmodligen ej tyckt om vår
konsert vid föregående match, var i

ett fruktansvärt stridshumör och

dansade med liv och lust omkring

bland våra motspelare med resultat.

att han inom en tämligen kort tids-

rymd hunnit med att högst egen-

händigt placera fyra bollar bakom

”uppnäsornas” målvakt.  Under-

tecknad, som försökte vara med på

ett hörn, lyckades att ”nicka”” in en
hög boll. ”Börje”', som i mig såg en
av initiativtagarne till förmiddags-
konserten, blev nu eld och lågor och
förklarade sig våga taga på sin ed.
att jag inte kunde hjälpa att det
blev mål. ”Bollen slog ju honomi
huv”et, vet ja”, ren tur, han ä la” ing-

et vidare”, predikade han för de
andra ”erabbarna”. Efter matchen
vidtog en livlig diskussion om hän-
delsen, vilken som vanligt, både förr
och senare, slutade med ett gott
skratt. Det saknades varken kam-
ratkänsla eller humor.
Många roliga cpisoder från s. k.

”stora” matcher (federations- m.
m.), såväl med som utan guldkloc-
kor, passera
Den mest energifyllda, av segervilja
sprakande match, i vilken jag haft
den blåvita tröjan på, var finalen om
Svenska Mästerskapet, vilken spela-
des på Stadion hösten år 1918. Det
var en mateh, en cupfinal! En en-
da tanke — seger — behärskade
samtliga våra ”gubbar”. Ingen stod
och funderade, ”undan för oss, här

ska” städas”; det ””small i morsans
pjäxor”, omväxlande med bolens
smällar mot nätet. Det var krut
alltigenom, Murrens straffspark till
exempel. ”Så skall en slipsten
dra's” Vi malde sönder Konunga-
riket Skånes representanter. 5—0
och Mästerskapstecknen blev lönen
för mödan.

Många äventyrliga och fantasti-
ska upplevelser, både med och utan
boll, skulle kunna ”fortelles”. Fot-
bollsmatcher på valfångarestationen

revy 1 hjärnkontoret.

i Nyd-Georgien, med pingvinen
”NÖffi” i mål etc. Skall vid tillfälle

orkomma. Får nu sluta denna
Nick-Carterepistel med hälsningar
1il! alla kamrater från

Cairo.

Löpargardet på bandyträning!
Några av de mest träningsvilliga

K. S.-pojkarna hade cen solig sön-
dagsmorgon, då termometern visade

— 229 (", något tidigare än vanligt
enuggat sömnen ur ögonen, letat
fram ett par skridskor med: tillbe-
hör, (avsikten var nämligen att spe-

la bandy!), tagit nämnda persedlar
under armen, och marscherat iväg
till samlingsplatsen vid Örgryte nya
kyrka.
Det var en manstark trupp. som

vid elvatiden satte kurs på Delsjön,
men Oskar Svensson och den av ho-
nom utlovade ”pjäsen” saknades.
även Charles Sjöholm var borta, till
stor missräkning för samtliga. Vi
hade nämligen berett oss på att för
118:de gängen få höra de första to-
nerna på Stenhammars ”Sverige”',

vilken som bekant är Charles ”spe-
cial””.

Lyckligt och väl framkomna till
der bekanta sjön, gjordes strand-
hugg på en av de många holmarna.
Varefter var och on försåg sig med
en käpp, som skulle gälla för bandy-
klubba! Så var den saken ordnad.
Nu gällde det bara få skridskorna
att sitta stadigt under fortkomst-
ledamöterna. Efter mycket hesvär
var emellertid även den sorgen
släckt. Visserligen hade en och an-

nan remfått släppa till livet, men
vår vän Karlsson var nog beredd på
dylika missöden.

Först litet konståkning. Ytterskär,
innerskär, treor på ett ben, samt en

och annan graciöst placerad ”rova”.
Allt gecnomfört med en elegans och

en säkerhet, som visade att även in-

om K. S. finnes slumrande anlag för
konståkning! — — — —
Sedan var och en visat, vad han

dugde till, delade vi upp oss i två

lag, varefter den högintressanta
matchen påbörjades.

"Av spelarna lade man särskilt
märke till de båda mälvakternas
djärva räddningar, Törnqvists reso-
luta brytningar och lilla Anderssons
flotta dribblingar; Rosells snabba
ruseher ej att förglömma, vilka för
jet mesta utfördes i liggande ställ-

ning, med ”nosen” i vädret.) Mat-
chen slutade emellertid så, att det

ena laget vann (rättvist). — — —
Vid fyratiden 'hade vi fått nog,

varför vi begåvo oss på hemväg. En
kopp kaffe "med dopp i ljuvt säll-
skap (ett par representanter av det

täckare könet), hörde till avslutning-
en. Vid Böö skiljdes vi, var och en
belåten med sin dag, om än litet mö-
ra i ”finalen”, men vid det mest

briljanta humör.

Russel.

Med K. S-.-pojkarna på

klubbfäst. |
Klubblokalerna å Götahallens Ca-

få ha ieke rönt den tillslutning från
medlemmarna, som styrelsen hop-

pats på. Detta är beklagligt, och
tarvar bot och bättring!
Det är egentligen våra löpare, som

mest frekventera dem och hålla till
däruppe. Men löparne ha också en.

mera enig och kamratlig samman-
slutning, än vad fallet är med t. ex.
fotbollssektionen. Utan några stör-
re arrangemang komma detillsam-
mans, prata bort några timmar, eller

spela schack etc.
Styrelsen inom Kamratsällskapet

har också ordnat det ganska bra för
dem däruppe. Sålunda har beslutats
att, under vintern och vårens lopp,
kinbbaftnar med täta mellanrum
skola anordnas. Det samlar pojkar-
ne, de lära känna varandra; de re-

sonnera om kommandetävlingar och
duster. Och de bliva intimt samman-
knutna, vilket är en nödvändig fak-

tor för att komma fram med idrot-
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lovsånger, sjöngo vi Eskilstunaspe-
larens pris i alla håde möjliga och
omöjliga tonarter, görande jämfö-

relser. med ”vår egen”, vilken vi
kommo överens om ej var ”något vi-

dare”.

Vår mateh började och Norrkö-

pingsspelarne uppmanade varandra
att ”passa den hjulbente”. Denne,
som förmodligen ej tyckt om vår
konsert vid föregående match, var i

ett fruktansvärt stridshumör och

dansade med liv och lust omkring

bland våra motspelare med resultat.

att han inom en tämligen kort tids-

rymd hunnit med att högst egen-

händigt placera fyra bollar bakom

”uppnäsornas” målvakt.  Under-

tecknad, som försökte vara med på

ett hörn, lyckades att ”nicka”” in en
hög boll. ”Börje”', som i mig såg en
av initiativtagarne till förmiddags-
konserten, blev nu eld och lågor och
förklarade sig våga taga på sin ed.
att jag inte kunde hjälpa att det
blev mål. ”Bollen slog ju honomi
huv”et, vet ja”, ren tur, han ä la” ing-

et vidare”, predikade han för de
andra ”erabbarna”. Efter matchen
vidtog en livlig diskussion om hän-
delsen, vilken som vanligt, både förr
och senare, slutade med ett gott
skratt. Det saknades varken kam-
ratkänsla eller humor.
Många roliga cpisoder från s. k.

”stora” matcher (federations- m.
m.), såväl med som utan guldkloc-
kor, passera
Den mest energifyllda, av segervilja
sprakande match, i vilken jag haft
den blåvita tröjan på, var finalen om
Svenska Mästerskapet, vilken spela-
des på Stadion hösten år 1918. Det
var en mateh, en cupfinal! En en-
da tanke — seger — behärskade
samtliga våra ”gubbar”. Ingen stod
och funderade, ”undan för oss, här

ska” städas”; det ””small i morsans
pjäxor”, omväxlande med bolens
smällar mot nätet. Det var krut
alltigenom, Murrens straffspark till
exempel. ”Så skall en slipsten
dra's” Vi malde sönder Konunga-
riket Skånes representanter. 5—0
och Mästerskapstecknen blev lönen
för mödan.

Många äventyrliga och fantasti-
ska upplevelser, både med och utan
boll, skulle kunna ”fortelles”. Fot-
bollsmatcher på valfångarestationen

revy 1 hjärnkontoret.

i Nyd-Georgien, med pingvinen
”NÖffi” i mål etc. Skall vid tillfälle

orkomma. Får nu sluta denna
Nick-Carterepistel med hälsningar
1il! alla kamrater från

Cairo.

Löpargardet på bandyträning!
Några av de mest träningsvilliga

K. S.-pojkarna hade cen solig sön-
dagsmorgon, då termometern visade

— 229 (", något tidigare än vanligt
enuggat sömnen ur ögonen, letat
fram ett par skridskor med: tillbe-
hör, (avsikten var nämligen att spe-

la bandy!), tagit nämnda persedlar
under armen, och marscherat iväg
till samlingsplatsen vid Örgryte nya
kyrka.
Det var en manstark trupp. som

vid elvatiden satte kurs på Delsjön,
men Oskar Svensson och den av ho-
nom utlovade ”pjäsen” saknades.
även Charles Sjöholm var borta, till
stor missräkning för samtliga. Vi
hade nämligen berett oss på att för
118:de gängen få höra de första to-
nerna på Stenhammars ”Sverige”',

vilken som bekant är Charles ”spe-
cial””.

Lyckligt och väl framkomna till
der bekanta sjön, gjordes strand-
hugg på en av de många holmarna.
Varefter var och on försåg sig med
en käpp, som skulle gälla för bandy-
klubba! Så var den saken ordnad.
Nu gällde det bara få skridskorna
att sitta stadigt under fortkomst-
ledamöterna. Efter mycket hesvär
var emellertid även den sorgen
släckt. Visserligen hade en och an-

nan remfått släppa till livet, men
vår vän Karlsson var nog beredd på
dylika missöden.

Först litet konståkning. Ytterskär,
innerskär, treor på ett ben, samt en

och annan graciöst placerad ”rova”.
Allt gecnomfört med en elegans och

en säkerhet, som visade att även in-

om K. S. finnes slumrande anlag för
konståkning! — — — —
Sedan var och en visat, vad han

dugde till, delade vi upp oss i två

lag, varefter den högintressanta
matchen påbörjades.

"Av spelarna lade man särskilt
märke till de båda mälvakternas
djärva räddningar, Törnqvists reso-
luta brytningar och lilla Anderssons
flotta dribblingar; Rosells snabba
ruseher ej att förglömma, vilka för
jet mesta utfördes i liggande ställ-

ning, med ”nosen” i vädret.) Mat-
chen slutade emellertid så, att det

ena laget vann (rättvist). — — —
Vid fyratiden 'hade vi fått nog,

varför vi begåvo oss på hemväg. En
kopp kaffe "med dopp i ljuvt säll-
skap (ett par representanter av det

täckare könet), hörde till avslutning-
en. Vid Böö skiljdes vi, var och en
belåten med sin dag, om än litet mö-
ra i ”finalen”, men vid det mest

briljanta humör.

Russel.

Med K. S-.-pojkarna på

klubbfäst. |
Klubblokalerna å Götahallens Ca-

få ha ieke rönt den tillslutning från
medlemmarna, som styrelsen hop-

pats på. Detta är beklagligt, och
tarvar bot och bättring!
Det är egentligen våra löpare, som

mest frekventera dem och hålla till
däruppe. Men löparne ha också en.

mera enig och kamratlig samman-
slutning, än vad fallet är med t. ex.
fotbollssektionen. Utan några stör-
re arrangemang komma detillsam-
mans, prata bort några timmar, eller

spela schack etc.
Styrelsen inom Kamratsällskapet

har också ordnat det ganska bra för
dem däruppe. Sålunda har beslutats
att, under vintern och vårens lopp,
kinbbaftnar med täta mellanrum
skola anordnas. Det samlar pojkar-
ne, de lära känna varandra; de re-

sonnera om kommandetävlingar och
duster. Och de bliva intimt samman-
knutna, vilket är en nödvändig fak-

tor för att komma fram med idrot-
ten inom en förening.
Den första av dessa klubbfäster

ägde rum måndagen den 6 februari,
under närvaro av ett fyrtiotal K. S.-
”eubbar”. Vilket måste anses stor-
artat, då hela medlemsantalet (inom

sektionen) knappast överstiger fem-,
tiotalet! Och att de somvoro närva-
rande icke ångrade sig, det syntes:
på de belåtna ansikten, som överallt
mötte besökaren.

Så gott sig göra lät hade också
ordnats för, att kvällen skulle bliva
trevlig. Ett i all hast tillkommet
musikkapell, skötte icke utan fram-
gång om den musikaliska underhåll-
ningen. Och ett par medlemmarvi-
sade prov på sin sångförmåga. An-

Red.") Månne något nytt trick?
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dra åter deklamerade för tillfället
avpassade dikter, mest efter eget re-

cept. Kulmen på fästen utgjordes
av en gissningstävlan, där pojkarna
hade att uttyda en bildrebus, efter
mönster från Allers Familjjournal.
Till denna tävlan hade skänkts

trenne priser, vilka erövrades av Si-
monsson, Nils Andersson och G.

Eliasson.
Kvällen förflöt under den bästa

stämning, och vid nästa klubbafton

blir anslutningen säkert lika stor.
Men det skulle vara roligt, om nä-
gon av hrr styrelseledamöter") i
föreningen någon gång ejorde våra
klubblokaler den äran av ett besök.

Pekka.

P, S.

Det är ett gott uppslag, som här
givits (det ”inre” klubbarbetet) av
vår livskraftiga, pigga och vakna
idrottssektion! Borde inte även F.
S. följa ”lillebrors” exempel? Det
går an att ta” sig en funderare på
saken. Låtdet bara inte stanna vid
detta!

Red.

+) Nå, än Du själv, gamle skämtare?!

S—8g.

Fotbollsspelare, ohoj!
Bland frågor, som vid föreningens

61 dinarie årsmöte bhordlades till näs-

ta allmänna sammanträde, vilket
kommer att hållas inom närmasteti-
den, är val av reservlagens fotbolls-

utskott ett bland de viktigaste.
De föreningsmedlemmar, vilka

urder det gångna året fungerat som
styrelse i fotbollsutskottet, hava
o10rt sitt bästa. Och undertecknad

tror sig våga påstå. att de, så långt
omständigheterna medgivit, lyckats
få det hela att gå i lås. Därför äro

vi dem tack skyldiga, och hoppas vi,
al; de även i fortsättningen äro vil:
liga ställa sig till förfogande.

Det är ej så litet arbete som ned-

lagts och behöver nedläggas i en

förening, vilken begåvats med icke:
mindre än 6 seniorlag (förutom
repr.-laget) och c:a 7 juniorlag, av

vilka inalles 8 st. deltagit i Gbgs-
Serien. Då de (F. S. styrelse) dess

utom haft bestyr med anordnandet
av handicapserie, samt med fören :s-
sekreterarens hjälp arrangerat resor

for de lag, som visat intresse och

sammanhållning, förstår man alt
festän de icke gjort mycket väsen av

sig, de dock hunnit med att uträtta
en hel del.

Som idrotten är en ungdomsrörel-

se, är det på ungdomens intresse
det hela står eller faller. Tiden går,

och de som för nägra år sedan an-

sågos ”eröna” börja komma till

den åldern, att livet förelägger dem
uppgifter av annat slag. Därför

måste vi försöka så småningom
festra arvtagare till det gamla gar-
det, även på det administrativa om-

rådet. Bland den massa unga fot-
bollsspelare, som tillhöra vår före-
ning. finnes säkerligen ämnen, för-
utomtill goda spelare, även till goda
organisatörer. Det är dessa, under-
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tecknad genom denna cpistel vill
försöka få fram i ljuset.

Större delen av vår förenings, bå-
de föregående och nuvarande styrel-
scledamöter hava, innan de beklätts
med förtroendet att leda förening-
ens öden, nedlagt ett mångårigt och
ocgennyttigt arbete i det tysta —
bland de djupa leden av aktiva
idrottsutövare. Det har för sar:”liga
varit en god förträning, av vilken
de haft den störst nytta, när de s>

dermera tagits i anspråk för styre
scarbetet. Se vi t. ex. på vår sektion
för allmän idrott, ”Kamratsällska-

pet”, komma vi underfund med, att

där har arbetats på rätt sätt, även
för att uppfostra organisatoriska ta
langer. Resultatet börjar allaredan
visa sig.

Skola våra fotbollsspelare vara
sämre? Nej, — när nu fotbollssä-

songen närmar sig, och Ni tväffas
för att organisera Edra lag, så se
Eder omkring! Alltid finnes det nå-
von inom laget, eller någon laget

närstående, passiv medlem, som har
Ecert förtroende. Och som Ni anse
lämplig att skicka fram, för att bi-
stå och hjälpa dem, som bliva satta
i spetsen för fotbollsutskottets ar-
bete. Alla äro små i början; finnes
tillräckligt intresse för uppgiften,
kommer säkerheten med tiden. Som
det - under det förflutna året varit
trångt om saligheten på Ullevi, och
vi ej i närvarande stund veta, om

det kan bliva än trängre, gäller det
att få fram samhörighetskänsla och
förtroende lagen emellan. Endast
härigenom kan missnöje förebyggas
och svårigheter övervinnas, till hela

föreningens fromma.
S—-r.

fill medlemmarna!
Bidrag till «Göteborgs=Kam-

raten» skola vara oss tillhanda

senast den 5:te, för att kom-
ma in i samma månads num-
mer. Här lämnas ingen respit!
Men skriv endast på en sida
av papperet! Det sparar tid
för både oss och sättarna.
Framförallt skriv, om Ni

har något på hjärtat! Våra
spalter stå alltid öppna för

varje förnuftigt förslag.
Red.
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dra åter deklamerade för tillfället
avpassade dikter, mest efter eget re-

cept. Kulmen på fästen utgjordes
av en gissningstävlan, där pojkarna
hade att uttyda en bildrebus, efter
mönster från Allers Familjjournal.
Till denna tävlan hade skänkts

trenne priser, vilka erövrades av Si-
monsson, Nils Andersson och G.

Eliasson.
Kvällen förflöt under den bästa

stämning, och vid nästa klubbafton

blir anslutningen säkert lika stor.
Men det skulle vara roligt, om nä-
gon av hrr styrelseledamöter") i
föreningen någon gång ejorde våra
klubblokaler den äran av ett besök.

Pekka.

P, S.

Det är ett gott uppslag, som här
givits (det ”inre” klubbarbetet) av
vår livskraftiga, pigga och vakna
idrottssektion! Borde inte även F.
S. följa ”lillebrors” exempel? Det
går an att ta” sig en funderare på
saken. Låtdet bara inte stanna vid
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vår livskraftiga, pigga och vakna
idrottssektion! Borde inte även F.
S. följa ”lillebrors” exempel? Det
går an att ta” sig en funderare på
saken. Låtdet bara inte stanna vid
detta!

Red.

+) Nå, än Du själv, gamle skämtare?!

S—8g.

Fotbollsspelare, ohoj!
Bland frågor, som vid föreningens

61 dinarie årsmöte bhordlades till näs-

ta allmänna sammanträde, vilket
kommer att hållas inom närmasteti-
den, är val av reservlagens fotbolls-

utskott ett bland de viktigaste.
De föreningsmedlemmar, vilka

urder det gångna året fungerat som
styrelse i fotbollsutskottet, hava
o10rt sitt bästa. Och undertecknad

tror sig våga påstå. att de, så långt
omständigheterna medgivit, lyckats
få det hela att gå i lås. Därför äro

vi dem tack skyldiga, och hoppas vi,
al; de även i fortsättningen äro vil:
liga ställa sig till förfogande.

Det är ej så litet arbete som ned-

lagts och behöver nedläggas i en

förening, vilken begåvats med icke:
mindre än 6 seniorlag (förutom
repr.-laget) och c:a 7 juniorlag, av

vilka inalles 8 st. deltagit i Gbgs-
Serien. Då de (F. S. styrelse) dess

utom haft bestyr med anordnandet
av handicapserie, samt med fören :s-
sekreterarens hjälp arrangerat resor

for de lag, som visat intresse och

sammanhållning, förstår man alt
festän de icke gjort mycket väsen av

sig, de dock hunnit med att uträtta
en hel del.

Som idrotten är en ungdomsrörel-

se, är det på ungdomens intresse
det hela står eller faller. Tiden går,

och de som för nägra år sedan an-

sågos ”eröna” börja komma till

den åldern, att livet förelägger dem
uppgifter av annat slag. Därför

måste vi försöka så småningom
festra arvtagare till det gamla gar-
det, även på det administrativa om-

rådet. Bland den massa unga fot-
bollsspelare, som tillhöra vår före-
ning. finnes säkerligen ämnen, för-
utomtill goda spelare, även till goda
organisatörer. Det är dessa, under-

 

SVEAGAT. 12. Tel. 14429. 

Prima Kött & Fläsk
samt

Färska Charkuterivaror
finnes dagligen uti

Erik Svenssons Kött- & Fläskaffär

SKANSTORGSBAZAR. Tel. 12034.  
 

tecknad genom denna cpistel vill
försöka få fram i ljuset.

Större delen av vår förenings, bå-
de föregående och nuvarande styrel-
scledamöter hava, innan de beklätts
med förtroendet att leda förening-
ens öden, nedlagt ett mångårigt och
ocgennyttigt arbete i det tysta —
bland de djupa leden av aktiva
idrottsutövare. Det har för sar:”liga
varit en god förträning, av vilken
de haft den störst nytta, när de s>

dermera tagits i anspråk för styre
scarbetet. Se vi t. ex. på vår sektion
för allmän idrott, ”Kamratsällska-

pet”, komma vi underfund med, att

där har arbetats på rätt sätt, även
för att uppfostra organisatoriska ta
langer. Resultatet börjar allaredan
visa sig.

Skola våra fotbollsspelare vara
sämre? Nej, — när nu fotbollssä-

songen närmar sig, och Ni tväffas
för att organisera Edra lag, så se
Eder omkring! Alltid finnes det nå-
von inom laget, eller någon laget

närstående, passiv medlem, som har
Ecert förtroende. Och som Ni anse
lämplig att skicka fram, för att bi-
stå och hjälpa dem, som bliva satta
i spetsen för fotbollsutskottets ar-
bete. Alla äro små i början; finnes
tillräckligt intresse för uppgiften,
kommer säkerheten med tiden. Som
det - under det förflutna året varit
trångt om saligheten på Ullevi, och
vi ej i närvarande stund veta, om

det kan bliva än trängre, gäller det
att få fram samhörighetskänsla och
förtroende lagen emellan. Endast
härigenom kan missnöje förebyggas
och svårigheter övervinnas, till hela

föreningens fromma.
S—-r.

fill medlemmarna!
Bidrag till «Göteborgs=Kam-

raten» skola vara oss tillhanda

senast den 5:te, för att kom-
ma in i samma månads num-
mer. Här lämnas ingen respit!
Men skriv endast på en sida
av papperet! Det sparar tid
för både oss och sättarna.
Framförallt skriv, om Ni

har något på hjärtat! Våra
spalter stå alltid öppna för

varje förnuftigt förslag.
Red.
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dra åter deklamerade för tillfället
avpassade dikter, mest efter eget re-

cept. Kulmen på fästen utgjordes
av en gissningstävlan, där pojkarna
hade att uttyda en bildrebus, efter
mönster från Allers Familjjournal.
Till denna tävlan hade skänkts

trenne priser, vilka erövrades av Si-
monsson, Nils Andersson och G.

Eliasson.
Kvällen förflöt under den bästa
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klubblokaler den äran av ett besök.

Pekka.

P, S.

Det är ett gott uppslag, som här
givits (det ”inre” klubbarbetet) av
vår livskraftiga, pigga och vakna
idrottssektion! Borde inte även F.
S. följa ”lillebrors” exempel? Det
går an att ta” sig en funderare på
saken. Låtdet bara inte stanna vid
detta!

Red.

+) Nå, än Du själv, gamle skämtare?!

S—8g.

Fotbollsspelare, ohoj!
Bland frågor, som vid föreningens

61 dinarie årsmöte bhordlades till näs-

ta allmänna sammanträde, vilket
kommer att hållas inom närmasteti-
den, är val av reservlagens fotbolls-

utskott ett bland de viktigaste.
De föreningsmedlemmar, vilka

urder det gångna året fungerat som
styrelse i fotbollsutskottet, hava
o10rt sitt bästa. Och undertecknad

tror sig våga påstå. att de, så långt
omständigheterna medgivit, lyckats
få det hela att gå i lås. Därför äro

vi dem tack skyldiga, och hoppas vi,
al; de även i fortsättningen äro vil:
liga ställa sig till förfogande.

Det är ej så litet arbete som ned-

lagts och behöver nedläggas i en

förening, vilken begåvats med icke:
mindre än 6 seniorlag (förutom
repr.-laget) och c:a 7 juniorlag, av

vilka inalles 8 st. deltagit i Gbgs-
Serien. Då de (F. S. styrelse) dess

utom haft bestyr med anordnandet
av handicapserie, samt med fören :s-
sekreterarens hjälp arrangerat resor

for de lag, som visat intresse och

sammanhållning, förstår man alt
festän de icke gjort mycket väsen av

sig, de dock hunnit med att uträtta
en hel del.

Som idrotten är en ungdomsrörel-

se, är det på ungdomens intresse
det hela står eller faller. Tiden går,

och de som för nägra år sedan an-

sågos ”eröna” börja komma till

den åldern, att livet förelägger dem
uppgifter av annat slag. Därför

måste vi försöka så småningom
festra arvtagare till det gamla gar-
det, även på det administrativa om-

rådet. Bland den massa unga fot-
bollsspelare, som tillhöra vår före-
ning. finnes säkerligen ämnen, för-
utomtill goda spelare, även till goda
organisatörer. Det är dessa, under-
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tecknad genom denna cpistel vill
försöka få fram i ljuset.

Större delen av vår förenings, bå-
de föregående och nuvarande styrel-
scledamöter hava, innan de beklätts
med förtroendet att leda förening-
ens öden, nedlagt ett mångårigt och
ocgennyttigt arbete i det tysta —
bland de djupa leden av aktiva
idrottsutövare. Det har för sar:”liga
varit en god förträning, av vilken
de haft den störst nytta, när de s>

dermera tagits i anspråk för styre
scarbetet. Se vi t. ex. på vår sektion
för allmän idrott, ”Kamratsällska-

pet”, komma vi underfund med, att

där har arbetats på rätt sätt, även
för att uppfostra organisatoriska ta
langer. Resultatet börjar allaredan
visa sig.

Skola våra fotbollsspelare vara
sämre? Nej, — när nu fotbollssä-

songen närmar sig, och Ni tväffas
för att organisera Edra lag, så se
Eder omkring! Alltid finnes det nå-
von inom laget, eller någon laget

närstående, passiv medlem, som har
Ecert förtroende. Och som Ni anse
lämplig att skicka fram, för att bi-
stå och hjälpa dem, som bliva satta
i spetsen för fotbollsutskottets ar-
bete. Alla äro små i början; finnes
tillräckligt intresse för uppgiften,
kommer säkerheten med tiden. Som
det - under det förflutna året varit
trångt om saligheten på Ullevi, och
vi ej i närvarande stund veta, om

det kan bliva än trängre, gäller det
att få fram samhörighetskänsla och
förtroende lagen emellan. Endast
härigenom kan missnöje förebyggas
och svårigheter övervinnas, till hela

föreningens fromma.
S—-r.

fill medlemmarna!
Bidrag till «Göteborgs=Kam-

raten» skola vara oss tillhanda

senast den 5:te, för att kom-
ma in i samma månads num-
mer. Här lämnas ingen respit!
Men skriv endast på en sida
av papperet! Det sparar tid
för både oss och sättarna.
Framförallt skriv, om Ni

har något på hjärtat! Våra
spalter stå alltid öppna för

varje förnuftigt förslag.
Red.
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dra åter deklamerade för tillfället
avpassade dikter, mest efter eget re-

cept. Kulmen på fästen utgjordes
av en gissningstävlan, där pojkarna
hade att uttyda en bildrebus, efter
mönster från Allers Familjjournal.
Till denna tävlan hade skänkts

trenne priser, vilka erövrades av Si-
monsson, Nils Andersson och G.
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stämning, och vid nästa klubbafton

blir anslutningen säkert lika stor.
Men det skulle vara roligt, om nä-
gon av hrr styrelseledamöter") i
föreningen någon gång ejorde våra
klubblokaler den äran av ett besök.

Pekka.

P, S.

Det är ett gott uppslag, som här
givits (det ”inre” klubbarbetet) av
vår livskraftiga, pigga och vakna
idrottssektion! Borde inte även F.
S. följa ”lillebrors” exempel? Det
går an att ta” sig en funderare på
saken. Låtdet bara inte stanna vid
detta!

Red.

+) Nå, än Du själv, gamle skämtare?!

S—8g.

Fotbollsspelare, ohoj!
Bland frågor, som vid föreningens

61 dinarie årsmöte bhordlades till näs-

ta allmänna sammanträde, vilket
kommer att hållas inom närmasteti-
den, är val av reservlagens fotbolls-

utskott ett bland de viktigaste.
De föreningsmedlemmar, vilka

urder det gångna året fungerat som
styrelse i fotbollsutskottet, hava
o10rt sitt bästa. Och undertecknad

tror sig våga påstå. att de, så långt
omständigheterna medgivit, lyckats
få det hela att gå i lås. Därför äro

vi dem tack skyldiga, och hoppas vi,
al; de även i fortsättningen äro vil:
liga ställa sig till förfogande.

Det är ej så litet arbete som ned-

lagts och behöver nedläggas i en

förening, vilken begåvats med icke:
mindre än 6 seniorlag (förutom
repr.-laget) och c:a 7 juniorlag, av

vilka inalles 8 st. deltagit i Gbgs-
Serien. Då de (F. S. styrelse) dess

utom haft bestyr med anordnandet
av handicapserie, samt med fören :s-
sekreterarens hjälp arrangerat resor

for de lag, som visat intresse och

sammanhållning, förstår man alt
festän de icke gjort mycket väsen av

sig, de dock hunnit med att uträtta
en hel del.

Som idrotten är en ungdomsrörel-

se, är det på ungdomens intresse
det hela står eller faller. Tiden går,

och de som för nägra år sedan an-

sågos ”eröna” börja komma till

den åldern, att livet förelägger dem
uppgifter av annat slag. Därför

måste vi försöka så småningom
festra arvtagare till det gamla gar-
det, även på det administrativa om-

rådet. Bland den massa unga fot-
bollsspelare, som tillhöra vår före-
ning. finnes säkerligen ämnen, för-
utomtill goda spelare, även till goda
organisatörer. Det är dessa, under-

 

SVEAGAT. 12. Tel. 14429. 

Prima Kött & Fläsk
samt

Färska Charkuterivaror
finnes dagligen uti

Erik Svenssons Kött- & Fläskaffär

SKANSTORGSBAZAR. Tel. 12034.  
 

tecknad genom denna cpistel vill
försöka få fram i ljuset.

Större delen av vår förenings, bå-
de föregående och nuvarande styrel-
scledamöter hava, innan de beklätts
med förtroendet att leda förening-
ens öden, nedlagt ett mångårigt och
ocgennyttigt arbete i det tysta —
bland de djupa leden av aktiva
idrottsutövare. Det har för sar:”liga
varit en god förträning, av vilken
de haft den störst nytta, när de s>

dermera tagits i anspråk för styre
scarbetet. Se vi t. ex. på vår sektion
för allmän idrott, ”Kamratsällska-

pet”, komma vi underfund med, att

där har arbetats på rätt sätt, även
för att uppfostra organisatoriska ta
langer. Resultatet börjar allaredan
visa sig.

Skola våra fotbollsspelare vara
sämre? Nej, — när nu fotbollssä-

songen närmar sig, och Ni tväffas
för att organisera Edra lag, så se
Eder omkring! Alltid finnes det nå-
von inom laget, eller någon laget

närstående, passiv medlem, som har
Ecert förtroende. Och som Ni anse
lämplig att skicka fram, för att bi-
stå och hjälpa dem, som bliva satta
i spetsen för fotbollsutskottets ar-
bete. Alla äro små i början; finnes
tillräckligt intresse för uppgiften,
kommer säkerheten med tiden. Som
det - under det förflutna året varit
trångt om saligheten på Ullevi, och
vi ej i närvarande stund veta, om

det kan bliva än trängre, gäller det
att få fram samhörighetskänsla och
förtroende lagen emellan. Endast
härigenom kan missnöje förebyggas
och svårigheter övervinnas, till hela

föreningens fromma.
S—-r.

fill medlemmarna!
Bidrag till «Göteborgs=Kam-

raten» skola vara oss tillhanda

senast den 5:te, för att kom-
ma in i samma månads num-
mer. Här lämnas ingen respit!
Men skriv endast på en sida
av papperet! Det sparar tid
för både oss och sättarna.
Framförallt skriv, om Ni

har något på hjärtat! Våra
spalter stå alltid öppna för

varje förnuftigt förslag.
Red.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

 

A

SRÖST-KARAMELpy
PASTILLEN

LOZ0TA
Inreg. Kungl. Patentverket
     

Desinficerar
NÄSAN

 

Endetillverkare

AXEL FORSBERG,GÖTEBORG
Fabriken grundad 1876.      
 

dra åter deklamerade för tillfället
avpassade dikter, mest efter eget re-

cept. Kulmen på fästen utgjordes
av en gissningstävlan, där pojkarna
hade att uttyda en bildrebus, efter
mönster från Allers Familjjournal.
Till denna tävlan hade skänkts

trenne priser, vilka erövrades av Si-
monsson, Nils Andersson och G.

Eliasson.
Kvällen förflöt under den bästa

stämning, och vid nästa klubbafton

blir anslutningen säkert lika stor.
Men det skulle vara roligt, om nä-
gon av hrr styrelseledamöter") i
föreningen någon gång ejorde våra
klubblokaler den äran av ett besök.

Pekka.

P, S.

Det är ett gott uppslag, som här
givits (det ”inre” klubbarbetet) av
vår livskraftiga, pigga och vakna
idrottssektion! Borde inte även F.
S. följa ”lillebrors” exempel? Det
går an att ta” sig en funderare på
saken. Låtdet bara inte stanna vid
detta!

Red.

+) Nå, än Du själv, gamle skämtare?!

S—8g.

Fotbollsspelare, ohoj!
Bland frågor, som vid föreningens

61 dinarie årsmöte bhordlades till näs-

ta allmänna sammanträde, vilket
kommer att hållas inom närmasteti-
den, är val av reservlagens fotbolls-

utskott ett bland de viktigaste.
De föreningsmedlemmar, vilka

urder det gångna året fungerat som
styrelse i fotbollsutskottet, hava
o10rt sitt bästa. Och undertecknad

tror sig våga påstå. att de, så långt
omständigheterna medgivit, lyckats
få det hela att gå i lås. Därför äro

vi dem tack skyldiga, och hoppas vi,
al; de även i fortsättningen äro vil:
liga ställa sig till förfogande.

Det är ej så litet arbete som ned-

lagts och behöver nedläggas i en

förening, vilken begåvats med icke:
mindre än 6 seniorlag (förutom
repr.-laget) och c:a 7 juniorlag, av

vilka inalles 8 st. deltagit i Gbgs-
Serien. Då de (F. S. styrelse) dess

utom haft bestyr med anordnandet
av handicapserie, samt med fören :s-
sekreterarens hjälp arrangerat resor

for de lag, som visat intresse och

sammanhållning, förstår man alt
festän de icke gjort mycket väsen av

sig, de dock hunnit med att uträtta
en hel del.

Som idrotten är en ungdomsrörel-

se, är det på ungdomens intresse
det hela står eller faller. Tiden går,

och de som för nägra år sedan an-

sågos ”eröna” börja komma till

den åldern, att livet förelägger dem
uppgifter av annat slag. Därför

måste vi försöka så småningom
festra arvtagare till det gamla gar-
det, även på det administrativa om-

rådet. Bland den massa unga fot-
bollsspelare, som tillhöra vår före-
ning. finnes säkerligen ämnen, för-
utomtill goda spelare, även till goda
organisatörer. Det är dessa, under-

 

SVEAGAT. 12. Tel. 14429. 

Prima Kött & Fläsk
samt

Färska Charkuterivaror
finnes dagligen uti

Erik Svenssons Kött- & Fläskaffär

SKANSTORGSBAZAR. Tel. 12034.  
 

tecknad genom denna cpistel vill
försöka få fram i ljuset.

Större delen av vår förenings, bå-
de föregående och nuvarande styrel-
scledamöter hava, innan de beklätts
med förtroendet att leda förening-
ens öden, nedlagt ett mångårigt och
ocgennyttigt arbete i det tysta —
bland de djupa leden av aktiva
idrottsutövare. Det har för sar:”liga
varit en god förträning, av vilken
de haft den störst nytta, när de s>

dermera tagits i anspråk för styre
scarbetet. Se vi t. ex. på vår sektion
för allmän idrott, ”Kamratsällska-

pet”, komma vi underfund med, att

där har arbetats på rätt sätt, även
för att uppfostra organisatoriska ta
langer. Resultatet börjar allaredan
visa sig.

Skola våra fotbollsspelare vara
sämre? Nej, — när nu fotbollssä-

songen närmar sig, och Ni tväffas
för att organisera Edra lag, så se
Eder omkring! Alltid finnes det nå-
von inom laget, eller någon laget

närstående, passiv medlem, som har
Ecert förtroende. Och som Ni anse
lämplig att skicka fram, för att bi-
stå och hjälpa dem, som bliva satta
i spetsen för fotbollsutskottets ar-
bete. Alla äro små i början; finnes
tillräckligt intresse för uppgiften,
kommer säkerheten med tiden. Som
det - under det förflutna året varit
trångt om saligheten på Ullevi, och
vi ej i närvarande stund veta, om

det kan bliva än trängre, gäller det
att få fram samhörighetskänsla och
förtroende lagen emellan. Endast
härigenom kan missnöje förebyggas
och svårigheter övervinnas, till hela

föreningens fromma.
S—-r.

fill medlemmarna!
Bidrag till «Göteborgs=Kam-

raten» skola vara oss tillhanda

senast den 5:te, för att kom-
ma in i samma månads num-
mer. Här lämnas ingen respit!
Men skriv endast på en sida
av papperet! Det sparar tid
för både oss och sättarna.
Framförallt skriv, om Ni

har något på hjärtat! Våra
spalter stå alltid öppna för

varje förnuftigt förslag.
Red.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

 

A

SRÖST-KARAMELpy
PASTILLEN

LOZ0TA
Inreg. Kungl. Patentverket
     

Desinficerar
NÄSAN

 

Endetillverkare

AXEL FORSBERG,GÖTEBORG
Fabriken grundad 1876.      
 

dra åter deklamerade för tillfället
avpassade dikter, mest efter eget re-

cept. Kulmen på fästen utgjordes
av en gissningstävlan, där pojkarna
hade att uttyda en bildrebus, efter
mönster från Allers Familjjournal.
Till denna tävlan hade skänkts

trenne priser, vilka erövrades av Si-
monsson, Nils Andersson och G.

Eliasson.
Kvällen förflöt under den bästa

stämning, och vid nästa klubbafton

blir anslutningen säkert lika stor.
Men det skulle vara roligt, om nä-
gon av hrr styrelseledamöter") i
föreningen någon gång ejorde våra
klubblokaler den äran av ett besök.

Pekka.

P, S.

Det är ett gott uppslag, som här
givits (det ”inre” klubbarbetet) av
vår livskraftiga, pigga och vakna
idrottssektion! Borde inte även F.
S. följa ”lillebrors” exempel? Det
går an att ta” sig en funderare på
saken. Låtdet bara inte stanna vid
detta!

Red.

+) Nå, än Du själv, gamle skämtare?!

S—8g.

Fotbollsspelare, ohoj!
Bland frågor, som vid föreningens

61 dinarie årsmöte bhordlades till näs-

ta allmänna sammanträde, vilket
kommer att hållas inom närmasteti-
den, är val av reservlagens fotbolls-

utskott ett bland de viktigaste.
De föreningsmedlemmar, vilka

urder det gångna året fungerat som
styrelse i fotbollsutskottet, hava
o10rt sitt bästa. Och undertecknad

tror sig våga påstå. att de, så långt
omständigheterna medgivit, lyckats
få det hela att gå i lås. Därför äro

vi dem tack skyldiga, och hoppas vi,
al; de även i fortsättningen äro vil:
liga ställa sig till förfogande.

Det är ej så litet arbete som ned-

lagts och behöver nedläggas i en

förening, vilken begåvats med icke:
mindre än 6 seniorlag (förutom
repr.-laget) och c:a 7 juniorlag, av

vilka inalles 8 st. deltagit i Gbgs-
Serien. Då de (F. S. styrelse) dess

utom haft bestyr med anordnandet
av handicapserie, samt med fören :s-
sekreterarens hjälp arrangerat resor

for de lag, som visat intresse och

sammanhållning, förstår man alt
festän de icke gjort mycket väsen av

sig, de dock hunnit med att uträtta
en hel del.

Som idrotten är en ungdomsrörel-

se, är det på ungdomens intresse
det hela står eller faller. Tiden går,

och de som för nägra år sedan an-

sågos ”eröna” börja komma till

den åldern, att livet förelägger dem
uppgifter av annat slag. Därför

måste vi försöka så småningom
festra arvtagare till det gamla gar-
det, även på det administrativa om-

rådet. Bland den massa unga fot-
bollsspelare, som tillhöra vår före-
ning. finnes säkerligen ämnen, för-
utomtill goda spelare, även till goda
organisatörer. Det är dessa, under-

 

SVEAGAT. 12. Tel. 14429. 

Prima Kött & Fläsk
samt

Färska Charkuterivaror
finnes dagligen uti

Erik Svenssons Kött- & Fläskaffär

SKANSTORGSBAZAR. Tel. 12034.  
 

tecknad genom denna cpistel vill
försöka få fram i ljuset.

Större delen av vår förenings, bå-
de föregående och nuvarande styrel-
scledamöter hava, innan de beklätts
med förtroendet att leda förening-
ens öden, nedlagt ett mångårigt och
ocgennyttigt arbete i det tysta —
bland de djupa leden av aktiva
idrottsutövare. Det har för sar:”liga
varit en god förträning, av vilken
de haft den störst nytta, när de s>

dermera tagits i anspråk för styre
scarbetet. Se vi t. ex. på vår sektion
för allmän idrott, ”Kamratsällska-

pet”, komma vi underfund med, att

där har arbetats på rätt sätt, även
för att uppfostra organisatoriska ta
langer. Resultatet börjar allaredan
visa sig.

Skola våra fotbollsspelare vara
sämre? Nej, — när nu fotbollssä-

songen närmar sig, och Ni tväffas
för att organisera Edra lag, så se
Eder omkring! Alltid finnes det nå-
von inom laget, eller någon laget

närstående, passiv medlem, som har
Ecert förtroende. Och som Ni anse
lämplig att skicka fram, för att bi-
stå och hjälpa dem, som bliva satta
i spetsen för fotbollsutskottets ar-
bete. Alla äro små i början; finnes
tillräckligt intresse för uppgiften,
kommer säkerheten med tiden. Som
det - under det förflutna året varit
trångt om saligheten på Ullevi, och
vi ej i närvarande stund veta, om

det kan bliva än trängre, gäller det
att få fram samhörighetskänsla och
förtroende lagen emellan. Endast
härigenom kan missnöje förebyggas
och svårigheter övervinnas, till hela

föreningens fromma.
S—-r.

fill medlemmarna!
Bidrag till «Göteborgs=Kam-

raten» skola vara oss tillhanda

senast den 5:te, för att kom-
ma in i samma månads num-
mer. Här lämnas ingen respit!
Men skriv endast på en sida
av papperet! Det sparar tid
för både oss och sättarna.
Framförallt skriv, om Ni

har något på hjärtat! Våra
spalter stå alltid öppna för

varje förnuftigt förslag.
Red.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

 

A

SRÖST-KARAMELpy
PASTILLEN

LOZ0TA
Inreg. Kungl. Patentverket
     

Desinficerar
NÄSAN

 

Endetillverkare

AXEL FORSBERG,GÖTEBORG
Fabriken grundad 1876.      
 

dra åter deklamerade för tillfället
avpassade dikter, mest efter eget re-

cept. Kulmen på fästen utgjordes
av en gissningstävlan, där pojkarna
hade att uttyda en bildrebus, efter
mönster från Allers Familjjournal.
Till denna tävlan hade skänkts

trenne priser, vilka erövrades av Si-
monsson, Nils Andersson och G.

Eliasson.
Kvällen förflöt under den bästa

stämning, och vid nästa klubbafton

blir anslutningen säkert lika stor.
Men det skulle vara roligt, om nä-
gon av hrr styrelseledamöter") i
föreningen någon gång ejorde våra
klubblokaler den äran av ett besök.

Pekka.

P, S.

Det är ett gott uppslag, som här
givits (det ”inre” klubbarbetet) av
vår livskraftiga, pigga och vakna
idrottssektion! Borde inte även F.
S. följa ”lillebrors” exempel? Det
går an att ta” sig en funderare på
saken. Låtdet bara inte stanna vid
detta!

Red.

+) Nå, än Du själv, gamle skämtare?!

S—8g.
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YT, I
 

Hur går det med medlems-
avgifterna?

Ännu har det visst inte varit så
livligt med inbetalningarna. Efter
vad vi erfarit av Ilolsner, vår ener-
giske v. kassör, som nu delar ljuvt
och lett med ”finansministern”
Magnusson. Det kanske vore skäl
i att företaga en liten promenad upp
till vår expedition. Som hålles öp-
pen från kl. 9 f.m.—7 c.m., lördagar
9—3.
Ni besparar därigenom de ovan-

nämnda herrarna en hel del besvär.

Och de bliva Eder evigt (aj, det
kanske var väl mycket lovat!) tack-
samma, för Eder uppoffrande god-
het.

&x

Den kontinentala turnén

för våra fotbollsspelare är nu fast-
ställd. Avresan sker d. 10 mars, med
Berlin som närmaste mål. Där man
dock endast övernattår. Varpå kosan
ställes till Prag. Här går den första
matehen den 12. Under vistelsen
där spelas 3 matcher, mot Sparta,

Slavia och D. F. C. (Deutsche Fuss-
ball Club). 3 av Kontinentens främ-
sta klubbar. Det blir hårda slag!
På återresan spelas event. en

match i Berlin. Därom är dock in-
tet definitivt avgjort. Åter på
svensk jord hemsökes Landskrona
och Hälsingborg, varefter den 20
man starka truppen beräknas vara
hemma i Göteborg omkring den 27
mars.

Det tränas intensivt

med tanke på detta.
behovet påkallat, såvida våra pojkar
skola på ett hedrande sätt kunna
representera föreningen och gamla
Sverige.  Göteborgs-Kamraterna är
ett namn med klang, även i utlan-
dets fotbollsvärld! Det namnet för-
pliktar! ——
— non
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Vilket är av:

GÖTEBORGS-KAMRATEN

: Ö

Härom kvällen hade vi inallés 42

man nere i Exercishuset. Vilket är
en ganska imponerande samling.
Hela första laget var där (på ett un-
dantag när), t. o. m. Jonseredspoj-
karna. Och en hel del reservspelare.
De fria idrottsmännen voro för
ovanlighetens skull i minoritet.

äg

Tryckfels-Nisse

hade sluppit lös i förra numret, vil-
ket så att säga gick i spanska sju-
kans tecken. Både Boktr. Olsson,
sättarna och ett par av redaktions-
medlemmarna voro nämligen merel-
ler mindre illa däran. .

Med förbigående av några mindre
fel, upptäckte vi sålunda till vår
förvåning, och säkerligen medlem-
marnas munterhet, följande passus i
”THards” artikel ” Glimtar frånträ-
ningslägret”: ”Att ”Lasse” & Co.
knallat sig ned var ju inte m äns k-
ligt” (kurs. av oss). — Denintelli-
gente läsaren har säkerligen redan
insett, att där skulle stått: m är k-
ligt.
Men sättaren må varda förlåten.

När manstår i 39 or. feber, kan man
inte begära att tankarna skola vara
samlade. Det vore nästan orimligt,

knappast — mänskligt.

ÅF. Kamralernas styrelse 1922:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 135780,

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. Sekr.: Gunnar Wahlgren, bostad Drott-

ninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, tel. 2986.

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Chalmersgatan 18, tel. 10639.

V. Kassör: Josef Holsner, bostad Äng-

gårdsgatan 2, tel. 9104. |

bostad

Adjungerad ledamot: Carl Linde, bostad

Svangatan 7, tel. 18399.

Suppleanter: Adolf Forsberg, bostad Ri-

säsgatan 20, tel. 13224.

Jacob Schylander, hostad Albogatan 23,

tel. 3712,

EXPEDITIONER:

Östra Hamngatan 24, tel. 20456.

Ullevi, tel. 18456.

KAMRATSÄLLSKAPETS STYRELSE

1922:

Ordf.: Th. Waldenborg.

..Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wablgren.

Eftertryck av i »Göteborgs=
Kamraten»> förekommande ar-
tiklar och notiser förbijudes.
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som inbetalt årsavgiften.

 

  Glöm ej årsavgiften!   

YT, I
 

Hur går det med medlems-
avgifterna?

Ännu har det visst inte varit så
livligt med inbetalningarna. Efter
vad vi erfarit av Ilolsner, vår ener-
giske v. kassör, som nu delar ljuvt
och lett med ”finansministern”
Magnusson. Det kanske vore skäl
i att företaga en liten promenad upp
till vår expedition. Som hålles öp-
pen från kl. 9 f.m.—7 c.m., lördagar
9—3.
Ni besparar därigenom de ovan-

nämnda herrarna en hel del besvär.

Och de bliva Eder evigt (aj, det
kanske var väl mycket lovat!) tack-
samma, för Eder uppoffrande god-
het.

&x

Den kontinentala turnén

för våra fotbollsspelare är nu fast-
ställd. Avresan sker d. 10 mars, med
Berlin som närmaste mål. Där man
dock endast övernattår. Varpå kosan
ställes till Prag. Här går den första
matehen den 12. Under vistelsen
där spelas 3 matcher, mot Sparta,

Slavia och D. F. C. (Deutsche Fuss-
ball Club). 3 av Kontinentens främ-
sta klubbar. Det blir hårda slag!
På återresan spelas event. en

match i Berlin. Därom är dock in-
tet definitivt avgjort. Åter på
svensk jord hemsökes Landskrona
och Hälsingborg, varefter den 20
man starka truppen beräknas vara
hemma i Göteborg omkring den 27
mars.

Det tränas intensivt

med tanke på detta.
behovet påkallat, såvida våra pojkar
skola på ett hedrande sätt kunna
representera föreningen och gamla
Sverige.  Göteborgs-Kamraterna är
ett namn med klang, även i utlan-
dets fotbollsvärld! Det namnet för-
pliktar! ——
— non

 

  
  
  
-

AN) wÅesve
n>>

ED

PANNA

Vilket är av:

GÖTEBORGS-KAMRATEN

: Ö

Härom kvällen hade vi inallés 42

man nere i Exercishuset. Vilket är
en ganska imponerande samling.
Hela första laget var där (på ett un-
dantag när), t. o. m. Jonseredspoj-
karna. Och en hel del reservspelare.
De fria idrottsmännen voro för
ovanlighetens skull i minoritet.

äg

Tryckfels-Nisse

hade sluppit lös i förra numret, vil-
ket så att säga gick i spanska sju-
kans tecken. Både Boktr. Olsson,
sättarna och ett par av redaktions-
medlemmarna voro nämligen merel-
ler mindre illa däran. .

Med förbigående av några mindre
fel, upptäckte vi sålunda till vår
förvåning, och säkerligen medlem-
marnas munterhet, följande passus i
”THards” artikel ” Glimtar frånträ-
ningslägret”: ”Att ”Lasse” & Co.
knallat sig ned var ju inte m äns k-
ligt” (kurs. av oss). — Denintelli-
gente läsaren har säkerligen redan
insett, att där skulle stått: m är k-
ligt.
Men sättaren må varda förlåten.

När manstår i 39 or. feber, kan man
inte begära att tankarna skola vara
samlade. Det vore nästan orimligt,

knappast — mänskligt.
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YT, I
 

Hur går det med medlems-
avgifterna?

Ännu har det visst inte varit så
livligt med inbetalningarna. Efter
vad vi erfarit av Ilolsner, vår ener-
giske v. kassör, som nu delar ljuvt
och lett med ”finansministern”
Magnusson. Det kanske vore skäl
i att företaga en liten promenad upp
till vår expedition. Som hålles öp-
pen från kl. 9 f.m.—7 c.m., lördagar
9—3.
Ni besparar därigenom de ovan-

nämnda herrarna en hel del besvär.

Och de bliva Eder evigt (aj, det
kanske var väl mycket lovat!) tack-
samma, för Eder uppoffrande god-
het.

&x

Den kontinentala turnén

för våra fotbollsspelare är nu fast-
ställd. Avresan sker d. 10 mars, med
Berlin som närmaste mål. Där man
dock endast övernattår. Varpå kosan
ställes till Prag. Här går den första
matehen den 12. Under vistelsen
där spelas 3 matcher, mot Sparta,

Slavia och D. F. C. (Deutsche Fuss-
ball Club). 3 av Kontinentens främ-
sta klubbar. Det blir hårda slag!
På återresan spelas event. en

match i Berlin. Därom är dock in-
tet definitivt avgjort. Åter på
svensk jord hemsökes Landskrona
och Hälsingborg, varefter den 20
man starka truppen beräknas vara
hemma i Göteborg omkring den 27
mars.

Det tränas intensivt

med tanke på detta.
behovet påkallat, såvida våra pojkar
skola på ett hedrande sätt kunna
representera föreningen och gamla
Sverige.  Göteborgs-Kamraterna är
ett namn med klang, även i utlan-
dets fotbollsvärld! Det namnet för-
pliktar! ——
— non
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Vilket är av:

GÖTEBORGS-KAMRATEN

: Ö

Härom kvällen hade vi inallés 42

man nere i Exercishuset. Vilket är
en ganska imponerande samling.
Hela första laget var där (på ett un-
dantag när), t. o. m. Jonseredspoj-
karna. Och en hel del reservspelare.
De fria idrottsmännen voro för
ovanlighetens skull i minoritet.

äg

Tryckfels-Nisse

hade sluppit lös i förra numret, vil-
ket så att säga gick i spanska sju-
kans tecken. Både Boktr. Olsson,
sättarna och ett par av redaktions-
medlemmarna voro nämligen merel-
ler mindre illa däran. .

Med förbigående av några mindre
fel, upptäckte vi sålunda till vår
förvåning, och säkerligen medlem-
marnas munterhet, följande passus i
”THards” artikel ” Glimtar frånträ-
ningslägret”: ”Att ”Lasse” & Co.
knallat sig ned var ju inte m äns k-
ligt” (kurs. av oss). — Denintelli-
gente läsaren har säkerligen redan
insett, att där skulle stått: m är k-
ligt.
Men sättaren må varda förlåten.

När manstår i 39 or. feber, kan man
inte begära att tankarna skola vara
samlade. Det vore nästan orimligt,

knappast — mänskligt.
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(Medlemsblad för Idrottsföreningen Kamraterna, Göteborg).
 

N:o 3

 
Ansvarig utgivare: E. SVANBORG. Mars 1922

  

hsseypokalen -— vår i idroltsligt hänseende värdefullaste Irolå.
Göteborgs--Kamraternas femåriga Seriemästerskap.

Svensk fotbolls genomsnittligt bästa prestation.

Bland de större eller mindre pri-
ser i vår ägo, vilka utgöra synliga
bevis "på vår förenings idrottsliga
framgångar, intager Svenska Seri-
cns ståtliga vandringspris heders.
platsen. Den engelska firman Geo.
G. Bussey & C'o. Ltd. uppställde vid
Seriens start, år 1910, nämnda dyr-
grip.
Första årets tävling omfattades

med livligt intresse och räknade åtta
lag som deltagare, nämligen Ö. I. S.,
A I. K., Eskilstuna-Kamraterna, Gö-
teborgs Fotbollsförening, Norrkö-
pings-Kamraterna, Vikingarnes Fot-
bollsklubb, Vestmanl.-Nerikes Boll-

klubb och vår förening.
Striden om första platsen var yt-

terst spännande och utgången oviss
ir i det sista. Örgryte och A. I. K.
lågo vid sericns slut i téten med 19
pcäng på 14 matcher. Vi hade 18
poäng på 13 matcher och således de
största utsiktertill seger.
avgörande matchen spelades mellan
oss och Göteborgs Fotbollstörening.
vilka lyekades (tämligen oväntat)
vinna över vårt lag med 2 mål mot
6. varigenom moderföreningen Ör-
Eryte segrade och alltså blev första
innehavare av pokalen. Tvåa A. I.
K.. som hade samma poäng som de
röd-blå fast sämre målkvot. Vi fingo
nöja oss med tredje platsen och 18
poäng på 14 matcher, 41 vunna och
32 förlorade mål.

Sista och.

1911 års serie startades med den
förändringen beträffande lagen, att
Djurgårdens Idrottsförening o. Ma-
riebergs Tdrottsklubb inträdde istäl-

 
let för Vikingarnes Fotbollsklubb
och Vestmanland-Nerikes Bollklubb.
Serien blev detta år aldrig slutspe-
lad, dels beroende på ekonomiska
svårigheter för de deltagande klub-

barne, dels på krångel betväffande
spelprogrammet. Och sedan Göte-
bergs Fotbollsförening och Marie-
bergs Idrottsklubb av olika anled-
ningar uteslutits, sprack det hela
fullständigt. Örgryte ledde, när täv-
ligen avbröts, med 17 poäng på elva
riateher . Djurgården låg tvåa och
kade 14 poäng på samma antal mat-
cher, och vi trea med 11 poängpå 10
metcher. Det troliga är att, om se-

ricn slutspelats, ordningsföljden bli-

vii den ovannämnda.
År 1912 reducerades antalet delta-

gende klubbartill sex. Dessa voro:
Örgryte, A. I. K., Djurgårdens I. F-.,'
Norrköpings- och Uppsala-Kamra-
terna samt vår förening. Samtidigt
omlades serien till höst-vår-serie.
Tack vare dessa förändringar blev
dei hela betydligt mera lättmanöv-
rerat, till fördel för alla parter. Vi
lyckades nu för första gången hem-
föra pokalen, med 16, poäng på 10

matcher, 25 vunna och 9 förlorade
mål. På andra plats kom Örgryte
och på tredje A. IT. K. med 13 resp.
1? poäng.

1913—1914 ärs serie upptog sam-
ma föreningar, som i föregående års
tävlan. Och resultatet vart. att vi
även nu lade beslag på vandrings-
priset, med 17 poäng. Närmast

var återigen  Öreryte, med 15
poäng. Som n:r 3 placerade sig

- Djurgården med 10 poäng.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01922, 2020 IFK Göteborg. 
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ricn slutspelats, ordningsföljden bli-

vii den ovannämnda.
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Örgryte, A. I. K., Djurgårdens I. F-.,'
Norrköpings- och Uppsala-Kamra-
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omlades serien till höst-vår-serie.
Tack vare dessa förändringar blev
dei hela betydligt mera lättmanöv-
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föra pokalen, med 16, poäng på 10

matcher, 25 vunna och 9 förlorade
mål. På andra plats kom Örgryte
och på tredje A. IT. K. med 13 resp.
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ma föreningar, som i föregående års
tävlan. Och resultatet vart. att vi
även nu lade beslag på vandrings-
priset, med 17 poäng. Närmast

var återigen  Öreryte, med 15
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ricn slutspelats, ordningsföljden bli-

vii den ovannämnda.
År 1912 reducerades antalet delta-

gende klubbartill sex. Dessa voro:
Örgryte, A. I. K., Djurgårdens I. F-.,'
Norrköpings- och Uppsala-Kamra-
terna samt vår förening. Samtidigt
omlades serien till höst-vår-serie.
Tack vare dessa förändringar blev
dei hela betydligt mera lättmanöv-
rerat, till fördel för alla parter. Vi
lyckades nu för första gången hem-
föra pokalen, med 16, poäng på 10

matcher, 25 vunna och 9 förlorade
mål. På andra plats kom Örgryte
och på tredje A. IT. K. med 13 resp.
1? poäng.

1913—1914 ärs serie upptog sam-
ma föreningar, som i föregående års
tävlan. Och resultatet vart. att vi
även nu lade beslag på vandrings-
priset, med 17 poäng. Närmast

var återigen  Öreryte, med 15
poäng. Som n:r 3 placerade sig

- Djurgården med 10 poäng.
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hsseypokalen -— vår i idroltsligt hänseende värdefullaste Irolå.
Göteborgs--Kamraternas femåriga Seriemästerskap.

Svensk fotbolls genomsnittligt bästa prestation.

Bland de större eller mindre pri-
ser i vår ägo, vilka utgöra synliga
bevis "på vår förenings idrottsliga
framgångar, intager Svenska Seri-
cns ståtliga vandringspris heders.
platsen. Den engelska firman Geo.
G. Bussey & C'o. Ltd. uppställde vid
Seriens start, år 1910, nämnda dyr-
grip.
Första årets tävling omfattades

med livligt intresse och räknade åtta
lag som deltagare, nämligen Ö. I. S.,
A I. K., Eskilstuna-Kamraterna, Gö-
teborgs Fotbollsförening, Norrkö-
pings-Kamraterna, Vikingarnes Fot-
bollsklubb, Vestmanl.-Nerikes Boll-

klubb och vår förening.
Striden om första platsen var yt-

terst spännande och utgången oviss
ir i det sista. Örgryte och A. I. K.
lågo vid sericns slut i téten med 19
pcäng på 14 matcher. Vi hade 18
poäng på 13 matcher och således de
största utsiktertill seger.
avgörande matchen spelades mellan
oss och Göteborgs Fotbollstörening.
vilka lyekades (tämligen oväntat)
vinna över vårt lag med 2 mål mot
6. varigenom moderföreningen Ör-
Eryte segrade och alltså blev första
innehavare av pokalen. Tvåa A. I.
K.. som hade samma poäng som de
röd-blå fast sämre målkvot. Vi fingo
nöja oss med tredje platsen och 18
poäng på 14 matcher, 41 vunna och
32 förlorade mål.

Sista och.

1911 års serie startades med den
förändringen beträffande lagen, att
Djurgårdens Idrottsförening o. Ma-
riebergs Tdrottsklubb inträdde istäl-
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1914—1915 års tävling omfattade
endast fem lag. (Uppsala-Kamrater-
na försvunno detta år från skådeba-
nan). Vi försvarade framgångsrikt
vår titel och stodo åter som serie-
mästare med 12 poäng. Tvåa A. I. K.
och trea Örgryte, båda med 10
poäng. |
1915—1916 inträdde (GG. A. IL

S., vadan sålunda på nytt sex
lag kämpade om äran och trofén.
Kampen var detta år mycket spän-
nande. A. I. K. hade ledningen till
sista matchen, då Örgryte gav oss ett
gott handtag genom att besegra
Stockholmslaget, därigenom förvi-
sande demtill andra plats.
Det blev oss härigenom förunnat

att för fjärde gången belägga första
plats med 15 poäng, 27 vunna och 9
förlorade mål. 2) (som nämnt) A. I.

K., med samma poängsiffra, fast
sämre målkvot, 27 vunna och 19 för-

lorade mål. 3) Örgryte, 11 poäng, 4)
G. A. I. S., 8 poäng.
1916—1917 års tävling utvisade

den förändringen, att Helsingborgs

Idrottsförening remplacerat G. A. I.
SS." Här bärgade vi vår femte seger
(i följd !), med 16 poäng på 10 mat-
eher, varav 8 vunna och 2 förlorade,

34 vunna och 8 förlorade mål. 2:a
Örgryte med 13 och 3:a A. I. K. med
1fP poäng.

Till följd av de rådande krigs-
kenjunkturerna, med dyrare resor
och omkostnader i släptåg, beslöt

Svenska Fotbollsförbundet att tills-
vidare inställa serien. Tydligen med
tanke på att ”det starka är det skö-
na värt” tilldelades vi av förbunds-
styrelsen det uppsatta vandringspri-
set, för alltid.

Föross utgör priset en påminnel-
sc om den intensiva kraftutveckling
och det stora intresse, som visats av

såväl de aktiva som de styrande un-
der den tidsrymd, vilken här i kort-
het skildrats. Under de år tävlingen
om pokalen ägde rum, hunno vi med

GÖTEBORGS-KAMRATEN

att spela icke mindre än 72 matcher.
Att resultatet för vårt vidkomman-
de blev så i allo lyckat, kunna vi
tacka den omständigheten, att vi
från början ordnat vårt fotbollsar-
bete på bred. bas. Ur de djupa leden
—våra reservlag — hava vi under
årens lopp förmått stampa fram den
ena representationsspelaren efter
den andra. I en stor serietävling är
cet just tillgången på godareserver,
som fäller utslaget.

Trots att arbetet med många fot-

bollslag kräver både intresse från de

styrande, och avsevärda pekuniära
uppoffringar, böra vi som hittills
fortsätta på den från början inslag-

na vägen.
Principen: idrott åt alla (eller åt-

minstone åt så många som möjligt)
är den rätta. Resultatet utebliver
icke; finnes det till äventyrs någon,
scm tvivlar härpå, rekommenderas
han att ta” en titt på ”Busseypoka-
len”.

S—Tr.

"Vinterns fotboll",

som bandy ibland inte utan skäl
kallas, sjunger nu på sista versen li-
tet varstans här i landet. Ännu lig-
ger väl isen kvar här och var, om än

porös, men det dröjer ej länge förr-
än de första grässtråna börja sticka
fram, givande oss en liten påminnel-
sc om den annalkande våren. — —

I februarinumret redogjorde vi i
korthet för några av de matcher,
vilka spelats här under den för Göte-
hborgsförhållanden ovanligt långa
och stränga vintern. Och vi skola
här nedan lämna en liten översikt av
de sista evenemangen.

Den5 febr. såg sålunda det komb.
Ches-laget Kamratkretsen i

 

IDROTTS.
 

KUNGSGATAN 50 A. JÖNSSON & Co.

TRÖJOR

BYXOR

STRUMPOR

LINNÉGATAN 10   

Vänersborg

som sina gäster. Det blev en snabb,
jämn match på Ullevis goda bana.
Resultatet 4—2 för de blå (Gbg)
fult rättvist... Vänersborgs-Kamra-
terna gjorde ett gott intryck och
äro utan tvivel (av Väst-svenska
lag) närmast Göteborg ifråga om
spelstyrka. Rylander, Göbel, Sjö-
berger, Söderbom, Sandberg och
Borgström utgjorde ett starkt och
kraftigt inslag från vår förening.
Söndagen därpå, alltså den 12, var

Sjöbergers gamla förening,

Jönköpings A. I. K.

här. Och fingo vända åter till
”Tändstiecksstaden”” med ett uppse-
endeväckande stort nederlag påhal-
sen (1—12!) De spelade dock visst.
inte dåligt, men hemmalagets kedja
hade till omväxling beslutat sig för
att idka samspel. Första halvlekens
(ställning: 10—1) forwardsspel tor--

de också få räknas till det bästa i
bandyväg vi sett av någon Gbgs-
kombination.
Av målen hade Moje Sandberg

lejonparten eller 6 på sitt konto och
Borgström 2. F. ö. deltogo samma
mannar från vår förening som mot
Vänersborg, med undantag av Sö-
Jerbom, i vars ställe Kollberg
(3:dje-laget) inträdde. Domare:

Sven Hagberg, Jönköping, f. d. kap-
ten för vårt 4:de lag (se Borsséns

artikel på annat ställe i detta num-

mer).
Manvälvde nu stora planer i ban-

dylägret, att som en värdig avslut-
ning på säsongen möta något av de
bättre lagen från Svea Rikes Hu-

vudstad. Men skrinlade dessa funde-
ringar och antog i stället ”

Elfsborgs

Borås, inbjudan. Den 19 febr. an- .
träddes resan till ”Knalledoniens
Huvudsäte”, vilket blev ett Water-
loo för Götaälvstadens representan-
ter.
Laget återföll i gamla synder: in

dividuella, vackra (men ineffekti-

va!) dribblingar, minimalt samspel

(om något alls). Elfsborg utnyttja-
de däremot påpassligt sina fåtaligare
chanser och vann med 5—1!'—
Våra sex ”internationella”” lära ha
varit med i den sorglustiga tillställ-
ningen.

Samtidigt spelade Göteborgs B-
lag på Ullevi mot ;
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terna gjorde ett gott intryck och
äro utan tvivel (av Väst-svenska
lag) närmast Göteborg ifråga om
spelstyrka. Rylander, Göbel, Sjö-
berger, Söderbom, Sandberg och
Borgström utgjorde ett starkt och
kraftigt inslag från vår förening.
Söndagen därpå, alltså den 12, var

Sjöbergers gamla förening,

Jönköpings A. I. K.

här. Och fingo vända åter till
”Tändstiecksstaden”” med ett uppse-
endeväckande stort nederlag påhal-
sen (1—12!) De spelade dock visst.
inte dåligt, men hemmalagets kedja
hade till omväxling beslutat sig för
att idka samspel. Första halvlekens
(ställning: 10—1) forwardsspel tor--

de också få räknas till det bästa i
bandyväg vi sett av någon Gbgs-
kombination.
Av målen hade Moje Sandberg

lejonparten eller 6 på sitt konto och
Borgström 2. F. ö. deltogo samma
mannar från vår förening som mot
Vänersborg, med undantag av Sö-
Jerbom, i vars ställe Kollberg
(3:dje-laget) inträdde. Domare:

Sven Hagberg, Jönköping, f. d. kap-
ten för vårt 4:de lag (se Borsséns

artikel på annat ställe i detta num-

mer).
Manvälvde nu stora planer i ban-

dylägret, att som en värdig avslut-
ning på säsongen möta något av de
bättre lagen från Svea Rikes Hu-

vudstad. Men skrinlade dessa funde-
ringar och antog i stället ”

Elfsborgs

Borås, inbjudan. Den 19 febr. an- .
träddes resan till ”Knalledoniens
Huvudsäte”, vilket blev ett Water-
loo för Götaälvstadens representan-
ter.
Laget återföll i gamla synder: in

dividuella, vackra (men ineffekti-

va!) dribblingar, minimalt samspel

(om något alls). Elfsborg utnyttja-
de däremot påpassligt sina fåtaligare
chanser och vann med 5—1!'—
Våra sex ”internationella”” lära ha
varit med i den sorglustiga tillställ-
ningen.

Samtidigt spelade Göteborgs B-
lag på Ullevi mot ;

 

1914—1915 års tävling omfattade
endast fem lag. (Uppsala-Kamrater-
na försvunno detta år från skådeba-
nan). Vi försvarade framgångsrikt
vår titel och stodo åter som serie-
mästare med 12 poäng. Tvåa A. I. K.
och trea Örgryte, båda med 10
poäng. |
1915—1916 inträdde (GG. A. IL

S., vadan sålunda på nytt sex
lag kämpade om äran och trofén.
Kampen var detta år mycket spän-
nande. A. I. K. hade ledningen till
sista matchen, då Örgryte gav oss ett
gott handtag genom att besegra
Stockholmslaget, därigenom förvi-
sande demtill andra plats.
Det blev oss härigenom förunnat

att för fjärde gången belägga första
plats med 15 poäng, 27 vunna och 9
förlorade mål. 2) (som nämnt) A. I.

K., med samma poängsiffra, fast
sämre målkvot, 27 vunna och 19 för-

lorade mål. 3) Örgryte, 11 poäng, 4)
G. A. I. S., 8 poäng.
1916—1917 års tävling utvisade

den förändringen, att Helsingborgs

Idrottsförening remplacerat G. A. I.
SS." Här bärgade vi vår femte seger
(i följd !), med 16 poäng på 10 mat-
eher, varav 8 vunna och 2 förlorade,

34 vunna och 8 förlorade mål. 2:a
Örgryte med 13 och 3:a A. I. K. med
1fP poäng.

Till följd av de rådande krigs-
kenjunkturerna, med dyrare resor
och omkostnader i släptåg, beslöt

Svenska Fotbollsförbundet att tills-
vidare inställa serien. Tydligen med
tanke på att ”det starka är det skö-
na värt” tilldelades vi av förbunds-
styrelsen det uppsatta vandringspri-
set, för alltid.

Föross utgör priset en påminnel-
sc om den intensiva kraftutveckling
och det stora intresse, som visats av

såväl de aktiva som de styrande un-
der den tidsrymd, vilken här i kort-
het skildrats. Under de år tävlingen
om pokalen ägde rum, hunno vi med

GÖTEBORGS-KAMRATEN

att spela icke mindre än 72 matcher.
Att resultatet för vårt vidkomman-
de blev så i allo lyckat, kunna vi
tacka den omständigheten, att vi
från början ordnat vårt fotbollsar-
bete på bred. bas. Ur de djupa leden
—våra reservlag — hava vi under
årens lopp förmått stampa fram den
ena representationsspelaren efter
den andra. I en stor serietävling är
cet just tillgången på godareserver,
som fäller utslaget.

Trots att arbetet med många fot-

bollslag kräver både intresse från de

styrande, och avsevärda pekuniära
uppoffringar, böra vi som hittills
fortsätta på den från början inslag-

na vägen.
Principen: idrott åt alla (eller åt-

minstone åt så många som möjligt)
är den rätta. Resultatet utebliver
icke; finnes det till äventyrs någon,
scm tvivlar härpå, rekommenderas
han att ta” en titt på ”Busseypoka-
len”.

S—Tr.

"Vinterns fotboll",

som bandy ibland inte utan skäl
kallas, sjunger nu på sista versen li-
tet varstans här i landet. Ännu lig-
ger väl isen kvar här och var, om än

porös, men det dröjer ej länge förr-
än de första grässtråna börja sticka
fram, givande oss en liten påminnel-
sc om den annalkande våren. — —

I februarinumret redogjorde vi i
korthet för några av de matcher,
vilka spelats här under den för Göte-
hborgsförhållanden ovanligt långa
och stränga vintern. Och vi skola
här nedan lämna en liten översikt av
de sista evenemangen.

Den5 febr. såg sålunda det komb.
Ches-laget Kamratkretsen i
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het skildrats. Under de år tävlingen
om pokalen ägde rum, hunno vi med

GÖTEBORGS-KAMRATEN

att spela icke mindre än 72 matcher.
Att resultatet för vårt vidkomman-
de blev så i allo lyckat, kunna vi
tacka den omständigheten, att vi
från början ordnat vårt fotbollsar-
bete på bred. bas. Ur de djupa leden
—våra reservlag — hava vi under
årens lopp förmått stampa fram den
ena representationsspelaren efter
den andra. I en stor serietävling är
cet just tillgången på godareserver,
som fäller utslaget.

Trots att arbetet med många fot-

bollslag kräver både intresse från de

styrande, och avsevärda pekuniära
uppoffringar, böra vi som hittills
fortsätta på den från början inslag-

na vägen.
Principen: idrott åt alla (eller åt-

minstone åt så många som möjligt)
är den rätta. Resultatet utebliver
icke; finnes det till äventyrs någon,
scm tvivlar härpå, rekommenderas
han att ta” en titt på ”Busseypoka-
len”.

S—Tr.

"Vinterns fotboll",

som bandy ibland inte utan skäl
kallas, sjunger nu på sista versen li-
tet varstans här i landet. Ännu lig-
ger väl isen kvar här och var, om än

porös, men det dröjer ej länge förr-
än de första grässtråna börja sticka
fram, givande oss en liten påminnel-
sc om den annalkande våren. — —

I februarinumret redogjorde vi i
korthet för några av de matcher,
vilka spelats här under den för Göte-
hborgsförhållanden ovanligt långa
och stränga vintern. Och vi skola
här nedan lämna en liten översikt av
de sista evenemangen.

Den5 febr. såg sålunda det komb.
Ches-laget Kamratkretsen i
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TRÖJOR

BYXOR

STRUMPOR

LINNÉGATAN 10   

Vänersborg

som sina gäster. Det blev en snabb,
jämn match på Ullevis goda bana.
Resultatet 4—2 för de blå (Gbg)
fult rättvist... Vänersborgs-Kamra-
terna gjorde ett gott intryck och
äro utan tvivel (av Väst-svenska
lag) närmast Göteborg ifråga om
spelstyrka. Rylander, Göbel, Sjö-
berger, Söderbom, Sandberg och
Borgström utgjorde ett starkt och
kraftigt inslag från vår förening.
Söndagen därpå, alltså den 12, var

Sjöbergers gamla förening,

Jönköpings A. I. K.

här. Och fingo vända åter till
”Tändstiecksstaden”” med ett uppse-
endeväckande stort nederlag påhal-
sen (1—12!) De spelade dock visst.
inte dåligt, men hemmalagets kedja
hade till omväxling beslutat sig för
att idka samspel. Första halvlekens
(ställning: 10—1) forwardsspel tor--

de också få räknas till det bästa i
bandyväg vi sett av någon Gbgs-
kombination.
Av målen hade Moje Sandberg

lejonparten eller 6 på sitt konto och
Borgström 2. F. ö. deltogo samma
mannar från vår förening som mot
Vänersborg, med undantag av Sö-
Jerbom, i vars ställe Kollberg
(3:dje-laget) inträdde. Domare:

Sven Hagberg, Jönköping, f. d. kap-
ten för vårt 4:de lag (se Borsséns

artikel på annat ställe i detta num-

mer).
Manvälvde nu stora planer i ban-

dylägret, att som en värdig avslut-
ning på säsongen möta något av de
bättre lagen från Svea Rikes Hu-

vudstad. Men skrinlade dessa funde-
ringar och antog i stället ”

Elfsborgs

Borås, inbjudan. Den 19 febr. an- .
träddes resan till ”Knalledoniens
Huvudsäte”, vilket blev ett Water-
loo för Götaälvstadens representan-
ter.
Laget återföll i gamla synder: in

dividuella, vackra (men ineffekti-

va!) dribblingar, minimalt samspel

(om något alls). Elfsborg utnyttja-
de däremot påpassligt sina fåtaligare
chanser och vann med 5—1!'—
Våra sex ”internationella”” lära ha
varit med i den sorglustiga tillställ-
ningen.

Samtidigt spelade Göteborgs B-
lag på Ullevi mot ;
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ningen.

Samtidigt spelade Göteborgs B-
lag på Ullevi mot ;

 

1914—1915 års tävling omfattade
endast fem lag. (Uppsala-Kamrater-
na försvunno detta år från skådeba-
nan). Vi försvarade framgångsrikt
vår titel och stodo åter som serie-
mästare med 12 poäng. Tvåa A. I. K.
och trea Örgryte, båda med 10
poäng. |
1915—1916 inträdde (GG. A. IL

S., vadan sålunda på nytt sex
lag kämpade om äran och trofén.
Kampen var detta år mycket spän-
nande. A. I. K. hade ledningen till
sista matchen, då Örgryte gav oss ett
gott handtag genom att besegra
Stockholmslaget, därigenom förvi-
sande demtill andra plats.
Det blev oss härigenom förunnat

att för fjärde gången belägga första
plats med 15 poäng, 27 vunna och 9
förlorade mål. 2) (som nämnt) A. I.

K., med samma poängsiffra, fast
sämre målkvot, 27 vunna och 19 för-

lorade mål. 3) Örgryte, 11 poäng, 4)
G. A. I. S., 8 poäng.
1916—1917 års tävling utvisade

den förändringen, att Helsingborgs

Idrottsförening remplacerat G. A. I.
SS." Här bärgade vi vår femte seger
(i följd !), med 16 poäng på 10 mat-
eher, varav 8 vunna och 2 förlorade,

34 vunna och 8 förlorade mål. 2:a
Örgryte med 13 och 3:a A. I. K. med
1fP poäng.

Till följd av de rådande krigs-
kenjunkturerna, med dyrare resor
och omkostnader i släptåg, beslöt

Svenska Fotbollsförbundet att tills-
vidare inställa serien. Tydligen med
tanke på att ”det starka är det skö-
na värt” tilldelades vi av förbunds-
styrelsen det uppsatta vandringspri-
set, för alltid.

Föross utgör priset en påminnel-
sc om den intensiva kraftutveckling
och det stora intresse, som visats av

såväl de aktiva som de styrande un-
der den tidsrymd, vilken här i kort-
het skildrats. Under de år tävlingen
om pokalen ägde rum, hunno vi med

GÖTEBORGS-KAMRATEN

att spela icke mindre än 72 matcher.
Att resultatet för vårt vidkomman-
de blev så i allo lyckat, kunna vi
tacka den omständigheten, att vi
från början ordnat vårt fotbollsar-
bete på bred. bas. Ur de djupa leden
—våra reservlag — hava vi under
årens lopp förmått stampa fram den
ena representationsspelaren efter
den andra. I en stor serietävling är
cet just tillgången på godareserver,
som fäller utslaget.

Trots att arbetet med många fot-

bollslag kräver både intresse från de

styrande, och avsevärda pekuniära
uppoffringar, böra vi som hittills
fortsätta på den från början inslag-

na vägen.
Principen: idrott åt alla (eller åt-

minstone åt så många som möjligt)
är den rätta. Resultatet utebliver
icke; finnes det till äventyrs någon,
scm tvivlar härpå, rekommenderas
han att ta” en titt på ”Busseypoka-
len”.

S—Tr.

"Vinterns fotboll",

som bandy ibland inte utan skäl
kallas, sjunger nu på sista versen li-
tet varstans här i landet. Ännu lig-
ger väl isen kvar här och var, om än

porös, men det dröjer ej länge förr-
än de första grässtråna börja sticka
fram, givande oss en liten påminnel-
sc om den annalkande våren. — —

I februarinumret redogjorde vi i
korthet för några av de matcher,
vilka spelats här under den för Göte-
hborgsförhållanden ovanligt långa
och stränga vintern. Och vi skola
här nedan lämna en liten översikt av
de sista evenemangen.

Den5 febr. såg sålunda det komb.
Ches-laget Kamratkretsen i
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KUNGSGATAN 50 A. JÖNSSON & Co.

TRÖJOR

BYXOR
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Vänersborg

som sina gäster. Det blev en snabb,
jämn match på Ullevis goda bana.
Resultatet 4—2 för de blå (Gbg)
fult rättvist... Vänersborgs-Kamra-
terna gjorde ett gott intryck och
äro utan tvivel (av Väst-svenska
lag) närmast Göteborg ifråga om
spelstyrka. Rylander, Göbel, Sjö-
berger, Söderbom, Sandberg och
Borgström utgjorde ett starkt och
kraftigt inslag från vår förening.
Söndagen därpå, alltså den 12, var

Sjöbergers gamla förening,

Jönköpings A. I. K.

här. Och fingo vända åter till
”Tändstiecksstaden”” med ett uppse-
endeväckande stort nederlag påhal-
sen (1—12!) De spelade dock visst.
inte dåligt, men hemmalagets kedja
hade till omväxling beslutat sig för
att idka samspel. Första halvlekens
(ställning: 10—1) forwardsspel tor--

de också få räknas till det bästa i
bandyväg vi sett av någon Gbgs-
kombination.
Av målen hade Moje Sandberg

lejonparten eller 6 på sitt konto och
Borgström 2. F. ö. deltogo samma
mannar från vår förening som mot
Vänersborg, med undantag av Sö-
Jerbom, i vars ställe Kollberg
(3:dje-laget) inträdde. Domare:

Sven Hagberg, Jönköping, f. d. kap-
ten för vårt 4:de lag (se Borsséns

artikel på annat ställe i detta num-

mer).
Manvälvde nu stora planer i ban-

dylägret, att som en värdig avslut-
ning på säsongen möta något av de
bättre lagen från Svea Rikes Hu-

vudstad. Men skrinlade dessa funde-
ringar och antog i stället ”

Elfsborgs

Borås, inbjudan. Den 19 febr. an- .
träddes resan till ”Knalledoniens
Huvudsäte”, vilket blev ett Water-
loo för Götaälvstadens representan-
ter.
Laget återföll i gamla synder: in

dividuella, vackra (men ineffekti-

va!) dribblingar, minimalt samspel

(om något alls). Elfsborg utnyttja-
de däremot påpassligt sina fåtaligare
chanser och vann med 5—1!'—
Våra sex ”internationella”” lära ha
varit med i den sorglustiga tillställ-
ningen.

Samtidigt spelade Göteborgs B-
lag på Ullevi mot ;
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GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Vänersborgs I. F.

De unga pojkarna hedrade sin
stad och fingo drawn (4—4) motsi-

nu betydligt kraftigare och större

motståndare. Där finns material att

ta” vara på!
Av de våra voro Kollberg, Gyring

och Holger Svensson med. V. I. F.
spelade hårt och kraftigt, men ofta
ojuste.
Revansch-matechen mot Elfsborg,

som lekte ”Göteborgs-kombinatio-
nen” i hågen, torkade in, eller kan-
sko rättare sagt regnade bort. Det
är en mörk punkt å en för övrigt
ljus tavla. Men nu har man ju 'ett
mål för ögonen att inrikta sig på, en
kommande tävlingssäsong. Då vi
hoppas få se de blå-vita färgerna
återigen värdigt företrädda i denna
Nordens speciella idrottslek.

Det ajournerade sam-
manträdet

för behandling av de från årsmötet
vilande ärendena hölls den 6 mars
i klubblokalen å Götahallen. Un-
der ett ganska livligt deltagande
från medlemmarnas sida.

Första punkten å föredragnings-

listan var val av arbetsutskott för

reservlagen. Föregående år bestod
detta som bekant av 3 ledamöter
(samt en repr. för styrelsen). Med
de erfarenheter man gjort under det
förflutna arbetsåret och med tanke
på vilken börda, som pålagts F. S:s
styrelse i handhavandet av våra 16
ä 17 fotbollslag, ansågs emellertid,
av flera talare, att utskottet borde
utökas till 5 ledamöter, vilket även
vann mötets gillande.
Valda blevo: hrr Th. Mellberg, O.

Corneliusson, Viktor Hansson, E.
Svanborg och E. Suber. (Förutva-
rande intendenten, hr C. O. Johans-
son, hade undanbett sig återval).

Som styrelsens repr. ingick hr Lin-
de.  Konstituerande sammanträde
kommer med snaraste att hållas för
besättande av de olika posterna.

| Det är ingen sinekur F. 8. åtagit
sig. Utan tvärtom en uppgift, som
kräver både intresse och tid. Vi
hoppas våra fotbollsspelare på allt
sätt skola underlätta sektionens
verksamhet och därigenom bidraga
till befästandet av den goda sam-
manhållning och anda, som är en
förenings prydnad och styrka.

Till föreningens representanter
vid Riksförbundets årsmöte utsågos

hrr C. Linde och J. Rohtenberg.
Därmed voro huvudfrågorna av-

gjorda. Och en liten diskussion
uppstod angående anordnandet av

klubbfester. Vår värderade klubb-
mästare lovade därvid heligt, att
medlemmarna skulle få sitt lystmä-
te i denna punkt tillfredsställt!

Som framgår av notis i detta num-
mer har han heller inte legat på
latsidan: redan i slutet av inneva-
rande månad går den första av des-
saklubbaftnar av stapeln.
Då något annat ej stod på dag-

ordningen skiljdes man åt, var och
entill sitt. Förlåt en gammal utnött
fras! Men det kan inte hjälpas. ...

k. 5. har fått nja verksamhels-
grenar.

I Exercishuset har de senaste vec-
korna ett rörligt liv varit rådande.
Vära fria idrottsmän och fotbolls-
spelare hai ovanligt talrika skaror
begagnat sig av de tillfällen, som
bjudits dem för träning. Under trä-
naren Gilles imstruktion har även
(som "förut omnämnts i dessa spal-
ter) bedrivits gymnastik, och trup-
pen haroftast bestått av 30 man och

däröver.
Idrottssektionen igångsatte jäm-

väl poängtävlingar i hopp och kast,
indelade i tre klasser. Till dessa
tävlingar anslöto sig en stor del fot-
bollspelare, vilka visade, att även i

deras leder finnes anlag för annat
än bollkiekning.
Poängtävlingarna voro genomgå-

ende, d. v. s. alla deltagare fingo
poäng; efter varje tävling tillades
poängen från föregående gång och

den slutliga summan blev avgöran-

de för de tävlandes placering. Så-
lunda kunde en dålig kastare genom
bra placering i hopp, ändock kom-

matill en framstående ställning vid
tävlingarnes slut. I varje gren av
resp. höjd- och längdhopp samt kul-
stötning höllos tre tävlingar, och

slutresultaten blevo:

Seniorer:

. Ragn. Eriksson 14 p.

. Joel Rosell 16 p.

. Nils Andersson 37 p.

. Ernst Olsson 38 p.>
v
N
K

Juniorer:

. Å. Fagerlund 9 p.

. G. Fagerlund 20 p.
E. Andersson 29 p.CI

N
o

Nybörjare:

. A. Skårman 28 p.

Th. Stålfors 31 p.
- Ax. Gustafsson 36 p.W

N
H

Pekka.

Den fria idrottens

vårprogram.

Mars 25: I. K. Vikingens terränglöpning

(Johannelund).

April 17: I. F. Kamraternas terränglöp-

ning (Balders Hage?)

April 23: Distr.-mästersk. terränglöpning

(Balders Hage).

Maj 7: Sv. mästersk. terränglöpning

(Uppsala).

Maj 14: Göteborg Runt. (Heja I. I. K.!)

Maj 25: Kungsbackaloppet. (Heja Boy-

sen!!)

Maj 28: Svenska Dagbladets stafettlöp-

ning (Stockholm). .

Maj ?: Tourshaugs terränglöpning (Kris-

tiania; a dag, som ännu ej fastställts:

Heja ”Krullen?? & Co.!!!)

 

TEL::

 

S:t Eriks Källare
TORGGATAN 25.

Matsalen 3671.

Goda middagar och Soupéer.

Cafét 2275.
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hoppas få se de blå-vita färgerna
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son, hade undanbett sig återval).
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tävlingar anslöto sig en stor del fot-
bollspelare, vilka visade, att även i

deras leder finnes anlag för annat
än bollkiekning.
Poängtävlingarna voro genomgå-

ende, d. v. s. alla deltagare fingo
poäng; efter varje tävling tillades
poängen från föregående gång och

den slutliga summan blev avgöran-

de för de tävlandes placering. Så-
lunda kunde en dålig kastare genom
bra placering i hopp, ändock kom-

matill en framstående ställning vid
tävlingarnes slut. I varje gren av
resp. höjd- och längdhopp samt kul-
stötning höllos tre tävlingar, och

slutresultaten blevo:
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. Ragn. Eriksson 14 p.

. Joel Rosell 16 p.

. Nils Andersson 37 p.
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(Uppsala).

Maj 14: Göteborg Runt. (Heja I. I. K.!)

Maj 25: Kungsbackaloppet. (Heja Boy-

sen!!)

Maj 28: Svenska Dagbladets stafettlöp-

ning (Stockholm). .

Maj ?: Tourshaugs terränglöpning (Kris-

tiania; a dag, som ännu ej fastställts:

Heja ”Krullen?? & Co.!!!)
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De unga pojkarna hedrade sin
stad och fingo drawn (4—4) motsi-

nu betydligt kraftigare och större

motståndare. Där finns material att

ta” vara på!
Av de våra voro Kollberg, Gyring

och Holger Svensson med. V. I. F.
spelade hårt och kraftigt, men ofta
ojuste.
Revansch-matechen mot Elfsborg,

som lekte ”Göteborgs-kombinatio-
nen” i hågen, torkade in, eller kan-
sko rättare sagt regnade bort. Det
är en mörk punkt å en för övrigt
ljus tavla. Men nu har man ju 'ett
mål för ögonen att inrikta sig på, en
kommande tävlingssäsong. Då vi
hoppas få se de blå-vita färgerna
återigen värdigt företrädda i denna
Nordens speciella idrottslek.

Det ajournerade sam-
manträdet

för behandling av de från årsmötet
vilande ärendena hölls den 6 mars
i klubblokalen å Götahallen. Un-
der ett ganska livligt deltagande
från medlemmarnas sida.

Första punkten å föredragnings-

listan var val av arbetsutskott för

reservlagen. Föregående år bestod
detta som bekant av 3 ledamöter
(samt en repr. för styrelsen). Med
de erfarenheter man gjort under det
förflutna arbetsåret och med tanke
på vilken börda, som pålagts F. S:s
styrelse i handhavandet av våra 16
ä 17 fotbollslag, ansågs emellertid,
av flera talare, att utskottet borde
utökas till 5 ledamöter, vilket även
vann mötets gillande.
Valda blevo: hrr Th. Mellberg, O.

Corneliusson, Viktor Hansson, E.
Svanborg och E. Suber. (Förutva-
rande intendenten, hr C. O. Johans-
son, hade undanbett sig återval).

Som styrelsens repr. ingick hr Lin-
de.  Konstituerande sammanträde
kommer med snaraste att hållas för
besättande av de olika posterna.

| Det är ingen sinekur F. 8. åtagit
sig. Utan tvärtom en uppgift, som
kräver både intresse och tid. Vi
hoppas våra fotbollsspelare på allt
sätt skola underlätta sektionens
verksamhet och därigenom bidraga
till befästandet av den goda sam-
manhållning och anda, som är en
förenings prydnad och styrka.

Till föreningens representanter
vid Riksförbundets årsmöte utsågos

hrr C. Linde och J. Rohtenberg.
Därmed voro huvudfrågorna av-

gjorda. Och en liten diskussion
uppstod angående anordnandet av

klubbfester. Vår värderade klubb-
mästare lovade därvid heligt, att
medlemmarna skulle få sitt lystmä-
te i denna punkt tillfredsställt!

Som framgår av notis i detta num-
mer har han heller inte legat på
latsidan: redan i slutet av inneva-
rande månad går den första av des-
saklubbaftnar av stapeln.
Då något annat ej stod på dag-

ordningen skiljdes man åt, var och
entill sitt. Förlåt en gammal utnött
fras! Men det kan inte hjälpas. ...

k. 5. har fått nja verksamhels-
grenar.

I Exercishuset har de senaste vec-
korna ett rörligt liv varit rådande.
Vära fria idrottsmän och fotbolls-
spelare hai ovanligt talrika skaror
begagnat sig av de tillfällen, som
bjudits dem för träning. Under trä-
naren Gilles imstruktion har även
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stad och fingo drawn (4—4) motsi-

nu betydligt kraftigare och större

motståndare. Där finns material att

ta” vara på!
Av de våra voro Kollberg, Gyring

och Holger Svensson med. V. I. F.
spelade hårt och kraftigt, men ofta
ojuste.
Revansch-matechen mot Elfsborg,

som lekte ”Göteborgs-kombinatio-
nen” i hågen, torkade in, eller kan-
sko rättare sagt regnade bort. Det
är en mörk punkt å en för övrigt
ljus tavla. Men nu har man ju 'ett
mål för ögonen att inrikta sig på, en
kommande tävlingssäsong. Då vi
hoppas få se de blå-vita färgerna
återigen värdigt företrädda i denna
Nordens speciella idrottslek.

Det ajournerade sam-
manträdet

för behandling av de från årsmötet
vilande ärendena hölls den 6 mars
i klubblokalen å Götahallen. Un-
der ett ganska livligt deltagande
från medlemmarnas sida.

Första punkten å föredragnings-

listan var val av arbetsutskott för

reservlagen. Föregående år bestod
detta som bekant av 3 ledamöter
(samt en repr. för styrelsen). Med
de erfarenheter man gjort under det
förflutna arbetsåret och med tanke
på vilken börda, som pålagts F. S:s
styrelse i handhavandet av våra 16
ä 17 fotbollslag, ansågs emellertid,
av flera talare, att utskottet borde
utökas till 5 ledamöter, vilket även
vann mötets gillande.
Valda blevo: hrr Th. Mellberg, O.

Corneliusson, Viktor Hansson, E.
Svanborg och E. Suber. (Förutva-
rande intendenten, hr C. O. Johans-
son, hade undanbett sig återval).

Som styrelsens repr. ingick hr Lin-
de.  Konstituerande sammanträde
kommer med snaraste att hållas för
besättande av de olika posterna.

| Det är ingen sinekur F. 8. åtagit
sig. Utan tvärtom en uppgift, som
kräver både intresse och tid. Vi
hoppas våra fotbollsspelare på allt
sätt skola underlätta sektionens
verksamhet och därigenom bidraga
till befästandet av den goda sam-
manhållning och anda, som är en
förenings prydnad och styrka.

Till föreningens representanter
vid Riksförbundets årsmöte utsågos

hrr C. Linde och J. Rohtenberg.
Därmed voro huvudfrågorna av-

gjorda. Och en liten diskussion
uppstod angående anordnandet av

klubbfester. Vår värderade klubb-
mästare lovade därvid heligt, att
medlemmarna skulle få sitt lystmä-
te i denna punkt tillfredsställt!

Som framgår av notis i detta num-
mer har han heller inte legat på
latsidan: redan i slutet av inneva-
rande månad går den första av des-
saklubbaftnar av stapeln.
Då något annat ej stod på dag-

ordningen skiljdes man åt, var och
entill sitt. Förlåt en gammal utnött
fras! Men det kan inte hjälpas. ...

k. 5. har fått nja verksamhels-
grenar.

I Exercishuset har de senaste vec-
korna ett rörligt liv varit rådande.
Vära fria idrottsmän och fotbolls-
spelare hai ovanligt talrika skaror
begagnat sig av de tillfällen, som
bjudits dem för träning. Under trä-
naren Gilles imstruktion har även
(som "förut omnämnts i dessa spal-
ter) bedrivits gymnastik, och trup-
pen haroftast bestått av 30 man och

däröver.
Idrottssektionen igångsatte jäm-

väl poängtävlingar i hopp och kast,
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Göteborg runt.
En klingande fanfar för våra

löpare!

Det är nu bestämt att ”Göteborg
Runt” i år skall gå den 14 maj. Nu
gäller det att vara redo, då detsto-
ra slaget står, så att vi kunna hävda

vår löparära och försvara det ståt-
liga vandringspris, vi förra året
fingo den första inteckningen i!
Konkurrensen blir fruktansvärd!!

Örgryte kommer givetvis att sätta
till alla -klutar för att frånröva oss
segern. Pn vinst för dem betyder ju
också ett deltagande i Dagbladssta-
fetten. Huru gärna vi än skulle ön-
ska våra vänner i Örgryte denna
resa, måste vi ändock i första rum-
met tänka på vårt eget renommé,
och göra allt för att vinna. Mendet
är icke enbart Örgryte, som hotar
oss. Även de andra klubbarna i
Göteborg gå år från år framåt, och
en överraskning är icke alls uteslu-
ten. Sedan ha vi landsortslagen.
Elfsborg, Borås, har ju flera år pla-
cerat sig bland de främsta; och vem
vet, kanske det i är kommerlag från
ytterligare någon annan utombys

förening.
Alltså, den tid som föregår täv-

lingen, måste våra löpare använda
till förberedelse och träning. Och

använda den väl, ty den 14 maj sko-
la vi ha 32 vältränade och energiska
pojkar, som medall kraft skola käm-
på för att hemföra årets största
och värdefullaste seger (ur allmän-
idrotts-synpunkt) till Kamraterna.

G. W.

P.S.

Fotbollssektionens styrelse bör
också tillse, att vårt deltagande i
fotbollsspelareklassen blir så fram-
gångsrikt som möjligt. Aspiranter
finnes det gott om, och varför skola
vi icke även i denna klass göra vårt

bästa för föreningens färger? Sätt
i gång och utvälj mannar;”") låt dem
specialträna, så ofta tillfälle gives,
men plocka inte tillsammans laget
tävlingsdagen, utan nu!

D. S.

+) F. S. kommer med snaraste att taga
ett initiativ i denna fråga.

 

Red. anm,

ställt

GÖTEBORGS-KAMRATEN

När gamla ”fyran” gästade ”Värmeland Du sköna”,
Ett minne från pojkårens gyllene tid.

 

En bild från det första slaget.

Det är en svår uppgift, som red.
förelagt undertecknad, då den an-
modat mig att skriva om: ”Mitt
gladaste minne som fotbollsspela-
re”. Från första stund jag kom att
tillhöra Kamraterna (någon gång
under 1911), och tills dato, har jag

idel angenäma hågkomster.
Men tror säkert jag ”träffar hu.

vudet på spiken”, om jag påstår, att
de första åren och därmed samman-
hängande matcher och resor äro de,
som särskilt etsat sig in i merdvetan-
det. Det var på den tiden, då man
ännu gick i skolan, och alltså nade,

eller rättare sagt tog sig, mera tid
till fotbollsspel än nu. Och då ens
intresse för denna sport var på sin
höjdpunkt.
Detta skulle sålunda har:la om

den period jag tillbringade i och
slet för I. F. K:s 4:de lag — åren
1911—1913. Då var det icke så väl

för vår förening, vad till-
gångar och kontanta medel betrväffa.

Och vi ”småpojkar” fingo själva
skaffa oss allt, som hörtill en fot-

bollsspelares utrustning. Jag vill
1. o. m. minnas, att vi ibland måste

”gala” till fotbollar, till på köpet.
Det sparades emellertid på alla håll
och kanter på fickpengar; och var

det någon som inte kunde uppbringa
de behövliga slantarna, fanns det
alltid någon hjälpsam kamrat. Ja,
beträffande den dåvarande kapte-
nen för laget, Sven Hagberg (nume-
ra bosatt i Jönköping), är jag fullt

övertygad om, att han mer än en
gång fick träda hjälpande emellan.
Men så var han också den bäste kap-
ten underteeknad någonsin träffat,
och hade ett intresse försitt lag som

få.
Emellertid bidraga sådana här

små svårigheter till att ”svetsa
ihop” och hålla sammanett lag. Och
till slut hade styrelsen ett så stort
förtroendetill ”fyran”, att den be-
slöt sig för att sända oss ut på cen li-

 

 

TRÄVAROR
av alla slag, såsom Byggnadsplank, spånt. o. ospånt hyvlade
o. ohyvlade bräder, listverk o. snickerifuru, Snickerier
från egen verkstad, Emballagevirke, köpes förmånligast hos
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re”. Från första stund jag kom att
tillhöra Kamraterna (någon gång
under 1911), och tills dato, har jag

idel angenäma hågkomster.
Men tror säkert jag ”träffar hu.

vudet på spiken”, om jag påstår, att
de första åren och därmed samman-
hängande matcher och resor äro de,
som särskilt etsat sig in i merdvetan-
det. Det var på den tiden, då man
ännu gick i skolan, och alltså nade,

eller rättare sagt tog sig, mera tid
till fotbollsspel än nu. Och då ens
intresse för denna sport var på sin
höjdpunkt.
Detta skulle sålunda har:la om

den period jag tillbringade i och
slet för I. F. K:s 4:de lag — åren
1911—1913. Då var det icke så väl

för vår förening, vad till-
gångar och kontanta medel betrväffa.

Och vi ”småpojkar” fingo själva
skaffa oss allt, som hörtill en fot-

bollsspelares utrustning. Jag vill
1. o. m. minnas, att vi ibland måste

”gala” till fotbollar, till på köpet.
Det sparades emellertid på alla håll
och kanter på fickpengar; och var

det någon som inte kunde uppbringa
de behövliga slantarna, fanns det
alltid någon hjälpsam kamrat. Ja,
beträffande den dåvarande kapte-
nen för laget, Sven Hagberg (nume-
ra bosatt i Jönköping), är jag fullt

övertygad om, att han mer än en
gång fick träda hjälpande emellan.
Men så var han också den bäste kap-
ten underteeknad någonsin träffat,
och hade ett intresse försitt lag som

få.
Emellertid bidraga sådana här

små svårigheter till att ”svetsa
ihop” och hålla sammanett lag. Och
till slut hade styrelsen ett så stort
förtroendetill ”fyran”, att den be-
slöt sig för att sända oss ut på cen li-

 

 

TRÄVAROR
av alla slag, såsom Byggnadsplank, spånt. o. ospånt hyvlade
o. ohyvlade bräder, listverk o. snickerifuru, Snickerier
från egen verkstad, Emballagevirke, köpes förmånligast hos

NATHAN PERSSON.
TELEFONER: 2748, 8415, 9650, 1453, 2747. GÖTEBORG.   

Göteborg runt.
En klingande fanfar för våra

löpare!

Det är nu bestämt att ”Göteborg
Runt” i år skall gå den 14 maj. Nu
gäller det att vara redo, då detsto-
ra slaget står, så att vi kunna hävda

vår löparära och försvara det ståt-
liga vandringspris, vi förra året
fingo den första inteckningen i!
Konkurrensen blir fruktansvärd!!

Örgryte kommer givetvis att sätta
till alla -klutar för att frånröva oss
segern. Pn vinst för dem betyder ju
också ett deltagande i Dagbladssta-
fetten. Huru gärna vi än skulle ön-
ska våra vänner i Örgryte denna
resa, måste vi ändock i första rum-
met tänka på vårt eget renommé,
och göra allt för att vinna. Mendet
är icke enbart Örgryte, som hotar
oss. Även de andra klubbarna i
Göteborg gå år från år framåt, och
en överraskning är icke alls uteslu-
ten. Sedan ha vi landsortslagen.
Elfsborg, Borås, har ju flera år pla-
cerat sig bland de främsta; och vem
vet, kanske det i är kommerlag från
ytterligare någon annan utombys

förening.
Alltså, den tid som föregår täv-

lingen, måste våra löpare använda
till förberedelse och träning. Och

använda den väl, ty den 14 maj sko-
la vi ha 32 vältränade och energiska
pojkar, som medall kraft skola käm-
på för att hemföra årets största
och värdefullaste seger (ur allmän-
idrotts-synpunkt) till Kamraterna.

G. W.

P.S.

Fotbollssektionens styrelse bör
också tillse, att vårt deltagande i
fotbollsspelareklassen blir så fram-
gångsrikt som möjligt. Aspiranter
finnes det gott om, och varför skola
vi icke även i denna klass göra vårt

bästa för föreningens färger? Sätt
i gång och utvälj mannar;”") låt dem
specialträna, så ofta tillfälle gives,
men plocka inte tillsammans laget
tävlingsdagen, utan nu!

D. S.

+) F. S. kommer med snaraste att taga
ett initiativ i denna fråga.
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specialträna, så ofta tillfälle gives,
men plocka inte tillsammans laget
tävlingsdagen, utan nu!

D. S.

+) F. S. kommer med snaraste att taga
ett initiativ i denna fråga.
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En bild från det första slaget.

Det är en svår uppgift, som red.
förelagt undertecknad, då den an-
modat mig att skriva om: ”Mitt
gladaste minne som fotbollsspela-
re”. Från första stund jag kom att
tillhöra Kamraterna (någon gång
under 1911), och tills dato, har jag

idel angenäma hågkomster.
Men tror säkert jag ”träffar hu.

vudet på spiken”, om jag påstår, att
de första åren och därmed samman-
hängande matcher och resor äro de,
som särskilt etsat sig in i merdvetan-
det. Det var på den tiden, då man
ännu gick i skolan, och alltså nade,

eller rättare sagt tog sig, mera tid
till fotbollsspel än nu. Och då ens
intresse för denna sport var på sin
höjdpunkt.
Detta skulle sålunda har:la om

den period jag tillbringade i och
slet för I. F. K:s 4:de lag — åren
1911—1913. Då var det icke så väl

för vår förening, vad till-
gångar och kontanta medel betrväffa.

Och vi ”småpojkar” fingo själva
skaffa oss allt, som hörtill en fot-

bollsspelares utrustning. Jag vill
1. o. m. minnas, att vi ibland måste

”gala” till fotbollar, till på köpet.
Det sparades emellertid på alla håll
och kanter på fickpengar; och var

det någon som inte kunde uppbringa
de behövliga slantarna, fanns det
alltid någon hjälpsam kamrat. Ja,
beträffande den dåvarande kapte-
nen för laget, Sven Hagberg (nume-
ra bosatt i Jönköping), är jag fullt

övertygad om, att han mer än en
gång fick träda hjälpande emellan.
Men så var han också den bäste kap-
ten underteeknad någonsin träffat,
och hade ett intresse försitt lag som

få.
Emellertid bidraga sådana här

små svårigheter till att ”svetsa
ihop” och hålla sammanett lag. Och
till slut hade styrelsen ett så stort
förtroendetill ”fyran”, att den be-
slöt sig för att sända oss ut på cen li-
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Göteborg runt.
En klingande fanfar för våra

löpare!

Det är nu bestämt att ”Göteborg
Runt” i år skall gå den 14 maj. Nu
gäller det att vara redo, då detsto-
ra slaget står, så att vi kunna hävda

vår löparära och försvara det ståt-
liga vandringspris, vi förra året
fingo den första inteckningen i!
Konkurrensen blir fruktansvärd!!

Örgryte kommer givetvis att sätta
till alla -klutar för att frånröva oss
segern. Pn vinst för dem betyder ju
också ett deltagande i Dagbladssta-
fetten. Huru gärna vi än skulle ön-
ska våra vänner i Örgryte denna
resa, måste vi ändock i första rum-
met tänka på vårt eget renommé,
och göra allt för att vinna. Mendet
är icke enbart Örgryte, som hotar
oss. Även de andra klubbarna i
Göteborg gå år från år framåt, och
en överraskning är icke alls uteslu-
ten. Sedan ha vi landsortslagen.
Elfsborg, Borås, har ju flera år pla-
cerat sig bland de främsta; och vem
vet, kanske det i är kommerlag från
ytterligare någon annan utombys

förening.
Alltså, den tid som föregår täv-

lingen, måste våra löpare använda
till förberedelse och träning. Och

använda den väl, ty den 14 maj sko-
la vi ha 32 vältränade och energiska
pojkar, som medall kraft skola käm-
på för att hemföra årets största
och värdefullaste seger (ur allmän-
idrotts-synpunkt) till Kamraterna.

G. W.

P.S.
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ten turné (under pingsten) till Karl- uppstå angående våra skolbiljet- den vitt berömde ”Massa” Lindh,

sted. Detta inträffade visst anno ter.... känd slägg- och viktkastare.

1913, och om dennaresa vill jag be- Pingstdagen inbröt med vackert,

rätta litet.

Av den arravugerande klubben,

därvarande Kamratkrets, erbjödos

vi 3:dje klass resa fram ochtillbaka,

menskulle själva bekosta vårt uppe-
hälle de dagar vi vistades i ”byn”

Nu voro goda råd dyra. De flesta
pojkarna voro nämligen icke i såda-

na omständigheter, att de kunde be-

tala för mat och logi under några
dagar. Då var det Hagberg, som
räddade situationen. Han tågade
ned till Järnvägsstyrelsen, och hur
han språkade och gick an, fick han

löfte, att vi skulle få åka på skolbil-

. jett. Tv han uppgav, att vi allesam-
man voro skolpojkar, och att även

lärare skulle medfölja å vår resa!
På det viset lyckades han äntligen
pruta ned biljettpriset, så att om-

kring 5 kronor blev övertill var och
en, vilket ansågs böra räcka till för
uppehållet.

Nåväl, på pingstaftonen anträd-

des resan; och till dem, som icke
gingo 1 skolan, hade på annat håll
lånats skolmössor, så att tågbefälet

ej skulle kunna fatta några miss-
tenkar.") -— — — Följande yngling-
ar medföljde: Sven Rylander, Doug-
las Liljegren, Olle Uhlén, Tvar Sa-
posnikof, Tflenry Almén, MHarvid

Abrahamsson, Sven Hagberg, Erik
Uhlén, Thure Eriksson, Evald Engel-
ke, Rolf Borssén, och som reserv

Erik Eriksson, gemenligen ”Plåtis”
kallad. Bedaren, kassör Karlsson

(vilken även skulle agera lära-
re!...), infann sig dock ej. Vi
fingo alltså resa utan dennaviktiga

person. I förlitande på vår goda tur

och nådiga makters beskydd, att
konduktören icke skulle fråga efter
henom, då annars krångel lätt kunde

 

”) Jo, det var fina pojkar! S—8.

Knappt hade Olskroken passerats,
innan ”Snikof” tog fram sin res-
väskaoch delade ut cigaretter av sin
faders förråd. Och sedan fortskred
resan under mycken rökning och —
nmsik.-För det senare svarade Doug-
las, på ett femradigt dragspel. Med-

pasagerarna senterade musiken på
det högsta, och företogo även en in-
samling för spelmannen. Vilket för-
stärkte Liljegrens, och i viss mån
vår, ckonomi. Vid åtta-iiden på
kvällen voro vi äntligen vid resans

nål.

Vi stegade av tåget, men ingen
vänlig själ var oss till mötes, varför
vi på måfå vandrade uppåt gatan
från stationen. Komna ett styck:
från denna, tilltalades vi av en her-

re. Han presenterade sig ock fråga-
de oss, om vi voro ”Kamraterna”

Karlstadsborna hade dock haft der
uppfattningen, att det var 1:sta la:
get som skulle representera våra
färger. Följaktligen började vår
följeslagare höra sig för om Törn-
uvist, Fagrell, Svenson, m. fl. Men

då steg Hagberg fram och upplyste
honom om, att vi voro I. F. K. 4:de
lag, att vi ifråga om spelstyrka ej
lågo representationslaget efter. och
slutligen, att vi nog skulle visa de
goda innebyggarna 1 ”Solstaden”
huru verklig fotboll spelas! — —- —

Första kvällen kommo vi överens
om, att alla i god tid skulle krypa
till kojs. Men icke förty ”råkade”
”Fleming” och några till träffa på
cti par exemplar av ”det svacare
kärilet””, med påföljd, att en dans-

tillställning i all hast sattes igångi

en av sta'ns parker. Med Liljegren
som kapellmästare.
ställningen hade knappt tagit «iu
början, förrän en stor och kraftig

infann sig och körde iväg
(Nemesis vakar!) Det ver

pelis
dem ...
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men mycket varmtväder. Kl. 1 sick
matehen mot Karlstads-Kamraterna
av stapeln. Vi voro mycket över-
lägsna, och hade flera bollar inne i

hemmalagets mål. Vilka alla orätt-
vist och omotiverat bortdömdes av
domaren (som jag anta'r aldriz sctt

ordentligt fotbollsspel), och mat-
chen slöt 0—0.

På eftermiddagen arrangerade
våra värdar en utflykttill en större
holme i Vänern, kallad Tynäs, där
vi bjödos på förfriskningar och —
dans. Vår ”lärare”” och ledare kade
nu inträffat, men må först som sist

sägas ifrån, att han inte gjorde skäl
för den senare benämningen. Ty vi
fingo själva styra med allting. och
sågo sedan inte skymten av honom,
förrän han dagen därpå visade sig
för oss på hotellet. Vi hade dock

varit ute på äventyr litet var, så
myeket sömn blev det inte den nat-
ten.
Redan kl. 5 på morgonen väcktes

de i Morfei armar ljuvt slumrande.
Det var den alltid morgonpigge Al-
mån, som började sin dag med sym-
nastikövningar. Och Liljegron, vii-
ken ej ville vara sämre, lät höra nå:
ora dragspels-låtar.

Kl. 1 var det återigen mateh, nu
mot kombinerat platslag. Trots att
vi alla voro trötta och sömniga,

särskilt det senare, lyckades vi efter

ett mycket fint spel avfärda våra
motståndare med 2—0. Båda målen
e1ordes av Thure Eriksson.
Åskådarna voro överförtjusta och

hänförda av våra prestationer. Titt
litet bevis härpå: en av stadens fä-
der kom efter matchen och tackade
oss för det vackra spel, vi hade vi.
sat. Tänk om vi haft vårt ordinarie
lag, med ”Gobben”, Hjelm och Fri-
berg (vilka 1:sta laget lagt embargo
på, för sina matcher i Kristiania un-
der pingsten), då hade det nog inte

stannat vid 2—0! — — — —
Det var nu slut med vårvistelse i

den idylliska staden vid Vänerns
strand, och strax efter matchens slut

arträddes resan hem, under sedvan-

ligt stoj och glam.
Turnén blev för oss alla ett oför-

gätligt minne, och ännu i dag, när
några av den gamla ”fyrans” poj-
kar träffas, kommer alltid Karl-

stadsresan på tapeten, och hur ro-
ligt vi hade det då — i vår ungdoms
ljusa vår.

Rolf Borssén.
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(Nemesis vakar!) Det ver

pelis
dem ...
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men mycket varmtväder. Kl. 1 sick
matehen mot Karlstads-Kamraterna
av stapeln. Vi voro mycket över-
lägsna, och hade flera bollar inne i

hemmalagets mål. Vilka alla orätt-
vist och omotiverat bortdömdes av
domaren (som jag anta'r aldriz sctt

ordentligt fotbollsspel), och mat-
chen slöt 0—0.

På eftermiddagen arrangerade
våra värdar en utflykttill en större
holme i Vänern, kallad Tynäs, där
vi bjödos på förfriskningar och —
dans. Vår ”lärare”” och ledare kade
nu inträffat, men må först som sist

sägas ifrån, att han inte gjorde skäl
för den senare benämningen. Ty vi
fingo själva styra med allting. och
sågo sedan inte skymten av honom,
förrän han dagen därpå visade sig
för oss på hotellet. Vi hade dock

varit ute på äventyr litet var, så
myeket sömn blev det inte den nat-
ten.
Redan kl. 5 på morgonen väcktes

de i Morfei armar ljuvt slumrande.
Det var den alltid morgonpigge Al-
mån, som började sin dag med sym-
nastikövningar. Och Liljegron, vii-
ken ej ville vara sämre, lät höra nå:
ora dragspels-låtar.

Kl. 1 var det återigen mateh, nu
mot kombinerat platslag. Trots att
vi alla voro trötta och sömniga,

särskilt det senare, lyckades vi efter

ett mycket fint spel avfärda våra
motståndare med 2—0. Båda målen
e1ordes av Thure Eriksson.
Åskådarna voro överförtjusta och

hänförda av våra prestationer. Titt
litet bevis härpå: en av stadens fä-
der kom efter matchen och tackade
oss för det vackra spel, vi hade vi.
sat. Tänk om vi haft vårt ordinarie
lag, med ”Gobben”, Hjelm och Fri-
berg (vilka 1:sta laget lagt embargo
på, för sina matcher i Kristiania un-
der pingsten), då hade det nog inte

stannat vid 2—0! — — — —
Det var nu slut med vårvistelse i

den idylliska staden vid Vänerns
strand, och strax efter matchens slut

arträddes resan hem, under sedvan-

ligt stoj och glam.
Turnén blev för oss alla ett oför-

gätligt minne, och ännu i dag, när
några av den gamla ”fyrans” poj-
kar träffas, kommer alltid Karl-

stadsresan på tapeten, och hur ro-
ligt vi hade det då — i vår ungdoms
ljusa vår.

Rolf Borssén.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

5

ten turné (under pingsten) till Karl- uppstå angående våra skolbiljet- den vitt berömde ”Massa” Lindh,

sted. Detta inträffade visst anno ter.... känd slägg- och viktkastare.

1913, och om dennaresa vill jag be- Pingstdagen inbröt med vackert,

rätta litet.

Av den arravugerande klubben,

därvarande Kamratkrets, erbjödos

vi 3:dje klass resa fram ochtillbaka,

menskulle själva bekosta vårt uppe-
hälle de dagar vi vistades i ”byn”

Nu voro goda råd dyra. De flesta
pojkarna voro nämligen icke i såda-

na omständigheter, att de kunde be-

tala för mat och logi under några
dagar. Då var det Hagberg, som
räddade situationen. Han tågade
ned till Järnvägsstyrelsen, och hur
han språkade och gick an, fick han

löfte, att vi skulle få åka på skolbil-

. jett. Tv han uppgav, att vi allesam-
man voro skolpojkar, och att även

lärare skulle medfölja å vår resa!
På det viset lyckades han äntligen
pruta ned biljettpriset, så att om-

kring 5 kronor blev övertill var och
en, vilket ansågs böra räcka till för
uppehållet.

Nåväl, på pingstaftonen anträd-

des resan; och till dem, som icke
gingo 1 skolan, hade på annat håll
lånats skolmössor, så att tågbefälet

ej skulle kunna fatta några miss-
tenkar.") -— — — Följande yngling-
ar medföljde: Sven Rylander, Doug-
las Liljegren, Olle Uhlén, Tvar Sa-
posnikof, Tflenry Almén, MHarvid

Abrahamsson, Sven Hagberg, Erik
Uhlén, Thure Eriksson, Evald Engel-
ke, Rolf Borssén, och som reserv

Erik Eriksson, gemenligen ”Plåtis”
kallad. Bedaren, kassör Karlsson

(vilken även skulle agera lära-
re!...), infann sig dock ej. Vi
fingo alltså resa utan dennaviktiga

person. I förlitande på vår goda tur

och nådiga makters beskydd, att
konduktören icke skulle fråga efter
henom, då annars krångel lätt kunde

 

”) Jo, det var fina pojkar! S—8.

Knappt hade Olskroken passerats,
innan ”Snikof” tog fram sin res-
väskaoch delade ut cigaretter av sin
faders förråd. Och sedan fortskred
resan under mycken rökning och —
nmsik.-För det senare svarade Doug-
las, på ett femradigt dragspel. Med-

pasagerarna senterade musiken på
det högsta, och företogo även en in-
samling för spelmannen. Vilket för-
stärkte Liljegrens, och i viss mån
vår, ckonomi. Vid åtta-iiden på
kvällen voro vi äntligen vid resans

nål.

Vi stegade av tåget, men ingen
vänlig själ var oss till mötes, varför
vi på måfå vandrade uppåt gatan
från stationen. Komna ett styck:
från denna, tilltalades vi av en her-

re. Han presenterade sig ock fråga-
de oss, om vi voro ”Kamraterna”

Karlstadsborna hade dock haft der
uppfattningen, att det var 1:sta la:
get som skulle representera våra
färger. Följaktligen började vår
följeslagare höra sig för om Törn-
uvist, Fagrell, Svenson, m. fl. Men

då steg Hagberg fram och upplyste
honom om, att vi voro I. F. K. 4:de
lag, att vi ifråga om spelstyrka ej
lågo representationslaget efter. och
slutligen, att vi nog skulle visa de
goda innebyggarna 1 ”Solstaden”
huru verklig fotboll spelas! — —- —

Första kvällen kommo vi överens
om, att alla i god tid skulle krypa
till kojs. Men icke förty ”råkade”
”Fleming” och några till träffa på
cti par exemplar av ”det svacare
kärilet””, med påföljd, att en dans-

tillställning i all hast sattes igångi

en av sta'ns parker. Med Liljegren
som kapellmästare.
ställningen hade knappt tagit «iu
början, förrän en stor och kraftig

infann sig och körde iväg
(Nemesis vakar!) Det ver

pelis
dem ...
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men mycket varmtväder. Kl. 1 sick
matehen mot Karlstads-Kamraterna
av stapeln. Vi voro mycket över-
lägsna, och hade flera bollar inne i

hemmalagets mål. Vilka alla orätt-
vist och omotiverat bortdömdes av
domaren (som jag anta'r aldriz sctt

ordentligt fotbollsspel), och mat-
chen slöt 0—0.

På eftermiddagen arrangerade
våra värdar en utflykttill en större
holme i Vänern, kallad Tynäs, där
vi bjödos på förfriskningar och —
dans. Vår ”lärare”” och ledare kade
nu inträffat, men må först som sist

sägas ifrån, att han inte gjorde skäl
för den senare benämningen. Ty vi
fingo själva styra med allting. och
sågo sedan inte skymten av honom,
förrän han dagen därpå visade sig
för oss på hotellet. Vi hade dock

varit ute på äventyr litet var, så
myeket sömn blev det inte den nat-
ten.
Redan kl. 5 på morgonen väcktes

de i Morfei armar ljuvt slumrande.
Det var den alltid morgonpigge Al-
mån, som började sin dag med sym-
nastikövningar. Och Liljegron, vii-
ken ej ville vara sämre, lät höra nå:
ora dragspels-låtar.
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mot kombinerat platslag. Trots att
vi alla voro trötta och sömniga,

särskilt det senare, lyckades vi efter

ett mycket fint spel avfärda våra
motståndare med 2—0. Båda målen
e1ordes av Thure Eriksson.
Åskådarna voro överförtjusta och

hänförda av våra prestationer. Titt
litet bevis härpå: en av stadens fä-
der kom efter matchen och tackade
oss för det vackra spel, vi hade vi.
sat. Tänk om vi haft vårt ordinarie
lag, med ”Gobben”, Hjelm och Fri-
berg (vilka 1:sta laget lagt embargo
på, för sina matcher i Kristiania un-
der pingsten), då hade det nog inte

stannat vid 2—0! — — — —
Det var nu slut med vårvistelse i

den idylliska staden vid Vänerns
strand, och strax efter matchens slut

arträddes resan hem, under sedvan-

ligt stoj och glam.
Turnén blev för oss alla ett oför-

gätligt minne, och ännu i dag, när
några av den gamla ”fyrans” poj-
kar träffas, kommer alltid Karl-

stadsresan på tapeten, och hur ro-
ligt vi hade det då — i vår ungdoms
ljusa vår.

Rolf Borssén.
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lånats skolmössor, så att tågbefälet

ej skulle kunna fatta några miss-
tenkar.") -— — — Följande yngling-
ar medföljde: Sven Rylander, Doug-
las Liljegren, Olle Uhlén, Tvar Sa-
posnikof, Tflenry Almén, MHarvid

Abrahamsson, Sven Hagberg, Erik
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ke, Rolf Borssén, och som reserv

Erik Eriksson, gemenligen ”Plåtis”
kallad. Bedaren, kassör Karlsson
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och nådiga makters beskydd, att
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henom, då annars krångel lätt kunde
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Knappt hade Olskroken passerats,
innan ”Snikof” tog fram sin res-
väskaoch delade ut cigaretter av sin
faders förråd. Och sedan fortskred
resan under mycken rökning och —
nmsik.-För det senare svarade Doug-
las, på ett femradigt dragspel. Med-

pasagerarna senterade musiken på
det högsta, och företogo även en in-
samling för spelmannen. Vilket för-
stärkte Liljegrens, och i viss mån
vår, ckonomi. Vid åtta-iiden på
kvällen voro vi äntligen vid resans

nål.

Vi stegade av tåget, men ingen
vänlig själ var oss till mötes, varför
vi på måfå vandrade uppåt gatan
från stationen. Komna ett styck:
från denna, tilltalades vi av en her-

re. Han presenterade sig ock fråga-
de oss, om vi voro ”Kamraterna”

Karlstadsborna hade dock haft der
uppfattningen, att det var 1:sta la:
get som skulle representera våra
färger. Följaktligen började vår
följeslagare höra sig för om Törn-
uvist, Fagrell, Svenson, m. fl. Men

då steg Hagberg fram och upplyste
honom om, att vi voro I. F. K. 4:de
lag, att vi ifråga om spelstyrka ej
lågo representationslaget efter. och
slutligen, att vi nog skulle visa de
goda innebyggarna 1 ”Solstaden”
huru verklig fotboll spelas! — —- —

Första kvällen kommo vi överens
om, att alla i god tid skulle krypa
till kojs. Men icke förty ”råkade”
”Fleming” och några till träffa på
cti par exemplar av ”det svacare
kärilet””, med påföljd, att en dans-
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en av sta'ns parker. Med Liljegren
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ställningen hade knappt tagit «iu
början, förrän en stor och kraftig

infann sig och körde iväg
(Nemesis vakar!) Det ver

pelis
dem ...

 

 
COTNERRTNETA):

STÖRSTÅOCHMODERNASTE LAGER AV.
>GULD-ochESASASE

 

FedHK

  

Dencelebra +:11-'

men mycket varmtväder. Kl. 1 sick
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lägsna, och hade flera bollar inne i

hemmalagets mål. Vilka alla orätt-
vist och omotiverat bortdömdes av
domaren (som jag anta'r aldriz sctt

ordentligt fotbollsspel), och mat-
chen slöt 0—0.

På eftermiddagen arrangerade
våra värdar en utflykttill en större
holme i Vänern, kallad Tynäs, där
vi bjödos på förfriskningar och —
dans. Vår ”lärare”” och ledare kade
nu inträffat, men må först som sist

sägas ifrån, att han inte gjorde skäl
för den senare benämningen. Ty vi
fingo själva styra med allting. och
sågo sedan inte skymten av honom,
förrän han dagen därpå visade sig
för oss på hotellet. Vi hade dock

varit ute på äventyr litet var, så
myeket sömn blev det inte den nat-
ten.
Redan kl. 5 på morgonen väcktes

de i Morfei armar ljuvt slumrande.
Det var den alltid morgonpigge Al-
mån, som började sin dag med sym-
nastikövningar. Och Liljegron, vii-
ken ej ville vara sämre, lät höra nå:
ora dragspels-låtar.

Kl. 1 var det återigen mateh, nu
mot kombinerat platslag. Trots att
vi alla voro trötta och sömniga,

särskilt det senare, lyckades vi efter

ett mycket fint spel avfärda våra
motståndare med 2—0. Båda målen
e1ordes av Thure Eriksson.
Åskådarna voro överförtjusta och

hänförda av våra prestationer. Titt
litet bevis härpå: en av stadens fä-
der kom efter matchen och tackade
oss för det vackra spel, vi hade vi.
sat. Tänk om vi haft vårt ordinarie
lag, med ”Gobben”, Hjelm och Fri-
berg (vilka 1:sta laget lagt embargo
på, för sina matcher i Kristiania un-
der pingsten), då hade det nog inte

stannat vid 2—0! — — — —
Det var nu slut med vårvistelse i

den idylliska staden vid Vänerns
strand, och strax efter matchens slut

arträddes resan hem, under sedvan-

ligt stoj och glam.
Turnén blev för oss alla ett oför-

gätligt minne, och ännu i dag, när
några av den gamla ”fyrans” poj-
kar träffas, kommer alltid Karl-

stadsresan på tapeten, och hur ro-
ligt vi hade det då — i vår ungdoms
ljusa vår.
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det högsta, och företogo även en in-
samling för spelmannen. Vilket för-
stärkte Liljegrens, och i viss mån
vår, ckonomi. Vid åtta-iiden på
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Vi stegade av tåget, men ingen
vänlig själ var oss till mötes, varför
vi på måfå vandrade uppåt gatan
från stationen. Komna ett styck:
från denna, tilltalades vi av en her-
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särskilt det senare, lyckades vi efter
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lag, med ”Gobben”, Hjelm och Fri-
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strand, och strax efter matchens slut
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därvarande Kamratkrets, erbjödos

vi 3:dje klass resa fram ochtillbaka,

menskulle själva bekosta vårt uppe-
hälle de dagar vi vistades i ”byn”

Nu voro goda råd dyra. De flesta
pojkarna voro nämligen icke i såda-

na omständigheter, att de kunde be-

tala för mat och logi under några
dagar. Då var det Hagberg, som
räddade situationen. Han tågade
ned till Järnvägsstyrelsen, och hur
han språkade och gick an, fick han

löfte, att vi skulle få åka på skolbil-

. jett. Tv han uppgav, att vi allesam-
man voro skolpojkar, och att även

lärare skulle medfölja å vår resa!
På det viset lyckades han äntligen
pruta ned biljettpriset, så att om-

kring 5 kronor blev övertill var och
en, vilket ansågs böra räcka till för
uppehållet.

Nåväl, på pingstaftonen anträd-

des resan; och till dem, som icke
gingo 1 skolan, hade på annat håll
lånats skolmössor, så att tågbefälet

ej skulle kunna fatta några miss-
tenkar.") -— — — Följande yngling-
ar medföljde: Sven Rylander, Doug-
las Liljegren, Olle Uhlén, Tvar Sa-
posnikof, Tflenry Almén, MHarvid

Abrahamsson, Sven Hagberg, Erik
Uhlén, Thure Eriksson, Evald Engel-
ke, Rolf Borssén, och som reserv

Erik Eriksson, gemenligen ”Plåtis”
kallad. Bedaren, kassör Karlsson

(vilken även skulle agera lära-
re!...), infann sig dock ej. Vi
fingo alltså resa utan dennaviktiga

person. I förlitande på vår goda tur

och nådiga makters beskydd, att
konduktören icke skulle fråga efter
henom, då annars krångel lätt kunde

 

”) Jo, det var fina pojkar! S—8.

Knappt hade Olskroken passerats,
innan ”Snikof” tog fram sin res-
väskaoch delade ut cigaretter av sin
faders förråd. Och sedan fortskred
resan under mycken rökning och —
nmsik.-För det senare svarade Doug-
las, på ett femradigt dragspel. Med-

pasagerarna senterade musiken på
det högsta, och företogo även en in-
samling för spelmannen. Vilket för-
stärkte Liljegrens, och i viss mån
vår, ckonomi. Vid åtta-iiden på
kvällen voro vi äntligen vid resans

nål.

Vi stegade av tåget, men ingen
vänlig själ var oss till mötes, varför
vi på måfå vandrade uppåt gatan
från stationen. Komna ett styck:
från denna, tilltalades vi av en her-

re. Han presenterade sig ock fråga-
de oss, om vi voro ”Kamraterna”

Karlstadsborna hade dock haft der
uppfattningen, att det var 1:sta la:
get som skulle representera våra
färger. Följaktligen började vår
följeslagare höra sig för om Törn-
uvist, Fagrell, Svenson, m. fl. Men

då steg Hagberg fram och upplyste
honom om, att vi voro I. F. K. 4:de
lag, att vi ifråga om spelstyrka ej
lågo representationslaget efter. och
slutligen, att vi nog skulle visa de
goda innebyggarna 1 ”Solstaden”
huru verklig fotboll spelas! — —- —

Första kvällen kommo vi överens
om, att alla i god tid skulle krypa
till kojs. Men icke förty ”råkade”
”Fleming” och några till träffa på
cti par exemplar av ”det svacare
kärilet””, med påföljd, att en dans-

tillställning i all hast sattes igångi

en av sta'ns parker. Med Liljegren
som kapellmästare.
ställningen hade knappt tagit «iu
början, förrän en stor och kraftig

infann sig och körde iväg
(Nemesis vakar!) Det ver

pelis
dem ...
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men mycket varmtväder. Kl. 1 sick
matehen mot Karlstads-Kamraterna
av stapeln. Vi voro mycket över-
lägsna, och hade flera bollar inne i

hemmalagets mål. Vilka alla orätt-
vist och omotiverat bortdömdes av
domaren (som jag anta'r aldriz sctt

ordentligt fotbollsspel), och mat-
chen slöt 0—0.

På eftermiddagen arrangerade
våra värdar en utflykttill en större
holme i Vänern, kallad Tynäs, där
vi bjödos på förfriskningar och —
dans. Vår ”lärare”” och ledare kade
nu inträffat, men må först som sist

sägas ifrån, att han inte gjorde skäl
för den senare benämningen. Ty vi
fingo själva styra med allting. och
sågo sedan inte skymten av honom,
förrän han dagen därpå visade sig
för oss på hotellet. Vi hade dock

varit ute på äventyr litet var, så
myeket sömn blev det inte den nat-
ten.
Redan kl. 5 på morgonen väcktes

de i Morfei armar ljuvt slumrande.
Det var den alltid morgonpigge Al-
mån, som började sin dag med sym-
nastikövningar. Och Liljegron, vii-
ken ej ville vara sämre, lät höra nå:
ora dragspels-låtar.

Kl. 1 var det återigen mateh, nu
mot kombinerat platslag. Trots att
vi alla voro trötta och sömniga,

särskilt det senare, lyckades vi efter

ett mycket fint spel avfärda våra
motståndare med 2—0. Båda målen
e1ordes av Thure Eriksson.
Åskådarna voro överförtjusta och

hänförda av våra prestationer. Titt
litet bevis härpå: en av stadens fä-
der kom efter matchen och tackade
oss för det vackra spel, vi hade vi.
sat. Tänk om vi haft vårt ordinarie
lag, med ”Gobben”, Hjelm och Fri-
berg (vilka 1:sta laget lagt embargo
på, för sina matcher i Kristiania un-
der pingsten), då hade det nog inte

stannat vid 2—0! — — — —
Det var nu slut med vårvistelse i

den idylliska staden vid Vänerns
strand, och strax efter matchens slut

arträddes resan hem, under sedvan-

ligt stoj och glam.
Turnén blev för oss alla ett oför-

gätligt minne, och ännu i dag, när
några av den gamla ”fyrans” poj-
kar träffas, kommer alltid Karl-

stadsresan på tapeten, och hur ro-
ligt vi hade det då — i vår ungdoms
ljusa vår.

Rolf Borssén.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
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lag, att vi ifråga om spelstyrka ej
lågo representationslaget efter. och
slutligen, att vi nog skulle visa de
goda innebyggarna 1 ”Solstaden”
huru verklig fotboll spelas! — —- —

Första kvällen kommo vi överens
om, att alla i god tid skulle krypa
till kojs. Men icke förty ”råkade”
”Fleming” och några till träffa på
cti par exemplar av ”det svacare
kärilet””, med påföljd, att en dans-

tillställning i all hast sattes igångi

en av sta'ns parker. Med Liljegren
som kapellmästare.
ställningen hade knappt tagit «iu
början, förrän en stor och kraftig

infann sig och körde iväg
(Nemesis vakar!) Det ver

pelis
dem ...
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men mycket varmtväder. Kl. 1 sick
matehen mot Karlstads-Kamraterna
av stapeln. Vi voro mycket över-
lägsna, och hade flera bollar inne i

hemmalagets mål. Vilka alla orätt-
vist och omotiverat bortdömdes av
domaren (som jag anta'r aldriz sctt

ordentligt fotbollsspel), och mat-
chen slöt 0—0.

På eftermiddagen arrangerade
våra värdar en utflykttill en större
holme i Vänern, kallad Tynäs, där
vi bjödos på förfriskningar och —
dans. Vår ”lärare”” och ledare kade
nu inträffat, men må först som sist

sägas ifrån, att han inte gjorde skäl
för den senare benämningen. Ty vi
fingo själva styra med allting. och
sågo sedan inte skymten av honom,
förrän han dagen därpå visade sig
för oss på hotellet. Vi hade dock

varit ute på äventyr litet var, så
myeket sömn blev det inte den nat-
ten.
Redan kl. 5 på morgonen väcktes

de i Morfei armar ljuvt slumrande.
Det var den alltid morgonpigge Al-
mån, som började sin dag med sym-
nastikövningar. Och Liljegron, vii-
ken ej ville vara sämre, lät höra nå:
ora dragspels-låtar.

Kl. 1 var det återigen mateh, nu
mot kombinerat platslag. Trots att
vi alla voro trötta och sömniga,

särskilt det senare, lyckades vi efter

ett mycket fint spel avfärda våra
motståndare med 2—0. Båda målen
e1ordes av Thure Eriksson.
Åskådarna voro överförtjusta och

hänförda av våra prestationer. Titt
litet bevis härpå: en av stadens fä-
der kom efter matchen och tackade
oss för det vackra spel, vi hade vi.
sat. Tänk om vi haft vårt ordinarie
lag, med ”Gobben”, Hjelm och Fri-
berg (vilka 1:sta laget lagt embargo
på, för sina matcher i Kristiania un-
der pingsten), då hade det nog inte

stannat vid 2—0! — — — —
Det var nu slut med vårvistelse i

den idylliska staden vid Vänerns
strand, och strax efter matchens slut

arträddes resan hem, under sedvan-

ligt stoj och glam.
Turnén blev för oss alla ett oför-

gätligt minne, och ännu i dag, när
några av den gamla ”fyrans” poj-
kar träffas, kommer alltid Karl-

stadsresan på tapeten, och hur ro-
ligt vi hade det då — i vår ungdoms
ljusa vår.

Rolf Borssén.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

5
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1913, och om dennaresa vill jag be- Pingstdagen inbröt med vackert,

rätta litet.

Av den arravugerande klubben,

därvarande Kamratkrets, erbjödos

vi 3:dje klass resa fram ochtillbaka,

menskulle själva bekosta vårt uppe-
hälle de dagar vi vistades i ”byn”

Nu voro goda råd dyra. De flesta
pojkarna voro nämligen icke i såda-

na omständigheter, att de kunde be-

tala för mat och logi under några
dagar. Då var det Hagberg, som
räddade situationen. Han tågade
ned till Järnvägsstyrelsen, och hur
han språkade och gick an, fick han

löfte, att vi skulle få åka på skolbil-

. jett. Tv han uppgav, att vi allesam-
man voro skolpojkar, och att även

lärare skulle medfölja å vår resa!
På det viset lyckades han äntligen
pruta ned biljettpriset, så att om-

kring 5 kronor blev övertill var och
en, vilket ansågs böra räcka till för
uppehållet.

Nåväl, på pingstaftonen anträd-

des resan; och till dem, som icke
gingo 1 skolan, hade på annat håll
lånats skolmössor, så att tågbefälet

ej skulle kunna fatta några miss-
tenkar.") -— — — Följande yngling-
ar medföljde: Sven Rylander, Doug-
las Liljegren, Olle Uhlén, Tvar Sa-
posnikof, Tflenry Almén, MHarvid

Abrahamsson, Sven Hagberg, Erik
Uhlén, Thure Eriksson, Evald Engel-
ke, Rolf Borssén, och som reserv

Erik Eriksson, gemenligen ”Plåtis”
kallad. Bedaren, kassör Karlsson

(vilken även skulle agera lära-
re!...), infann sig dock ej. Vi
fingo alltså resa utan dennaviktiga

person. I förlitande på vår goda tur

och nådiga makters beskydd, att
konduktören icke skulle fråga efter
henom, då annars krångel lätt kunde

 

”) Jo, det var fina pojkar! S—8.
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innan ”Snikof” tog fram sin res-
väskaoch delade ut cigaretter av sin
faders förråd. Och sedan fortskred
resan under mycken rökning och —
nmsik.-För det senare svarade Doug-
las, på ett femradigt dragspel. Med-

pasagerarna senterade musiken på
det högsta, och företogo även en in-
samling för spelmannen. Vilket för-
stärkte Liljegrens, och i viss mån
vår, ckonomi. Vid åtta-iiden på
kvällen voro vi äntligen vid resans

nål.

Vi stegade av tåget, men ingen
vänlig själ var oss till mötes, varför
vi på måfå vandrade uppåt gatan
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från denna, tilltalades vi av en her-
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ligt vi hade det då — i vår ungdoms
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Rolf Borssén.
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[ en föregående artikel fästes

uppmärksamheten särskilt på vikten
av att spelarne genom motion och

lämplig inomhusträning söka bibe-
hälla sin kropp spänstig även under
den döda säsongen. Den tidpunkten
är nu snart inne, då man på allvar
kan börja träningen på bollen, och
det kommer då att visa sig, vilka
spelare som skött sig förståndigt un-
der vintern. Dessa bruka nämligen
redan från början ha stor uthållig-

het, vilket andra spelare behöva må-

nader med spel på bollen för att

uppnå.

Redan nu innan säsongen är öpp-
nad bör det erinras om en del all-
männa sanningar beträffande lag
och dess sammansättning. Det är
tydligt, att ett lags styrka till stor
del ligger i den förståelse den ena
spelaren har för den andre. I detta
sammanhang åsyftar jag icke den
vänskap och sympati, som spelare i

samma lag böra hysa för varandra,
utan kännedomen om varandras
spelsätt och de krav, som spelet stäl-
ler på de olika platserna. Ju mer

er. spelare prövat på olika platser i
laget, desto värdefullare är han i re-
gel. En sådan spelare vet av erfa-
renhet, hur han vill ha bollarna på
den eller den platsen och kan inrätta
sitt spel därefter.
En inner exempelvis, som prövat

på ytterplatsen, blir verkligt effek-
tiv, om han har förmågan att växla
om med sin ytter och sedan kan
utnyttja situationerna. Å andra si-
dan bör vyttern då givetvis kunna
konsten att dribbla och framför allt
skjuta. Växelspelet — vilket natur-
hetvis ieke behöver inskränkasig
till forwards — är ofantligt effek-

tivt och ger spelet en särskild tjus-
ning. Men förutsättningen för att
kunna genomföra det är att spelarna
känna varandra och äro hemmastad-

då på olika platser. Finnes denna
förutsättning, då finnes också möj-
ligheter att genomföra alla de tek-
niska finesser, som fotbollsspelet har
att bjuda på.
Men man måste helt naturligt ock-

så räkna med genomsnittsmaterialet.

Alla spelare kunna ju icke vara

lämpliga allrounds. Det finnes na-
turligtvis inga hinder för, att en
spelare kan vara sitt lags bästa man.

även om han icke kan spela på nå-

&on annan plats än just den han in-
nehar. Man får ieke generalisera

utan tänka på de individuella förut-

sättningarna hos spelarna. Ofta är

det för övrigt så, att en sådan spe-
lare vet att skapa de rätta situatio-
nerna för sina medspelare, även om

han själv icke skulle kunna utnytt-
ja dem. Det är därför av ofantligt
stor vikt att spelarna känna varan-

dras egenheter och tricks, förtjän-
ster och brister.

Det är svårt att bestämma de
krav, som måste ställas på en god

fotbollsspelare. Vad till en början
ferwardskedjan betväffar kan man
cmellertid fastslå, att huvudvillko-

ren äro snabbhet, vighet och kviek-

tänkthet. Den rent fysiska styrkan,
som måste finnas hos en back, är

däremot mindre nödvändig. En yt-
terspelare måste vara snabb, då det
oftast blir han, som genom hastiga

rusher får föra bollen ned mot mot-
ståndarnes mål. Tlan bör hålla sig
så långt ut mot sidolinjen som möj-
ligt för att utöka det område, som
motlagets backar skola bevaka.
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Deflesta ytterspelare hadet felet;
att de ovillkorligen skola förbi sista
backen, innan de eentra. Detta kan
endast rekommenderas om de ecna
forwardsmännen ieke hunnit ned, i
annat fall blir följden den, att det
fientliga försvaret hinner samla sig.
Centringen bör om möjligt göras ef-

ter marken. Försvaret arbetar lät-
tare med luftbollar, medan anfalls-
männen ha svårt att få någon or-
dentlig riktning på skotten. Detta
är några korta anmärkningar be
träffande ytterspelet. Senare komma
de övriga platserna i laget att be-
handlas och kompletteras med exem-
pel från mateher i den kommande
fotbollssäsongen.

A. Brody.

En träningspromenad.

Vår högt värderade medarbetare och

flygande”? korrespondent, döljer

sig under den hemlighetsfulla signaturen

””Söder””, har vid en av sina senaste

”"ilfärder”” uppfångat nedanstående lilla

ögonblicksbild. Det är ett kort, men lä-

rorikt kapitel, som formarsig till en sam-

vets- och hjärtefråga: Hur är det med den

sanna entusiasmen och kamratkänslan?

Som

Undertecknad var nyligen i laxar-
nas stad, och råkade bli inbjuden att
övervara Halmstad Bollklubbs års-
föst, somjust skulle gå av stapeln,

när jag tänkte resa därifrån. Natur-
ligtvis uppsköt jag avresan.

Bollklubben är en ung förening,
som på kort tid arbetat sig upp till
en av de främsta platserna bland
vår grannprovins” idrottsföreningar.
TI fotboll har den till och med lagt
beslag på distriktsmästerskapet två
år i följd, trots att de bl. a. haft att
kämpa mot ett så gott lag som Hal-
mias. Även allm. idrott och simning
ha tagits upp på programmet, med
framgång för bollklubbisterna. Till
större delen rekryteras föreningen
ur de arbetande klasserna, och man
kan därför förstå att klubben fått
lov själv ”sparka”” sig fram till den
plats, man nu intar. Med två mäs-.
terskap, som tecken på de elva
bästas (av de 400 medlemmarna)
energi och framåtanda.
Följande historia visar, vad för

slags folk klubben har, och kan även
få tjäna till uppbyggelse för sådana,
sem blivit av med den heliza. ung-

domliga hänförelsen.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Vår fotbollstränares råd och rön, ros och ris.
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En träningspromenad.

Vår högt värderade medarbetare och

flygande”? korrespondent, döljer

sig under den hemlighetsfulla signaturen

””Söder””, har vid en av sina senaste

”"ilfärder”” uppfångat nedanstående lilla

ögonblicksbild. Det är ett kort, men lä-

rorikt kapitel, som formarsig till en sam-

vets- och hjärtefråga: Hur är det med den

sanna entusiasmen och kamratkänslan?

Som

Undertecknad var nyligen i laxar-
nas stad, och råkade bli inbjuden att
övervara Halmstad Bollklubbs års-
föst, somjust skulle gå av stapeln,

när jag tänkte resa därifrån. Natur-
ligtvis uppsköt jag avresan.

Bollklubben är en ung förening,
som på kort tid arbetat sig upp till
en av de främsta platserna bland
vår grannprovins” idrottsföreningar.
TI fotboll har den till och med lagt
beslag på distriktsmästerskapet två
år i följd, trots att de bl. a. haft att
kämpa mot ett så gott lag som Hal-
mias. Även allm. idrott och simning
ha tagits upp på programmet, med
framgång för bollklubbisterna. Till
större delen rekryteras föreningen
ur de arbetande klasserna, och man
kan därför förstå att klubben fått
lov själv ”sparka”” sig fram till den
plats, man nu intar. Med två mäs-.
terskap, som tecken på de elva
bästas (av de 400 medlemmarna)
energi och framåtanda.
Följande historia visar, vad för

slags folk klubben har, och kan även
få tjäna till uppbyggelse för sådana,
sem blivit av med den heliza. ung-

domliga hänförelsen.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Vår fotbollstränares råd och rön, ros och ris.

[ en föregående artikel fästes

uppmärksamheten särskilt på vikten
av att spelarne genom motion och

lämplig inomhusträning söka bibe-
hälla sin kropp spänstig även under
den döda säsongen. Den tidpunkten
är nu snart inne, då man på allvar
kan börja träningen på bollen, och
det kommer då att visa sig, vilka
spelare som skött sig förståndigt un-
der vintern. Dessa bruka nämligen
redan från början ha stor uthållig-

het, vilket andra spelare behöva må-

nader med spel på bollen för att

uppnå.

Redan nu innan säsongen är öpp-
nad bör det erinras om en del all-
männa sanningar beträffande lag
och dess sammansättning. Det är
tydligt, att ett lags styrka till stor
del ligger i den förståelse den ena
spelaren har för den andre. I detta
sammanhang åsyftar jag icke den
vänskap och sympati, som spelare i

samma lag böra hysa för varandra,
utan kännedomen om varandras
spelsätt och de krav, som spelet stäl-
ler på de olika platserna. Ju mer

er. spelare prövat på olika platser i
laget, desto värdefullare är han i re-
gel. En sådan spelare vet av erfa-
renhet, hur han vill ha bollarna på
den eller den platsen och kan inrätta
sitt spel därefter.
En inner exempelvis, som prövat

på ytterplatsen, blir verkligt effek-
tiv, om han har förmågan att växla
om med sin ytter och sedan kan
utnyttja situationerna. Å andra si-
dan bör vyttern då givetvis kunna
konsten att dribbla och framför allt
skjuta. Växelspelet — vilket natur-
hetvis ieke behöver inskränkasig
till forwards — är ofantligt effek-

tivt och ger spelet en särskild tjus-
ning. Men förutsättningen för att
kunna genomföra det är att spelarna
känna varandra och äro hemmastad-

då på olika platser. Finnes denna
förutsättning, då finnes också möj-
ligheter att genomföra alla de tek-
niska finesser, som fotbollsspelet har
att bjuda på.
Men man måste helt naturligt ock-

så räkna med genomsnittsmaterialet.

Alla spelare kunna ju icke vara

lämpliga allrounds. Det finnes na-
turligtvis inga hinder för, att en
spelare kan vara sitt lags bästa man.

även om han icke kan spela på nå-

&on annan plats än just den han in-
nehar. Man får ieke generalisera

utan tänka på de individuella förut-

sättningarna hos spelarna. Ofta är

det för övrigt så, att en sådan spe-
lare vet att skapa de rätta situatio-
nerna för sina medspelare, även om

han själv icke skulle kunna utnytt-
ja dem. Det är därför av ofantligt
stor vikt att spelarna känna varan-

dras egenheter och tricks, förtjän-
ster och brister.

Det är svårt att bestämma de
krav, som måste ställas på en god

fotbollsspelare. Vad till en början
ferwardskedjan betväffar kan man
cmellertid fastslå, att huvudvillko-

ren äro snabbhet, vighet och kviek-

tänkthet. Den rent fysiska styrkan,
som måste finnas hos en back, är

däremot mindre nödvändig. En yt-
terspelare måste vara snabb, då det
oftast blir han, som genom hastiga

rusher får föra bollen ned mot mot-
ståndarnes mål. Tlan bör hålla sig
så långt ut mot sidolinjen som möj-
ligt för att utöka det område, som
motlagets backar skola bevaka.
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cmellertid fastslå, att huvudvillko-

ren äro snabbhet, vighet och kviek-

tänkthet. Den rent fysiska styrkan,
som måste finnas hos en back, är

däremot mindre nödvändig. En yt-
terspelare måste vara snabb, då det
oftast blir han, som genom hastiga

rusher får föra bollen ned mot mot-
ståndarnes mål. Tlan bör hålla sig
så långt ut mot sidolinjen som möj-
ligt för att utöka det område, som
motlagets backar skola bevaka.
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Deflesta ytterspelare hadet felet;
att de ovillkorligen skola förbi sista
backen, innan de eentra. Detta kan
endast rekommenderas om de ecna
forwardsmännen ieke hunnit ned, i
annat fall blir följden den, att det
fientliga försvaret hinner samla sig.
Centringen bör om möjligt göras ef-

ter marken. Försvaret arbetar lät-
tare med luftbollar, medan anfalls-
männen ha svårt att få någon or-
dentlig riktning på skotten. Detta
är några korta anmärkningar be
träffande ytterspelet. Senare komma
de övriga platserna i laget att be-
handlas och kompletteras med exem-
pel från mateher i den kommande
fotbollssäsongen.

A. Brody.

En träningspromenad.

Vår högt värderade medarbetare och

flygande”? korrespondent, döljer

sig under den hemlighetsfulla signaturen

””Söder””, har vid en av sina senaste

”"ilfärder”” uppfångat nedanstående lilla

ögonblicksbild. Det är ett kort, men lä-

rorikt kapitel, som formarsig till en sam-

vets- och hjärtefråga: Hur är det med den

sanna entusiasmen och kamratkänslan?

Som

Undertecknad var nyligen i laxar-
nas stad, och råkade bli inbjuden att
övervara Halmstad Bollklubbs års-
föst, somjust skulle gå av stapeln,

när jag tänkte resa därifrån. Natur-
ligtvis uppsköt jag avresan.

Bollklubben är en ung förening,
som på kort tid arbetat sig upp till
en av de främsta platserna bland
vår grannprovins” idrottsföreningar.
TI fotboll har den till och med lagt
beslag på distriktsmästerskapet två
år i följd, trots att de bl. a. haft att
kämpa mot ett så gott lag som Hal-
mias. Även allm. idrott och simning
ha tagits upp på programmet, med
framgång för bollklubbisterna. Till
större delen rekryteras föreningen
ur de arbetande klasserna, och man
kan därför förstå att klubben fått
lov själv ”sparka”” sig fram till den
plats, man nu intar. Med två mäs-.
terskap, som tecken på de elva
bästas (av de 400 medlemmarna)
energi och framåtanda.
Följande historia visar, vad för

slags folk klubben har, och kan även
få tjäna till uppbyggelse för sådana,
sem blivit av med den heliza. ung-

domliga hänförelsen.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Vår fotbollstränares råd och rön, ros och ris.

[ en föregående artikel fästes

uppmärksamheten särskilt på vikten
av att spelarne genom motion och

lämplig inomhusträning söka bibe-
hälla sin kropp spänstig även under
den döda säsongen. Den tidpunkten
är nu snart inne, då man på allvar
kan börja träningen på bollen, och
det kommer då att visa sig, vilka
spelare som skött sig förståndigt un-
der vintern. Dessa bruka nämligen
redan från början ha stor uthållig-

het, vilket andra spelare behöva må-

nader med spel på bollen för att

uppnå.

Redan nu innan säsongen är öpp-
nad bör det erinras om en del all-
männa sanningar beträffande lag
och dess sammansättning. Det är
tydligt, att ett lags styrka till stor
del ligger i den förståelse den ena
spelaren har för den andre. I detta
sammanhang åsyftar jag icke den
vänskap och sympati, som spelare i

samma lag böra hysa för varandra,
utan kännedomen om varandras
spelsätt och de krav, som spelet stäl-
ler på de olika platserna. Ju mer

er. spelare prövat på olika platser i
laget, desto värdefullare är han i re-
gel. En sådan spelare vet av erfa-
renhet, hur han vill ha bollarna på
den eller den platsen och kan inrätta
sitt spel därefter.
En inner exempelvis, som prövat

på ytterplatsen, blir verkligt effek-
tiv, om han har förmågan att växla
om med sin ytter och sedan kan
utnyttja situationerna. Å andra si-
dan bör vyttern då givetvis kunna
konsten att dribbla och framför allt
skjuta. Växelspelet — vilket natur-
hetvis ieke behöver inskränkasig
till forwards — är ofantligt effek-

tivt och ger spelet en särskild tjus-
ning. Men förutsättningen för att
kunna genomföra det är att spelarna
känna varandra och äro hemmastad-

då på olika platser. Finnes denna
förutsättning, då finnes också möj-
ligheter att genomföra alla de tek-
niska finesser, som fotbollsspelet har
att bjuda på.
Men man måste helt naturligt ock-

så räkna med genomsnittsmaterialet.

Alla spelare kunna ju icke vara

lämpliga allrounds. Det finnes na-
turligtvis inga hinder för, att en
spelare kan vara sitt lags bästa man.

även om han icke kan spela på nå-

&on annan plats än just den han in-
nehar. Man får ieke generalisera

utan tänka på de individuella förut-

sättningarna hos spelarna. Ofta är

det för övrigt så, att en sådan spe-
lare vet att skapa de rätta situatio-
nerna för sina medspelare, även om

han själv icke skulle kunna utnytt-
ja dem. Det är därför av ofantligt
stor vikt att spelarna känna varan-

dras egenheter och tricks, förtjän-
ster och brister.

Det är svårt att bestämma de
krav, som måste ställas på en god
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Som
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lov själv ”sparka”” sig fram till den
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bästas (av de 400 medlemmarna)
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GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

"Det är klart, att en förening, vars

medlemmartill största delen äro ar-
betare eller hantverkare, nu måste
ha många arbetslösa inom sina le-

der. Och det var därför en del, som

ej ansågo sig ha råd att bevista klub-
bens årsfäst.
Hör då, vad två pojkar hittade på

för att skaffa de erforderliga seki-
nerna.

I Söndrum, somligger en mil från
Halmstad, bo bönder, hederliza odal-

män, vilka hysa det största hat och
förakt för Bratten och goodtemmnic-
riet. I stället älska de lidelsefullt
petatis och säd, anrättade på det
sätt, som gör människan lycklig och

glad.
Detta visste våra två bollklubbarc

och räknade ut, att det måste finnas

ofantliga massor av tomflaskor i
Söndrum. De lånade en dragkärra
och gåvo sig iväg den långa, vår-
blöta, backiga vägen. Och anlände i
sinom tid i god kondition till områ-
det för flaskjakten.
Denna inbringade 400 ”lik”, soni

alla lades på kärran, varpå ”likfär.
den” ”anträddes. Det var säkert
inget lätt knog att draga den ”över-
lastade”) flaskkärran 12 kilometer,
på uppblötta vägar, backe upp och
backe ned. Men med tiden nåddes
staden; flaskorna såldes och delta-
gandet i årsfästen var säkrat.
När arbetet wundanstökats voro

pojkarna belåtna och — skrytsam-
ma. Det senare må man ju ej för-

tänka — — —. Slaka voro de då
visst inte! De kunde gott ha dragit
kärrantill Haparanda — om årsfäs-
ten hållits där, sade de.
Ha vi något Söndrum i närheten

av Göteborg?
Söder.

 

 

7) Oj, oj, oj!! S—8g.

Neddelande
Medlemmar, som äro i behov av

läkarevård, kunna vända sig till

D:r Turitz, Ö. Hamngatan 25,

vilken mot uppvisande av årskort

(1922) lämnar viss nedsättning å

gällande taxa.

 

Klubbafton

anordnas torsdagen den 30 mars i
klubblokalerna å Götahallen. Av-
giften blir högst 2 kr., men' aktiva
arbetslösa medlemmar skola bere-
das tillfälle utan kostnad övervara
den lockande tillställningen.
Ty att den blir något extra trev-

ligt våga vi förutspå, varom även

Zachrissons (klubbmästaren) hem-
lighetsfulla min bär vittne. Några
närmare detaljer törs vi inte blotta,
av respekt för nyssnämnde herres
fasta och bestämda vilja ....

x

En appell till — Styrelsen!

För den som under senare tid på

nära håll följt klubbarhetet har det
inte kunnat undgås, att styrelsen ej
visat fullt det intresse -för våra
idrottsmän man väntat och fordrar.
Hur har det 'egentligen varit vid
inomhusträningen? Jo, en eller två
av hrr styrelseledamöter ha infun-

nit sig. Det är allt. Och vid trä-

ning och tävling i det fria, när fot-

bollsspelare och löpare varit i rörel-
se? Samma förhållande.

Litet mera levande intresse alltså

för de aktiva utövarna! Det spor-

rar och eggar d em i en kanske oa-

nad grad.
Vi hoppas dessa rader uppfattas i

samma anda som de nedskrivits. Det
är ju inte fråga om något klander
mot styrelsens rent administrativa
verksamhet. Den har varit och är
alltjämt enbart hedrande och gag-
nande för föreningen. Men det
höves även något av ungdomlig hän-
förelse för idrotten av dess ledare
och målsmjin. Kan det ovan sagda
väcka den endast helt lätt slumran-
de ”gnistan”, då har denna ”ap-
pel” fyllt sitt ändamål.

I. F; Kamraternas styrelse 1922:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 13780,

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, hostad Små-

landsgatan 1, tel. 15242.

V. Sekr.: Gunnar Wahlgren, bostad Drott-

ninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, tel. 2986.

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Chalmersgatan 18, tel. 10639.

V. Kassör: Josef Holsner, bostad äÄng-

gårdsgatan 2, tel. 9104.

Adjungerad ledamot: Carl Linde, bostad

Svangatan 7, tel. 18399.

Suppleanter: Adolf Forsherg, bostad Ri-

såsgatan 20, tel. 13224,

Jacob Sehylander, bostad Albogatan 23,

tel. 3712.

hostad

EXPEDITIONER:

Östra Hamngatan 24, tel. 20456.

Ullevi, tel. 18456.

KAMRATSÄLLSKAPETS STYRELSE

1922:

Oräåf.: "Th. Waldenborg.

..Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.
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arbetslösa medlemmar skola bere-
das tillfälle utan kostnad övervara
den lockande tillställningen.
Ty att den blir något extra trev-

ligt våga vi förutspå, varom även

Zachrissons (klubbmästaren) hem-
lighetsfulla min bär vittne. Några
närmare detaljer törs vi inte blotta,
av respekt för nyssnämnde herres
fasta och bestämda vilja ....

x

En appell till — Styrelsen!

För den som under senare tid på

nära håll följt klubbarhetet har det
inte kunnat undgås, att styrelsen ej
visat fullt det intresse -för våra
idrottsmän man väntat och fordrar.
Hur har det 'egentligen varit vid
inomhusträningen? Jo, en eller två
av hrr styrelseledamöter ha infun-

nit sig. Det är allt. Och vid trä-

ning och tävling i det fria, när fot-

bollsspelare och löpare varit i rörel-
se? Samma förhållande.

Litet mera levande intresse alltså

för de aktiva utövarna! Det spor-

rar och eggar d em i en kanske oa-

nad grad.
Vi hoppas dessa rader uppfattas i

samma anda som de nedskrivits. Det
är ju inte fråga om något klander
mot styrelsens rent administrativa
verksamhet. Den har varit och är
alltjämt enbart hedrande och gag-
nande för föreningen. Men det
höves även något av ungdomlig hän-
förelse för idrotten av dess ledare
och målsmjin. Kan det ovan sagda
väcka den endast helt lätt slumran-
de ”gnistan”, då har denna ”ap-
pel” fyllt sitt ändamål.

I. F; Kamraternas styrelse 1922:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 13780,

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, hostad Små-

landsgatan 1, tel. 15242.

V. Sekr.: Gunnar Wahlgren, bostad Drott-

ninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, tel. 2986.

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Chalmersgatan 18, tel. 10639.

V. Kassör: Josef Holsner, bostad äÄng-

gårdsgatan 2, tel. 9104.

Adjungerad ledamot: Carl Linde, bostad

Svangatan 7, tel. 18399.

Suppleanter: Adolf Forsherg, bostad Ri-

såsgatan 20, tel. 13224,

Jacob Sehylander, bostad Albogatan 23,

tel. 3712.

hostad

EXPEDITIONER:

Östra Hamngatan 24, tel. 20456.

Ullevi, tel. 18456.

KAMRATSÄLLSKAPETS STYRELSE

1922:

Oräåf.: "Th. Waldenborg.

..Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.
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Medlemsbladet 1922 utsändes

endast till de medlemmar

som inbetalt årsavgiften.

Glöm ej årsavgiften!aa
    

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

"Det är klart, att en förening, vars

medlemmartill största delen äro ar-
betare eller hantverkare, nu måste
ha många arbetslösa inom sina le-

der. Och det var därför en del, som

ej ansågo sig ha råd att bevista klub-
bens årsfäst.
Hör då, vad två pojkar hittade på

för att skaffa de erforderliga seki-
nerna.

I Söndrum, somligger en mil från
Halmstad, bo bönder, hederliza odal-

män, vilka hysa det största hat och
förakt för Bratten och goodtemmnic-
riet. I stället älska de lidelsefullt
petatis och säd, anrättade på det
sätt, som gör människan lycklig och

glad.
Detta visste våra två bollklubbarc

och räknade ut, att det måste finnas

ofantliga massor av tomflaskor i
Söndrum. De lånade en dragkärra
och gåvo sig iväg den långa, vår-
blöta, backiga vägen. Och anlände i
sinom tid i god kondition till områ-
det för flaskjakten.
Denna inbringade 400 ”lik”, soni

alla lades på kärran, varpå ”likfär.
den” ”anträddes. Det var säkert
inget lätt knog att draga den ”över-
lastade”) flaskkärran 12 kilometer,
på uppblötta vägar, backe upp och
backe ned. Men med tiden nåddes
staden; flaskorna såldes och delta-
gandet i årsfästen var säkrat.
När arbetet wundanstökats voro

pojkarna belåtna och — skrytsam-
ma. Det senare må man ju ej för-

tänka — — —. Slaka voro de då
visst inte! De kunde gott ha dragit
kärrantill Haparanda — om årsfäs-
ten hållits där, sade de.
Ha vi något Söndrum i närheten

av Göteborg?
Söder.

 

 

7) Oj, oj, oj!! S—8g.
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nad grad.
Vi hoppas dessa rader uppfattas i

samma anda som de nedskrivits. Det
är ju inte fråga om något klander
mot styrelsens rent administrativa
verksamhet. Den har varit och är
alltjämt enbart hedrande och gag-
nande för föreningen. Men det
höves även något av ungdomlig hän-
förelse för idrotten av dess ledare
och målsmjin. Kan det ovan sagda
väcka den endast helt lätt slumran-
de ”gnistan”, då har denna ”ap-
pel” fyllt sitt ändamål.
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endast till de medlemmar

som inbetalt årsavgiften.

Glöm ej årsavgiften!aa
    

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

"Det är klart, att en förening, vars

medlemmartill största delen äro ar-
betare eller hantverkare, nu måste
ha många arbetslösa inom sina le-

der. Och det var därför en del, som

ej ansågo sig ha råd att bevista klub-
bens årsfäst.
Hör då, vad två pojkar hittade på

för att skaffa de erforderliga seki-
nerna.

I Söndrum, somligger en mil från
Halmstad, bo bönder, hederliza odal-

män, vilka hysa det största hat och
förakt för Bratten och goodtemmnic-
riet. I stället älska de lidelsefullt
petatis och säd, anrättade på det
sätt, som gör människan lycklig och

glad.
Detta visste våra två bollklubbarc

och räknade ut, att det måste finnas

ofantliga massor av tomflaskor i
Söndrum. De lånade en dragkärra
och gåvo sig iväg den långa, vår-
blöta, backiga vägen. Och anlände i
sinom tid i god kondition till områ-
det för flaskjakten.
Denna inbringade 400 ”lik”, soni

alla lades på kärran, varpå ”likfär.
den” ”anträddes. Det var säkert
inget lätt knog att draga den ”över-
lastade”) flaskkärran 12 kilometer,
på uppblötta vägar, backe upp och
backe ned. Men med tiden nåddes
staden; flaskorna såldes och delta-
gandet i årsfästen var säkrat.
När arbetet wundanstökats voro

pojkarna belåtna och — skrytsam-
ma. Det senare må man ju ej för-

tänka — — —. Slaka voro de då
visst inte! De kunde gott ha dragit
kärrantill Haparanda — om årsfäs-
ten hållits där, sade de.
Ha vi något Söndrum i närheten

av Göteborg?
Söder.

 

 

7) Oj, oj, oj!! S—8g.

Neddelande
Medlemmar, som äro i behov av

läkarevård, kunna vända sig till

D:r Turitz, Ö. Hamngatan 25,

vilken mot uppvisande av årskort

(1922) lämnar viss nedsättning å

gällande taxa.
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Ty att den blir något extra trev-

ligt våga vi förutspå, varom även

Zachrissons (klubbmästaren) hem-
lighetsfulla min bär vittne. Några
närmare detaljer törs vi inte blotta,
av respekt för nyssnämnde herres
fasta och bestämda vilja ....

x

En appell till — Styrelsen!

För den som under senare tid på
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inte kunnat undgås, att styrelsen ej
visat fullt det intresse -för våra
idrottsmän man väntat och fordrar.
Hur har det 'egentligen varit vid
inomhusträningen? Jo, en eller två
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höves även något av ungdomlig hän-
förelse för idrotten av dess ledare
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de ”gnistan”, då har denna ”ap-
pel” fyllt sitt ändamål.
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Ullevi, tel. 18456.

KAMRATSÄLLSKAPETS STYRELSE

1922:

Oräåf.: "Th. Waldenborg.

..Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.
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j NASAN
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Fotbollsäsongens inledning.
Med Kamratlaget på Skåne-turné.

Klockan 8 på fredagsmorgonen
der 24 mars samlades spelarna för
avresa. Blott Hjelm och Lund sak-
nades, men de kommo efter med
samma dags kvällståg i sällskap med
vår sekr. |
Ått vi voro ute i en ovanligt (?)

tidig (!) timma, märktes på den nå-
got tryckta stämning, som vilade
över sällskapet, och det blev först
efter några timmar litet gladare, se-
dan pojkarna åstadkommit ett av-
brott i kortspelet med smörgåsät-

ning. Det fattades heller inte min-
dre stationer, där det fanns tillgång

på kaffe och wienerbröd, och hur
det var, så hade stämningen hunnit
bliva storartad, när vi anlände till

Landskrona.
Hotell Bristol och stillheten i

Landskrona överraskade en smula
de storstadsvana fotbollsspelarna.
och efter kvällsmaten gav sig hela
laget ut på en kortare promenad.

Efter klockan 10 voro allihop i säng
och snarkadetill sig krafter för den
kommande dagens kamp.
D. v. s. alla snarkade inte genast.

Levin hade tandvärk, Herbert Karls-

son ont i huvudet och Svensson kla-
gade över en krånglande mage. Nå,
cet blev snart avhjälpt. Levin fick
tanddroppar och Karlsson aspirin-
pulver, medan Svensson hugnades
med litet soda-bicarbonat. Och så
hade sjuklingarna fått sina medika-:
menter.

Vår simulant Erik Andersson
kunde självfallet inte insomna förr-

än också han fåttsin dosis av läke-
medlen, men jag hade en dag senare
tillfälle
het och att hans påkomna ”sjuk-
dem” ej varannat än slugt hyck-
leri......
Vi hade strax efter ankomstentill

spelplatsen övertygat oss om, att
den nyfallna snön ej skulle verka så
störande på spelet, vilket emellertid
blev fallet, sedan den avlägsnats.
Och planen befanns hal och slintig,
då vi Marie Bebådelsedag (25 mars)
ställde upp mot

Landskrona B. & I. 8.

Jag hade räknat med ett överläg-
set spel från våra pjkars sida, men
det brast för mycket i samspelet, för
att ett verkligt gott resultat skulle
kunna uppnås. Och vi måste nöja
oss med en seger av 3—1. Målen:

Branting 1, ”Murren” 2. Våra spe-
lare äro i god form, men några
glömde, att samspel alltid är fördel-
aktigare för ett lag än egoistiska
försök till spel var försig.

Alla insågo också senare, att vi i
denna mateh med ett lugnt pass-
ningsspel hade kunnat segra med ett
stort antal mål, och lovade varandra

att nästa dag göra bot och bättring.
Efter middagen inbjödos vi av

den berömde brottaren Custaf Nils-
sontill en danslokal. En del av spe-
larna antogo också inbjudningen,
medan andra gingo till teatern.

Framemot 11-tiden voro alla i ho-

konstatera hans kärnfrisk-

tellet. Sömn till kl. 9 på söndags-
mergouen.

Efter en timmas resa från Lands-
krona anlände vi till Helsingborg.
Nu voro pojkarna i en bättre stäm-
ning än föregående dag. Efter en
påhälsning i ett konditori gingo vi

direkt till ”Olympia” för att mat-
eha mot

" Helsingborgs-Kamraterna.

Planen var där synbarligen bättre

än i Landskrona, men först då vi
kommo ut på spelplatsen, märkte vi,
att väglaget var halare än underfö-
regående dag. Uppställnimgen var
här liksom i Bröderna Dahls stad:
G. Wenzel, W. Lund, Henning
Svensson, BE. Levin, K. Törnqvist,
Karl Andersson, Sven Johansson, G.
Rydberg, H. Karlsson, E. Hjelm och

H. Branting.
Glädjande var, att våra spelare

denna gång ej glömde, att fotboll
spelas vackert och effektivt, endast
när varje man går ut på planen med
den föresatsen att spela oegennyt-
tigt. Det var ej motståndarnas

svaghet, som vid detta tillfälle gjor-
de lagets spel så utmärkt, utan ute-
slutande pojkarnas förnuftiga, osjäl-
viska samspel. Var och en fyllde
sin plikt på ett sådant sätt, att han
var tillfreds håde med sig själv och
sta partner. Målsiffrorna: 7—0 till

vår favör, tala ju f. ö. för sig själva.
Av dessa hade ”Murren” 4 på sitt
kento. Sven Johansson, Törnqvist

och Rydberg vardera 1.
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oss med en seger av 3—1. Målen:

Branting 1, ”Murren” 2. Våra spe-
lare äro i god form, men några
glömde, att samspel alltid är fördel-
aktigare för ett lag än egoistiska
försök till spel var försig.

Alla insågo också senare, att vi i
denna mateh med ett lugnt pass-
ningsspel hade kunnat segra med ett
stort antal mål, och lovade varandra

att nästa dag göra bot och bättring.
Efter middagen inbjödos vi av

den berömde brottaren Custaf Nils-
sontill en danslokal. En del av spe-
larna antogo också inbjudningen,
medan andra gingo till teatern.

Framemot 11-tiden voro alla i ho-

konstatera hans kärnfrisk-

tellet. Sömn till kl. 9 på söndags-
mergouen.

Efter en timmas resa från Lands-
krona anlände vi till Helsingborg.
Nu voro pojkarna i en bättre stäm-
ning än föregående dag. Efter en
påhälsning i ett konditori gingo vi

direkt till ”Olympia” för att mat-
eha mot

" Helsingborgs-Kamraterna.

Planen var där synbarligen bättre

än i Landskrona, men först då vi
kommo ut på spelplatsen, märkte vi,
att väglaget var halare än underfö-
regående dag. Uppställnimgen var
här liksom i Bröderna Dahls stad:
G. Wenzel, W. Lund, Henning
Svensson, BE. Levin, K. Törnqvist,
Karl Andersson, Sven Johansson, G.
Rydberg, H. Karlsson, E. Hjelm och

H. Branting.
Glädjande var, att våra spelare

denna gång ej glömde, att fotboll
spelas vackert och effektivt, endast
när varje man går ut på planen med
den föresatsen att spela oegennyt-
tigt. Det var ej motståndarnas

svaghet, som vid detta tillfälle gjor-
de lagets spel så utmärkt, utan ute-
slutande pojkarnas förnuftiga, osjäl-
viska samspel. Var och en fyllde
sin plikt på ett sådant sätt, att han
var tillfreds håde med sig själv och
sta partner. Målsiffrorna: 7—0 till

vår favör, tala ju f. ö. för sig själva.
Av dessa hade ”Murren” 4 på sitt
kento. Sven Johansson, Törnqvist

och Rydberg vardera 1.
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D. v. s. alla snarkade inte genast.

Levin hade tandvärk, Herbert Karls-

son ont i huvudet och Svensson kla-
gade över en krånglande mage. Nå,
cet blev snart avhjälpt. Levin fick
tanddroppar och Karlsson aspirin-
pulver, medan Svensson hugnades
med litet soda-bicarbonat. Och så
hade sjuklingarna fått sina medika-:
menter.

Vår simulant Erik Andersson
kunde självfallet inte insomna förr-
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het och att hans påkomna ”sjuk-
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Och planen befanns hal och slintig,
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hade sjuklingarna fått sina medika-:
menter.

Vår simulant Erik Andersson
kunde självfallet inte insomna förr-

än också han fåttsin dosis av läke-
medlen, men jag hade en dag senare
tillfälle
het och att hans påkomna ”sjuk-
dem” ej varannat än slugt hyck-
leri......
Vi hade strax efter ankomstentill

spelplatsen övertygat oss om, att
den nyfallna snön ej skulle verka så
störande på spelet, vilket emellertid
blev fallet, sedan den avlägsnats.
Och planen befanns hal och slintig,
då vi Marie Bebådelsedag (25 mars)
ställde upp mot

Landskrona B. & I. 8.

Jag hade räknat med ett överläg-
set spel från våra pjkars sida, men
det brast för mycket i samspelet, för
att ett verkligt gott resultat skulle
kunna uppnås. Och vi måste nöja
oss med en seger av 3—1. Målen:

Branting 1, ”Murren” 2. Våra spe-
lare äro i god form, men några
glömde, att samspel alltid är fördel-
aktigare för ett lag än egoistiska
försök till spel var försig.

Alla insågo också senare, att vi i
denna mateh med ett lugnt pass-
ningsspel hade kunnat segra med ett
stort antal mål, och lovade varandra

att nästa dag göra bot och bättring.
Efter middagen inbjödos vi av

den berömde brottaren Custaf Nils-
sontill en danslokal. En del av spe-
larna antogo också inbjudningen,
medan andra gingo till teatern.

Framemot 11-tiden voro alla i ho-

konstatera hans kärnfrisk-

tellet. Sömn till kl. 9 på söndags-
mergouen.

Efter en timmas resa från Lands-
krona anlände vi till Helsingborg.
Nu voro pojkarna i en bättre stäm-
ning än föregående dag. Efter en
påhälsning i ett konditori gingo vi

direkt till ”Olympia” för att mat-
eha mot

" Helsingborgs-Kamraterna.

Planen var där synbarligen bättre

än i Landskrona, men först då vi
kommo ut på spelplatsen, märkte vi,
att väglaget var halare än underfö-
regående dag. Uppställnimgen var
här liksom i Bröderna Dahls stad:
G. Wenzel, W. Lund, Henning
Svensson, BE. Levin, K. Törnqvist,
Karl Andersson, Sven Johansson, G.
Rydberg, H. Karlsson, E. Hjelm och

H. Branting.
Glädjande var, att våra spelare

denna gång ej glömde, att fotboll
spelas vackert och effektivt, endast
när varje man går ut på planen med
den föresatsen att spela oegennyt-
tigt. Det var ej motståndarnas

svaghet, som vid detta tillfälle gjor-
de lagets spel så utmärkt, utan ute-
slutande pojkarnas förnuftiga, osjäl-
viska samspel. Var och en fyllde
sin plikt på ett sådant sätt, att han
var tillfreds håde med sig själv och
sta partner. Målsiffrorna: 7—0 till

vår favör, tala ju f. ö. för sig själva.
Av dessa hade ”Murren” 4 på sitt
kento. Sven Johansson, Törnqvist

och Rydberg vardera 1.
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GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Fortsätta vi blott att arbeta på
den inslagna vägen, kommavi att få
uppleva många sådana framgångs-
rika dagar. Det goda resultatet den-
na gång var ingen tillfällighet, utan
jag hoppas, spelet alltid skall förbli-
va sådant, att var och en måste med-
giva, att det är I. F. K. Göteborg,
som presterar det bästa och finaste
fotbollspelet.

Tillfällen härtill komma vi att få
nog, men det måste tränas flitigt, så
att vi kunna avhjälpa småfelen och
framgent beträda fotbollsbanan i en
alli bättre kondition.
Jag skulle bliva den lyckligaste

mannen i Göteborg, om våra pojkar
blott ville arbeta så, som jag instru-
erar dem.

Till slut får jag tacka spelarna för
deras sportmannamässiga uppföran-

de.
Alexander Brody.

Träningsmatcher.

spelades den 12 och 19 mars å Karl
Jchans Torg, somett litet förspel till
Skåne-turnén. I den första av dessa

matcher hade vi fått

Velox

till motståndare. Den ganska under-

hållande 6N0-min.-kampen slöt med en
2—21-seger för de våra.

I vår andra dust tjänstgjorde

Vikingen

som ”sparring-partner”. Och nu
noterades vinstsiffrorna: 10—2. Re-
dan nu kunde konstateras lagets re-
lativt goda form och kombinations-

spelet lovade en hel del.
Spelare: Wenzel, Lund, Henning

Svensson, Levin, Törnqvist, Karl

Andersson, Sven Johansson, Ryd-
berg, Herbert Karlsson, Hjelm och
Branting. Mot ”Velox” gick dock
Sandström v. y.

Till denna kategori (se rubr.) tor-

de man även kunna hänföra ”Komb.
Gyttjebads- och Fotbollsmatchen”” i
gamla Balders Hage den 2 april, då
vi mötte |

Örgryte.

Åtminstone taga vi oss friheten be-
trukta densamma ur humoristisk

synpunkt. Ty den bjöd på en hel del .
rauntrande poänger. För att emel-
lertid hålla oss till sak, så visade vå-
ra pojkar ett, i betraktande av års-
tiden och den bedrövliga planen,
verkligt gott spel. Samspelet och
kentakten mellan forwards och halv-
backar blir bättre för varje match
(er följd av Brodys instruktioner),
något varpå hela laget vinner.

Resultatet blev en seger för de
blå-vita med 4—2. Första halvlekens
3-—-0-ledning styrde ”Murren”” (2)

och Rydberg (1) om. Vårt 4:de mål
hjälptes Sven Johansson och hans

-namne i Öismålet (Örgryte saknade
Zender och Alb. Andersson) åt att
få in. Under det de röd-blå reduce-
rade. I de senares leder återfanns
Harry Magnusson, den ”flygande”
yttern, ”Cairos” partner i en mång-
feld stads- och federationsmateher
m. m. Han visade en del av sitt
forna spel, och är ett avgjort plus
för våra gamla konkurrenters kedja.
Vår uppställning var: Wenzel,

Lund, Svensson, Levin, Törnqvist,
Karl Andersson, Sven Johansson,
Eydberg, H. Karlsson, Hjelm, Bran-
ting.

Eftertryck av i »Göteborgs-
Kamraten»> förekommande ar-
tiklar och notiser förbjudes.

 

 

TRÄVAROR
av alla slag, såsom Byggnadsplank, spånt. o. ospånt. hyvlade

och ohyvlade Bräder, Listverk och Snickerifuru, Snickerier

från egen verkstad, Emballagevirke, köpes förmånligast hos

NATHAN PERSSON.
TELEFONER: 2748, 8415, 9650, 1453, 2747. GÖTEBORG   

Fotbollsutskottet. .

Den tillsatta kommittén för re-
servlagen har i dagarna konstitu-
erat sig sålunda: =.
Ordförande: Th. Mellberg.
Sckreterare: E. Svanborg.
Titendent: O. Corneliusson.
Utan funktion: BE. Suber och Viktor
Hanson.
Dessa personer komma alltså att

tjänstgöra som arbetsutskott. Själv-
skrivna ledamöter äro dessutom
samtliga reservlagens kaptener.

Vid sektionens sammanträde den
5 april beslöts att till deltagande i
Göteborgs-serien (vartill anmäl-
ningstiden utgick den 8 d:s) anmäla

B-laget (klass I), III :dje och IV:de

sceniorlagen (klass II och III resp.) :

samt Juniorlag I och II i 1:sta resp.
2:dra Juniorklassen.
Ansträngningar skola göras att så

vilt möjligt få matcherna förlagda
till Ullevi, men våraspelare få givet-
vis finna sig i att spela även på an-
dra planer. Ullevi är ju i år den en-
da. spelbara banan och kommer un-
de: sådana omständigheter och sär-
skilt i betraktande av de internatio-
nella förbindelsernas återknytande
att bliva ytterligt anlitad. Å andra
sidan har ju Göteborgs Fotbollsför-
bund genom att TIleden tages i an-
språk för Jubileumsutställningen och
Walhalla för Exportutställningen
(Gudsigne alla dessa utställningar!)
kommit i en prekär situation. För
at: kunna genomföra spelprogram-
met måste man i stor utsträckning
söka sig till spelplatser i utkanterna
av staden, såsom. Karl Johans Torg,
Cröna Vallen m. fl. Vi hoppas att
åtminstone inte våra pojkar skola
göra Förbundets arbete tyngre ge-
nom knot och missnöje över de svå-
righeter, som kunna resa sig.
Vid nyssnämnda sammanträde be-

stämdes ävenledes, att föreningen
skall representeras i det av G. F. F.
utlysta Distr.-mästerskapet i fotboll
för Juniorer. Denna tävling, som är
ny för Göteborgs vidkommande,
skall äga rum i Juli månad, och
skola vi återkomma härom längre
fram. Redan »u uppmana vi dock
våra juniorspelare att träna med
allvar och energi. Släpp inte detta
mål ur sikte!
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TRÄVAROR
av alla slag, såsom Byggnadsplank, spånt. o. ospånt. hyvlade

och ohyvlade Bräder, Listverk och Snickerifuru, Snickerier

från egen verkstad, Emballagevirke, köpes förmånligast hos

NATHAN PERSSON.
TELEFONER: 2748, 8415, 9650, 1453, 2747. GÖTEBORG   

Fotbollsutskottet. .

Den tillsatta kommittén för re-
servlagen har i dagarna konstitu-
erat sig sålunda: =.
Ordförande: Th. Mellberg.
Sckreterare: E. Svanborg.
Titendent: O. Corneliusson.
Utan funktion: BE. Suber och Viktor
Hanson.
Dessa personer komma alltså att

tjänstgöra som arbetsutskott. Själv-
skrivna ledamöter äro dessutom
samtliga reservlagens kaptener.

Vid sektionens sammanträde den
5 april beslöts att till deltagande i
Göteborgs-serien (vartill anmäl-
ningstiden utgick den 8 d:s) anmäla

B-laget (klass I), III :dje och IV:de

sceniorlagen (klass II och III resp.) :

samt Juniorlag I och II i 1:sta resp.
2:dra Juniorklassen.
Ansträngningar skola göras att så

vilt möjligt få matcherna förlagda
till Ullevi, men våraspelare få givet-
vis finna sig i att spela även på an-
dra planer. Ullevi är ju i år den en-
da. spelbara banan och kommer un-
de: sådana omständigheter och sär-
skilt i betraktande av de internatio-
nella förbindelsernas återknytande
att bliva ytterligt anlitad. Å andra
sidan har ju Göteborgs Fotbollsför-
bund genom att TIleden tages i an-
språk för Jubileumsutställningen och
Walhalla för Exportutställningen
(Gudsigne alla dessa utställningar!)
kommit i en prekär situation. För
at: kunna genomföra spelprogram-
met måste man i stor utsträckning
söka sig till spelplatser i utkanterna
av staden, såsom. Karl Johans Torg,
Cröna Vallen m. fl. Vi hoppas att
åtminstone inte våra pojkar skola
göra Förbundets arbete tyngre ge-
nom knot och missnöje över de svå-
righeter, som kunna resa sig.
Vid nyssnämnda sammanträde be-

stämdes ävenledes, att föreningen
skall representeras i det av G. F. F.
utlysta Distr.-mästerskapet i fotboll
för Juniorer. Denna tävling, som är
ny för Göteborgs vidkommande,
skall äga rum i Juli månad, och
skola vi återkomma härom längre
fram. Redan »u uppmana vi dock
våra juniorspelare att träna med
allvar och energi. Släpp inte detta
mål ur sikte!

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Fortsätta vi blott att arbeta på
den inslagna vägen, kommavi att få
uppleva många sådana framgångs-
rika dagar. Det goda resultatet den-
na gång var ingen tillfällighet, utan
jag hoppas, spelet alltid skall förbli-
va sådant, att var och en måste med-
giva, att det är I. F. K. Göteborg,
som presterar det bästa och finaste
fotbollspelet.

Tillfällen härtill komma vi att få
nog, men det måste tränas flitigt, så
att vi kunna avhjälpa småfelen och
framgent beträda fotbollsbanan i en
alli bättre kondition.
Jag skulle bliva den lyckligaste

mannen i Göteborg, om våra pojkar
blott ville arbeta så, som jag instru-
erar dem.

Till slut får jag tacka spelarna för
deras sportmannamässiga uppföran-

de.
Alexander Brody.

Träningsmatcher.

spelades den 12 och 19 mars å Karl
Jchans Torg, somett litet förspel till
Skåne-turnén. I den första av dessa

matcher hade vi fått

Velox

till motståndare. Den ganska under-

hållande 6N0-min.-kampen slöt med en
2—21-seger för de våra.

I vår andra dust tjänstgjorde

Vikingen

som ”sparring-partner”. Och nu
noterades vinstsiffrorna: 10—2. Re-
dan nu kunde konstateras lagets re-
lativt goda form och kombinations-

spelet lovade en hel del.
Spelare: Wenzel, Lund, Henning

Svensson, Levin, Törnqvist, Karl

Andersson, Sven Johansson, Ryd-
berg, Herbert Karlsson, Hjelm och
Branting. Mot ”Velox” gick dock
Sandström v. y.

Till denna kategori (se rubr.) tor-

de man även kunna hänföra ”Komb.
Gyttjebads- och Fotbollsmatchen”” i
gamla Balders Hage den 2 april, då
vi mötte |

Örgryte.

Åtminstone taga vi oss friheten be-
trukta densamma ur humoristisk

synpunkt. Ty den bjöd på en hel del .
rauntrande poänger. För att emel-
lertid hålla oss till sak, så visade vå-
ra pojkar ett, i betraktande av års-
tiden och den bedrövliga planen,
verkligt gott spel. Samspelet och
kentakten mellan forwards och halv-
backar blir bättre för varje match
(er följd av Brodys instruktioner),
något varpå hela laget vinner.

Resultatet blev en seger för de
blå-vita med 4—2. Första halvlekens
3-—-0-ledning styrde ”Murren”” (2)

och Rydberg (1) om. Vårt 4:de mål
hjälptes Sven Johansson och hans

-namne i Öismålet (Örgryte saknade
Zender och Alb. Andersson) åt att
få in. Under det de röd-blå reduce-
rade. I de senares leder återfanns
Harry Magnusson, den ”flygande”
yttern, ”Cairos” partner i en mång-
feld stads- och federationsmateher
m. m. Han visade en del av sitt
forna spel, och är ett avgjort plus
för våra gamla konkurrenters kedja.
Vår uppställning var: Wenzel,

Lund, Svensson, Levin, Törnqvist,
Karl Andersson, Sven Johansson,
Eydberg, H. Karlsson, Hjelm, Bran-
ting.
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-namne i Öismålet (Örgryte saknade
Zender och Alb. Andersson) åt att
få in. Under det de röd-blå reduce-
rade. I de senares leder återfanns
Harry Magnusson, den ”flygande”
yttern, ”Cairos” partner i en mång-
feld stads- och federationsmateher
m. m. Han visade en del av sitt
forna spel, och är ett avgjort plus
för våra gamla konkurrenters kedja.
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TRÄVAROR
av alla slag, såsom Byggnadsplank, spånt. o. ospånt. hyvlade

och ohyvlade Bräder, Listverk och Snickerifuru, Snickerier

från egen verkstad, Emballagevirke, köpes förmånligast hos

NATHAN PERSSON.
TELEFONER: 2748, 8415, 9650, 1453, 2747. GÖTEBORG   

Fotbollsutskottet. .

Den tillsatta kommittén för re-
servlagen har i dagarna konstitu-
erat sig sålunda: =.
Ordförande: Th. Mellberg.
Sckreterare: E. Svanborg.
Titendent: O. Corneliusson.
Utan funktion: BE. Suber och Viktor
Hanson.
Dessa personer komma alltså att

tjänstgöra som arbetsutskott. Själv-
skrivna ledamöter äro dessutom
samtliga reservlagens kaptener.

Vid sektionens sammanträde den
5 april beslöts att till deltagande i
Göteborgs-serien (vartill anmäl-
ningstiden utgick den 8 d:s) anmäla

B-laget (klass I), III :dje och IV:de

sceniorlagen (klass II och III resp.) :

samt Juniorlag I och II i 1:sta resp.
2:dra Juniorklassen.
Ansträngningar skola göras att så

vilt möjligt få matcherna förlagda
till Ullevi, men våraspelare få givet-
vis finna sig i att spela även på an-
dra planer. Ullevi är ju i år den en-
da. spelbara banan och kommer un-
de: sådana omständigheter och sär-
skilt i betraktande av de internatio-
nella förbindelsernas återknytande
att bliva ytterligt anlitad. Å andra
sidan har ju Göteborgs Fotbollsför-
bund genom att TIleden tages i an-
språk för Jubileumsutställningen och
Walhalla för Exportutställningen
(Gudsigne alla dessa utställningar!)
kommit i en prekär situation. För
at: kunna genomföra spelprogram-
met måste man i stor utsträckning
söka sig till spelplatser i utkanterna
av staden, såsom. Karl Johans Torg,
Cröna Vallen m. fl. Vi hoppas att
åtminstone inte våra pojkar skola
göra Förbundets arbete tyngre ge-
nom knot och missnöje över de svå-
righeter, som kunna resa sig.
Vid nyssnämnda sammanträde be-

stämdes ävenledes, att föreningen
skall representeras i det av G. F. F.
utlysta Distr.-mästerskapet i fotboll
för Juniorer. Denna tävling, som är
ny för Göteborgs vidkommande,
skall äga rum i Juli månad, och
skola vi återkomma härom längre
fram. Redan »u uppmana vi dock
våra juniorspelare att träna med
allvar och energi. Släpp inte detta
mål ur sikte!

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Fortsätta vi blott att arbeta på
den inslagna vägen, kommavi att få
uppleva många sådana framgångs-
rika dagar. Det goda resultatet den-
na gång var ingen tillfällighet, utan
jag hoppas, spelet alltid skall förbli-
va sådant, att var och en måste med-
giva, att det är I. F. K. Göteborg,
som presterar det bästa och finaste
fotbollspelet.

Tillfällen härtill komma vi att få
nog, men det måste tränas flitigt, så
att vi kunna avhjälpa småfelen och
framgent beträda fotbollsbanan i en
alli bättre kondition.
Jag skulle bliva den lyckligaste

mannen i Göteborg, om våra pojkar
blott ville arbeta så, som jag instru-
erar dem.

Till slut får jag tacka spelarna för
deras sportmannamässiga uppföran-

de.
Alexander Brody.

Träningsmatcher.

spelades den 12 och 19 mars å Karl
Jchans Torg, somett litet förspel till
Skåne-turnén. I den första av dessa

matcher hade vi fått

Velox

till motståndare. Den ganska under-

hållande 6N0-min.-kampen slöt med en
2—21-seger för de våra.

I vår andra dust tjänstgjorde

Vikingen

som ”sparring-partner”. Och nu
noterades vinstsiffrorna: 10—2. Re-
dan nu kunde konstateras lagets re-
lativt goda form och kombinations-

spelet lovade en hel del.
Spelare: Wenzel, Lund, Henning

Svensson, Levin, Törnqvist, Karl

Andersson, Sven Johansson, Ryd-
berg, Herbert Karlsson, Hjelm och
Branting. Mot ”Velox” gick dock
Sandström v. y.

Till denna kategori (se rubr.) tor-

de man även kunna hänföra ”Komb.
Gyttjebads- och Fotbollsmatchen”” i
gamla Balders Hage den 2 april, då
vi mötte |

Örgryte.

Åtminstone taga vi oss friheten be-
trukta densamma ur humoristisk

synpunkt. Ty den bjöd på en hel del .
rauntrande poänger. För att emel-
lertid hålla oss till sak, så visade vå-
ra pojkar ett, i betraktande av års-
tiden och den bedrövliga planen,
verkligt gott spel. Samspelet och
kentakten mellan forwards och halv-
backar blir bättre för varje match
(er följd av Brodys instruktioner),
något varpå hela laget vinner.

Resultatet blev en seger för de
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Fotbollsutskottet. .
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GÖTEBORGS-KAMRATEN

Landshövding 0. von Sydows hederspris.
Ett minne från vår framgångsrikaste säsong.

 
När Svenska Fotbollsförbundet på

grund av tidsläget år 1918 tillsvida-

re avlyste Svenska Serien, startade

på egen risk de fyra s. k. storklub-

barne, Djurgården, A. I. K., Örgryte

I. S. och vår förening en fyrväp-

livgsseric, populärt benämnd Serien

Stockholm-—Ctöteborg.

Landshövding O. von Sydow, vars

stora intresse Göteborgs fotbolls-

värld vid flera tillfällen kunnat

glädja sig åt, uppställde för ifråga-

varande tävling det dyrbara heders-

pris, till vilket vi hade lyckan att

bliva ägare.

Det var en trevlig serie, vilken bå-

de idrottsligt och ekonomiskt blev

er: succés.

Värt lag lyckades hemföra sceern,

utan att förlora någon match,

11 poäng av 12 möjliga.

med

För övrigt förtjänar i detta sam-

menhang nämnas, att vi kunna anse

år 1918 som vårt representationslags

hittills framgångsrikaste. Vi lycka-

des, utom att hemföra ovannämnda

dyrgrip, även att för tredje gången

erövra Svenska Mästerskapet.

På 22 under året spelade större

matcher sluppo vi att notera mer än

2 nederlag (mot svenska lag), vilka

inträffade i årets första och sista

mateh. Orsaken till denna lyckade

till stor del till-

skriva den omständigheten, att vi

varken förr eller senare kunnat

mönstra en så stor skara förstklas-

siga spelare.

Den bästa illustration till detta

faktumär, att ett par tre av våra s.

k. reserver detta år blevo internatio-

uels. Under denna säsong medver-

kede i flera eller färre matcher föl-

jande spelare: John Carlsson, Sven

Rylander, Valdus Lund, Henning

Svensson, Karl Olsson, Konr. Törn-

qvist, Henry Ahlmén, Karl Johans-

son; Moje Sandberg, Erik Hjelm,

Erik Börjesson, Caleb Schylander,

Herb. Carlsson, Erik Eiserman, Erik

Uhlén och Rolf Borssén.

säsong kunna vi

S—Tr,

 

fröer alla slag.
Trädgårdsredskap.
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Årets första terräng-
löpning.

Det var vinterlikt och kallt, när

jag kom ut på Marie Bebådelsedags
mergon för vidare befordrantill Jo-
harnelund och ”Vikingens” ter-
fänglöpning. Bergen lågo snötäck-

ta och föga inbjudande för en dust,
men, däråt var intet att göra. Man
måste ju tåla leken, när man giver
sis med. Trots dessa något bistra
väderleksförhållanden hade den
energiska ”Vikingen” nära nog 200
stertande mannar vid sin tävling,
och väl ett 1,000-tal huttrande, men

intresserade åskådare. Vilka, dels
av intresse, och dels för att hålla
värmen, hejade och applåderade av
hjärtans lust.

T Johannelunds Café, som för täv-

lipgen annekterats till omklädnings-
rum, rådde ett trängt, men rörligt

liv. Var helst cen spik eller krok
fanns, nog hängde det kläder på
den! Ute stodo små kotterier här
och var, resonerande om chanserna,
om det kalla vädret och om Ullevi-
bråket.

Så småningom sattes tävlingen i
gång, börjande somsig bör med de
yngre årgångarne, samt militärer,
varefter förstaklassarne släpptes
iväg.
För juniorer, nybörjare och mili-

tärer var banan c:a 3,000 meter,
men förstaklasslöparnas 7,000 meter

långa bana hade torkat ihop betyd-
ligt och höll knappast 4,500 meter.
Vilket, enligt vad ”Vikingens” led-
ning påstod, herodde på kölden. Ja,
den kölden, den kölden, den ställer

Vill mycket förtret. —— — —-— —

Resultatet av tävlingen blev:

Klass I.

1. K. Sandberg, ”Vikingen”
2. Erik Larsson, I. F. K.
3 Erik Löfgren, I. F. K.
4 0. SSESe Vega.

5. R. Sandberg, R. I. K.

Klass II.

3. Hulthin, Ö. IS.
N. Andersson, ”Vikingen”

. Olofsson, Sanna.
A. Wenander, Kålltorp.
Eskil Magnusson, I. F. K

I klass I crövrade vi 1:sta lagpris
och i klass IT 2:dra.
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långa bana hade torkat ihop betyd-
ligt och höll knappast 4,500 meter.
Vilket, enligt vad ”Vikingens” led-
ning påstod, herodde på kölden. Ja,
den kölden, den kölden, den ställer

Vill mycket förtret. —— — —-— —

Resultatet av tävlingen blev:

Klass I.

1. K. Sandberg, ”Vikingen”
2. Erik Larsson, I. F. K.
3 Erik Löfgren, I. F. K.
4 0. SSESe Vega.

5. R. Sandberg, R. I. K.

Klass II.

3. Hulthin, Ö. IS.
N. Andersson, ”Vikingen”

. Olofsson, Sanna.
A. Wenander, Kålltorp.
Eskil Magnusson, I. F. K

I klass I crövrade vi 1:sta lagpris
och i klass IT 2:dra.
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Landshövding 0. von Sydows hederspris.
Ett minne från vår framgångsrikaste säsong.

 
När Svenska Fotbollsförbundet på

grund av tidsläget år 1918 tillsvida-

re avlyste Svenska Serien, startade

på egen risk de fyra s. k. storklub-

barne, Djurgården, A. I. K., Örgryte

I. S. och vår förening en fyrväp-

livgsseric, populärt benämnd Serien

Stockholm-—Ctöteborg.

Landshövding O. von Sydow, vars

stora intresse Göteborgs fotbolls-

värld vid flera tillfällen kunnat

glädja sig åt, uppställde för ifråga-

varande tävling det dyrbara heders-

pris, till vilket vi hade lyckan att

bliva ägare.

Det var en trevlig serie, vilken bå-

de idrottsligt och ekonomiskt blev

er: succés.

Värt lag lyckades hemföra sceern,

utan att förlora någon match,

11 poäng av 12 möjliga.

med

För övrigt förtjänar i detta sam-

menhang nämnas, att vi kunna anse

år 1918 som vårt representationslags

hittills framgångsrikaste. Vi lycka-

des, utom att hemföra ovannämnda

dyrgrip, även att för tredje gången

erövra Svenska Mästerskapet.

På 22 under året spelade större

matcher sluppo vi att notera mer än

2 nederlag (mot svenska lag), vilka

inträffade i årets första och sista

mateh. Orsaken till denna lyckade

till stor del till-

skriva den omständigheten, att vi

varken förr eller senare kunnat

mönstra en så stor skara förstklas-

siga spelare.

Den bästa illustration till detta

faktumär, att ett par tre av våra s.

k. reserver detta år blevo internatio-

uels. Under denna säsong medver-

kede i flera eller färre matcher föl-

jande spelare: John Carlsson, Sven

Rylander, Valdus Lund, Henning

Svensson, Karl Olsson, Konr. Törn-

qvist, Henry Ahlmén, Karl Johans-

son; Moje Sandberg, Erik Hjelm,

Erik Börjesson, Caleb Schylander,

Herb. Carlsson, Erik Eiserman, Erik

Uhlén och Rolf Borssén.

säsong kunna vi
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lipgen annekterats till omklädnings-
rum, rådde ett trängt, men rörligt

liv. Var helst cen spik eller krok
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Årets första terräng-
löpning.

Det var vinterlikt och kallt, när

jag kom ut på Marie Bebådelsedags
mergon för vidare befordrantill Jo-
harnelund och ”Vikingens” ter-
fänglöpning. Bergen lågo snötäck-

ta och föga inbjudande för en dust,
men, däråt var intet att göra. Man
måste ju tåla leken, när man giver
sis med. Trots dessa något bistra
väderleksförhållanden hade den
energiska ”Vikingen” nära nog 200
stertande mannar vid sin tävling,
och väl ett 1,000-tal huttrande, men

intresserade åskådare. Vilka, dels
av intresse, och dels för att hålla
värmen, hejade och applåderade av
hjärtans lust.

T Johannelunds Café, som för täv-

lipgen annekterats till omklädnings-
rum, rådde ett trängt, men rörligt

liv. Var helst cen spik eller krok
fanns, nog hängde det kläder på
den! Ute stodo små kotterier här
och var, resonerande om chanserna,
om det kalla vädret och om Ullevi-
bråket.

Så småningom sattes tävlingen i
gång, börjande somsig bör med de
yngre årgångarne, samt militärer,
varefter förstaklassarne släpptes
iväg.
För juniorer, nybörjare och mili-

tärer var banan c:a 3,000 meter,
men förstaklasslöparnas 7,000 meter

långa bana hade torkat ihop betyd-
ligt och höll knappast 4,500 meter.
Vilket, enligt vad ”Vikingens” led-
ning påstod, herodde på kölden. Ja,
den kölden, den kölden, den ställer

Vill mycket förtret. —— — —-— —
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3 Erik Löfgren, I. F. K.
4 0. SSESe Vega.

5. R. Sandberg, R. I. K.

Klass II.

3. Hulthin, Ö. IS.
N. Andersson, ”Vikingen”

. Olofsson, Sanna.
A. Wenander, Kålltorp.
Eskil Magnusson, I. F. K

I klass I crövrade vi 1:sta lagpris
och i klass IT 2:dra.
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GÖTEBORGS-KAMRATEN

Landshövding 0. von Sydows hederspris.
Ett minne från vår framgångsrikaste säsong.

 
När Svenska Fotbollsförbundet på

grund av tidsläget år 1918 tillsvida-

re avlyste Svenska Serien, startade

på egen risk de fyra s. k. storklub-

barne, Djurgården, A. I. K., Örgryte

I. S. och vår förening en fyrväp-

livgsseric, populärt benämnd Serien

Stockholm-—Ctöteborg.

Landshövding O. von Sydow, vars

stora intresse Göteborgs fotbolls-

värld vid flera tillfällen kunnat

glädja sig åt, uppställde för ifråga-

varande tävling det dyrbara heders-

pris, till vilket vi hade lyckan att

bliva ägare.

Det var en trevlig serie, vilken bå-

de idrottsligt och ekonomiskt blev

er: succés.

Värt lag lyckades hemföra sceern,

utan att förlora någon match,

11 poäng av 12 möjliga.

med

För övrigt förtjänar i detta sam-

menhang nämnas, att vi kunna anse

år 1918 som vårt representationslags

hittills framgångsrikaste. Vi lycka-

des, utom att hemföra ovannämnda

dyrgrip, även att för tredje gången

erövra Svenska Mästerskapet.

På 22 under året spelade större

matcher sluppo vi att notera mer än

2 nederlag (mot svenska lag), vilka

inträffade i årets första och sista

mateh. Orsaken till denna lyckade

till stor del till-

skriva den omständigheten, att vi

varken förr eller senare kunnat

mönstra en så stor skara förstklas-

siga spelare.

Den bästa illustration till detta

faktumär, att ett par tre av våra s.

k. reserver detta år blevo internatio-

uels. Under denna säsong medver-

kede i flera eller färre matcher föl-

jande spelare: John Carlsson, Sven

Rylander, Valdus Lund, Henning

Svensson, Karl Olsson, Konr. Törn-

qvist, Henry Ahlmén, Karl Johans-

son; Moje Sandberg, Erik Hjelm,

Erik Börjesson, Caleb Schylander,

Herb. Carlsson, Erik Eiserman, Erik

Uhlén och Rolf Borssén.

säsong kunna vi
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4 GÖTEBORGS-KAMRATEN

Efter löpningen blev det ett gan-
ska skarpt resonemang. om banan,

då löparne, som beräknat 7,000 me-

ter, funno, att banan avkortats så

kolossalt, utan att ledningen givit

någon somhelst upplysning om för-

hållandet. Arrangemangen i övrigt
lända emellertid den arrangerande

klubbentill all heder.
En del av pressen har angripit vår

egen medlem, Erik Larsson, vilken i

sin fulla rätt påstod, att en upplys-
nhig i berörda förhållande varit på
sin plats. Vari instämmes. Som
Larsson emellertid inte offentligt

framförde sina åsikter, utan endast
med sina klubbkamrater (i omkläd-

ningsrummet) diskuterade denna

sak, finnes ju ingen anledning att
göra något nummer härav.

”Vikingens” ordf., hr Knut Holm-
gren, visade också prov på mindre

god takt, då hani sitt tal före pris-
utdelningen inför allt folket hränn-

märkte ”Lasse””.
Men vi få ju hoppas att Larsson

vid några kommande tävlingar re-
habiliterar sin nu kanske något

skamfilade löparära. — — —

En vacker löpning presterade lille

Löforen, som säkerligen längre

fram låter höra av sig och kommer

ati figurera bland dem som aspirera
på segerpriserna. De” e” rätt. Heja

bara!
ik

Örgrytaren Hulthin överraskade
er hel del genomatt vinna klass IT.
Hulthin är egentligen ett stort knip-

pe energi och en förmåga, som nog

inte slutar förrän han ”bärgat” hem

några vida större segrar.
Pavo.

Tillökning i K.S.->familjen>.
Erik Löfgren, liten, men ”naggan-

de” god. större med tiden. Värm-

Järning och Chalmerist.

Erik Källqvist, längre, 400-meters-
man, barberare och kabaréartist, så
nu skall det ”tvålas” till.

i

Nils Nyberg, kulstötare. Ett väl-
kemmet tillskott för vår Idrotts-sek-

ticn, som hittills inte kunnat skryta
med andra än löpare.

ik

Nils Bergström, som fått anställ-
ning i Göteborg och gått in i vår
förening är ett gediget tillskott till
vår löpargäng. Ja, nu ska” det stor-
hejas igen!

Tankar om boxning.

På vår förenings brevpapperstår:

”Fotboll, allm. idrott, boxning, ban-
dy

Varför boxning?

Ha Göteborgskamraterna någor
gång bedrivit boxning eller är det
meningen, att den ”ädla”” sporten i

framtiden skall tagas upp på pro-
orammet?

I varje fall bör boxningen för en
oånes skull") kunna få en spalt i

medlemsbladet, och i det följande
skall jag tillåta mig ge den snygga
”idrotten”” den reklam, jag för min
del anser den förtjänar.

T.åt oss först rådfråga herrar ex-
perter ochsig så kallande experter,
vad boxning egentligen är.
Är det en nyttig sport?

Populär sport?

Uppfostrande?

Är det överhuvud taget en sport?
På den första frågan svarar ex-

perten utan -vidare ja. Och det fin-
nes ingen anledning till att kritisera
det svaret. Nästan all sport är nyt-
tig, om den hara bedrives på det
rätta sättet. Detta fysiskt.
Men skulle jag verkligen våga

komma fram med fråga nummertvå,

så erhölle jag troligen ej alls något
svar. Den tillfrågade skulle sanno-
likt föreslå mig en tids vila på en
dåranstalt, eller i bästa fall hålla t.

ex. Idrottsbladet under näsan på en
och peka på det faktum, att halva
tidningen behandlar boxning. Han

skulle kanske visa på de ofantliga

siffror, som angiva åskådarnas antal
vid boxningsmatcher världen runt.
Och helt medlidsamt skulle man få
scm svar en motfråga: ”Vad göres
Dig mera vittne behov?”

Då frågar jag: ”När är en sport
pepulär? När den har många åskå-

dare? Eller när den har många ut-

övare?” Jag tror, vi finge hjälpa
tiil med svaret: ”En sport bör ej få

kallas populär, förrän den har mån-

ga både åskådare och utövare.”

(Gör mansig besvär med att tänka
efter i vilket förhållande boxarna
och deras publik stå till varandra,

o

> Förra året vid ungefär sammatidpunkt

förekom en liten diskussion i medlemsbla-

det angående boxning, som då rönte en

lika omild kritik, visande att den ”för-

ädlande”” sporten torde ha cn ganska

olämplig jordmån inom vår förening.

Red. anm.

vad numerären beträffar, så får man

väl ändå medge, att det antal, som
utövar boxningen, bäst betecknas

med ordet klick, medan publiken
räknas i tusenden. Det finnes helt
enkelt ingen rimlig relation mellan
antalet ringkämpar och deras åskå-
dare.
Frågar jag, om boxningen är upp-

fostrande, kommer experten riktigt i
sitt esse. Då slår han sig för sitt
bröst och stiger upp och hållertal i
en timmas tid, om hur boxningen
uppfostrar till Självövervinnelse.
Ja, nog tyder det på god uppfostran,
då två motståndare, som slagit var-

andra till blods, efter segerns tillkän-
n&agivande springa upp och söka om-

forma sina s. k. ansikten för attle
mot varandra, trycka händerna och
lämna ”ringen” med armarna om
varandras liv.
Jag går också utan vidare med på

att boxningen skapar snabbhet i
tanke och handling, påpasslighet,
vakenhet o. s. v. (läs ”PTime”). Allt
detta ligger i öppen dag.

Alltså har boxningen uppfostran-

de betydelse. :

För utövarna.

För klicken!
Men hur blir massan-publiken

uppfostrad av boxning?
Jag minns från de senaste cirkus-

boxningarna: Olanders mateh mot

sin förnäme motståndare. Hur jag
beundrade svenskens seghet, när

han betvingade den vanmakt, som

skottens slag hotade att försänka
henom i! Hur jag, begeistrad av

brittens oförlikneliga mod och vilje-
kraft mot slutet, ville ge honom en

applåd.
Men huru massans vansinniga

tjut: ”Slå ut honom! På'n! Bara

på! Ned med honom!” kom mina
händer att sjunka ned. I detta
ögonblick kände jag min dom: ”Du
hegriper inte boxning.”
Men han, som satt näst intill mig

till höger, han begrep. Det var cn,
av utseendet att döma, s. k. bättre

ung man. Av hans samtal i början

av boxningsaftonen kunde jag för-
stå, att han aldrig förut åsett en
boxning. Men han begrep. Nämli-
cen boxning. När den tappre skot-
ten gång på gång slogs ned, var min

orannes ansiktsuttryck en dåres, och
i hans oartikulerade bölande, som

hetade att spräcka mina örhinnor,
urskiljde jag blott ordet ”slå””.

 

4 GÖTEBORGS-KAMRATEN

Efter löpningen blev det ett gan-
ska skarpt resonemang. om banan,

då löparne, som beräknat 7,000 me-

ter, funno, att banan avkortats så

kolossalt, utan att ledningen givit

någon somhelst upplysning om för-

hållandet. Arrangemangen i övrigt
lända emellertid den arrangerande

klubbentill all heder.
En del av pressen har angripit vår

egen medlem, Erik Larsson, vilken i

sin fulla rätt påstod, att en upplys-
nhig i berörda förhållande varit på
sin plats. Vari instämmes. Som
Larsson emellertid inte offentligt

framförde sina åsikter, utan endast
med sina klubbkamrater (i omkläd-

ningsrummet) diskuterade denna

sak, finnes ju ingen anledning att
göra något nummer härav.

”Vikingens” ordf., hr Knut Holm-
gren, visade också prov på mindre

god takt, då hani sitt tal före pris-
utdelningen inför allt folket hränn-

märkte ”Lasse””.
Men vi få ju hoppas att Larsson

vid några kommande tävlingar re-
habiliterar sin nu kanske något

skamfilade löparära. — — —

En vacker löpning presterade lille

Löforen, som säkerligen längre

fram låter höra av sig och kommer

ati figurera bland dem som aspirera
på segerpriserna. De” e” rätt. Heja

bara!
ik

Örgrytaren Hulthin överraskade
er hel del genomatt vinna klass IT.
Hulthin är egentligen ett stort knip-

pe energi och en förmåga, som nog

inte slutar förrän han ”bärgat” hem

några vida större segrar.
Pavo.

Tillökning i K.S.->familjen>.
Erik Löfgren, liten, men ”naggan-

de” god. större med tiden. Värm-

Järning och Chalmerist.

Erik Källqvist, längre, 400-meters-
man, barberare och kabaréartist, så
nu skall det ”tvålas” till.

i

Nils Nyberg, kulstötare. Ett väl-
kemmet tillskott för vår Idrotts-sek-

ticn, som hittills inte kunnat skryta
med andra än löpare.

ik

Nils Bergström, som fått anställ-
ning i Göteborg och gått in i vår
förening är ett gediget tillskott till
vår löpargäng. Ja, nu ska” det stor-
hejas igen!

Tankar om boxning.

På vår förenings brevpapperstår:

”Fotboll, allm. idrott, boxning, ban-
dy

Varför boxning?

Ha Göteborgskamraterna någor
gång bedrivit boxning eller är det
meningen, att den ”ädla”” sporten i

framtiden skall tagas upp på pro-
orammet?

I varje fall bör boxningen för en
oånes skull") kunna få en spalt i

medlemsbladet, och i det följande
skall jag tillåta mig ge den snygga
”idrotten”” den reklam, jag för min
del anser den förtjänar.

T.åt oss först rådfråga herrar ex-
perter ochsig så kallande experter,
vad boxning egentligen är.
Är det en nyttig sport?

Populär sport?

Uppfostrande?

Är det överhuvud taget en sport?
På den första frågan svarar ex-

perten utan -vidare ja. Och det fin-
nes ingen anledning till att kritisera
det svaret. Nästan all sport är nyt-
tig, om den hara bedrives på det
rätta sättet. Detta fysiskt.
Men skulle jag verkligen våga

komma fram med fråga nummertvå,

så erhölle jag troligen ej alls något
svar. Den tillfrågade skulle sanno-
likt föreslå mig en tids vila på en
dåranstalt, eller i bästa fall hålla t.

ex. Idrottsbladet under näsan på en
och peka på det faktum, att halva
tidningen behandlar boxning. Han

skulle kanske visa på de ofantliga

siffror, som angiva åskådarnas antal
vid boxningsmatcher världen runt.
Och helt medlidsamt skulle man få
scm svar en motfråga: ”Vad göres
Dig mera vittne behov?”

Då frågar jag: ”När är en sport
pepulär? När den har många åskå-

dare? Eller när den har många ut-

övare?” Jag tror, vi finge hjälpa
tiil med svaret: ”En sport bör ej få

kallas populär, förrän den har mån-

ga både åskådare och utövare.”

(Gör mansig besvär med att tänka
efter i vilket förhållande boxarna
och deras publik stå till varandra,

o

> Förra året vid ungefär sammatidpunkt

förekom en liten diskussion i medlemsbla-

det angående boxning, som då rönte en

lika omild kritik, visande att den ”för-

ädlande”” sporten torde ha cn ganska

olämplig jordmån inom vår förening.

Red. anm.

vad numerären beträffar, så får man

väl ändå medge, att det antal, som
utövar boxningen, bäst betecknas

med ordet klick, medan publiken
räknas i tusenden. Det finnes helt
enkelt ingen rimlig relation mellan
antalet ringkämpar och deras åskå-
dare.
Frågar jag, om boxningen är upp-

fostrande, kommer experten riktigt i
sitt esse. Då slår han sig för sitt
bröst och stiger upp och hållertal i
en timmas tid, om hur boxningen
uppfostrar till Självövervinnelse.
Ja, nog tyder det på god uppfostran,
då två motståndare, som slagit var-

andra till blods, efter segerns tillkän-
n&agivande springa upp och söka om-

forma sina s. k. ansikten för attle
mot varandra, trycka händerna och
lämna ”ringen” med armarna om
varandras liv.
Jag går också utan vidare med på

att boxningen skapar snabbhet i
tanke och handling, påpasslighet,
vakenhet o. s. v. (läs ”PTime”). Allt
detta ligger i öppen dag.

Alltså har boxningen uppfostran-

de betydelse. :

För utövarna.

För klicken!
Men hur blir massan-publiken

uppfostrad av boxning?
Jag minns från de senaste cirkus-

boxningarna: Olanders mateh mot

sin förnäme motståndare. Hur jag
beundrade svenskens seghet, när

han betvingade den vanmakt, som

skottens slag hotade att försänka
henom i! Hur jag, begeistrad av

brittens oförlikneliga mod och vilje-
kraft mot slutet, ville ge honom en

applåd.
Men huru massans vansinniga

tjut: ”Slå ut honom! På'n! Bara

på! Ned med honom!” kom mina
händer att sjunka ned. I detta
ögonblick kände jag min dom: ”Du
hegriper inte boxning.”
Men han, som satt näst intill mig

till höger, han begrep. Det var cn,
av utseendet att döma, s. k. bättre

ung man. Av hans samtal i början

av boxningsaftonen kunde jag för-
stå, att han aldrig förut åsett en
boxning. Men han begrep. Nämli-
cen boxning. När den tappre skot-
ten gång på gång slogs ned, var min

orannes ansiktsuttryck en dåres, och
i hans oartikulerade bölande, som

hetade att spräcka mina örhinnor,
urskiljde jag blott ordet ”slå””.

 

4 GÖTEBORGS-KAMRATEN

Efter löpningen blev det ett gan-
ska skarpt resonemang. om banan,

då löparne, som beräknat 7,000 me-

ter, funno, att banan avkortats så

kolossalt, utan att ledningen givit

någon somhelst upplysning om för-

hållandet. Arrangemangen i övrigt
lända emellertid den arrangerande

klubbentill all heder.
En del av pressen har angripit vår

egen medlem, Erik Larsson, vilken i

sin fulla rätt påstod, att en upplys-
nhig i berörda förhållande varit på
sin plats. Vari instämmes. Som
Larsson emellertid inte offentligt

framförde sina åsikter, utan endast
med sina klubbkamrater (i omkläd-

ningsrummet) diskuterade denna

sak, finnes ju ingen anledning att
göra något nummer härav.

”Vikingens” ordf., hr Knut Holm-
gren, visade också prov på mindre

god takt, då hani sitt tal före pris-
utdelningen inför allt folket hränn-

märkte ”Lasse””.
Men vi få ju hoppas att Larsson

vid några kommande tävlingar re-
habiliterar sin nu kanske något

skamfilade löparära. — — —

En vacker löpning presterade lille

Löforen, som säkerligen längre

fram låter höra av sig och kommer

ati figurera bland dem som aspirera
på segerpriserna. De” e” rätt. Heja

bara!
ik

Örgrytaren Hulthin överraskade
er hel del genomatt vinna klass IT.
Hulthin är egentligen ett stort knip-

pe energi och en förmåga, som nog

inte slutar förrän han ”bärgat” hem

några vida större segrar.
Pavo.

Tillökning i K.S.->familjen>.
Erik Löfgren, liten, men ”naggan-

de” god. större med tiden. Värm-

Järning och Chalmerist.

Erik Källqvist, längre, 400-meters-
man, barberare och kabaréartist, så
nu skall det ”tvålas” till.

i

Nils Nyberg, kulstötare. Ett väl-
kemmet tillskott för vår Idrotts-sek-

ticn, som hittills inte kunnat skryta
med andra än löpare.

ik

Nils Bergström, som fått anställ-
ning i Göteborg och gått in i vår
förening är ett gediget tillskott till
vår löpargäng. Ja, nu ska” det stor-
hejas igen!

Tankar om boxning.

På vår förenings brevpapperstår:

”Fotboll, allm. idrott, boxning, ban-
dy

Varför boxning?

Ha Göteborgskamraterna någor
gång bedrivit boxning eller är det
meningen, att den ”ädla”” sporten i

framtiden skall tagas upp på pro-
orammet?

I varje fall bör boxningen för en
oånes skull") kunna få en spalt i

medlemsbladet, och i det följande
skall jag tillåta mig ge den snygga
”idrotten”” den reklam, jag för min
del anser den förtjänar.

T.åt oss först rådfråga herrar ex-
perter ochsig så kallande experter,
vad boxning egentligen är.
Är det en nyttig sport?
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bröst och stiger upp och hållertal i
en timmas tid, om hur boxningen
uppfostrar till Självövervinnelse.
Ja, nog tyder det på god uppfostran,
då två motståndare, som slagit var-

andra till blods, efter segerns tillkän-
n&agivande springa upp och söka om-

forma sina s. k. ansikten för attle
mot varandra, trycka händerna och
lämna ”ringen” med armarna om
varandras liv.
Jag går också utan vidare med på

att boxningen skapar snabbhet i
tanke och handling, påpasslighet,
vakenhet o. s. v. (läs ”PTime”). Allt
detta ligger i öppen dag.

Alltså har boxningen uppfostran-

de betydelse. :

För utövarna.

För klicken!
Men hur blir massan-publiken

uppfostrad av boxning?
Jag minns från de senaste cirkus-

boxningarna: Olanders mateh mot

sin förnäme motståndare. Hur jag
beundrade svenskens seghet, när

han betvingade den vanmakt, som

skottens slag hotade att försänka
henom i! Hur jag, begeistrad av

brittens oförlikneliga mod och vilje-
kraft mot slutet, ville ge honom en

applåd.
Men huru massans vansinniga

tjut: ”Slå ut honom! På'n! Bara

på! Ned med honom!” kom mina
händer att sjunka ned. I detta
ögonblick kände jag min dom: ”Du
hegriper inte boxning.”
Men han, som satt näst intill mig

till höger, han begrep. Det var cn,
av utseendet att döma, s. k. bättre

ung man. Av hans samtal i början

av boxningsaftonen kunde jag för-
stå, att han aldrig förut åsett en
boxning. Men han begrep. Nämli-
cen boxning. När den tappre skot-
ten gång på gång slogs ned, var min

orannes ansiktsuttryck en dåres, och
i hans oartikulerade bölande, som

hetade att spräcka mina örhinnor,
urskiljde jag blott ordet ”slå””.

 

4 GÖTEBORGS-KAMRATEN

Efter löpningen blev det ett gan-
ska skarpt resonemang. om banan,

då löparne, som beräknat 7,000 me-

ter, funno, att banan avkortats så

kolossalt, utan att ledningen givit

någon somhelst upplysning om för-

hållandet. Arrangemangen i övrigt
lända emellertid den arrangerande

klubbentill all heder.
En del av pressen har angripit vår

egen medlem, Erik Larsson, vilken i

sin fulla rätt påstod, att en upplys-
nhig i berörda förhållande varit på
sin plats. Vari instämmes. Som
Larsson emellertid inte offentligt

framförde sina åsikter, utan endast
med sina klubbkamrater (i omkläd-

ningsrummet) diskuterade denna

sak, finnes ju ingen anledning att
göra något nummer härav.

”Vikingens” ordf., hr Knut Holm-
gren, visade också prov på mindre

god takt, då hani sitt tal före pris-
utdelningen inför allt folket hränn-

märkte ”Lasse””.
Men vi få ju hoppas att Larsson

vid några kommande tävlingar re-
habiliterar sin nu kanske något

skamfilade löparära. — — —

En vacker löpning presterade lille

Löforen, som säkerligen längre

fram låter höra av sig och kommer

ati figurera bland dem som aspirera
på segerpriserna. De” e” rätt. Heja

bara!
ik

Örgrytaren Hulthin överraskade
er hel del genomatt vinna klass IT.
Hulthin är egentligen ett stort knip-

pe energi och en förmåga, som nog

inte slutar förrän han ”bärgat” hem

några vida större segrar.
Pavo.

Tillökning i K.S.->familjen>.
Erik Löfgren, liten, men ”naggan-

de” god. större med tiden. Värm-

Järning och Chalmerist.

Erik Källqvist, längre, 400-meters-
man, barberare och kabaréartist, så
nu skall det ”tvålas” till.

i

Nils Nyberg, kulstötare. Ett väl-
kemmet tillskott för vår Idrotts-sek-

ticn, som hittills inte kunnat skryta
med andra än löpare.

ik

Nils Bergström, som fått anställ-
ning i Göteborg och gått in i vår
förening är ett gediget tillskott till
vår löpargäng. Ja, nu ska” det stor-
hejas igen!

Tankar om boxning.

På vår förenings brevpapperstår:

”Fotboll, allm. idrott, boxning, ban-
dy

Varför boxning?

Ha Göteborgskamraterna någor
gång bedrivit boxning eller är det
meningen, att den ”ädla”” sporten i

framtiden skall tagas upp på pro-
orammet?

I varje fall bör boxningen för en
oånes skull") kunna få en spalt i

medlemsbladet, och i det följande
skall jag tillåta mig ge den snygga
”idrotten”” den reklam, jag för min
del anser den förtjänar.

T.åt oss först rådfråga herrar ex-
perter ochsig så kallande experter,
vad boxning egentligen är.
Är det en nyttig sport?

Populär sport?

Uppfostrande?

Är det överhuvud taget en sport?
På den första frågan svarar ex-

perten utan -vidare ja. Och det fin-
nes ingen anledning till att kritisera
det svaret. Nästan all sport är nyt-
tig, om den hara bedrives på det
rätta sättet. Detta fysiskt.
Men skulle jag verkligen våga

komma fram med fråga nummertvå,

så erhölle jag troligen ej alls något
svar. Den tillfrågade skulle sanno-
likt föreslå mig en tids vila på en
dåranstalt, eller i bästa fall hålla t.

ex. Idrottsbladet under näsan på en
och peka på det faktum, att halva
tidningen behandlar boxning. Han

skulle kanske visa på de ofantliga

siffror, som angiva åskådarnas antal
vid boxningsmatcher världen runt.
Och helt medlidsamt skulle man få
scm svar en motfråga: ”Vad göres
Dig mera vittne behov?”

Då frågar jag: ”När är en sport
pepulär? När den har många åskå-

dare? Eller när den har många ut-

övare?” Jag tror, vi finge hjälpa
tiil med svaret: ”En sport bör ej få

kallas populär, förrän den har mån-

ga både åskådare och utövare.”

(Gör mansig besvär med att tänka
efter i vilket förhållande boxarna
och deras publik stå till varandra,

o

> Förra året vid ungefär sammatidpunkt

förekom en liten diskussion i medlemsbla-

det angående boxning, som då rönte en

lika omild kritik, visande att den ”för-

ädlande”” sporten torde ha cn ganska

olämplig jordmån inom vår förening.

Red. anm.
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i hans oartikulerade bölande, som

hetade att spräcka mina örhinnor,
urskiljde jag blott ordet ”slå””.

 

4 GÖTEBORGS-KAMRATEN

Efter löpningen blev det ett gan-
ska skarpt resonemang. om banan,

då löparne, som beräknat 7,000 me-

ter, funno, att banan avkortats så

kolossalt, utan att ledningen givit

någon somhelst upplysning om för-

hållandet. Arrangemangen i övrigt
lända emellertid den arrangerande

klubbentill all heder.
En del av pressen har angripit vår

egen medlem, Erik Larsson, vilken i

sin fulla rätt påstod, att en upplys-
nhig i berörda förhållande varit på
sin plats. Vari instämmes. Som
Larsson emellertid inte offentligt

framförde sina åsikter, utan endast
med sina klubbkamrater (i omkläd-

ningsrummet) diskuterade denna

sak, finnes ju ingen anledning att
göra något nummer härav.

”Vikingens” ordf., hr Knut Holm-
gren, visade också prov på mindre

god takt, då hani sitt tal före pris-
utdelningen inför allt folket hränn-

märkte ”Lasse””.
Men vi få ju hoppas att Larsson

vid några kommande tävlingar re-
habiliterar sin nu kanske något

skamfilade löparära. — — —

En vacker löpning presterade lille

Löforen, som säkerligen längre

fram låter höra av sig och kommer

ati figurera bland dem som aspirera
på segerpriserna. De” e” rätt. Heja

bara!
ik

Örgrytaren Hulthin överraskade
er hel del genomatt vinna klass IT.
Hulthin är egentligen ett stort knip-

pe energi och en förmåga, som nog

inte slutar förrän han ”bärgat” hem

några vida större segrar.
Pavo.

Tillökning i K.S.->familjen>.
Erik Löfgren, liten, men ”naggan-

de” god. större med tiden. Värm-

Järning och Chalmerist.

Erik Källqvist, längre, 400-meters-
man, barberare och kabaréartist, så
nu skall det ”tvålas” till.

i

Nils Nyberg, kulstötare. Ett väl-
kemmet tillskott för vår Idrotts-sek-

ticn, som hittills inte kunnat skryta
med andra än löpare.

ik

Nils Bergström, som fått anställ-
ning i Göteborg och gått in i vår
förening är ett gediget tillskott till
vår löpargäng. Ja, nu ska” det stor-
hejas igen!

Tankar om boxning.

På vår förenings brevpapperstår:

”Fotboll, allm. idrott, boxning, ban-
dy

Varför boxning?

Ha Göteborgskamraterna någor
gång bedrivit boxning eller är det
meningen, att den ”ädla”” sporten i

framtiden skall tagas upp på pro-
orammet?

I varje fall bör boxningen för en
oånes skull") kunna få en spalt i

medlemsbladet, och i det följande
skall jag tillåta mig ge den snygga
”idrotten”” den reklam, jag för min
del anser den förtjänar.

T.åt oss först rådfråga herrar ex-
perter ochsig så kallande experter,
vad boxning egentligen är.
Är det en nyttig sport?

Populär sport?

Uppfostrande?

Är det överhuvud taget en sport?
På den första frågan svarar ex-

perten utan -vidare ja. Och det fin-
nes ingen anledning till att kritisera
det svaret. Nästan all sport är nyt-
tig, om den hara bedrives på det
rätta sättet. Detta fysiskt.
Men skulle jag verkligen våga

komma fram med fråga nummertvå,

så erhölle jag troligen ej alls något
svar. Den tillfrågade skulle sanno-
likt föreslå mig en tids vila på en
dåranstalt, eller i bästa fall hålla t.

ex. Idrottsbladet under näsan på en
och peka på det faktum, att halva
tidningen behandlar boxning. Han

skulle kanske visa på de ofantliga

siffror, som angiva åskådarnas antal
vid boxningsmatcher världen runt.
Och helt medlidsamt skulle man få
scm svar en motfråga: ”Vad göres
Dig mera vittne behov?”

Då frågar jag: ”När är en sport
pepulär? När den har många åskå-

dare? Eller när den har många ut-

övare?” Jag tror, vi finge hjälpa
tiil med svaret: ”En sport bör ej få

kallas populär, förrän den har mån-

ga både åskådare och utövare.”

(Gör mansig besvär med att tänka
efter i vilket förhållande boxarna
och deras publik stå till varandra,

o

> Förra året vid ungefär sammatidpunkt

förekom en liten diskussion i medlemsbla-

det angående boxning, som då rönte en

lika omild kritik, visande att den ”för-

ädlande”” sporten torde ha cn ganska

olämplig jordmån inom vår förening.

Red. anm.

vad numerären beträffar, så får man

väl ändå medge, att det antal, som
utövar boxningen, bäst betecknas

med ordet klick, medan publiken
räknas i tusenden. Det finnes helt
enkelt ingen rimlig relation mellan
antalet ringkämpar och deras åskå-
dare.
Frågar jag, om boxningen är upp-

fostrande, kommer experten riktigt i
sitt esse. Då slår han sig för sitt
bröst och stiger upp och hållertal i
en timmas tid, om hur boxningen
uppfostrar till Självövervinnelse.
Ja, nog tyder det på god uppfostran,
då två motståndare, som slagit var-

andra till blods, efter segerns tillkän-
n&agivande springa upp och söka om-

forma sina s. k. ansikten för attle
mot varandra, trycka händerna och
lämna ”ringen” med armarna om
varandras liv.
Jag går också utan vidare med på

att boxningen skapar snabbhet i
tanke och handling, påpasslighet,
vakenhet o. s. v. (läs ”PTime”). Allt
detta ligger i öppen dag.

Alltså har boxningen uppfostran-

de betydelse. :

För utövarna.

För klicken!
Men hur blir massan-publiken

uppfostrad av boxning?
Jag minns från de senaste cirkus-

boxningarna: Olanders mateh mot

sin förnäme motståndare. Hur jag
beundrade svenskens seghet, när

han betvingade den vanmakt, som

skottens slag hotade att försänka
henom i! Hur jag, begeistrad av

brittens oförlikneliga mod och vilje-
kraft mot slutet, ville ge honom en

applåd.
Men huru massans vansinniga

tjut: ”Slå ut honom! På'n! Bara

på! Ned med honom!” kom mina
händer att sjunka ned. I detta
ögonblick kände jag min dom: ”Du
hegriper inte boxning.”
Men han, som satt näst intill mig

till höger, han begrep. Det var cn,
av utseendet att döma, s. k. bättre

ung man. Av hans samtal i början

av boxningsaftonen kunde jag för-
stå, att han aldrig förut åsett en
boxning. Men han begrep. Nämli-
cen boxning. När den tappre skot-
ten gång på gång slogs ned, var min

orannes ansiktsuttryck en dåres, och
i hans oartikulerade bölande, som

hetade att spräcka mina örhinnor,
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Den mycket unge man, som varje

dag kommer upptill mig, utbjudan-
de ”kängesnören, Viking skokräm”

och som jag hade under observation,
där han stod uppe på ”hyllan”', han

begrep säkert också det fina i hox-
ningen.

Det fanns i själva verket inte
många mer än jag, som ej förstod

”The noble art”. Han skulle för-

stått, om han varit där. Han är en

manom cirka 9 eller tio år, som jag
för en tid sedan fick se i portentill
Tclegrafpalatsets bakgård, där han
fått in en lekkamrat i hörnet och
trakterade den stortjutande parveln
med både ”raka” och ”krokiga”,
allt under det en krets av ”intresse-
rade” bytingar hejade sitt ljudliga
bifall. (Obs. det var boxning, ty
kämparna voro iklädda hemmagjor-
da ”handskar” av säckväv). De

sem dyrka den sköna och förskö-

nande (läs ”Glokar Well” !) sporten
må - förlåta, att jag avbröt denna

match genom att anmäla mig som
deltagare i tävlingen, ur vilken jag
utgick som segrare icke så mycket

tack vare stilboxning, som fast-

mer genom vanlig, simpel, men
snabbt (hm!) verkande handpålägg-

ning.

Alltså, vi instämma i press-skrict
och säga, att boxningen uppfostrar
även publiken. Kållarna lägga bort
mässingssnusdosan och läggekniven
och skicka sig hädanefter som gent-
lemen, när de bli f—de på varandra.
Inte sant?
Folkbildningsarbetet, de olika ar-

betarföreningarnas verksamhet o. s.
v. ha naturligtvis ej varit orsaker
till den tilltagande hyfsen. Fastän
nan påstår detta.

Skulle jag till slut fråga min ex-
pert om boxningen överhuvud taget
är en sport, så bleve svaret — en
knock out.
Om jag sedan vaknade till medve-

tande, skulle jag sätta mig upp och
klara tankarna samt göra följande
reflektioner.
Boxningen är ingen sport. Den

kan aldrig bli tillgänglig för folket.
Den kommer endast att idkas av ett
fåtal. Klubbar och smarta män ock-
Ta genom fåtalet boxare på männi-

skers sämsta instinkter och göra
boxningen till ett inkomstbringande
geschäft, vars vinst ej kommer de
verkliga idrotterna tillgodo. Åt-
minstone ej 1 de flesta fall. Den är
ett kärt ämnetill spaltfyllnad för
sporttidningarna, vilka göra allt för
att inbilla folket, att boxningen är
”The noble art of selfdefence”” och

en populär d. v. s. folklig idrott.
Medan boxningen (observera att det
hela tiden talats om amätör-täv-
lingsboxning) icke är annat än cir-

kus, churu i sin nuvarande form en

grym sådan. Och därför omtyckt
av folket.

Alltså populär:
Som cirkus. ”
Ej sport.
Undantag finnas: bland publik,

blend böxare och alltså bland box-
ningar.

Söder.

Reservspelare, hallå |
Nu ha

skrivande

lovande

oss, att den tiden är inne.

vi våren här. D. v. si

stund ser det ju inte så
ut, men almanackan säger

Och då

gäller. det att vara väl förberedd.
Men hur är det med den saken?

Ledsamt nog måste vi konstatera,

att träningen inte har tagits på all-
var av det stora flertalet.
Under vintermånaderna ha ju

dock våra fotbollsspelare haft.goda
tillfällen och möjlighetertill träning
i Exercishuset. Representationsla-
ects spelare ha också flitigt begag-
nat. sig av dessa. Men Ni övriga?
Ja, en del ha visat intresse och legat:

i på skarpen. Det ojämförligt stör-

re antalet synes emellertid ha svä-
vat i den felaktiga föreställningen,
ait träningen skulle varit reserverad
för första laget . . . Såvida vi inte
skola . söka orsaken till detta miss-
förhållande i något annat ....—
t. ex. lättja .... !

Nåja, vi skola inte vara elaka.

Men oss emellan sagt, så är detta
alldeles absurt. Ty det är just re-
serverna som skola träna energiskt
och målmedvetet. Ur Edra led sko-
la vi rekrytera vår främsta slaglinje,
och då måste det tränas!
vi lyckliga nog att äga en tränare
(Brody), som brinner av begär och
lust att få ta” hand om Er. Och han
är uppriktigt ledsen över den non-
chalans och liknöjdhet en del pojkar
visa. Detblir ju f. ö. en omöjlighet
för honom att kunna bedöma en spe-
lare, när han (tränaren) sällan eller

aldrig får se honom i aktion.

En annan sak. Vi ha ett särskilt

fotbollsutskott, som skall tillvarata-

Nu äro

ga reservlagens intressen och hjälpa
dem med råd och dåd. Denna kom-
mitté vill, i bästa samförstånd med
Erody, göra vad den kan för att
höja våra reservspelares standard.
Men en förutsättning härför är, att
Ni villigt och förtroendefullt rätta
Er efter de anvisningar och före-
skrifter tränaren och utskottet kun-
na föreskriva. Omalltså t. ex. trä-
naren och kommittén äro eniga, att

en spelare skulle vinna på en annan
placering i laget, bör spelaren ifråga
se, att de ha lättare att bedöma
just hans speciella förutsättningar,
och böja sig för deras vilja, överty-
cad omatt det är till lagets from-
ma. Det är dithän vi skola komma.
Att få laget så homogent och spel-
starkt som möjligt är huvudsaken.
För detta få alla enskilda intressen
vika.

I samband härmed vilja vi påpe-
ka, hur lätt ett Jag kan förlora en
match på vissa spelares solospel.
De vilja briljera. ”Här ser Ni Vall-
eravens Bollklubbsförenings Förste-
reserv” kan manläsa i deras anlets-
drag. Vafalls, känns det igen?! Jag
skulle tro de” Men hur skall det
kännas för kamraterna i laget?
Svwm arbeta träget och energiskt
(fastän de inte så tilldraga sig pu-
blikens uppmärksamhet). Jo, .de
tappa till slut humöret, det börjar
onissla i fogarna, och så ”spricker””
hela laget. —— —————>—

Nej, pojkar! TMTlär måste ske en
ändring. När föreningen disponerar
tre kvällar i veckan å Ullevi till trä-
ning, bör Ni åtminstone utan alltför
stor uppoffring kunna komma ned
en kväll. Eller hur? Tlitintills har
det som sagt varit litet skralt med
intresset. ”Glaska upp” Er! Bättre
kan Ni.
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placering i laget, bör spelaren ifråga
se, att de ha lättare att bedöma
just hans speciella förutsättningar,
och böja sig för deras vilja, överty-
cad omatt det är till lagets from-
ma. Det är dithän vi skola komma.
Att få laget så homogent och spel-
starkt som möjligt är huvudsaken.
För detta få alla enskilda intressen
vika.

I samband härmed vilja vi påpe-
ka, hur lätt ett Jag kan förlora en
match på vissa spelares solospel.
De vilja briljera. ”Här ser Ni Vall-
eravens Bollklubbsförenings Förste-
reserv” kan manläsa i deras anlets-
drag. Vafalls, känns det igen?! Jag
skulle tro de” Men hur skall det
kännas för kamraterna i laget?
Svwm arbeta träget och energiskt
(fastän de inte så tilldraga sig pu-
blikens uppmärksamhet). Jo, .de
tappa till slut humöret, det börjar
onissla i fogarna, och så ”spricker””
hela laget. —— —————>—

Nej, pojkar! TMTlär måste ske en
ändring. När föreningen disponerar
tre kvällar i veckan å Ullevi till trä-
ning, bör Ni åtminstone utan alltför
stor uppoffring kunna komma ned
en kväll. Eller hur? Tlitintills har
det som sagt varit litet skralt med
intresset. ”Glaska upp” Er! Bättre
kan Ni.
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Den mycket unge man, som varje

dag kommer upptill mig, utbjudan-
de ”kängesnören, Viking skokräm”

och som jag hade under observation,
där han stod uppe på ”hyllan”', han

begrep säkert också det fina i hox-
ningen.

Det fanns i själva verket inte
många mer än jag, som ej förstod

”The noble art”. Han skulle för-

stått, om han varit där. Han är en

manom cirka 9 eller tio år, som jag
för en tid sedan fick se i portentill
Tclegrafpalatsets bakgård, där han
fått in en lekkamrat i hörnet och
trakterade den stortjutande parveln
med både ”raka” och ”krokiga”,
allt under det en krets av ”intresse-
rade” bytingar hejade sitt ljudliga
bifall. (Obs. det var boxning, ty
kämparna voro iklädda hemmagjor-
da ”handskar” av säckväv). De

sem dyrka den sköna och förskö-

nande (läs ”Glokar Well” !) sporten
må - förlåta, att jag avbröt denna

match genom att anmäla mig som
deltagare i tävlingen, ur vilken jag
utgick som segrare icke så mycket

tack vare stilboxning, som fast-

mer genom vanlig, simpel, men
snabbt (hm!) verkande handpålägg-

ning.

Alltså, vi instämma i press-skrict
och säga, att boxningen uppfostrar
även publiken. Kållarna lägga bort
mässingssnusdosan och läggekniven
och skicka sig hädanefter som gent-
lemen, när de bli f—de på varandra.
Inte sant?
Folkbildningsarbetet, de olika ar-

betarföreningarnas verksamhet o. s.
v. ha naturligtvis ej varit orsaker
till den tilltagande hyfsen. Fastän
nan påstår detta.

Skulle jag till slut fråga min ex-
pert om boxningen överhuvud taget
är en sport, så bleve svaret — en
knock out.
Om jag sedan vaknade till medve-

tande, skulle jag sätta mig upp och
klara tankarna samt göra följande
reflektioner.
Boxningen är ingen sport. Den

kan aldrig bli tillgänglig för folket.
Den kommer endast att idkas av ett
fåtal. Klubbar och smarta män ock-
Ta genom fåtalet boxare på männi-

skers sämsta instinkter och göra
boxningen till ett inkomstbringande
geschäft, vars vinst ej kommer de
verkliga idrotterna tillgodo. Åt-
minstone ej 1 de flesta fall. Den är
ett kärt ämnetill spaltfyllnad för
sporttidningarna, vilka göra allt för
att inbilla folket, att boxningen är
”The noble art of selfdefence”” och

en populär d. v. s. folklig idrott.
Medan boxningen (observera att det
hela tiden talats om amätör-täv-
lingsboxning) icke är annat än cir-

kus, churu i sin nuvarande form en

grym sådan. Och därför omtyckt
av folket.

Alltså populär:
Som cirkus. ”
Ej sport.
Undantag finnas: bland publik,

blend böxare och alltså bland box-
ningar.

Söder.

Reservspelare, hallå |
Nu ha

skrivande

lovande

oss, att den tiden är inne.

vi våren här. D. v. si

stund ser det ju inte så
ut, men almanackan säger

Och då

gäller. det att vara väl förberedd.
Men hur är det med den saken?

Ledsamt nog måste vi konstatera,

att träningen inte har tagits på all-
var av det stora flertalet.
Under vintermånaderna ha ju

dock våra fotbollsspelare haft.goda
tillfällen och möjlighetertill träning
i Exercishuset. Representationsla-
ects spelare ha också flitigt begag-
nat. sig av dessa. Men Ni övriga?
Ja, en del ha visat intresse och legat:

i på skarpen. Det ojämförligt stör-

re antalet synes emellertid ha svä-
vat i den felaktiga föreställningen,
ait träningen skulle varit reserverad
för första laget . . . Såvida vi inte
skola . söka orsaken till detta miss-
förhållande i något annat ....—
t. ex. lättja .... !

Nåja, vi skola inte vara elaka.

Men oss emellan sagt, så är detta
alldeles absurt. Ty det är just re-
serverna som skola träna energiskt
och målmedvetet. Ur Edra led sko-
la vi rekrytera vår främsta slaglinje,
och då måste det tränas!
vi lyckliga nog att äga en tränare
(Brody), som brinner av begär och
lust att få ta” hand om Er. Och han
är uppriktigt ledsen över den non-
chalans och liknöjdhet en del pojkar
visa. Detblir ju f. ö. en omöjlighet
för honom att kunna bedöma en spe-
lare, när han (tränaren) sällan eller

aldrig får se honom i aktion.

En annan sak. Vi ha ett särskilt

fotbollsutskott, som skall tillvarata-

Nu äro

ga reservlagens intressen och hjälpa
dem med råd och dåd. Denna kom-
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Erody, göra vad den kan för att
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kan aldrig bli tillgänglig för folket.
Den kommer endast att idkas av ett
fåtal. Klubbar och smarta män ock-
Ta genom fåtalet boxare på männi-

skers sämsta instinkter och göra
boxningen till ett inkomstbringande
geschäft, vars vinst ej kommer de
verkliga idrotterna tillgodo. Åt-
minstone ej 1 de flesta fall. Den är
ett kärt ämnetill spaltfyllnad för
sporttidningarna, vilka göra allt för
att inbilla folket, att boxningen är
”The noble art of selfdefence”” och

en populär d. v. s. folklig idrott.
Medan boxningen (observera att det
hela tiden talats om amätör-täv-
lingsboxning) icke är annat än cir-

kus, churu i sin nuvarande form en

grym sådan. Och därför omtyckt
av folket.

Alltså populär:
Som cirkus. ”
Ej sport.
Undantag finnas: bland publik,

blend böxare och alltså bland box-
ningar.

Söder.

Reservspelare, hallå |
Nu ha

skrivande

lovande

oss, att den tiden är inne.

vi våren här. D. v. si

stund ser det ju inte så
ut, men almanackan säger

Och då

gäller. det att vara väl förberedd.
Men hur är det med den saken?

Ledsamt nog måste vi konstatera,

att träningen inte har tagits på all-
var av det stora flertalet.
Under vintermånaderna ha ju

dock våra fotbollsspelare haft.goda
tillfällen och möjlighetertill träning
i Exercishuset. Representationsla-
ects spelare ha också flitigt begag-
nat. sig av dessa. Men Ni övriga?
Ja, en del ha visat intresse och legat:

i på skarpen. Det ojämförligt stör-

re antalet synes emellertid ha svä-
vat i den felaktiga föreställningen,
ait träningen skulle varit reserverad
för första laget . . . Såvida vi inte
skola . söka orsaken till detta miss-
förhållande i något annat ....—
t. ex. lättja .... !

Nåja, vi skola inte vara elaka.

Men oss emellan sagt, så är detta
alldeles absurt. Ty det är just re-
serverna som skola träna energiskt
och målmedvetet. Ur Edra led sko-
la vi rekrytera vår främsta slaglinje,
och då måste det tränas!
vi lyckliga nog att äga en tränare
(Brody), som brinner av begär och
lust att få ta” hand om Er. Och han
är uppriktigt ledsen över den non-
chalans och liknöjdhet en del pojkar
visa. Detblir ju f. ö. en omöjlighet
för honom att kunna bedöma en spe-
lare, när han (tränaren) sällan eller

aldrig får se honom i aktion.

En annan sak. Vi ha ett särskilt

fotbollsutskott, som skall tillvarata-

Nu äro

ga reservlagens intressen och hjälpa
dem med råd och dåd. Denna kom-
mitté vill, i bästa samförstånd med
Erody, göra vad den kan för att
höja våra reservspelares standard.
Men en förutsättning härför är, att
Ni villigt och förtroendefullt rätta
Er efter de anvisningar och före-
skrifter tränaren och utskottet kun-
na föreskriva. Omalltså t. ex. trä-
naren och kommittén äro eniga, att

en spelare skulle vinna på en annan
placering i laget, bör spelaren ifråga
se, att de ha lättare att bedöma
just hans speciella förutsättningar,
och böja sig för deras vilja, överty-
cad omatt det är till lagets from-
ma. Det är dithän vi skola komma.
Att få laget så homogent och spel-
starkt som möjligt är huvudsaken.
För detta få alla enskilda intressen
vika.

I samband härmed vilja vi påpe-
ka, hur lätt ett Jag kan förlora en
match på vissa spelares solospel.
De vilja briljera. ”Här ser Ni Vall-
eravens Bollklubbsförenings Förste-
reserv” kan manläsa i deras anlets-
drag. Vafalls, känns det igen?! Jag
skulle tro de” Men hur skall det
kännas för kamraterna i laget?
Svwm arbeta träget och energiskt
(fastän de inte så tilldraga sig pu-
blikens uppmärksamhet). Jo, .de
tappa till slut humöret, det börjar
onissla i fogarna, och så ”spricker””
hela laget. —— —————>—

Nej, pojkar! TMTlär måste ske en
ändring. När föreningen disponerar
tre kvällar i veckan å Ullevi till trä-
ning, bör Ni åtminstone utan alltför
stor uppoffring kunna komma ned
en kväll. Eller hur? Tlitintills har
det som sagt varit litet skralt med
intresset. ”Glaska upp” Er! Bättre
kan Ni.
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Den mycket unge man, som varje

dag kommer upptill mig, utbjudan-
de ”kängesnören, Viking skokräm”

och som jag hade under observation,
där han stod uppe på ”hyllan”', han

begrep säkert också det fina i hox-
ningen.

Det fanns i själva verket inte
många mer än jag, som ej förstod

”The noble art”. Han skulle för-

stått, om han varit där. Han är en

manom cirka 9 eller tio år, som jag
för en tid sedan fick se i portentill
Tclegrafpalatsets bakgård, där han
fått in en lekkamrat i hörnet och
trakterade den stortjutande parveln
med både ”raka” och ”krokiga”,
allt under det en krets av ”intresse-
rade” bytingar hejade sitt ljudliga
bifall. (Obs. det var boxning, ty
kämparna voro iklädda hemmagjor-
da ”handskar” av säckväv). De

sem dyrka den sköna och förskö-

nande (läs ”Glokar Well” !) sporten
må - förlåta, att jag avbröt denna

match genom att anmäla mig som
deltagare i tävlingen, ur vilken jag
utgick som segrare icke så mycket

tack vare stilboxning, som fast-

mer genom vanlig, simpel, men
snabbt (hm!) verkande handpålägg-

ning.

Alltså, vi instämma i press-skrict
och säga, att boxningen uppfostrar
även publiken. Kållarna lägga bort
mässingssnusdosan och läggekniven
och skicka sig hädanefter som gent-
lemen, när de bli f—de på varandra.
Inte sant?
Folkbildningsarbetet, de olika ar-

betarföreningarnas verksamhet o. s.
v. ha naturligtvis ej varit orsaker
till den tilltagande hyfsen. Fastän
nan påstår detta.
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pert om boxningen överhuvud taget
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knock out.
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Den kommer endast att idkas av ett
fåtal. Klubbar och smarta män ock-
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boxningen till ett inkomstbringande
geschäft, vars vinst ej kommer de
verkliga idrotterna tillgodo. Åt-
minstone ej 1 de flesta fall. Den är
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en populär d. v. s. folklig idrott.
Medan boxningen (observera att det
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GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Klubbaftonen
den 30 mars på Götahallen blev en
suecés. Och ett bevis för, att man

även under mycket enkla former
kan ordna en trevlig och angenäm
underhållning. Mellan 60—-70 med-
lemmar hade infunnit sig, vilka
snärt kommo i bästastämning.

Första ”numret” på programmet
hade anförtrotts Linde. Vilken höll

ett intressant föredrag, belyst med

skioptikonbilder, över olika idrotts-

platsanläggningar i Tyskland,
Schweiz, Frankrike, m. fl. länder,
som han varit i tillfälle genomresa.

Sedan trädde hrr kabaretartisteri
verksamhet. Källkvist, vår nye 400-
meters-löpare, dokumenterade sig

sem en framstående steppdansare

ock sångare, den där skördade myc-
ket lagrar. Jazz-kapellet (idrotts-
sektionens ”stolthet” !) blir bättre
för varje gång. Det är beröm nog.

Sven Rylander sjöng ”av hjär-
tans lust” bevärings- och sjömans-
visor, och Hugo Ölsson drog en rö-

rande historia om ”slaktare Johans-
son”. Ännu vid tanken på Johans-
sons sorgliga ”öde”, känna vi en tår
i ögonvrån .....

F. ö. senterades synnerligen Ceves

lilla berättelse om ”Jensens även-

tyr”, som han ”fortelde” på ledig
danska Ja, den var (hm) ”mor-
SM” —ee

Men människan lever som bhe-

kant inte av andlig kost  al-

lenast. Även för den lekamliga
spisen hade man sörjt. Kaffe, thé,
smörgåsar och småbröd fingo en

strykande åtgång. Och under prat
och glam gled tiden undan. — — —

Aftonens ”klockarfar”, klubb-
mästare Zachrisson, steg så, när

uppbrottstimman började nalkas,
fram och tackade samtliga närva-

rande för deras intresse och insats i
denna klubbfest (vilken han lovade

upprepa innevarande månad!) samt
utbringade (som avslutning) ett

fyrfaldigt leve för I. F. K.
Vilket omedelbart följdes av Kam-

raternas ”stridsrop”. Taktfast och
med väldig kraft höjdes det, åter-
studsade från lokalens väggar och
trängde nedtill den tysta gatan, där
några ensamma vandrare skräck-
slagna påskyndade sina steg.— —

Varpå vi styrde kosan hemåt i
den stjärnklara marskvällen. Ett
minne rikare.

 

Allsvenska Serien

återupptages i något förändrad
form. Sålunda kommer den att upp-

delas i 2 grupper, Östra och Västra.
Vilket bestämdes på Svenska Fot-
hollsförhbundets sammanträde den 9
april, i enlighet med de 3 Göteborgs-

klubbarnas och Norrvköpings-Kamr.
förslag.

I Västra gruppen skola utan vår
förening deltaga Gais, Örgryte, Hel-
singborgs I. F., Malmö F. F. och
Malmö-Kamr. Östra gruppen om-
fattar: ÅA. IL K., Djurgården, Ham-
marby, Sleipner, Eskilstuna- och
Norrköpings-Kamraterna.
Genom detta arrangemang vinnes

bl. a:
1) att matchernas antal minskas

(Obs. ! endast 5 vår- och lika många
höstmateher!) ;

2) att dessa bliva lätta att sticka

in cmellan det övriga spelprogram-
met:

3) att två absolut kvalificerade

lag (Sleipner och M. F. FD). som
hittills stått utanför, beredas inträ-

de.

Segrarna i resp. grupper skola
inöta varandra i två finalmateher. en

hemma och eeborta. Denna sist-.
nämnda bestämmelse gör, att slut-
striden får en förut saknad tjusning.
Med vilken spänning skall man inte
avvakta rapporterna om finalmat-

chkerna! Där koras de verkliga Mäs-
tarna, låt oss komma överens om
det: Våra pojkar slutade förra året

på femte plats i Serien. Det blir nu
att göra ett kraftigt och välberäk-
nande loppi stil med gamla traditio-
Nero...

Den 14 maj

ser ut att bliva en gigantisk kamp-
och idrottsdag för föreningens blå-
vita garde. Då möter nämligen re-
presentåtionslaget den professionella
London-klubben Arsenal F. OC. ä
Ullevi (reservation för oförutsedda

on:ständigheter). Det blir i så fall
första gången efter världskrigets ut-
brott, som ett engelskt fotbollslag av
klass beträder svensk botten. Ett
idrottshistoriskt ögonblick alltså!
Måtte våra pojkar hedra det sven-

ska namnet !!

Samtidiet går stafettlöpningen
”Göteborg runt”, där vi ha att för-

st&ra det föregående år uppsatta

vandringspriset.

Och slutligen vid sammatidpunkt
(ser det inte ut som en tanke?!)
kämpa våra bästa terränglöpare i
Kristiania. Där det gäller Tours-
haugs-pokalens vara eller inte vara.

 

Fotbollströjor,

enfärgade, 45.—, tvåfärgade 55.—
pr duss.

Fotbollsbyxor
Fotbollsstrumpor 

"HOTSPUR"
endast hos

E, W. HJERTBERGS A.-B., Drottninggatan 56

Idrottsföreningar och återförsäljare erhålla hög rabatt!

Fotbollar och
Fotbollskänger

Benskydd

Vrist- och Knäskydd

Fotbollsdubbar 40 öre pr duss.

Kängsnören 35 öre par.  
 

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Klubbaftonen
den 30 mars på Götahallen blev en
suecés. Och ett bevis för, att man

även under mycket enkla former
kan ordna en trevlig och angenäm
underhållning. Mellan 60—-70 med-
lemmar hade infunnit sig, vilka
snärt kommo i bästastämning.

Första ”numret” på programmet
hade anförtrotts Linde. Vilken höll

ett intressant föredrag, belyst med

skioptikonbilder, över olika idrotts-

platsanläggningar i Tyskland,
Schweiz, Frankrike, m. fl. länder,
som han varit i tillfälle genomresa.

Sedan trädde hrr kabaretartisteri
verksamhet. Källkvist, vår nye 400-
meters-löpare, dokumenterade sig

sem en framstående steppdansare

ock sångare, den där skördade myc-
ket lagrar. Jazz-kapellet (idrotts-
sektionens ”stolthet” !) blir bättre
för varje gång. Det är beröm nog.

Sven Rylander sjöng ”av hjär-
tans lust” bevärings- och sjömans-
visor, och Hugo Ölsson drog en rö-

rande historia om ”slaktare Johans-
son”. Ännu vid tanken på Johans-
sons sorgliga ”öde”, känna vi en tår
i ögonvrån .....

F. ö. senterades synnerligen Ceves

lilla berättelse om ”Jensens även-

tyr”, som han ”fortelde” på ledig
danska Ja, den var (hm) ”mor-
SM” —ee

Men människan lever som bhe-

kant inte av andlig kost  al-

lenast. Även för den lekamliga
spisen hade man sörjt. Kaffe, thé,
smörgåsar och småbröd fingo en

strykande åtgång. Och under prat
och glam gled tiden undan. — — —

Aftonens ”klockarfar”, klubb-
mästare Zachrisson, steg så, när

uppbrottstimman började nalkas,
fram och tackade samtliga närva-

rande för deras intresse och insats i
denna klubbfest (vilken han lovade

upprepa innevarande månad!) samt
utbringade (som avslutning) ett

fyrfaldigt leve för I. F. K.
Vilket omedelbart följdes av Kam-

raternas ”stridsrop”. Taktfast och
med väldig kraft höjdes det, åter-
studsade från lokalens väggar och
trängde nedtill den tysta gatan, där
några ensamma vandrare skräck-
slagna påskyndade sina steg.— —

Varpå vi styrde kosan hemåt i
den stjärnklara marskvällen. Ett
minne rikare.

 

Allsvenska Serien

återupptages i något förändrad
form. Sålunda kommer den att upp-

delas i 2 grupper, Östra och Västra.
Vilket bestämdes på Svenska Fot-
hollsförhbundets sammanträde den 9
april, i enlighet med de 3 Göteborgs-

klubbarnas och Norrvköpings-Kamr.
förslag.

I Västra gruppen skola utan vår
förening deltaga Gais, Örgryte, Hel-
singborgs I. F., Malmö F. F. och
Malmö-Kamr. Östra gruppen om-
fattar: ÅA. IL K., Djurgården, Ham-
marby, Sleipner, Eskilstuna- och
Norrköpings-Kamraterna.
Genom detta arrangemang vinnes

bl. a:
1) att matchernas antal minskas

(Obs. ! endast 5 vår- och lika många
höstmateher!) ;

2) att dessa bliva lätta att sticka

in cmellan det övriga spelprogram-
met:

3) att två absolut kvalificerade

lag (Sleipner och M. F. FD). som
hittills stått utanför, beredas inträ-

de.

Segrarna i resp. grupper skola
inöta varandra i två finalmateher. en

hemma och eeborta. Denna sist-.
nämnda bestämmelse gör, att slut-
striden får en förut saknad tjusning.
Med vilken spänning skall man inte
avvakta rapporterna om finalmat-

chkerna! Där koras de verkliga Mäs-
tarna, låt oss komma överens om
det: Våra pojkar slutade förra året

på femte plats i Serien. Det blir nu
att göra ett kraftigt och välberäk-
nande loppi stil med gamla traditio-
Nero...

Den 14 maj

ser ut att bliva en gigantisk kamp-
och idrottsdag för föreningens blå-
vita garde. Då möter nämligen re-
presentåtionslaget den professionella
London-klubben Arsenal F. OC. ä
Ullevi (reservation för oförutsedda

on:ständigheter). Det blir i så fall
första gången efter världskrigets ut-
brott, som ett engelskt fotbollslag av
klass beträder svensk botten. Ett
idrottshistoriskt ögonblick alltså!
Måtte våra pojkar hedra det sven-

ska namnet !!

Samtidiet går stafettlöpningen
”Göteborg runt”, där vi ha att för-

st&ra det föregående år uppsatta

vandringspriset.

Och slutligen vid sammatidpunkt
(ser det inte ut som en tanke?!)
kämpa våra bästa terränglöpare i
Kristiania. Där det gäller Tours-
haugs-pokalens vara eller inte vara.

 

Fotbollströjor,

enfärgade, 45.—, tvåfärgade 55.—
pr duss.

Fotbollsbyxor
Fotbollsstrumpor 

"HOTSPUR"
endast hos

E, W. HJERTBERGS A.-B., Drottninggatan 56

Idrottsföreningar och återförsäljare erhålla hög rabatt!

Fotbollar och
Fotbollskänger

Benskydd

Vrist- och Knäskydd

Fotbollsdubbar 40 öre pr duss.

Kängsnören 35 öre par.  
 

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Klubbaftonen
den 30 mars på Götahallen blev en
suecés. Och ett bevis för, att man

även under mycket enkla former
kan ordna en trevlig och angenäm
underhållning. Mellan 60—-70 med-
lemmar hade infunnit sig, vilka
snärt kommo i bästastämning.

Första ”numret” på programmet
hade anförtrotts Linde. Vilken höll

ett intressant föredrag, belyst med

skioptikonbilder, över olika idrotts-

platsanläggningar i Tyskland,
Schweiz, Frankrike, m. fl. länder,
som han varit i tillfälle genomresa.

Sedan trädde hrr kabaretartisteri
verksamhet. Källkvist, vår nye 400-
meters-löpare, dokumenterade sig

sem en framstående steppdansare

ock sångare, den där skördade myc-
ket lagrar. Jazz-kapellet (idrotts-
sektionens ”stolthet” !) blir bättre
för varje gång. Det är beröm nog.

Sven Rylander sjöng ”av hjär-
tans lust” bevärings- och sjömans-
visor, och Hugo Ölsson drog en rö-

rande historia om ”slaktare Johans-
son”. Ännu vid tanken på Johans-
sons sorgliga ”öde”, känna vi en tår
i ögonvrån .....

F. ö. senterades synnerligen Ceves

lilla berättelse om ”Jensens även-

tyr”, som han ”fortelde” på ledig
danska Ja, den var (hm) ”mor-
SM” —ee

Men människan lever som bhe-

kant inte av andlig kost  al-

lenast. Även för den lekamliga
spisen hade man sörjt. Kaffe, thé,
smörgåsar och småbröd fingo en

strykande åtgång. Och under prat
och glam gled tiden undan. — — —

Aftonens ”klockarfar”, klubb-
mästare Zachrisson, steg så, när

uppbrottstimman började nalkas,
fram och tackade samtliga närva-

rande för deras intresse och insats i
denna klubbfest (vilken han lovade

upprepa innevarande månad!) samt
utbringade (som avslutning) ett

fyrfaldigt leve för I. F. K.
Vilket omedelbart följdes av Kam-

raternas ”stridsrop”. Taktfast och
med väldig kraft höjdes det, åter-
studsade från lokalens väggar och
trängde nedtill den tysta gatan, där
några ensamma vandrare skräck-
slagna påskyndade sina steg.— —

Varpå vi styrde kosan hemåt i
den stjärnklara marskvällen. Ett
minne rikare.

 

Allsvenska Serien

återupptages i något förändrad
form. Sålunda kommer den att upp-

delas i 2 grupper, Östra och Västra.
Vilket bestämdes på Svenska Fot-
hollsförhbundets sammanträde den 9
april, i enlighet med de 3 Göteborgs-

klubbarnas och Norrvköpings-Kamr.
förslag.

I Västra gruppen skola utan vår
förening deltaga Gais, Örgryte, Hel-
singborgs I. F., Malmö F. F. och
Malmö-Kamr. Östra gruppen om-
fattar: ÅA. IL K., Djurgården, Ham-
marby, Sleipner, Eskilstuna- och
Norrköpings-Kamraterna.
Genom detta arrangemang vinnes

bl. a:
1) att matchernas antal minskas

(Obs. ! endast 5 vår- och lika många
höstmateher!) ;

2) att dessa bliva lätta att sticka

in cmellan det övriga spelprogram-
met:

3) att två absolut kvalificerade

lag (Sleipner och M. F. FD). som
hittills stått utanför, beredas inträ-

de.

Segrarna i resp. grupper skola
inöta varandra i två finalmateher. en

hemma och eeborta. Denna sist-.
nämnda bestämmelse gör, att slut-
striden får en förut saknad tjusning.
Med vilken spänning skall man inte
avvakta rapporterna om finalmat-

chkerna! Där koras de verkliga Mäs-
tarna, låt oss komma överens om
det: Våra pojkar slutade förra året

på femte plats i Serien. Det blir nu
att göra ett kraftigt och välberäk-
nande loppi stil med gamla traditio-
Nero...

Den 14 maj

ser ut att bliva en gigantisk kamp-
och idrottsdag för föreningens blå-
vita garde. Då möter nämligen re-
presentåtionslaget den professionella
London-klubben Arsenal F. OC. ä
Ullevi (reservation för oförutsedda

on:ständigheter). Det blir i så fall
första gången efter världskrigets ut-
brott, som ett engelskt fotbollslag av
klass beträder svensk botten. Ett
idrottshistoriskt ögonblick alltså!
Måtte våra pojkar hedra det sven-

ska namnet !!

Samtidiet går stafettlöpningen
”Göteborg runt”, där vi ha att för-

st&ra det föregående år uppsatta

vandringspriset.

Och slutligen vid sammatidpunkt
(ser det inte ut som en tanke?!)
kämpa våra bästa terränglöpare i
Kristiania. Där det gäller Tours-
haugs-pokalens vara eller inte vara.

 

Fotbollströjor,

enfärgade, 45.—, tvåfärgade 55.—
pr duss.

Fotbollsbyxor
Fotbollsstrumpor 

"HOTSPUR"
endast hos

E, W. HJERTBERGS A.-B., Drottninggatan 56

Idrottsföreningar och återförsäljare erhålla hög rabatt!

Fotbollar och
Fotbollskänger

Benskydd

Vrist- och Knäskydd

Fotbollsdubbar 40 öre pr duss.

Kängsnören 35 öre par.  
 

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Klubbaftonen
den 30 mars på Götahallen blev en
suecés. Och ett bevis för, att man

även under mycket enkla former
kan ordna en trevlig och angenäm
underhållning. Mellan 60—-70 med-
lemmar hade infunnit sig, vilka
snärt kommo i bästastämning.

Första ”numret” på programmet
hade anförtrotts Linde. Vilken höll

ett intressant föredrag, belyst med

skioptikonbilder, över olika idrotts-

platsanläggningar i Tyskland,
Schweiz, Frankrike, m. fl. länder,
som han varit i tillfälle genomresa.

Sedan trädde hrr kabaretartisteri
verksamhet. Källkvist, vår nye 400-
meters-löpare, dokumenterade sig

sem en framstående steppdansare

ock sångare, den där skördade myc-
ket lagrar. Jazz-kapellet (idrotts-
sektionens ”stolthet” !) blir bättre
för varje gång. Det är beröm nog.

Sven Rylander sjöng ”av hjär-
tans lust” bevärings- och sjömans-
visor, och Hugo Ölsson drog en rö-

rande historia om ”slaktare Johans-
son”. Ännu vid tanken på Johans-
sons sorgliga ”öde”, känna vi en tår
i ögonvrån .....

F. ö. senterades synnerligen Ceves

lilla berättelse om ”Jensens även-

tyr”, som han ”fortelde” på ledig
danska Ja, den var (hm) ”mor-
SM” —ee

Men människan lever som bhe-

kant inte av andlig kost  al-

lenast. Även för den lekamliga
spisen hade man sörjt. Kaffe, thé,
smörgåsar och småbröd fingo en

strykande åtgång. Och under prat
och glam gled tiden undan. — — —

Aftonens ”klockarfar”, klubb-
mästare Zachrisson, steg så, när

uppbrottstimman började nalkas,
fram och tackade samtliga närva-

rande för deras intresse och insats i
denna klubbfest (vilken han lovade

upprepa innevarande månad!) samt
utbringade (som avslutning) ett

fyrfaldigt leve för I. F. K.
Vilket omedelbart följdes av Kam-

raternas ”stridsrop”. Taktfast och
med väldig kraft höjdes det, åter-
studsade från lokalens väggar och
trängde nedtill den tysta gatan, där
några ensamma vandrare skräck-
slagna påskyndade sina steg.— —

Varpå vi styrde kosan hemåt i
den stjärnklara marskvällen. Ett
minne rikare.

 

Allsvenska Serien

återupptages i något förändrad
form. Sålunda kommer den att upp-

delas i 2 grupper, Östra och Västra.
Vilket bestämdes på Svenska Fot-
hollsförhbundets sammanträde den 9
april, i enlighet med de 3 Göteborgs-

klubbarnas och Norrvköpings-Kamr.
förslag.

I Västra gruppen skola utan vår
förening deltaga Gais, Örgryte, Hel-
singborgs I. F., Malmö F. F. och
Malmö-Kamr. Östra gruppen om-
fattar: ÅA. IL K., Djurgården, Ham-
marby, Sleipner, Eskilstuna- och
Norrköpings-Kamraterna.
Genom detta arrangemang vinnes

bl. a:
1) att matchernas antal minskas

(Obs. ! endast 5 vår- och lika många
höstmateher!) ;

2) att dessa bliva lätta att sticka

in cmellan det övriga spelprogram-
met:

3) att två absolut kvalificerade

lag (Sleipner och M. F. FD). som
hittills stått utanför, beredas inträ-

de.

Segrarna i resp. grupper skola
inöta varandra i två finalmateher. en

hemma och eeborta. Denna sist-.
nämnda bestämmelse gör, att slut-
striden får en förut saknad tjusning.
Med vilken spänning skall man inte
avvakta rapporterna om finalmat-

chkerna! Där koras de verkliga Mäs-
tarna, låt oss komma överens om
det: Våra pojkar slutade förra året

på femte plats i Serien. Det blir nu
att göra ett kraftigt och välberäk-
nande loppi stil med gamla traditio-
Nero...

Den 14 maj

ser ut att bliva en gigantisk kamp-
och idrottsdag för föreningens blå-
vita garde. Då möter nämligen re-
presentåtionslaget den professionella
London-klubben Arsenal F. OC. ä
Ullevi (reservation för oförutsedda

on:ständigheter). Det blir i så fall
första gången efter världskrigets ut-
brott, som ett engelskt fotbollslag av
klass beträder svensk botten. Ett
idrottshistoriskt ögonblick alltså!
Måtte våra pojkar hedra det sven-

ska namnet !!

Samtidiet går stafettlöpningen
”Göteborg runt”, där vi ha att för-

st&ra det föregående år uppsatta

vandringspriset.

Och slutligen vid sammatidpunkt
(ser det inte ut som en tanke?!)
kämpa våra bästa terränglöpare i
Kristiania. Där det gäller Tours-
haugs-pokalens vara eller inte vara.

 

Fotbollströjor,

enfärgade, 45.—, tvåfärgade 55.—
pr duss.

Fotbollsbyxor
Fotbollsstrumpor 

"HOTSPUR"
endast hos

E, W. HJERTBERGS A.-B., Drottninggatan 56

Idrottsföreningar och återförsäljare erhålla hög rabatt!

Fotbollar och
Fotbollskänger

Benskydd

Vrist- och Knäskydd

Fotbollsdubbar 40 öre pr duss.

Kängsnören 35 öre par.  
 

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Klubbaftonen
den 30 mars på Götahallen blev en
suecés. Och ett bevis för, att man

även under mycket enkla former
kan ordna en trevlig och angenäm
underhållning. Mellan 60—-70 med-
lemmar hade infunnit sig, vilka
snärt kommo i bästastämning.

Första ”numret” på programmet
hade anförtrotts Linde. Vilken höll

ett intressant föredrag, belyst med

skioptikonbilder, över olika idrotts-

platsanläggningar i Tyskland,
Schweiz, Frankrike, m. fl. länder,
som han varit i tillfälle genomresa.

Sedan trädde hrr kabaretartisteri
verksamhet. Källkvist, vår nye 400-
meters-löpare, dokumenterade sig

sem en framstående steppdansare

ock sångare, den där skördade myc-
ket lagrar. Jazz-kapellet (idrotts-
sektionens ”stolthet” !) blir bättre
för varje gång. Det är beröm nog.

Sven Rylander sjöng ”av hjär-
tans lust” bevärings- och sjömans-
visor, och Hugo Ölsson drog en rö-

rande historia om ”slaktare Johans-
son”. Ännu vid tanken på Johans-
sons sorgliga ”öde”, känna vi en tår
i ögonvrån .....

F. ö. senterades synnerligen Ceves

lilla berättelse om ”Jensens även-

tyr”, som han ”fortelde” på ledig
danska Ja, den var (hm) ”mor-
SM” —ee

Men människan lever som bhe-

kant inte av andlig kost  al-

lenast. Även för den lekamliga
spisen hade man sörjt. Kaffe, thé,
smörgåsar och småbröd fingo en

strykande åtgång. Och under prat
och glam gled tiden undan. — — —

Aftonens ”klockarfar”, klubb-
mästare Zachrisson, steg så, när

uppbrottstimman började nalkas,
fram och tackade samtliga närva-

rande för deras intresse och insats i
denna klubbfest (vilken han lovade

upprepa innevarande månad!) samt
utbringade (som avslutning) ett

fyrfaldigt leve för I. F. K.
Vilket omedelbart följdes av Kam-

raternas ”stridsrop”. Taktfast och
med väldig kraft höjdes det, åter-
studsade från lokalens väggar och
trängde nedtill den tysta gatan, där
några ensamma vandrare skräck-
slagna påskyndade sina steg.— —

Varpå vi styrde kosan hemåt i
den stjärnklara marskvällen. Ett
minne rikare.

 

Allsvenska Serien

återupptages i något förändrad
form. Sålunda kommer den att upp-

delas i 2 grupper, Östra och Västra.
Vilket bestämdes på Svenska Fot-
hollsförhbundets sammanträde den 9
april, i enlighet med de 3 Göteborgs-

klubbarnas och Norrvköpings-Kamr.
förslag.

I Västra gruppen skola utan vår
förening deltaga Gais, Örgryte, Hel-
singborgs I. F., Malmö F. F. och
Malmö-Kamr. Östra gruppen om-
fattar: ÅA. IL K., Djurgården, Ham-
marby, Sleipner, Eskilstuna- och
Norrköpings-Kamraterna.
Genom detta arrangemang vinnes

bl. a:
1) att matchernas antal minskas

(Obs. ! endast 5 vår- och lika många
höstmateher!) ;

2) att dessa bliva lätta att sticka

in cmellan det övriga spelprogram-
met:

3) att två absolut kvalificerade

lag (Sleipner och M. F. FD). som
hittills stått utanför, beredas inträ-

de.

Segrarna i resp. grupper skola
inöta varandra i två finalmateher. en

hemma och eeborta. Denna sist-.
nämnda bestämmelse gör, att slut-
striden får en förut saknad tjusning.
Med vilken spänning skall man inte
avvakta rapporterna om finalmat-

chkerna! Där koras de verkliga Mäs-
tarna, låt oss komma överens om
det: Våra pojkar slutade förra året

på femte plats i Serien. Det blir nu
att göra ett kraftigt och välberäk-
nande loppi stil med gamla traditio-
Nero...

Den 14 maj

ser ut att bliva en gigantisk kamp-
och idrottsdag för föreningens blå-
vita garde. Då möter nämligen re-
presentåtionslaget den professionella
London-klubben Arsenal F. OC. ä
Ullevi (reservation för oförutsedda

on:ständigheter). Det blir i så fall
första gången efter världskrigets ut-
brott, som ett engelskt fotbollslag av
klass beträder svensk botten. Ett
idrottshistoriskt ögonblick alltså!
Måtte våra pojkar hedra det sven-

ska namnet !!

Samtidiet går stafettlöpningen
”Göteborg runt”, där vi ha att för-

st&ra det föregående år uppsatta

vandringspriset.

Och slutligen vid sammatidpunkt
(ser det inte ut som en tanke?!)
kämpa våra bästa terränglöpare i
Kristiania. Där det gäller Tours-
haugs-pokalens vara eller inte vara.

 

Fotbollströjor,

enfärgade, 45.—, tvåfärgade 55.—
pr duss.

Fotbollsbyxor
Fotbollsstrumpor 

"HOTSPUR"
endast hos

E, W. HJERTBERGS A.-B., Drottninggatan 56

Idrottsföreningar och återförsäljare erhålla hög rabatt!

Fotbollar och
Fotbollskänger

Benskydd

Vrist- och Knäskydd

Fotbollsdubbar 40 öre pr duss.

Kängsnören 35 öre par.  
 

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Klubbaftonen
den 30 mars på Götahallen blev en
suecés. Och ett bevis för, att man

även under mycket enkla former
kan ordna en trevlig och angenäm
underhållning. Mellan 60—-70 med-
lemmar hade infunnit sig, vilka
snärt kommo i bästastämning.

Första ”numret” på programmet
hade anförtrotts Linde. Vilken höll

ett intressant föredrag, belyst med

skioptikonbilder, över olika idrotts-

platsanläggningar i Tyskland,
Schweiz, Frankrike, m. fl. länder,
som han varit i tillfälle genomresa.

Sedan trädde hrr kabaretartisteri
verksamhet. Källkvist, vår nye 400-
meters-löpare, dokumenterade sig

sem en framstående steppdansare

ock sångare, den där skördade myc-
ket lagrar. Jazz-kapellet (idrotts-
sektionens ”stolthet” !) blir bättre
för varje gång. Det är beröm nog.

Sven Rylander sjöng ”av hjär-
tans lust” bevärings- och sjömans-
visor, och Hugo Ölsson drog en rö-

rande historia om ”slaktare Johans-
son”. Ännu vid tanken på Johans-
sons sorgliga ”öde”, känna vi en tår
i ögonvrån .....

F. ö. senterades synnerligen Ceves

lilla berättelse om ”Jensens även-

tyr”, som han ”fortelde” på ledig
danska Ja, den var (hm) ”mor-
SM” —ee

Men människan lever som bhe-

kant inte av andlig kost  al-

lenast. Även för den lekamliga
spisen hade man sörjt. Kaffe, thé,
smörgåsar och småbröd fingo en

strykande åtgång. Och under prat
och glam gled tiden undan. — — —

Aftonens ”klockarfar”, klubb-
mästare Zachrisson, steg så, när

uppbrottstimman började nalkas,
fram och tackade samtliga närva-

rande för deras intresse och insats i
denna klubbfest (vilken han lovade

upprepa innevarande månad!) samt
utbringade (som avslutning) ett

fyrfaldigt leve för I. F. K.
Vilket omedelbart följdes av Kam-

raternas ”stridsrop”. Taktfast och
med väldig kraft höjdes det, åter-
studsade från lokalens väggar och
trängde nedtill den tysta gatan, där
några ensamma vandrare skräck-
slagna påskyndade sina steg.— —

Varpå vi styrde kosan hemåt i
den stjärnklara marskvällen. Ett
minne rikare.

 

Allsvenska Serien

återupptages i något förändrad
form. Sålunda kommer den att upp-

delas i 2 grupper, Östra och Västra.
Vilket bestämdes på Svenska Fot-
hollsförhbundets sammanträde den 9
april, i enlighet med de 3 Göteborgs-

klubbarnas och Norrvköpings-Kamr.
förslag.

I Västra gruppen skola utan vår
förening deltaga Gais, Örgryte, Hel-
singborgs I. F., Malmö F. F. och
Malmö-Kamr. Östra gruppen om-
fattar: ÅA. IL K., Djurgården, Ham-
marby, Sleipner, Eskilstuna- och
Norrköpings-Kamraterna.
Genom detta arrangemang vinnes

bl. a:
1) att matchernas antal minskas

(Obs. ! endast 5 vår- och lika många
höstmateher!) ;

2) att dessa bliva lätta att sticka

in cmellan det övriga spelprogram-
met:

3) att två absolut kvalificerade

lag (Sleipner och M. F. FD). som
hittills stått utanför, beredas inträ-

de.

Segrarna i resp. grupper skola
inöta varandra i två finalmateher. en

hemma och eeborta. Denna sist-.
nämnda bestämmelse gör, att slut-
striden får en förut saknad tjusning.
Med vilken spänning skall man inte
avvakta rapporterna om finalmat-

chkerna! Där koras de verkliga Mäs-
tarna, låt oss komma överens om
det: Våra pojkar slutade förra året

på femte plats i Serien. Det blir nu
att göra ett kraftigt och välberäk-
nande loppi stil med gamla traditio-
Nero...

Den 14 maj

ser ut att bliva en gigantisk kamp-
och idrottsdag för föreningens blå-
vita garde. Då möter nämligen re-
presentåtionslaget den professionella
London-klubben Arsenal F. OC. ä
Ullevi (reservation för oförutsedda

on:ständigheter). Det blir i så fall
första gången efter världskrigets ut-
brott, som ett engelskt fotbollslag av
klass beträder svensk botten. Ett
idrottshistoriskt ögonblick alltså!
Måtte våra pojkar hedra det sven-

ska namnet !!

Samtidiet går stafettlöpningen
”Göteborg runt”, där vi ha att för-

st&ra det föregående år uppsatta

vandringspriset.

Och slutligen vid sammatidpunkt
(ser det inte ut som en tanke?!)
kämpa våra bästa terränglöpare i
Kristiania. Där det gäller Tours-
haugs-pokalens vara eller inte vara.

 

Fotbollströjor,

enfärgade, 45.—, tvåfärgade 55.—
pr duss.

Fotbollsbyxor
Fotbollsstrumpor 

"HOTSPUR"
endast hos

E, W. HJERTBERGS A.-B., Drottninggatan 56

Idrottsföreningar och återförsäljare erhålla hög rabatt!

Fotbollar och
Fotbollskänger

Benskydd

Vrist- och Knäskydd

Fotbollsdubbar 40 öre pr duss.

Kängsnören 35 öre par.  
 

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Klubbaftonen
den 30 mars på Götahallen blev en
suecés. Och ett bevis för, att man

även under mycket enkla former
kan ordna en trevlig och angenäm
underhållning. Mellan 60—-70 med-
lemmar hade infunnit sig, vilka
snärt kommo i bästastämning.

Första ”numret” på programmet
hade anförtrotts Linde. Vilken höll

ett intressant föredrag, belyst med

skioptikonbilder, över olika idrotts-

platsanläggningar i Tyskland,
Schweiz, Frankrike, m. fl. länder,
som han varit i tillfälle genomresa.

Sedan trädde hrr kabaretartisteri
verksamhet. Källkvist, vår nye 400-
meters-löpare, dokumenterade sig

sem en framstående steppdansare

ock sångare, den där skördade myc-
ket lagrar. Jazz-kapellet (idrotts-
sektionens ”stolthet” !) blir bättre
för varje gång. Det är beröm nog.

Sven Rylander sjöng ”av hjär-
tans lust” bevärings- och sjömans-
visor, och Hugo Ölsson drog en rö-

rande historia om ”slaktare Johans-
son”. Ännu vid tanken på Johans-
sons sorgliga ”öde”, känna vi en tår
i ögonvrån .....

F. ö. senterades synnerligen Ceves

lilla berättelse om ”Jensens även-

tyr”, som han ”fortelde” på ledig
danska Ja, den var (hm) ”mor-
SM” —ee

Men människan lever som bhe-

kant inte av andlig kost  al-

lenast. Även för den lekamliga
spisen hade man sörjt. Kaffe, thé,
smörgåsar och småbröd fingo en

strykande åtgång. Och under prat
och glam gled tiden undan. — — —

Aftonens ”klockarfar”, klubb-
mästare Zachrisson, steg så, när

uppbrottstimman började nalkas,
fram och tackade samtliga närva-

rande för deras intresse och insats i
denna klubbfest (vilken han lovade

upprepa innevarande månad!) samt
utbringade (som avslutning) ett

fyrfaldigt leve för I. F. K.
Vilket omedelbart följdes av Kam-

raternas ”stridsrop”. Taktfast och
med väldig kraft höjdes det, åter-
studsade från lokalens väggar och
trängde nedtill den tysta gatan, där
några ensamma vandrare skräck-
slagna påskyndade sina steg.— —

Varpå vi styrde kosan hemåt i
den stjärnklara marskvällen. Ett
minne rikare.

 

Allsvenska Serien

återupptages i något förändrad
form. Sålunda kommer den att upp-

delas i 2 grupper, Östra och Västra.
Vilket bestämdes på Svenska Fot-
hollsförhbundets sammanträde den 9
april, i enlighet med de 3 Göteborgs-

klubbarnas och Norrvköpings-Kamr.
förslag.

I Västra gruppen skola utan vår
förening deltaga Gais, Örgryte, Hel-
singborgs I. F., Malmö F. F. och
Malmö-Kamr. Östra gruppen om-
fattar: ÅA. IL K., Djurgården, Ham-
marby, Sleipner, Eskilstuna- och
Norrköpings-Kamraterna.
Genom detta arrangemang vinnes

bl. a:
1) att matchernas antal minskas

(Obs. ! endast 5 vår- och lika många
höstmateher!) ;

2) att dessa bliva lätta att sticka

in cmellan det övriga spelprogram-
met:

3) att två absolut kvalificerade

lag (Sleipner och M. F. FD). som
hittills stått utanför, beredas inträ-

de.

Segrarna i resp. grupper skola
inöta varandra i två finalmateher. en

hemma och eeborta. Denna sist-.
nämnda bestämmelse gör, att slut-
striden får en förut saknad tjusning.
Med vilken spänning skall man inte
avvakta rapporterna om finalmat-

chkerna! Där koras de verkliga Mäs-
tarna, låt oss komma överens om
det: Våra pojkar slutade förra året

på femte plats i Serien. Det blir nu
att göra ett kraftigt och välberäk-
nande loppi stil med gamla traditio-
Nero...

Den 14 maj

ser ut att bliva en gigantisk kamp-
och idrottsdag för föreningens blå-
vita garde. Då möter nämligen re-
presentåtionslaget den professionella
London-klubben Arsenal F. OC. ä
Ullevi (reservation för oförutsedda

on:ständigheter). Det blir i så fall
första gången efter världskrigets ut-
brott, som ett engelskt fotbollslag av
klass beträder svensk botten. Ett
idrottshistoriskt ögonblick alltså!
Måtte våra pojkar hedra det sven-

ska namnet !!

Samtidiet går stafettlöpningen
”Göteborg runt”, där vi ha att för-

st&ra det föregående år uppsatta

vandringspriset.

Och slutligen vid sammatidpunkt
(ser det inte ut som en tanke?!)
kämpa våra bästa terränglöpare i
Kristiania. Där det gäller Tours-
haugs-pokalens vara eller inte vara.

 

Fotbollströjor,

enfärgade, 45.—, tvåfärgade 55.—
pr duss.

Fotbollsbyxor
Fotbollsstrumpor 

"HOTSPUR"
endast hos

E, W. HJERTBERGS A.-B., Drottninggatan 56

Idrottsföreningar och återförsäljare erhålla hög rabatt!

Fotbollar och
Fotbollskänger

Benskydd

Vrist- och Knäskydd

Fotbollsdubbar 40 öre pr duss.

Kängsnören 35 öre par.  
 

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Klubbaftonen
den 30 mars på Götahallen blev en
suecés. Och ett bevis för, att man

även under mycket enkla former
kan ordna en trevlig och angenäm
underhållning. Mellan 60—-70 med-
lemmar hade infunnit sig, vilka
snärt kommo i bästastämning.

Första ”numret” på programmet
hade anförtrotts Linde. Vilken höll

ett intressant föredrag, belyst med

skioptikonbilder, över olika idrotts-

platsanläggningar i Tyskland,
Schweiz, Frankrike, m. fl. länder,
som han varit i tillfälle genomresa.

Sedan trädde hrr kabaretartisteri
verksamhet. Källkvist, vår nye 400-
meters-löpare, dokumenterade sig

sem en framstående steppdansare

ock sångare, den där skördade myc-
ket lagrar. Jazz-kapellet (idrotts-
sektionens ”stolthet” !) blir bättre
för varje gång. Det är beröm nog.

Sven Rylander sjöng ”av hjär-
tans lust” bevärings- och sjömans-
visor, och Hugo Ölsson drog en rö-

rande historia om ”slaktare Johans-
son”. Ännu vid tanken på Johans-
sons sorgliga ”öde”, känna vi en tår
i ögonvrån .....

F. ö. senterades synnerligen Ceves

lilla berättelse om ”Jensens även-

tyr”, som han ”fortelde” på ledig
danska Ja, den var (hm) ”mor-
SM” —ee

Men människan lever som bhe-

kant inte av andlig kost  al-

lenast. Även för den lekamliga
spisen hade man sörjt. Kaffe, thé,
smörgåsar och småbröd fingo en

strykande åtgång. Och under prat
och glam gled tiden undan. — — —

Aftonens ”klockarfar”, klubb-
mästare Zachrisson, steg så, när

uppbrottstimman började nalkas,
fram och tackade samtliga närva-

rande för deras intresse och insats i
denna klubbfest (vilken han lovade

upprepa innevarande månad!) samt
utbringade (som avslutning) ett

fyrfaldigt leve för I. F. K.
Vilket omedelbart följdes av Kam-

raternas ”stridsrop”. Taktfast och
med väldig kraft höjdes det, åter-
studsade från lokalens väggar och
trängde nedtill den tysta gatan, där
några ensamma vandrare skräck-
slagna påskyndade sina steg.— —

Varpå vi styrde kosan hemåt i
den stjärnklara marskvällen. Ett
minne rikare.

 

Allsvenska Serien

återupptages i något förändrad
form. Sålunda kommer den att upp-

delas i 2 grupper, Östra och Västra.
Vilket bestämdes på Svenska Fot-
hollsförhbundets sammanträde den 9
april, i enlighet med de 3 Göteborgs-

klubbarnas och Norrvköpings-Kamr.
förslag.

I Västra gruppen skola utan vår
förening deltaga Gais, Örgryte, Hel-
singborgs I. F., Malmö F. F. och
Malmö-Kamr. Östra gruppen om-
fattar: ÅA. IL K., Djurgården, Ham-
marby, Sleipner, Eskilstuna- och
Norrköpings-Kamraterna.
Genom detta arrangemang vinnes

bl. a:
1) att matchernas antal minskas

(Obs. ! endast 5 vår- och lika många
höstmateher!) ;

2) att dessa bliva lätta att sticka

in cmellan det övriga spelprogram-
met:

3) att två absolut kvalificerade

lag (Sleipner och M. F. FD). som
hittills stått utanför, beredas inträ-

de.

Segrarna i resp. grupper skola
inöta varandra i två finalmateher. en

hemma och eeborta. Denna sist-.
nämnda bestämmelse gör, att slut-
striden får en förut saknad tjusning.
Med vilken spänning skall man inte
avvakta rapporterna om finalmat-

chkerna! Där koras de verkliga Mäs-
tarna, låt oss komma överens om
det: Våra pojkar slutade förra året

på femte plats i Serien. Det blir nu
att göra ett kraftigt och välberäk-
nande loppi stil med gamla traditio-
Nero...

Den 14 maj

ser ut att bliva en gigantisk kamp-
och idrottsdag för föreningens blå-
vita garde. Då möter nämligen re-
presentåtionslaget den professionella
London-klubben Arsenal F. OC. ä
Ullevi (reservation för oförutsedda

on:ständigheter). Det blir i så fall
första gången efter världskrigets ut-
brott, som ett engelskt fotbollslag av
klass beträder svensk botten. Ett
idrottshistoriskt ögonblick alltså!
Måtte våra pojkar hedra det sven-

ska namnet !!

Samtidiet går stafettlöpningen
”Göteborg runt”, där vi ha att för-

st&ra det föregående år uppsatta

vandringspriset.

Och slutligen vid sammatidpunkt
(ser det inte ut som en tanke?!)
kämpa våra bästa terränglöpare i
Kristiania. Där det gäller Tours-
haugs-pokalens vara eller inte vara.

 

Fotbollströjor,

enfärgade, 45.—, tvåfärgade 55.—
pr duss.

Fotbollsbyxor
Fotbollsstrumpor 

"HOTSPUR"
endast hos

E, W. HJERTBERGS A.-B., Drottninggatan 56

Idrottsföreningar och återförsäljare erhålla hög rabatt!

Fotbollar och
Fotbollskänger

Benskydd

Vrist- och Knäskydd

Fotbollsdubbar 40 öre pr duss.

Kängsnören 35 öre par.  
 

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Klubbaftonen
den 30 mars på Götahallen blev en
suecés. Och ett bevis för, att man

även under mycket enkla former
kan ordna en trevlig och angenäm
underhållning. Mellan 60—-70 med-
lemmar hade infunnit sig, vilka
snärt kommo i bästastämning.

Första ”numret” på programmet
hade anförtrotts Linde. Vilken höll

ett intressant föredrag, belyst med

skioptikonbilder, över olika idrotts-

platsanläggningar i Tyskland,
Schweiz, Frankrike, m. fl. länder,
som han varit i tillfälle genomresa.

Sedan trädde hrr kabaretartisteri
verksamhet. Källkvist, vår nye 400-
meters-löpare, dokumenterade sig

sem en framstående steppdansare

ock sångare, den där skördade myc-
ket lagrar. Jazz-kapellet (idrotts-
sektionens ”stolthet” !) blir bättre
för varje gång. Det är beröm nog.

Sven Rylander sjöng ”av hjär-
tans lust” bevärings- och sjömans-
visor, och Hugo Ölsson drog en rö-

rande historia om ”slaktare Johans-
son”. Ännu vid tanken på Johans-
sons sorgliga ”öde”, känna vi en tår
i ögonvrån .....

F. ö. senterades synnerligen Ceves

lilla berättelse om ”Jensens även-

tyr”, som han ”fortelde” på ledig
danska Ja, den var (hm) ”mor-
SM” —ee

Men människan lever som bhe-

kant inte av andlig kost  al-

lenast. Även för den lekamliga
spisen hade man sörjt. Kaffe, thé,
smörgåsar och småbröd fingo en

strykande åtgång. Och under prat
och glam gled tiden undan. — — —

Aftonens ”klockarfar”, klubb-
mästare Zachrisson, steg så, när

uppbrottstimman började nalkas,
fram och tackade samtliga närva-

rande för deras intresse och insats i
denna klubbfest (vilken han lovade

upprepa innevarande månad!) samt
utbringade (som avslutning) ett

fyrfaldigt leve för I. F. K.
Vilket omedelbart följdes av Kam-

raternas ”stridsrop”. Taktfast och
med väldig kraft höjdes det, åter-
studsade från lokalens väggar och
trängde nedtill den tysta gatan, där
några ensamma vandrare skräck-
slagna påskyndade sina steg.— —

Varpå vi styrde kosan hemåt i
den stjärnklara marskvällen. Ett
minne rikare.

 

Allsvenska Serien

återupptages i något förändrad
form. Sålunda kommer den att upp-

delas i 2 grupper, Östra och Västra.
Vilket bestämdes på Svenska Fot-
hollsförhbundets sammanträde den 9
april, i enlighet med de 3 Göteborgs-

klubbarnas och Norrvköpings-Kamr.
förslag.

I Västra gruppen skola utan vår
förening deltaga Gais, Örgryte, Hel-
singborgs I. F., Malmö F. F. och
Malmö-Kamr. Östra gruppen om-
fattar: ÅA. IL K., Djurgården, Ham-
marby, Sleipner, Eskilstuna- och
Norrköpings-Kamraterna.
Genom detta arrangemang vinnes

bl. a:
1) att matchernas antal minskas

(Obs. ! endast 5 vår- och lika många
höstmateher!) ;

2) att dessa bliva lätta att sticka

in cmellan det övriga spelprogram-
met:

3) att två absolut kvalificerade

lag (Sleipner och M. F. FD). som
hittills stått utanför, beredas inträ-

de.

Segrarna i resp. grupper skola
inöta varandra i två finalmateher. en

hemma och eeborta. Denna sist-.
nämnda bestämmelse gör, att slut-
striden får en förut saknad tjusning.
Med vilken spänning skall man inte
avvakta rapporterna om finalmat-

chkerna! Där koras de verkliga Mäs-
tarna, låt oss komma överens om
det: Våra pojkar slutade förra året

på femte plats i Serien. Det blir nu
att göra ett kraftigt och välberäk-
nande loppi stil med gamla traditio-
Nero...

Den 14 maj

ser ut att bliva en gigantisk kamp-
och idrottsdag för föreningens blå-
vita garde. Då möter nämligen re-
presentåtionslaget den professionella
London-klubben Arsenal F. OC. ä
Ullevi (reservation för oförutsedda

on:ständigheter). Det blir i så fall
första gången efter världskrigets ut-
brott, som ett engelskt fotbollslag av
klass beträder svensk botten. Ett
idrottshistoriskt ögonblick alltså!
Måtte våra pojkar hedra det sven-

ska namnet !!

Samtidiet går stafettlöpningen
”Göteborg runt”, där vi ha att för-

st&ra det föregående år uppsatta

vandringspriset.

Och slutligen vid sammatidpunkt
(ser det inte ut som en tanke?!)
kämpa våra bästa terränglöpare i
Kristiania. Där det gäller Tours-
haugs-pokalens vara eller inte vara.

 

Fotbollströjor,

enfärgade, 45.—, tvåfärgade 55.—
pr duss.

Fotbollsbyxor
Fotbollsstrumpor 

"HOTSPUR"
endast hos

E, W. HJERTBERGS A.-B., Drottninggatan 56

Idrottsföreningar och återförsäljare erhålla hög rabatt!

Fotbollar och
Fotbollskänger

Benskydd

Vrist- och Knäskydd

Fotbollsdubbar 40 öre pr duss.

Kängsnören 35 öre par.  
 

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Klubbaftonen
den 30 mars på Götahallen blev en
suecés. Och ett bevis för, att man

även under mycket enkla former
kan ordna en trevlig och angenäm
underhållning. Mellan 60—-70 med-
lemmar hade infunnit sig, vilka
snärt kommo i bästastämning.

Första ”numret” på programmet
hade anförtrotts Linde. Vilken höll

ett intressant föredrag, belyst med

skioptikonbilder, över olika idrotts-

platsanläggningar i Tyskland,
Schweiz, Frankrike, m. fl. länder,
som han varit i tillfälle genomresa.

Sedan trädde hrr kabaretartisteri
verksamhet. Källkvist, vår nye 400-
meters-löpare, dokumenterade sig

sem en framstående steppdansare

ock sångare, den där skördade myc-
ket lagrar. Jazz-kapellet (idrotts-
sektionens ”stolthet” !) blir bättre
för varje gång. Det är beröm nog.

Sven Rylander sjöng ”av hjär-
tans lust” bevärings- och sjömans-
visor, och Hugo Ölsson drog en rö-

rande historia om ”slaktare Johans-
son”. Ännu vid tanken på Johans-
sons sorgliga ”öde”, känna vi en tår
i ögonvrån .....

F. ö. senterades synnerligen Ceves

lilla berättelse om ”Jensens även-

tyr”, som han ”fortelde” på ledig
danska Ja, den var (hm) ”mor-
SM” —ee

Men människan lever som bhe-

kant inte av andlig kost  al-

lenast. Även för den lekamliga
spisen hade man sörjt. Kaffe, thé,
smörgåsar och småbröd fingo en

strykande åtgång. Och under prat
och glam gled tiden undan. — — —

Aftonens ”klockarfar”, klubb-
mästare Zachrisson, steg så, när

uppbrottstimman började nalkas,
fram och tackade samtliga närva-

rande för deras intresse och insats i
denna klubbfest (vilken han lovade

upprepa innevarande månad!) samt
utbringade (som avslutning) ett

fyrfaldigt leve för I. F. K.
Vilket omedelbart följdes av Kam-

raternas ”stridsrop”. Taktfast och
med väldig kraft höjdes det, åter-
studsade från lokalens väggar och
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Nero...
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och idrottsdag för föreningens blå-
vita garde. Då möter nämligen re-
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Ullevi (reservation för oförutsedda
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Kängsnören 35 öre par.  
 



Denna trofé, som nu är dubbelt vär-
defull, med dess många inteckning-

ar. Dess öde avgöres obönhörligen
då, ty både den arrangerande före-
ningen och vi själva ha två inteck-
ningar. Den tredje är liktydig med
seger.

Strid på tre fronter!

nederlag?

Seger eller

Låt oss samla hela vår fond av
energi, av segervilja, av präktigt

livssprudlande humör, och med en
mäktig vitalitetsutveckling slå ned
moetståndets skrankor! Men skulle
vi trots allt ej stå som segerherrar
på valplatserna, är ju intet att säga
därom. Vi ha tagit ut varje uns av
”ackumulerad kraft” (för att tala

med T. T. iI. B.). Vi ha då i varje

fall ej något att förebrå oss. — —

Våra terränglöpare

komma 1 år för första gången att

deltaga i MNleipners stora tävlan i

Stoekholm. Vilken äger rum den
30 april. D. v. s. individuellt hava

vi förut representerats av Backman,

men något lag har Göteborgs-Kam-
raterna ej förrän nu haft uppe i
detta klassiskt vordna terränglopp.
Följande mannar komma att re-

presentera föreningen: Erik Lars-
son, Nils Bergström, Werner Mag-
nusson, Josef Holsner och Erik Löv-

gren.
Det blir en hård strid mot Hovets

gamla (i år förstärkta) terränggar-
de. Under kanske helt andra ban-
förhållanden än här nere. Trots
allt tro vi på våra pojkar. Att de
skola hedra de blåvita färgerna.
Våra bästa välgångsönskningar!
Heja, ”gubbar”!!

”De” ä” roligt de” här”!

Dessa ”bevingade” ord yttrades
av Örgrytes präktige vaktmästare

GÖTEBORGS-KAMRATEN

 

Obs.!
 

 

Medlemsbladet 1922 utsändes

endast till de medlemmar

som inbetalt årsavgiften.

  Glöm ej årsavgiften!2»
w   

Gunnarsson efter matehen Kamra-
terna—Örgryte i Balders Hage. Un-
der det han var i färd med att flyt-
ta in de gamla ”antika” hörnflag-
gorna. Vilka sågo ut som om de va-
rit med från Adams tid, fastän då

spelade man väl knappast fotboll —
Nå, Gunnarsson hade rätt, det var

mer än han som tyckte det var ”ro-
ligt”. Gyttjebads- och lervällings-
matchen gav anledning till många
små betraktelser. En episod förtjä-
nar att räddas från glömskan. Det
var då en boll av en flink Kamrat-
fot skjutsades iväg med meteorlik-
nande fart i riktning mot Öismålet,
men dess bana korsades av Liljen-
bergs klart lysande ”måne”', som
strax fördunklades. — — — — —

Inspirationens ande föll i samma
ögonblick över G. P:s tecknare, som
dagen därpåi ord och bild konstate-
räde månförmörkelsen.

TACK!

Mitt hjärtliga tack till föreningen
för den vänliga hågkomsten på min
T5-årsdag.

J. A. Ähsberg.
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därom. Vi ha tagit ut varje uns av
”ackumulerad kraft” (för att tala

med T. T. iI. B.). Vi ha då i varje

fall ej något att förebrå oss. — —

Våra terränglöpare

komma 1 år för första gången att

deltaga i MNleipners stora tävlan i

Stoekholm. Vilken äger rum den
30 april. D. v. s. individuellt hava

vi förut representerats av Backman,

men något lag har Göteborgs-Kam-
raterna ej förrän nu haft uppe i
detta klassiskt vordna terränglopp.
Följande mannar komma att re-

presentera föreningen: Erik Lars-
son, Nils Bergström, Werner Mag-
nusson, Josef Holsner och Erik Löv-

gren.
Det blir en hård strid mot Hovets

gamla (i år förstärkta) terränggar-
de. Under kanske helt andra ban-
förhållanden än här nere. Trots
allt tro vi på våra pojkar. Att de
skola hedra de blåvita färgerna.
Våra bästa välgångsönskningar!
Heja, ”gubbar”!!

”De” ä” roligt de” här”!

Dessa ”bevingade” ord yttrades
av Örgrytes präktige vaktmästare

GÖTEBORGS-KAMRATEN

 

Obs.!
 

 

Medlemsbladet 1922 utsändes

endast till de medlemmar

som inbetalt årsavgiften.

  Glöm ej årsavgiften!2»
w   

Gunnarsson efter matehen Kamra-
terna—Örgryte i Balders Hage. Un-
der det han var i färd med att flyt-
ta in de gamla ”antika” hörnflag-
gorna. Vilka sågo ut som om de va-
rit med från Adams tid, fastän då

spelade man väl knappast fotboll —
Nå, Gunnarsson hade rätt, det var

mer än han som tyckte det var ”ro-
ligt”. Gyttjebads- och lervällings-
matchen gav anledning till många
små betraktelser. En episod förtjä-
nar att räddas från glömskan. Det
var då en boll av en flink Kamrat-
fot skjutsades iväg med meteorlik-
nande fart i riktning mot Öismålet,
men dess bana korsades av Liljen-
bergs klart lysande ”måne”', som
strax fördunklades. — — — — —

Inspirationens ande föll i samma
ögonblick över G. P:s tecknare, som
dagen därpåi ord och bild konstate-
räde månförmörkelsen.

TACK!

Mitt hjärtliga tack till föreningen
för den vänliga hågkomsten på min
T5-årsdag.

J. A. Ähsberg.
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landsgatan 1, tel. 15242.
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ninggatan 58, tel. 668.
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husgatan 32, tel. 2986,

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Chalmersgatan 18, tel. 10639.

V. Kassör: Josef Holsner, bostad äÄng-

gårdsgatan 2, tel. 9104,

bostad

Adjungerad ledamot: Carl Linde, bostad
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Suppleanter: Adolf Forsberg, bostad Ri-

såsgatan 20, tel. 13224,

Jacob Sehylander, bostad Albogatan 23,

tel. 3712.

EXPEDITIONER:

Östra Hamngatan 24, tel. 2045G.

Ullevi, tel. 18456.

KAMRATSÄLLSKAPETS STYRELSE

1922:

Ordf.: Th. Waldenborg.

..Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.

RESERVLAGENS ARBETSUTSKOTT

1922:

Oräf.: Th. Mellberg.

Sekr.: E. Svanborg.

Intendent: O. Corneliusson.

Utan funktion: E.:Suber och

Viktor Hansson.

Denna trofé, som nu är dubbelt vär-
defull, med dess många inteckning-

ar. Dess öde avgöres obönhörligen
då, ty både den arrangerande före-
ningen och vi själva ha två inteck-
ningar. Den tredje är liktydig med
seger.

Strid på tre fronter!

nederlag?

Seger eller

Låt oss samla hela vår fond av
energi, av segervilja, av präktigt

livssprudlande humör, och med en
mäktig vitalitetsutveckling slå ned
moetståndets skrankor! Men skulle
vi trots allt ej stå som segerherrar
på valplatserna, är ju intet att säga
därom. Vi ha tagit ut varje uns av
”ackumulerad kraft” (för att tala

med T. T. iI. B.). Vi ha då i varje

fall ej något att förebrå oss. — —

Våra terränglöpare

komma 1 år för första gången att

deltaga i MNleipners stora tävlan i

Stoekholm. Vilken äger rum den
30 april. D. v. s. individuellt hava

vi förut representerats av Backman,

men något lag har Göteborgs-Kam-
raterna ej förrän nu haft uppe i
detta klassiskt vordna terränglopp.
Följande mannar komma att re-

presentera föreningen: Erik Lars-
son, Nils Bergström, Werner Mag-
nusson, Josef Holsner och Erik Löv-

gren.
Det blir en hård strid mot Hovets

gamla (i år förstärkta) terränggar-
de. Under kanske helt andra ban-
förhållanden än här nere. Trots
allt tro vi på våra pojkar. Att de
skola hedra de blåvita färgerna.
Våra bästa välgångsönskningar!
Heja, ”gubbar”!!

”De” ä” roligt de” här”!

Dessa ”bevingade” ord yttrades
av Örgrytes präktige vaktmästare

GÖTEBORGS-KAMRATEN

 

Obs.!
 

 

Medlemsbladet 1922 utsändes

endast till de medlemmar

som inbetalt årsavgiften.

  Glöm ej årsavgiften!2»
w   

Gunnarsson efter matehen Kamra-
terna—Örgryte i Balders Hage. Un-
der det han var i färd med att flyt-
ta in de gamla ”antika” hörnflag-
gorna. Vilka sågo ut som om de va-
rit med från Adams tid, fastän då

spelade man väl knappast fotboll —
Nå, Gunnarsson hade rätt, det var

mer än han som tyckte det var ”ro-
ligt”. Gyttjebads- och lervällings-
matchen gav anledning till många
små betraktelser. En episod förtjä-
nar att räddas från glömskan. Det
var då en boll av en flink Kamrat-
fot skjutsades iväg med meteorlik-
nande fart i riktning mot Öismålet,
men dess bana korsades av Liljen-
bergs klart lysande ”måne”', som
strax fördunklades. — — — — —

Inspirationens ande föll i samma
ögonblick över G. P:s tecknare, som
dagen därpåi ord och bild konstate-
räde månförmörkelsen.

TACK!

Mitt hjärtliga tack till föreningen
för den vänliga hågkomsten på min
T5-årsdag.

J. A. Ähsberg.
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Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-

landsgatan 1, tel. 15242.

V. Sekr.: Gunnar Wahlgren, bostad Drott-

ninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, tel. 2986,

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Chalmersgatan 18, tel. 10639.

V. Kassör: Josef Holsner, bostad äÄng-

gårdsgatan 2, tel. 9104,

bostad

Adjungerad ledamot: Carl Linde, bostad

Svangatan 7, tel. 18399.

Suppleanter: Adolf Forsberg, bostad Ri-

såsgatan 20, tel. 13224,

Jacob Sehylander, bostad Albogatan 23,

tel. 3712.

EXPEDITIONER:

Östra Hamngatan 24, tel. 2045G.

Ullevi, tel. 18456.

KAMRATSÄLLSKAPETS STYRELSE

1922:

Ordf.: Th. Waldenborg.

..Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.

RESERVLAGENS ARBETSUTSKOTT

1922:

Oräf.: Th. Mellberg.

Sekr.: E. Svanborg.

Intendent: O. Corneliusson.

Utan funktion: E.:Suber och

Viktor Hansson.

Denna trofé, som nu är dubbelt vär-
defull, med dess många inteckning-

ar. Dess öde avgöres obönhörligen
då, ty både den arrangerande före-
ningen och vi själva ha två inteck-
ningar. Den tredje är liktydig med
seger.

Strid på tre fronter!

nederlag?

Seger eller

Låt oss samla hela vår fond av
energi, av segervilja, av präktigt

livssprudlande humör, och med en
mäktig vitalitetsutveckling slå ned
moetståndets skrankor! Men skulle
vi trots allt ej stå som segerherrar
på valplatserna, är ju intet att säga
därom. Vi ha tagit ut varje uns av
”ackumulerad kraft” (för att tala

med T. T. iI. B.). Vi ha då i varje

fall ej något att förebrå oss. — —

Våra terränglöpare

komma 1 år för första gången att

deltaga i MNleipners stora tävlan i

Stoekholm. Vilken äger rum den
30 april. D. v. s. individuellt hava

vi förut representerats av Backman,

men något lag har Göteborgs-Kam-
raterna ej förrän nu haft uppe i
detta klassiskt vordna terränglopp.
Följande mannar komma att re-

presentera föreningen: Erik Lars-
son, Nils Bergström, Werner Mag-
nusson, Josef Holsner och Erik Löv-

gren.
Det blir en hård strid mot Hovets

gamla (i år förstärkta) terränggar-
de. Under kanske helt andra ban-
förhållanden än här nere. Trots
allt tro vi på våra pojkar. Att de
skola hedra de blåvita färgerna.
Våra bästa välgångsönskningar!
Heja, ”gubbar”!!

”De” ä” roligt de” här”!

Dessa ”bevingade” ord yttrades
av Örgrytes präktige vaktmästare

GÖTEBORGS-KAMRATEN

 

Obs.!
 

 

Medlemsbladet 1922 utsändes

endast till de medlemmar

som inbetalt årsavgiften.

  Glöm ej årsavgiften!2»
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Gunnarsson efter matehen Kamra-
terna—Örgryte i Balders Hage. Un-
der det han var i färd med att flyt-
ta in de gamla ”antika” hörnflag-
gorna. Vilka sågo ut som om de va-
rit med från Adams tid, fastän då

spelade man väl knappast fotboll —
Nå, Gunnarsson hade rätt, det var

mer än han som tyckte det var ”ro-
ligt”. Gyttjebads- och lervällings-
matchen gav anledning till många
små betraktelser. En episod förtjä-
nar att räddas från glömskan. Det
var då en boll av en flink Kamrat-
fot skjutsades iväg med meteorlik-
nande fart i riktning mot Öismålet,
men dess bana korsades av Liljen-
bergs klart lysande ”måne”', som
strax fördunklades. — — — — —

Inspirationens ande föll i samma
ögonblick över G. P:s tecknare, som
dagen därpåi ord och bild konstate-
räde månförmörkelsen.

TACK!

Mitt hjärtliga tack till föreningen
för den vänliga hågkomsten på min
T5-årsdag.

J. A. Ähsberg.
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IF hamraternas styrelse 1922:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780,

bostad Kommendörsgatan 11, tel. 42016.

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. Sekr.: Gunnar Wahlgren, bostad Drott-

ninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, tel. 2986,

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Chalmersgatan 18, tel. 10639.

V. Kassör: Josef Holsner, bostad äÄng-

gårdsgatan 2, tel. 9104,

bostad

Adjungerad ledamot: Carl Linde, bostad

Svangatan 7, tel. 18399.

Suppleanter: Adolf Forsberg, bostad Ri-

såsgatan 20, tel. 13224,

Jacob Sehylander, bostad Albogatan 23,

tel. 3712.

EXPEDITIONER:

Östra Hamngatan 24, tel. 2045G.

Ullevi, tel. 18456.

KAMRATSÄLLSKAPETS STYRELSE

1922:

Ordf.: Th. Waldenborg.

..Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.

RESERVLAGENS ARBETSUTSKOTT

1922:

Oräf.: Th. Mellberg.

Sekr.: E. Svanborg.

Intendent: O. Corneliusson.

Utan funktion: E.:Suber och

Viktor Hansson.

Denna trofé, som nu är dubbelt vär-
defull, med dess många inteckning-

ar. Dess öde avgöres obönhörligen
då, ty både den arrangerande före-
ningen och vi själva ha två inteck-
ningar. Den tredje är liktydig med
seger.

Strid på tre fronter!

nederlag?

Seger eller

Låt oss samla hela vår fond av
energi, av segervilja, av präktigt

livssprudlande humör, och med en
mäktig vitalitetsutveckling slå ned
moetståndets skrankor! Men skulle
vi trots allt ej stå som segerherrar
på valplatserna, är ju intet att säga
därom. Vi ha tagit ut varje uns av
”ackumulerad kraft” (för att tala

med T. T. iI. B.). Vi ha då i varje

fall ej något att förebrå oss. — —

Våra terränglöpare

komma 1 år för första gången att

deltaga i MNleipners stora tävlan i

Stoekholm. Vilken äger rum den
30 april. D. v. s. individuellt hava

vi förut representerats av Backman,

men något lag har Göteborgs-Kam-
raterna ej förrän nu haft uppe i
detta klassiskt vordna terränglopp.
Följande mannar komma att re-

presentera föreningen: Erik Lars-
son, Nils Bergström, Werner Mag-
nusson, Josef Holsner och Erik Löv-

gren.
Det blir en hård strid mot Hovets

gamla (i år förstärkta) terränggar-
de. Under kanske helt andra ban-
förhållanden än här nere. Trots
allt tro vi på våra pojkar. Att de
skola hedra de blåvita färgerna.
Våra bästa välgångsönskningar!
Heja, ”gubbar”!!

”De” ä” roligt de” här”!

Dessa ”bevingade” ord yttrades
av Örgrytes präktige vaktmästare

GÖTEBORGS-KAMRATEN

 

Obs.!
 

 

Medlemsbladet 1922 utsändes

endast till de medlemmar

som inbetalt årsavgiften.

  Glöm ej årsavgiften!2»
w   

Gunnarsson efter matehen Kamra-
terna—Örgryte i Balders Hage. Un-
der det han var i färd med att flyt-
ta in de gamla ”antika” hörnflag-
gorna. Vilka sågo ut som om de va-
rit med från Adams tid, fastän då

spelade man väl knappast fotboll —
Nå, Gunnarsson hade rätt, det var

mer än han som tyckte det var ”ro-
ligt”. Gyttjebads- och lervällings-
matchen gav anledning till många
små betraktelser. En episod förtjä-
nar att räddas från glömskan. Det
var då en boll av en flink Kamrat-
fot skjutsades iväg med meteorlik-
nande fart i riktning mot Öismålet,
men dess bana korsades av Liljen-
bergs klart lysande ”måne”', som
strax fördunklades. — — — — —

Inspirationens ande föll i samma
ögonblick över G. P:s tecknare, som
dagen därpåi ord och bild konstate-
räde månförmörkelsen.

TACK!

Mitt hjärtliga tack till föreningen
för den vänliga hågkomsten på min
T5-årsdag.

J. A. Ähsberg.
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landsgatan 1, tel. 15242.

V. Sekr.: Gunnar Wahlgren, bostad Drott-

ninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, tel. 2986,

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Chalmersgatan 18, tel. 10639.

V. Kassör: Josef Holsner, bostad äÄng-

gårdsgatan 2, tel. 9104,

bostad

Adjungerad ledamot: Carl Linde, bostad

Svangatan 7, tel. 18399.

Suppleanter: Adolf Forsberg, bostad Ri-

såsgatan 20, tel. 13224,

Jacob Sehylander, bostad Albogatan 23,

tel. 3712.

EXPEDITIONER:

Östra Hamngatan 24, tel. 2045G.

Ullevi, tel. 18456.

KAMRATSÄLLSKAPETS STYRELSE

1922:

Ordf.: Th. Waldenborg.

..Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.

RESERVLAGENS ARBETSUTSKOTT

1922:

Oräf.: Th. Mellberg.

Sekr.: E. Svanborg.

Intendent: O. Corneliusson.

Utan funktion: E.:Suber och

Viktor Hansson.

Denna trofé, som nu är dubbelt vär-
defull, med dess många inteckning-

ar. Dess öde avgöres obönhörligen
då, ty både den arrangerande före-
ningen och vi själva ha två inteck-
ningar. Den tredje är liktydig med
seger.

Strid på tre fronter!

nederlag?

Seger eller

Låt oss samla hela vår fond av
energi, av segervilja, av präktigt

livssprudlande humör, och med en
mäktig vitalitetsutveckling slå ned
moetståndets skrankor! Men skulle
vi trots allt ej stå som segerherrar
på valplatserna, är ju intet att säga
därom. Vi ha tagit ut varje uns av
”ackumulerad kraft” (för att tala

med T. T. iI. B.). Vi ha då i varje

fall ej något att förebrå oss. — —

Våra terränglöpare

komma 1 år för första gången att

deltaga i MNleipners stora tävlan i

Stoekholm. Vilken äger rum den
30 april. D. v. s. individuellt hava

vi förut representerats av Backman,

men något lag har Göteborgs-Kam-
raterna ej förrän nu haft uppe i
detta klassiskt vordna terränglopp.
Följande mannar komma att re-

presentera föreningen: Erik Lars-
son, Nils Bergström, Werner Mag-
nusson, Josef Holsner och Erik Löv-

gren.
Det blir en hård strid mot Hovets

gamla (i år förstärkta) terränggar-
de. Under kanske helt andra ban-
förhållanden än här nere. Trots
allt tro vi på våra pojkar. Att de
skola hedra de blåvita färgerna.
Våra bästa välgångsönskningar!
Heja, ”gubbar”!!

”De” ä” roligt de” här”!

Dessa ”bevingade” ord yttrades
av Örgrytes präktige vaktmästare

GÖTEBORGS-KAMRATEN

 

Obs.!
 

 

Medlemsbladet 1922 utsändes

endast till de medlemmar

som inbetalt årsavgiften.

  Glöm ej årsavgiften!2»
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Gunnarsson efter matehen Kamra-
terna—Örgryte i Balders Hage. Un-
der det han var i färd med att flyt-
ta in de gamla ”antika” hörnflag-
gorna. Vilka sågo ut som om de va-
rit med från Adams tid, fastän då

spelade man väl knappast fotboll —
Nå, Gunnarsson hade rätt, det var

mer än han som tyckte det var ”ro-
ligt”. Gyttjebads- och lervällings-
matchen gav anledning till många
små betraktelser. En episod förtjä-
nar att räddas från glömskan. Det
var då en boll av en flink Kamrat-
fot skjutsades iväg med meteorlik-
nande fart i riktning mot Öismålet,
men dess bana korsades av Liljen-
bergs klart lysande ”måne”', som
strax fördunklades. — — — — —

Inspirationens ande föll i samma
ögonblick över G. P:s tecknare, som
dagen därpåi ord och bild konstate-
räde månförmörkelsen.

TACK!

Mitt hjärtliga tack till föreningen
för den vänliga hågkomsten på min
T5-årsdag.

J. A. Ähsberg.
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Sekreterare: Gösta Lundquist, bostad ö.

Hamngatan 24, tel. 2986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-

landsgatan 1, tel. 15242.

V. Sekr.: Gunnar Wahlgren, bostad Drott-

ninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, tel. 2986,

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Chalmersgatan 18, tel. 10639.

V. Kassör: Josef Holsner, bostad äÄng-

gårdsgatan 2, tel. 9104,

bostad

Adjungerad ledamot: Carl Linde, bostad

Svangatan 7, tel. 18399.

Suppleanter: Adolf Forsberg, bostad Ri-

såsgatan 20, tel. 13224,

Jacob Sehylander, bostad Albogatan 23,

tel. 3712.

EXPEDITIONER:

Östra Hamngatan 24, tel. 2045G.

Ullevi, tel. 18456.

KAMRATSÄLLSKAPETS STYRELSE
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Utan funktion: E.:Suber och

Viktor Hansson.

Denna trofé, som nu är dubbelt vär-
defull, med dess många inteckning-

ar. Dess öde avgöres obönhörligen
då, ty både den arrangerande före-
ningen och vi själva ha två inteck-
ningar. Den tredje är liktydig med
seger.

Strid på tre fronter!

nederlag?

Seger eller

Låt oss samla hela vår fond av
energi, av segervilja, av präktigt

livssprudlande humör, och med en
mäktig vitalitetsutveckling slå ned
moetståndets skrankor! Men skulle
vi trots allt ej stå som segerherrar
på valplatserna, är ju intet att säga
därom. Vi ha tagit ut varje uns av
”ackumulerad kraft” (för att tala

med T. T. iI. B.). Vi ha då i varje

fall ej något att förebrå oss. — —

Våra terränglöpare

komma 1 år för första gången att

deltaga i MNleipners stora tävlan i

Stoekholm. Vilken äger rum den
30 april. D. v. s. individuellt hava

vi förut representerats av Backman,

men något lag har Göteborgs-Kam-
raterna ej förrän nu haft uppe i
detta klassiskt vordna terränglopp.
Följande mannar komma att re-

presentera föreningen: Erik Lars-
son, Nils Bergström, Werner Mag-
nusson, Josef Holsner och Erik Löv-

gren.
Det blir en hård strid mot Hovets

gamla (i år förstärkta) terränggar-
de. Under kanske helt andra ban-
förhållanden än här nere. Trots
allt tro vi på våra pojkar. Att de
skola hedra de blåvita färgerna.
Våra bästa välgångsönskningar!
Heja, ”gubbar”!!

”De” ä” roligt de” här”!

Dessa ”bevingade” ord yttrades
av Örgrytes präktige vaktmästare

GÖTEBORGS-KAMRATEN

 

Obs.!
 

 

Medlemsbladet 1922 utsändes

endast till de medlemmar

som inbetalt årsavgiften.

  Glöm ej årsavgiften!2»
w   

Gunnarsson efter matehen Kamra-
terna—Örgryte i Balders Hage. Un-
der det han var i färd med att flyt-
ta in de gamla ”antika” hörnflag-
gorna. Vilka sågo ut som om de va-
rit med från Adams tid, fastän då

spelade man väl knappast fotboll —
Nå, Gunnarsson hade rätt, det var

mer än han som tyckte det var ”ro-
ligt”. Gyttjebads- och lervällings-
matchen gav anledning till många
små betraktelser. En episod förtjä-
nar att räddas från glömskan. Det
var då en boll av en flink Kamrat-
fot skjutsades iväg med meteorlik-
nande fart i riktning mot Öismålet,
men dess bana korsades av Liljen-
bergs klart lysande ”måne”', som
strax fördunklades. — — — — —

Inspirationens ande föll i samma
ögonblick över G. P:s tecknare, som
dagen därpåi ord och bild konstate-
räde månförmörkelsen.

TACK!

Mitt hjärtliga tack till föreningen
för den vänliga hågkomsten på min
T5-årsdag.

J. A. Ähsberg.
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Centralföreningens hederspris

i SvenskaDagbiadets stafettlöpning.
Ett apropå till årets jubileumstävlan.

Det har endast tvenne gånger va-

rit Göteborgslöpare förunnat att

deltaga i Svenska Dagbladets stora

stafettlöpning i Stockholm. Orsak:

de stora kostnader som äro förknip-

pade med en dylik resa, beroende på

att deltagareantalet är så stort. År

1917 hade emellertid tillräckligt

med pengar hopsamlats, och ett

kombinerat lag ur Örgryte och nam-

raterna sändes upp till Stockholm

för att: mäta sina krafter med det

övriga Sveriges löpareklubbar.

Göteborgslaget skiljde sig med he-

der från sitt uppdrag, i det en sjätte-

placering blev resultatet av dess an-

strängningar. Med tanke på löpar-

nes obekantskap med de olika ba-

norna, och andra förhållanden, mås-

te man ovillkorligen ge demen éloge

för den storartade prestation som

utfördes. Den överträffade i varje

fall förväntningarna.

Som ett minne av deltagandet er-

höll laget vidstående kanna. Men,

hur skulle det vunna priset förde-

las? Vi eller Örgryte?! Saken av-

gjordes efter överenskommelse så,

att en tävling om priset anordnades.

Och ur denna tävling drog sig vår

förening som segrare, därmed eröv-

rande det pris, som bådaföreningar-

ne hjälpts åt att en gång vinna.

 

 

   
Genom dessa bedrifter har ju pri-

set vunnit kolossalt 1 sportsligt vär-

de, varför det också omfattas av lö-

parne, såsom en av våra värde-

fullaste troféer.

Om resan

Då vår förening år 1920 gjorde

med egna mannar, och

uppnådde (i en betydiet hårdare

konkurrens) samma placering, måste

detta ses som ctt bevis på vår egen

förenings uppsving idrotts-

världen. Huruvida vi i år, tioårs-

Jubiléet, skola bliva i tillfälle att del-

taga. svävar ju ännu i det blå. Allt

beror givetvis på, huru den ekono-

miska sidan av saken blir ordnad.

Men nog skulle det vara intressant

att få se vår förening i tävlan nu,

inom

och — som jag tror — med ettre-

sultat,. vilket säkert skulle bliva nå-

got pinnhål bättre än föregående

gånger. |

Ty det material vi nu förfoga över

kan utan överdrift sägas vara åt-

skilliga procent bättre än vi förut

haft. Men, som sagt, en sådan resa

kostar pengar, mycket pengar, och

någon mecenat har ännu i skrivande

stund icke anmält sig, varför våra

utsikter till deltagande få anses

mycket ringa.

G. W.
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Ansvarig utgivare: E. SVANBORG. Maj 1922
  

Centralföreningens hederspris

i SvenskaDagbiadets stafettlöpning.
Ett apropå till årets jubileumstävlan.

Det har endast tvenne gånger va-

rit Göteborgslöpare förunnat att

deltaga i Svenska Dagbladets stora

stafettlöpning i Stockholm. Orsak:

de stora kostnader som äro förknip-

pade med en dylik resa, beroende på

att deltagareantalet är så stort. År

1917 hade emellertid tillräckligt

med pengar hopsamlats, och ett

kombinerat lag ur Örgryte och nam-

raterna sändes upp till Stockholm

för att: mäta sina krafter med det

övriga Sveriges löpareklubbar.

Göteborgslaget skiljde sig med he-

der från sitt uppdrag, i det en sjätte-

placering blev resultatet av dess an-

strängningar. Med tanke på löpar-

nes obekantskap med de olika ba-

norna, och andra förhållanden, mås-

te man ovillkorligen ge demen éloge

för den storartade prestation som

utfördes. Den överträffade i varje

fall förväntningarna.

Som ett minne av deltagandet er-

höll laget vidstående kanna. Men,

hur skulle det vunna priset förde-

las? Vi eller Örgryte?! Saken av-

gjordes efter överenskommelse så,

att en tävling om priset anordnades.

Och ur denna tävling drog sig vår

förening som segrare, därmed eröv-

rande det pris, som bådaföreningar-

ne hjälpts åt att en gång vinna.

 

 

   
Genom dessa bedrifter har ju pri-

set vunnit kolossalt 1 sportsligt vär-

de, varför det också omfattas av lö-

parne, såsom en av våra värde-

fullaste troféer.

Om resan

Då vår förening år 1920 gjorde

med egna mannar, och

uppnådde (i en betydiet hårdare

konkurrens) samma placering, måste

detta ses som ctt bevis på vår egen

förenings uppsving idrotts-

världen. Huruvida vi i år, tioårs-

Jubiléet, skola bliva i tillfälle att del-

taga. svävar ju ännu i det blå. Allt

beror givetvis på, huru den ekono-

miska sidan av saken blir ordnad.

Men nog skulle det vara intressant

att få se vår förening i tävlan nu,

inom

och — som jag tror — med ettre-

sultat,. vilket säkert skulle bliva nå-

got pinnhål bättre än föregående

gånger. |

Ty det material vi nu förfoga över

kan utan överdrift sägas vara åt-

skilliga procent bättre än vi förut

haft. Men, som sagt, en sådan resa

kostar pengar, mycket pengar, och

någon mecenat har ännu i skrivande

stund icke anmält sig, varför våra

utsikter till deltagande få anses

mycket ringa.

G. W.
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GÖTEBORGS-KAMRATEN

Det andra ungerska besöket.

Göteborgs-Alliansen (Kamraterna,
Örgryte och Gais) är en sammanslut-
ring som arbetar både målmedvetet

och — framgångsrikt. I augusti må-

nad förra året ecenomfördes med
glans det största internationella ar-

rangemang (M. T. K.-turnén), som

hittills gått av stapeln här. Och nu
vid påsktiden var man redan klar
med ett nytt stort slag för den sven-
ska fotbollen. '
Under påskhelgen och den därpå

följande veckan gästades nämligen
vår 2oda stad av Ujpesti Torna
Egvcsilet (U. T. E.), vilken klubb
jämte M. T. K. och F. T. 0. utgör
eliten i Budapest och Ungern. Deras
inbördes matcher äro alltid synner-
ligen jämna, och, för den händelse

de ej spela oavgjort, avgöras de för

det mesta med ett uddamål.
Den första matchen spelade främ-

lingarna Påskdagen mot Örgryte.
Man konstaterade snart, att U. T. E.
ei hade några bollvirtuoser i en
Orths eller Sehlossers klass, men
också, att deras bakre försvar var
ypperligt. Bröderna Fogl (IL och
IT) motsvarade de högt ställda för-

väntningarna. Dessa båda backar
kompletterade varandra förträff-
ligt. Snabba, hårda och säkra, bröto
de massor av anfall. och utgjorde ett

ständigt hot för motståndarnes for-
wards. Sina egna forwards-spelare

understödde med långa, svepande
bollar. Ungrarnas forwards-kedja
arbetade metodiskt. Det var inga
lysande individuella prestationer,
men bollen gick från man till man

med  osviklig precision. Var man
visste precis var han hade sin med-
spelare. Och den metoden visadesig
vara effektiv!

De rödblå gjorde en god kamp,
men måste likväl se sig slagna: 2—1
blev U. T. E:s vinstsiffra i denna de-
ras första strid på svensk botten.

Annandag Påsk mötte gästerna

G. A.I. 8. Vilka gjorde omsin fjol-
ärsbravad mot M. T. K. Oavgjort

spel (1—+1) blev alltså resultatet.

Onsdagen den 19 april drabbade
vi samman med de långväga rescnä-
rerna. Det vart en spännande (men
nervös och icke alltigenom välspe-
lad) match. Efter en överlägsen för-
sta halvlek (3—0 till vår favör!)
föllo våra pojkar tillbaka och fingo
inrikta sig på defensiven. Pressen

mot Wenzels glugg var intensiv. men

de våras ambition och secgervilja

triumferade ännu en gång, ehuru vi
villigt erkänna, att ett oavgjort re-
sultat varit mest rättvist. Nu stan-
nade segern somsagt på vår sida:

3-2 blev kampens facit.
Av målen hade Murren 2 (varav

ett på straffspark) och Rydberg 1
på sitt samvete. Spelare: Wenzcl,

fund, H. Svensson, Levin, Törn-
qvist, Karl Andersson, Sven Johans-

sen, Rydberg, Herbert Karlsson,

Hjelm och Sandberg.
Den 21 spelade U. T. E. i Borås

mot komb. platslag och segrade,

trots en fem, sex reserver, med 3—1.
Det lär visst ha varit den största fot-
bollsdagen i Västgöta-metropolens

historia.
Budapestlagets avskedsmatch i

Göteborg ägde rum den 23 april.
Denna gång med ctt Komb. Göte-
borgslag som motståndare. Man ha-
de allmänt väntat, att detta skulle

upprepa de våras bedrift, allra helst
som ungrarna ju borde vara inte så

litet tröttkörda efter 4 matcher, med

kerta mellanrum — på en vecka. Så

blev dock inte fallet. Gästerna pre-
sterade ett kolossalt energiskt spel,
som man mäste skänka all beundran,

och lyckades uppnå drawn (0—0).
Hemmalaget överraskade mest ne-

cativt. Man hade faktiskt väntat sig
mera av detsamma. Följande klädde
de blå tröjorna: Zander, Lund, Lil-

jenberg, Klingström, Friberg, Nils

Karlsson, Magnusson, Alb. Ölsson,
Tierbert. Karlsson, Iljelm, Jonsson.

(enning Svensson var egentligen
uttagen som v.-b., men kundeej stäl-

la upp, då han blev skadad i onsda-
cens match.)
Helsingborg varsista anhalten för

U. T. B., innan de avreste från Sve-

rige. Här blev resultatet ånyo 0—0
(mot H. I. F.).

&x

Magyarernas trupp bestod av 22
man, varav 17 spelare, nämligen:

Klein, Fogel II, Foel TIT, Erhatics

3aubach, Milosovits, Paulusz, Köza,

Priboj, Sehaller, Szidon, Kelecsenyi,
Kr:oll, Peies, Rosmann, Szemere, Lis-
zak. Dessutom medföljde som leda-
re klubbens president Szäcs (med
fru) och sekr. Langfelder. Ytterliga-
re två personer kompletterade säll-
skapet: Neubrand och Toffer. Den
senare är medlem av magistraten i
Budapest och gjorde resan hit en-
kom i syfte att studera idrottsför-
hällandenahär, för att vid återkom-
sten till sin hemstad kunna meddela
sina rön och erfarenheter. Det är

något annat än det imtresse vära
ryndigheter på många håll lägga i

dagen! |

Betydelsen

av detta kontinentala besök kan inte
överskattas. Vi ha lärt oss, att sam-
spelet är en faktor av oskattbart
värde. Om M. T. K. förra året gav
oss det mest otvetydiga bevis på

bollbehandlingens och teknikens tri-
umf över den mindre skolade, så

fingo vi här se prov på, hur osjäl-
viskhet och intim kännedom omvar-
andras spelsätt kan göra ett lag.

ie

Som en egendomlig omständighet
kanske förtjänar påpekas den i ögo-
nen fallande likheten mellan M. T.
K:s och U. T. E:s 3 första matcher
i Sverige. Mot G. A. I. S. 4—4 resp.

1—1, mot Örgryte 1—0 (2—1) och
mot Kamraterna 1—2 (2—3).

Eftertryck av i »Göteborgs-

Kamraten» förekommande ar-

tiklar och notiser- förbjudes.
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Hovjuvelerare 
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K. Anderson
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ypperligt. Bröderna Fogl (IL och
IT) motsvarade de högt ställda för-

väntningarna. Dessa båda backar
kompletterade varandra förträff-
ligt. Snabba, hårda och säkra, bröto
de massor av anfall. och utgjorde ett

ständigt hot för motståndarnes for-
wards. Sina egna forwards-spelare

understödde med långa, svepande
bollar. Ungrarnas forwards-kedja
arbetade metodiskt. Det var inga
lysande individuella prestationer,
men bollen gick från man till man

med  osviklig precision. Var man
visste precis var han hade sin med-
spelare. Och den metoden visadesig
vara effektiv!

De rödblå gjorde en god kamp,
men måste likväl se sig slagna: 2—1
blev U. T. E:s vinstsiffra i denna de-
ras första strid på svensk botten.

Annandag Påsk mötte gästerna

G. A.I. 8. Vilka gjorde omsin fjol-
ärsbravad mot M. T. K. Oavgjort

spel (1—+1) blev alltså resultatet.

Onsdagen den 19 april drabbade
vi samman med de långväga rescnä-
rerna. Det vart en spännande (men
nervös och icke alltigenom välspe-
lad) match. Efter en överlägsen för-
sta halvlek (3—0 till vår favör!)
föllo våra pojkar tillbaka och fingo
inrikta sig på defensiven. Pressen

mot Wenzels glugg var intensiv. men

de våras ambition och secgervilja

triumferade ännu en gång, ehuru vi
villigt erkänna, att ett oavgjort re-
sultat varit mest rättvist. Nu stan-
nade segern somsagt på vår sida:

3-2 blev kampens facit.
Av målen hade Murren 2 (varav

ett på straffspark) och Rydberg 1
på sitt samvete. Spelare: Wenzcl,

fund, H. Svensson, Levin, Törn-
qvist, Karl Andersson, Sven Johans-

sen, Rydberg, Herbert Karlsson,

Hjelm och Sandberg.
Den 21 spelade U. T. E. i Borås

mot komb. platslag och segrade,

trots en fem, sex reserver, med 3—1.
Det lär visst ha varit den största fot-
bollsdagen i Västgöta-metropolens

historia.
Budapestlagets avskedsmatch i

Göteborg ägde rum den 23 april.
Denna gång med ctt Komb. Göte-
borgslag som motståndare. Man ha-
de allmänt väntat, att detta skulle

upprepa de våras bedrift, allra helst
som ungrarna ju borde vara inte så

litet tröttkörda efter 4 matcher, med

kerta mellanrum — på en vecka. Så

blev dock inte fallet. Gästerna pre-
sterade ett kolossalt energiskt spel,
som man mäste skänka all beundran,

och lyckades uppnå drawn (0—0).
Hemmalaget överraskade mest ne-

cativt. Man hade faktiskt väntat sig
mera av detsamma. Följande klädde
de blå tröjorna: Zander, Lund, Lil-

jenberg, Klingström, Friberg, Nils

Karlsson, Magnusson, Alb. Ölsson,
Tierbert. Karlsson, Iljelm, Jonsson.

(enning Svensson var egentligen
uttagen som v.-b., men kundeej stäl-

la upp, då han blev skadad i onsda-
cens match.)
Helsingborg varsista anhalten för

U. T. B., innan de avreste från Sve-

rige. Här blev resultatet ånyo 0—0
(mot H. I. F.).

&x

Magyarernas trupp bestod av 22
man, varav 17 spelare, nämligen:

Klein, Fogel II, Foel TIT, Erhatics

3aubach, Milosovits, Paulusz, Köza,

Priboj, Sehaller, Szidon, Kelecsenyi,
Kr:oll, Peies, Rosmann, Szemere, Lis-
zak. Dessutom medföljde som leda-
re klubbens president Szäcs (med
fru) och sekr. Langfelder. Ytterliga-
re två personer kompletterade säll-
skapet: Neubrand och Toffer. Den
senare är medlem av magistraten i
Budapest och gjorde resan hit en-
kom i syfte att studera idrottsför-
hällandenahär, för att vid återkom-
sten till sin hemstad kunna meddela
sina rön och erfarenheter. Det är

något annat än det imtresse vära
ryndigheter på många håll lägga i

dagen! |

Betydelsen

av detta kontinentala besök kan inte
överskattas. Vi ha lärt oss, att sam-
spelet är en faktor av oskattbart
värde. Om M. T. K. förra året gav
oss det mest otvetydiga bevis på

bollbehandlingens och teknikens tri-
umf över den mindre skolade, så

fingo vi här se prov på, hur osjäl-
viskhet och intim kännedom omvar-
andras spelsätt kan göra ett lag.

ie

Som en egendomlig omständighet
kanske förtjänar påpekas den i ögo-
nen fallande likheten mellan M. T.
K:s och U. T. E:s 3 första matcher
i Sverige. Mot G. A. I. S. 4—4 resp.

1—1, mot Örgryte 1—0 (2—1) och
mot Kamraterna 1—2 (2—3).

Eftertryck av i »Göteborgs-

Kamraten» förekommande ar-

tiklar och notiser- förbjudes.

 

Nya modeller

Hovjuvelerare 

Sportpriser

K. Anderson

Statyetter

O. Hamngatan 41  
 

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Det andra ungerska besöket.

Göteborgs-Alliansen (Kamraterna,
Örgryte och Gais) är en sammanslut-
ring som arbetar både målmedvetet

och — framgångsrikt. I augusti må-

nad förra året ecenomfördes med
glans det största internationella ar-

rangemang (M. T. K.-turnén), som

hittills gått av stapeln här. Och nu
vid påsktiden var man redan klar
med ett nytt stort slag för den sven-
ska fotbollen. '
Under påskhelgen och den därpå

följande veckan gästades nämligen
vår 2oda stad av Ujpesti Torna
Egvcsilet (U. T. E.), vilken klubb
jämte M. T. K. och F. T. 0. utgör
eliten i Budapest och Ungern. Deras
inbördes matcher äro alltid synner-
ligen jämna, och, för den händelse

de ej spela oavgjort, avgöras de för

det mesta med ett uddamål.
Den första matchen spelade främ-

lingarna Påskdagen mot Örgryte.
Man konstaterade snart, att U. T. E.
ei hade några bollvirtuoser i en
Orths eller Sehlossers klass, men
också, att deras bakre försvar var
ypperligt. Bröderna Fogl (IL och
IT) motsvarade de högt ställda för-

väntningarna. Dessa båda backar
kompletterade varandra förträff-
ligt. Snabba, hårda och säkra, bröto
de massor av anfall. och utgjorde ett

ständigt hot för motståndarnes for-
wards. Sina egna forwards-spelare

understödde med långa, svepande
bollar. Ungrarnas forwards-kedja
arbetade metodiskt. Det var inga
lysande individuella prestationer,
men bollen gick från man till man

med  osviklig precision. Var man
visste precis var han hade sin med-
spelare. Och den metoden visadesig
vara effektiv!

De rödblå gjorde en god kamp,
men måste likväl se sig slagna: 2—1
blev U. T. E:s vinstsiffra i denna de-
ras första strid på svensk botten.

Annandag Påsk mötte gästerna

G. A.I. 8. Vilka gjorde omsin fjol-
ärsbravad mot M. T. K. Oavgjort

spel (1—+1) blev alltså resultatet.

Onsdagen den 19 april drabbade
vi samman med de långväga rescnä-
rerna. Det vart en spännande (men
nervös och icke alltigenom välspe-
lad) match. Efter en överlägsen för-
sta halvlek (3—0 till vår favör!)
föllo våra pojkar tillbaka och fingo
inrikta sig på defensiven. Pressen

mot Wenzels glugg var intensiv. men

de våras ambition och secgervilja

triumferade ännu en gång, ehuru vi
villigt erkänna, att ett oavgjort re-
sultat varit mest rättvist. Nu stan-
nade segern somsagt på vår sida:

3-2 blev kampens facit.
Av målen hade Murren 2 (varav

ett på straffspark) och Rydberg 1
på sitt samvete. Spelare: Wenzcl,

fund, H. Svensson, Levin, Törn-
qvist, Karl Andersson, Sven Johans-

sen, Rydberg, Herbert Karlsson,

Hjelm och Sandberg.
Den 21 spelade U. T. E. i Borås

mot komb. platslag och segrade,

trots en fem, sex reserver, med 3—1.
Det lär visst ha varit den största fot-
bollsdagen i Västgöta-metropolens

historia.
Budapestlagets avskedsmatch i

Göteborg ägde rum den 23 april.
Denna gång med ctt Komb. Göte-
borgslag som motståndare. Man ha-
de allmänt väntat, att detta skulle

upprepa de våras bedrift, allra helst
som ungrarna ju borde vara inte så

litet tröttkörda efter 4 matcher, med

kerta mellanrum — på en vecka. Så

blev dock inte fallet. Gästerna pre-
sterade ett kolossalt energiskt spel,
som man mäste skänka all beundran,

och lyckades uppnå drawn (0—0).
Hemmalaget överraskade mest ne-

cativt. Man hade faktiskt väntat sig
mera av detsamma. Följande klädde
de blå tröjorna: Zander, Lund, Lil-

jenberg, Klingström, Friberg, Nils

Karlsson, Magnusson, Alb. Ölsson,
Tierbert. Karlsson, Iljelm, Jonsson.

(enning Svensson var egentligen
uttagen som v.-b., men kundeej stäl-

la upp, då han blev skadad i onsda-
cens match.)
Helsingborg varsista anhalten för

U. T. B., innan de avreste från Sve-

rige. Här blev resultatet ånyo 0—0
(mot H. I. F.).

&x

Magyarernas trupp bestod av 22
man, varav 17 spelare, nämligen:

Klein, Fogel II, Foel TIT, Erhatics

3aubach, Milosovits, Paulusz, Köza,

Priboj, Sehaller, Szidon, Kelecsenyi,
Kr:oll, Peies, Rosmann, Szemere, Lis-
zak. Dessutom medföljde som leda-
re klubbens president Szäcs (med
fru) och sekr. Langfelder. Ytterliga-
re två personer kompletterade säll-
skapet: Neubrand och Toffer. Den
senare är medlem av magistraten i
Budapest och gjorde resan hit en-
kom i syfte att studera idrottsför-
hällandenahär, för att vid återkom-
sten till sin hemstad kunna meddela
sina rön och erfarenheter. Det är

något annat än det imtresse vära
ryndigheter på många håll lägga i

dagen! |

Betydelsen

av detta kontinentala besök kan inte
överskattas. Vi ha lärt oss, att sam-
spelet är en faktor av oskattbart
värde. Om M. T. K. förra året gav
oss det mest otvetydiga bevis på

bollbehandlingens och teknikens tri-
umf över den mindre skolade, så

fingo vi här se prov på, hur osjäl-
viskhet och intim kännedom omvar-
andras spelsätt kan göra ett lag.

ie

Som en egendomlig omständighet
kanske förtjänar påpekas den i ögo-
nen fallande likheten mellan M. T.
K:s och U. T. E:s 3 första matcher
i Sverige. Mot G. A. I. S. 4—4 resp.

1—1, mot Örgryte 1—0 (2—1) och
mot Kamraterna 1—2 (2—3).

Eftertryck av i »Göteborgs-

Kamraten» förekommande ar-

tiklar och notiser- förbjudes.

 

Nya modeller

Hovjuvelerare 

Sportpriser

K. Anderson

Statyetter

O. Hamngatan 41  
 

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Det andra ungerska besöket.

Göteborgs-Alliansen (Kamraterna,
Örgryte och Gais) är en sammanslut-
ring som arbetar både målmedvetet

och — framgångsrikt. I augusti må-

nad förra året ecenomfördes med
glans det största internationella ar-

rangemang (M. T. K.-turnén), som

hittills gått av stapeln här. Och nu
vid påsktiden var man redan klar
med ett nytt stort slag för den sven-
ska fotbollen. '
Under påskhelgen och den därpå

följande veckan gästades nämligen
vår 2oda stad av Ujpesti Torna
Egvcsilet (U. T. E.), vilken klubb
jämte M. T. K. och F. T. 0. utgör
eliten i Budapest och Ungern. Deras
inbördes matcher äro alltid synner-
ligen jämna, och, för den händelse

de ej spela oavgjort, avgöras de för

det mesta med ett uddamål.
Den första matchen spelade främ-

lingarna Påskdagen mot Örgryte.
Man konstaterade snart, att U. T. E.
ei hade några bollvirtuoser i en
Orths eller Sehlossers klass, men
också, att deras bakre försvar var
ypperligt. Bröderna Fogl (IL och
IT) motsvarade de högt ställda för-

väntningarna. Dessa båda backar
kompletterade varandra förträff-
ligt. Snabba, hårda och säkra, bröto
de massor av anfall. och utgjorde ett

ständigt hot för motståndarnes for-
wards. Sina egna forwards-spelare

understödde med långa, svepande
bollar. Ungrarnas forwards-kedja
arbetade metodiskt. Det var inga
lysande individuella prestationer,
men bollen gick från man till man

med  osviklig precision. Var man
visste precis var han hade sin med-
spelare. Och den metoden visadesig
vara effektiv!

De rödblå gjorde en god kamp,
men måste likväl se sig slagna: 2—1
blev U. T. E:s vinstsiffra i denna de-
ras första strid på svensk botten.

Annandag Påsk mötte gästerna

G. A.I. 8. Vilka gjorde omsin fjol-
ärsbravad mot M. T. K. Oavgjort

spel (1—+1) blev alltså resultatet.

Onsdagen den 19 april drabbade
vi samman med de långväga rescnä-
rerna. Det vart en spännande (men
nervös och icke alltigenom välspe-
lad) match. Efter en överlägsen för-
sta halvlek (3—0 till vår favör!)
föllo våra pojkar tillbaka och fingo
inrikta sig på defensiven. Pressen

mot Wenzels glugg var intensiv. men

de våras ambition och secgervilja

triumferade ännu en gång, ehuru vi
villigt erkänna, att ett oavgjort re-
sultat varit mest rättvist. Nu stan-
nade segern somsagt på vår sida:

3-2 blev kampens facit.
Av målen hade Murren 2 (varav

ett på straffspark) och Rydberg 1
på sitt samvete. Spelare: Wenzcl,

fund, H. Svensson, Levin, Törn-
qvist, Karl Andersson, Sven Johans-

sen, Rydberg, Herbert Karlsson,

Hjelm och Sandberg.
Den 21 spelade U. T. E. i Borås

mot komb. platslag och segrade,

trots en fem, sex reserver, med 3—1.
Det lär visst ha varit den största fot-
bollsdagen i Västgöta-metropolens

historia.
Budapestlagets avskedsmatch i

Göteborg ägde rum den 23 april.
Denna gång med ctt Komb. Göte-
borgslag som motståndare. Man ha-
de allmänt väntat, att detta skulle

upprepa de våras bedrift, allra helst
som ungrarna ju borde vara inte så

litet tröttkörda efter 4 matcher, med

kerta mellanrum — på en vecka. Så

blev dock inte fallet. Gästerna pre-
sterade ett kolossalt energiskt spel,
som man mäste skänka all beundran,

och lyckades uppnå drawn (0—0).
Hemmalaget överraskade mest ne-

cativt. Man hade faktiskt väntat sig
mera av detsamma. Följande klädde
de blå tröjorna: Zander, Lund, Lil-

jenberg, Klingström, Friberg, Nils

Karlsson, Magnusson, Alb. Ölsson,
Tierbert. Karlsson, Iljelm, Jonsson.

(enning Svensson var egentligen
uttagen som v.-b., men kundeej stäl-

la upp, då han blev skadad i onsda-
cens match.)
Helsingborg varsista anhalten för

U. T. B., innan de avreste från Sve-

rige. Här blev resultatet ånyo 0—0
(mot H. I. F.).

&x

Magyarernas trupp bestod av 22
man, varav 17 spelare, nämligen:

Klein, Fogel II, Foel TIT, Erhatics

3aubach, Milosovits, Paulusz, Köza,

Priboj, Sehaller, Szidon, Kelecsenyi,
Kr:oll, Peies, Rosmann, Szemere, Lis-
zak. Dessutom medföljde som leda-
re klubbens president Szäcs (med
fru) och sekr. Langfelder. Ytterliga-
re två personer kompletterade säll-
skapet: Neubrand och Toffer. Den
senare är medlem av magistraten i
Budapest och gjorde resan hit en-
kom i syfte att studera idrottsför-
hällandenahär, för att vid återkom-
sten till sin hemstad kunna meddela
sina rön och erfarenheter. Det är

något annat än det imtresse vära
ryndigheter på många håll lägga i

dagen! |

Betydelsen

av detta kontinentala besök kan inte
överskattas. Vi ha lärt oss, att sam-
spelet är en faktor av oskattbart
värde. Om M. T. K. förra året gav
oss det mest otvetydiga bevis på

bollbehandlingens och teknikens tri-
umf över den mindre skolade, så

fingo vi här se prov på, hur osjäl-
viskhet och intim kännedom omvar-
andras spelsätt kan göra ett lag.

ie

Som en egendomlig omständighet
kanske förtjänar påpekas den i ögo-
nen fallande likheten mellan M. T.
K:s och U. T. E:s 3 första matcher
i Sverige. Mot G. A. I. S. 4—4 resp.

1—1, mot Örgryte 1—0 (2—1) och
mot Kamraterna 1—2 (2—3).

Eftertryck av i »Göteborgs-

Kamraten» förekommande ar-

tiklar och notiser- förbjudes.

 

Nya modeller

Hovjuvelerare 

Sportpriser

K. Anderson

Statyetter

O. Hamngatan 41  
 

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Det andra ungerska besöket.

Göteborgs-Alliansen (Kamraterna,
Örgryte och Gais) är en sammanslut-
ring som arbetar både målmedvetet

och — framgångsrikt. I augusti må-

nad förra året ecenomfördes med
glans det största internationella ar-

rangemang (M. T. K.-turnén), som

hittills gått av stapeln här. Och nu
vid påsktiden var man redan klar
med ett nytt stort slag för den sven-
ska fotbollen. '
Under påskhelgen och den därpå

följande veckan gästades nämligen
vår 2oda stad av Ujpesti Torna
Egvcsilet (U. T. E.), vilken klubb
jämte M. T. K. och F. T. 0. utgör
eliten i Budapest och Ungern. Deras
inbördes matcher äro alltid synner-
ligen jämna, och, för den händelse

de ej spela oavgjort, avgöras de för

det mesta med ett uddamål.
Den första matchen spelade främ-

lingarna Påskdagen mot Örgryte.
Man konstaterade snart, att U. T. E.
ei hade några bollvirtuoser i en
Orths eller Sehlossers klass, men
också, att deras bakre försvar var
ypperligt. Bröderna Fogl (IL och
IT) motsvarade de högt ställda för-

väntningarna. Dessa båda backar
kompletterade varandra förträff-
ligt. Snabba, hårda och säkra, bröto
de massor av anfall. och utgjorde ett

ständigt hot för motståndarnes for-
wards. Sina egna forwards-spelare

understödde med långa, svepande
bollar. Ungrarnas forwards-kedja
arbetade metodiskt. Det var inga
lysande individuella prestationer,
men bollen gick från man till man

med  osviklig precision. Var man
visste precis var han hade sin med-
spelare. Och den metoden visadesig
vara effektiv!

De rödblå gjorde en god kamp,
men måste likväl se sig slagna: 2—1
blev U. T. E:s vinstsiffra i denna de-
ras första strid på svensk botten.

Annandag Påsk mötte gästerna

G. A.I. 8. Vilka gjorde omsin fjol-
ärsbravad mot M. T. K. Oavgjort

spel (1—+1) blev alltså resultatet.

Onsdagen den 19 april drabbade
vi samman med de långväga rescnä-
rerna. Det vart en spännande (men
nervös och icke alltigenom välspe-
lad) match. Efter en överlägsen för-
sta halvlek (3—0 till vår favör!)
föllo våra pojkar tillbaka och fingo
inrikta sig på defensiven. Pressen

mot Wenzels glugg var intensiv. men

de våras ambition och secgervilja

triumferade ännu en gång, ehuru vi
villigt erkänna, att ett oavgjort re-
sultat varit mest rättvist. Nu stan-
nade segern somsagt på vår sida:

3-2 blev kampens facit.
Av målen hade Murren 2 (varav

ett på straffspark) och Rydberg 1
på sitt samvete. Spelare: Wenzcl,

fund, H. Svensson, Levin, Törn-
qvist, Karl Andersson, Sven Johans-

sen, Rydberg, Herbert Karlsson,

Hjelm och Sandberg.
Den 21 spelade U. T. E. i Borås

mot komb. platslag och segrade,

trots en fem, sex reserver, med 3—1.
Det lär visst ha varit den största fot-
bollsdagen i Västgöta-metropolens

historia.
Budapestlagets avskedsmatch i

Göteborg ägde rum den 23 april.
Denna gång med ctt Komb. Göte-
borgslag som motståndare. Man ha-
de allmänt väntat, att detta skulle

upprepa de våras bedrift, allra helst
som ungrarna ju borde vara inte så

litet tröttkörda efter 4 matcher, med

kerta mellanrum — på en vecka. Så

blev dock inte fallet. Gästerna pre-
sterade ett kolossalt energiskt spel,
som man mäste skänka all beundran,

och lyckades uppnå drawn (0—0).
Hemmalaget överraskade mest ne-

cativt. Man hade faktiskt väntat sig
mera av detsamma. Följande klädde
de blå tröjorna: Zander, Lund, Lil-

jenberg, Klingström, Friberg, Nils

Karlsson, Magnusson, Alb. Ölsson,
Tierbert. Karlsson, Iljelm, Jonsson.

(enning Svensson var egentligen
uttagen som v.-b., men kundeej stäl-

la upp, då han blev skadad i onsda-
cens match.)
Helsingborg varsista anhalten för

U. T. B., innan de avreste från Sve-

rige. Här blev resultatet ånyo 0—0
(mot H. I. F.).

&x

Magyarernas trupp bestod av 22
man, varav 17 spelare, nämligen:

Klein, Fogel II, Foel TIT, Erhatics

3aubach, Milosovits, Paulusz, Köza,

Priboj, Sehaller, Szidon, Kelecsenyi,
Kr:oll, Peies, Rosmann, Szemere, Lis-
zak. Dessutom medföljde som leda-
re klubbens president Szäcs (med
fru) och sekr. Langfelder. Ytterliga-
re två personer kompletterade säll-
skapet: Neubrand och Toffer. Den
senare är medlem av magistraten i
Budapest och gjorde resan hit en-
kom i syfte att studera idrottsför-
hällandenahär, för att vid återkom-
sten till sin hemstad kunna meddela
sina rön och erfarenheter. Det är

något annat än det imtresse vära
ryndigheter på många håll lägga i

dagen! |

Betydelsen

av detta kontinentala besök kan inte
överskattas. Vi ha lärt oss, att sam-
spelet är en faktor av oskattbart
värde. Om M. T. K. förra året gav
oss det mest otvetydiga bevis på

bollbehandlingens och teknikens tri-
umf över den mindre skolade, så

fingo vi här se prov på, hur osjäl-
viskhet och intim kännedom omvar-
andras spelsätt kan göra ett lag.

ie

Som en egendomlig omständighet
kanske förtjänar påpekas den i ögo-
nen fallande likheten mellan M. T.
K:s och U. T. E:s 3 första matcher
i Sverige. Mot G. A. I. S. 4—4 resp.

1—1, mot Örgryte 1—0 (2—1) och
mot Kamraterna 1—2 (2—3).

Eftertryck av i »Göteborgs-

Kamraten» förekommande ar-

tiklar och notiser- förbjudes.
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Det andra ungerska besöket.

Göteborgs-Alliansen (Kamraterna,
Örgryte och Gais) är en sammanslut-
ring som arbetar både målmedvetet

och — framgångsrikt. I augusti må-

nad förra året ecenomfördes med
glans det största internationella ar-

rangemang (M. T. K.-turnén), som

hittills gått av stapeln här. Och nu
vid påsktiden var man redan klar
med ett nytt stort slag för den sven-
ska fotbollen. '
Under påskhelgen och den därpå

följande veckan gästades nämligen
vår 2oda stad av Ujpesti Torna
Egvcsilet (U. T. E.), vilken klubb
jämte M. T. K. och F. T. 0. utgör
eliten i Budapest och Ungern. Deras
inbördes matcher äro alltid synner-
ligen jämna, och, för den händelse

de ej spela oavgjort, avgöras de för

det mesta med ett uddamål.
Den första matchen spelade främ-

lingarna Påskdagen mot Örgryte.
Man konstaterade snart, att U. T. E.
ei hade några bollvirtuoser i en
Orths eller Sehlossers klass, men
också, att deras bakre försvar var
ypperligt. Bröderna Fogl (IL och
IT) motsvarade de högt ställda för-

väntningarna. Dessa båda backar
kompletterade varandra förträff-
ligt. Snabba, hårda och säkra, bröto
de massor av anfall. och utgjorde ett

ständigt hot för motståndarnes for-
wards. Sina egna forwards-spelare

understödde med långa, svepande
bollar. Ungrarnas forwards-kedja
arbetade metodiskt. Det var inga
lysande individuella prestationer,
men bollen gick från man till man

med  osviklig precision. Var man
visste precis var han hade sin med-
spelare. Och den metoden visadesig
vara effektiv!

De rödblå gjorde en god kamp,
men måste likväl se sig slagna: 2—1
blev U. T. E:s vinstsiffra i denna de-
ras första strid på svensk botten.

Annandag Påsk mötte gästerna

G. A.I. 8. Vilka gjorde omsin fjol-
ärsbravad mot M. T. K. Oavgjort

spel (1—+1) blev alltså resultatet.

Onsdagen den 19 april drabbade
vi samman med de långväga rescnä-
rerna. Det vart en spännande (men
nervös och icke alltigenom välspe-
lad) match. Efter en överlägsen för-
sta halvlek (3—0 till vår favör!)
föllo våra pojkar tillbaka och fingo
inrikta sig på defensiven. Pressen

mot Wenzels glugg var intensiv. men

de våras ambition och secgervilja

triumferade ännu en gång, ehuru vi
villigt erkänna, att ett oavgjort re-
sultat varit mest rättvist. Nu stan-
nade segern somsagt på vår sida:

3-2 blev kampens facit.
Av målen hade Murren 2 (varav

ett på straffspark) och Rydberg 1
på sitt samvete. Spelare: Wenzcl,

fund, H. Svensson, Levin, Törn-
qvist, Karl Andersson, Sven Johans-

sen, Rydberg, Herbert Karlsson,

Hjelm och Sandberg.
Den 21 spelade U. T. E. i Borås

mot komb. platslag och segrade,

trots en fem, sex reserver, med 3—1.
Det lär visst ha varit den största fot-
bollsdagen i Västgöta-metropolens

historia.
Budapestlagets avskedsmatch i

Göteborg ägde rum den 23 april.
Denna gång med ctt Komb. Göte-
borgslag som motståndare. Man ha-
de allmänt väntat, att detta skulle

upprepa de våras bedrift, allra helst
som ungrarna ju borde vara inte så

litet tröttkörda efter 4 matcher, med

kerta mellanrum — på en vecka. Så

blev dock inte fallet. Gästerna pre-
sterade ett kolossalt energiskt spel,
som man mäste skänka all beundran,

och lyckades uppnå drawn (0—0).
Hemmalaget överraskade mest ne-

cativt. Man hade faktiskt väntat sig
mera av detsamma. Följande klädde
de blå tröjorna: Zander, Lund, Lil-

jenberg, Klingström, Friberg, Nils

Karlsson, Magnusson, Alb. Ölsson,
Tierbert. Karlsson, Iljelm, Jonsson.

(enning Svensson var egentligen
uttagen som v.-b., men kundeej stäl-

la upp, då han blev skadad i onsda-
cens match.)
Helsingborg varsista anhalten för

U. T. B., innan de avreste från Sve-

rige. Här blev resultatet ånyo 0—0
(mot H. I. F.).

&x

Magyarernas trupp bestod av 22
man, varav 17 spelare, nämligen:

Klein, Fogel II, Foel TIT, Erhatics

3aubach, Milosovits, Paulusz, Köza,

Priboj, Sehaller, Szidon, Kelecsenyi,
Kr:oll, Peies, Rosmann, Szemere, Lis-
zak. Dessutom medföljde som leda-
re klubbens president Szäcs (med
fru) och sekr. Langfelder. Ytterliga-
re två personer kompletterade säll-
skapet: Neubrand och Toffer. Den
senare är medlem av magistraten i
Budapest och gjorde resan hit en-
kom i syfte att studera idrottsför-
hällandenahär, för att vid återkom-
sten till sin hemstad kunna meddela
sina rön och erfarenheter. Det är

något annat än det imtresse vära
ryndigheter på många håll lägga i

dagen! |

Betydelsen

av detta kontinentala besök kan inte
överskattas. Vi ha lärt oss, att sam-
spelet är en faktor av oskattbart
värde. Om M. T. K. förra året gav
oss det mest otvetydiga bevis på

bollbehandlingens och teknikens tri-
umf över den mindre skolade, så

fingo vi här se prov på, hur osjäl-
viskhet och intim kännedom omvar-
andras spelsätt kan göra ett lag.

ie

Som en egendomlig omständighet
kanske förtjänar påpekas den i ögo-
nen fallande likheten mellan M. T.
K:s och U. T. E:s 3 första matcher
i Sverige. Mot G. A. I. S. 4—4 resp.

1—1, mot Örgryte 1—0 (2—1) och
mot Kamraterna 1—2 (2—3).

Eftertryck av i »Göteborgs-
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de massor av anfall. och utgjorde ett
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understödde med långa, svepande
bollar. Ungrarnas forwards-kedja
arbetade metodiskt. Det var inga
lysande individuella prestationer,
men bollen gick från man till man

med  osviklig precision. Var man
visste precis var han hade sin med-
spelare. Och den metoden visadesig
vara effektiv!

De rödblå gjorde en god kamp,
men måste likväl se sig slagna: 2—1
blev U. T. E:s vinstsiffra i denna de-
ras första strid på svensk botten.

Annandag Påsk mötte gästerna
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spel (1—+1) blev alltså resultatet.
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nervös och icke alltigenom välspe-
lad) match. Efter en överlägsen för-
sta halvlek (3—0 till vår favör!)
föllo våra pojkar tillbaka och fingo
inrikta sig på defensiven. Pressen

mot Wenzels glugg var intensiv. men

de våras ambition och secgervilja

triumferade ännu en gång, ehuru vi
villigt erkänna, att ett oavgjort re-
sultat varit mest rättvist. Nu stan-
nade segern somsagt på vår sida:

3-2 blev kampens facit.
Av målen hade Murren 2 (varav

ett på straffspark) och Rydberg 1
på sitt samvete. Spelare: Wenzcl,

fund, H. Svensson, Levin, Törn-
qvist, Karl Andersson, Sven Johans-

sen, Rydberg, Herbert Karlsson,

Hjelm och Sandberg.
Den 21 spelade U. T. E. i Borås

mot komb. platslag och segrade,

trots en fem, sex reserver, med 3—1.
Det lär visst ha varit den största fot-
bollsdagen i Västgöta-metropolens

historia.
Budapestlagets avskedsmatch i

Göteborg ägde rum den 23 april.
Denna gång med ctt Komb. Göte-
borgslag som motståndare. Man ha-
de allmänt väntat, att detta skulle

upprepa de våras bedrift, allra helst
som ungrarna ju borde vara inte så

litet tröttkörda efter 4 matcher, med

kerta mellanrum — på en vecka. Så

blev dock inte fallet. Gästerna pre-
sterade ett kolossalt energiskt spel,
som man mäste skänka all beundran,

och lyckades uppnå drawn (0—0).
Hemmalaget överraskade mest ne-

cativt. Man hade faktiskt väntat sig
mera av detsamma. Följande klädde
de blå tröjorna: Zander, Lund, Lil-

jenberg, Klingström, Friberg, Nils

Karlsson, Magnusson, Alb. Ölsson,
Tierbert. Karlsson, Iljelm, Jonsson.

(enning Svensson var egentligen
uttagen som v.-b., men kundeej stäl-

la upp, då han blev skadad i onsda-
cens match.)
Helsingborg varsista anhalten för

U. T. B., innan de avreste från Sve-

rige. Här blev resultatet ånyo 0—0
(mot H. I. F.).
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visste precis var han hade sin med-
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vara effektiv!
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villigt erkänna, att ett oavgjort re-
sultat varit mest rättvist. Nu stan-
nade segern somsagt på vår sida:
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ett på straffspark) och Rydberg 1
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upprepa de våras bedrift, allra helst
som ungrarna ju borde vara inte så
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kerta mellanrum — på en vecka. Så
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och lyckades uppnå drawn (0—0).
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Segrar över nabo-lagen,
Den 9 april företogo vi en liten

tripp till
Borås,

och mötte där en kombination ur

Flfsborg och Kamraterna. Vilken
gjorde aktningsvärt motstånd. Trots

aen lilla planen (Bäckeskog!) ut-
vecklade våra pojkar ett mycket

gott spel och vunno matchen med
2—0. Målen: Rydberg och Murren

vardera 1. Spelare: Wenzel, Lund,
Svensson, Levin, Törnqvist, Karl

Andersson, Sven Johansson, Ryd-
berg, Herb. Karlsson, Hjelm, Sand-
berg.

Och Långfredagen
ställdes kosan till

Halmstad.

Även därställde ett komb. lag upp
till spel mot de våra. Och här voro
de blåvita riktigt ”i slag”. Det
blev, om man får tro press och kri-
tik, fullständig uppvisning. Mål-
kvot: 6—0, 3 i varje halvlek. Mur-

(den 14:de)

reh var sjukrapporterad och hans
plats hade Karl Andersson intagit,
vilken han skötte galant. 3 mål

föllo också från hans fot (1 på
straffspark). Rydberg ”bidrog”
red 2, Sven Johansson med 1. Upp-
ställning: Wenzel, Lund, Svensson,
Levin, Törnkvist, Gillis Andersson,

Sven Johansson, Rydberg, Carl An-
dersson, Hjelm och Sandberg.

Vi hoppas detta besök skall bära
frukt och vinna många nya prosely-
ter för fotbollsspelet i Halland. Då
är avsikten med en dylik resa upp-

nådd!
Söndagen den 30 april hade vi

tänkt arrangera en match mot K. B.,
ren den planen måste skrinläggas,
då dessa förklarade sig upptagna av
”Turneringskamp””. (Ursprungli-
gen skulle Helsingborgs I. F. spelat
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här denna dag i Allsvenska Serien
mot oss, men även de hade fått för-
hinder). I sista stund fingo vi alltså
irförskriva några andra motstånda-
re och valet föll på

Uddevalla-Kamraterna.

Det var rätt länge sedan Uddevalla-
pojkarna gästade vår förening
(1917, om vi inte ta” fel") och de
energiska bohuslänningarna ha som

bekant stadigt arbetat sig upp från
en ringa och skäligen obemärkt
ställning, så att de nu ha ganska
gott namn om sig i den svenskafot-
bollsvärlden.
Nu vunno vi visserligen med 6—1,

men dels äro ju våra spelare f. n. i
ged. form, dels brast det en hel del i

träning hos gästerna, så det resulta-
tet får anses hedrande för dem. Väå-
ra pojkar togo det hela lugnt, utan
ansträngning; det gällde ju heller
ingenting. Målskyttar: Rydberg
och Sven Johansson vardera 2,
Hjelm och Murren 1 var. Spelare:
Wenzel, Lund, Svensson, Levin,

Törnqvist, Karl Andersson, Sven Jo-
hansson, Rydberg, Herb. Karlsson,
Hjelm, Sandberg.

En recettmatch

för vår populäre tränare Brody spe-
lades den 3 maj på Ullevi mellan
vårt representationslag och

Fässbergs I. F.,

fjolårets finalister i D. M. Det ener-
giska och framåtgående Fässbergs-
laget försvarade sig segt och med
vinst-siffrorna 5—2 fingo våra poj-
kar låta sig nöja. Rydberg gjorde
en särskilt god match och även Hen-
ning Svensson är förtjänt av en élo-
ge. Den förre var upphovsmantill
3 mål, Herb. Karlssontill 2. Spela-
re: Wenzel, Erik Andersson, H.

Svensson, Levin, Törnqvist, Karl
Andersson, Sven Johansson, Ryd-
berg, Herbert Karlsson, Hjelm,
Baldw. Johansson. Sålunda reserver
för Lund och Moje Sandberg, vilka
sparade sig till söndagens stads-

mateh mot "Stockholm.

+D. v. s. bandymateh ha vi spelat sena-

re, men det här rör ju fotboll ...,

Annonsera i
öleborgs-Kamralten!

Vår terränglöpning.
Annandag påsk stodo herrar Wal-

denborg, Forsberg och Gösta Wahl-
gren upp klockan 5 på morgonen.

Anledningentill denna mot natu-

ren stridande handling — en bragd
var det -- var vår stora terränglöp-
ning. som just denna dag skulle gå

av stapeln.
Herrar ledare knogade i den tidi-

ga morgonstunden iväg till Slotts-
skogen, dit start och mål förlagts,

och hörjade sitt viktiga arbete:
berans markering. Först gick Adolf,
ledandei stor stil och släppande en
röd lapp här och en där, då och då
rytande åt sina efterkommande att
hänga med. Vilket inte var så lätt.
Ty där skulle Herr K. S.-ordföran-
den springa och lägga ut lapparna
tätt mellan de av Forsberg bestämda
riktpunkterna. och där fick Wahl-
gren luffa efter med en måttstock
för hanans noggranna kontrolleran-

de. (Med anledning av det lilla
gruffet vid Vikings-terrängen hade
rean nämligen satt sig i sinnet, att
”här ska? mätas”). Och i själva
verket blev det mätt så, att det vid

den allra sista kontrollmätningen
endast skillde 0,003 millimeter i att
banan: varit 3,700 m. Men då var
Gösta mätt också. På mätandet!
Banan blev. säsongens finaste,

trevligt omväxlande och ”medel-

svår”, eller kanske snarare lätt ef-
ter söteborgsförhållanden, samt ut-

märkt markerad.
Jag har glömt av hur många, som

startade, men det var en sådan hop,
att den knappast fick plats i de
förrådslokaler, som Vita Bandet
upplåtit åt oss, och det fanns de, som
vordo mäkta förerymmade över att
behöva nöja sig med en spik att
hänga kläderna på, när man hade

haft två vid ”Hej och Tlopps” inter-
nationella klubbtävlan.

Nedanför Bragebacken på ridvä-
ecn var målet, och starten en liten

bit längere bort. Först sattes ju-
niorerna igång, och det var en stor-

» ståtlig syn, när den stora klungan
av små ivriga löparämnen stormade
iväg framåt ridvägen. Delöpte ett
varv. Vi hade knappast väntat, att
några av våra eena ynglingar skul-
le placera sig, och tyvärr kommo de
irte heller med några överrask-

ringar. Småföreningarna dominera-
de ecnomsina präktiga representan-
ter, och dagen efter fann sig en
snusförnuftig platsreferent föranlå-

Segrar över nabo-lagen,
Den 9 april företogo vi en liten

tripp till
Borås,

och mötte där en kombination ur

Flfsborg och Kamraterna. Vilken
gjorde aktningsvärt motstånd. Trots

aen lilla planen (Bäckeskog!) ut-
vecklade våra pojkar ett mycket

gott spel och vunno matchen med
2—0. Målen: Rydberg och Murren

vardera 1. Spelare: Wenzel, Lund,
Svensson, Levin, Törnqvist, Karl

Andersson, Sven Johansson, Ryd-
berg, Herb. Karlsson, Hjelm, Sand-
berg.

Och Långfredagen
ställdes kosan till

Halmstad.

Även därställde ett komb. lag upp
till spel mot de våra. Och här voro
de blåvita riktigt ”i slag”. Det
blev, om man får tro press och kri-
tik, fullständig uppvisning. Mål-
kvot: 6—0, 3 i varje halvlek. Mur-

(den 14:de)

reh var sjukrapporterad och hans
plats hade Karl Andersson intagit,
vilken han skötte galant. 3 mål

föllo också från hans fot (1 på
straffspark). Rydberg ”bidrog”
red 2, Sven Johansson med 1. Upp-
ställning: Wenzel, Lund, Svensson,
Levin, Törnkvist, Gillis Andersson,

Sven Johansson, Rydberg, Carl An-
dersson, Hjelm och Sandberg.

Vi hoppas detta besök skall bära
frukt och vinna många nya prosely-
ter för fotbollsspelet i Halland. Då
är avsikten med en dylik resa upp-

nådd!
Söndagen den 30 april hade vi

tänkt arrangera en match mot K. B.,
ren den planen måste skrinläggas,
då dessa förklarade sig upptagna av
”Turneringskamp””. (Ursprungli-
gen skulle Helsingborgs I. F. spelat
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le placera sig, och tyvärr kommo de
irte heller med några överrask-

ringar. Småföreningarna dominera-
de ecnomsina präktiga representan-
ter, och dagen efter fann sig en
snusförnuftig platsreferent föranlå-

Segrar över nabo-lagen,
Den 9 april företogo vi en liten

tripp till
Borås,

och mötte där en kombination ur

Flfsborg och Kamraterna. Vilken
gjorde aktningsvärt motstånd. Trots

aen lilla planen (Bäckeskog!) ut-
vecklade våra pojkar ett mycket

gott spel och vunno matchen med
2—0. Målen: Rydberg och Murren

vardera 1. Spelare: Wenzel, Lund,
Svensson, Levin, Törnqvist, Karl

Andersson, Sven Johansson, Ryd-
berg, Herb. Karlsson, Hjelm, Sand-
berg.

Och Långfredagen
ställdes kosan till

Halmstad.

Även därställde ett komb. lag upp
till spel mot de våra. Och här voro
de blåvita riktigt ”i slag”. Det
blev, om man får tro press och kri-
tik, fullständig uppvisning. Mål-
kvot: 6—0, 3 i varje halvlek. Mur-

(den 14:de)

reh var sjukrapporterad och hans
plats hade Karl Andersson intagit,
vilken han skötte galant. 3 mål

föllo också från hans fot (1 på
straffspark). Rydberg ”bidrog”
red 2, Sven Johansson med 1. Upp-
ställning: Wenzel, Lund, Svensson,
Levin, Törnkvist, Gillis Andersson,

Sven Johansson, Rydberg, Carl An-
dersson, Hjelm och Sandberg.

Vi hoppas detta besök skall bära
frukt och vinna många nya prosely-
ter för fotbollsspelet i Halland. Då
är avsikten med en dylik resa upp-

nådd!
Söndagen den 30 april hade vi

tänkt arrangera en match mot K. B.,
ren den planen måste skrinläggas,
då dessa förklarade sig upptagna av
”Turneringskamp””. (Ursprungli-
gen skulle Helsingborgs I. F. spelat
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här denna dag i Allsvenska Serien
mot oss, men även de hade fått för-
hinder). I sista stund fingo vi alltså
irförskriva några andra motstånda-
re och valet föll på

Uddevalla-Kamraterna.

Det var rätt länge sedan Uddevalla-
pojkarna gästade vår förening
(1917, om vi inte ta” fel") och de
energiska bohuslänningarna ha som

bekant stadigt arbetat sig upp från
en ringa och skäligen obemärkt
ställning, så att de nu ha ganska
gott namn om sig i den svenskafot-
bollsvärlden.
Nu vunno vi visserligen med 6—1,

men dels äro ju våra spelare f. n. i
ged. form, dels brast det en hel del i

träning hos gästerna, så det resulta-
tet får anses hedrande för dem. Väå-
ra pojkar togo det hela lugnt, utan
ansträngning; det gällde ju heller
ingenting. Målskyttar: Rydberg
och Sven Johansson vardera 2,
Hjelm och Murren 1 var. Spelare:
Wenzel, Lund, Svensson, Levin,

Törnqvist, Karl Andersson, Sven Jo-
hansson, Rydberg, Herb. Karlsson,
Hjelm, Sandberg.

En recettmatch

för vår populäre tränare Brody spe-
lades den 3 maj på Ullevi mellan
vårt representationslag och

Fässbergs I. F.,

fjolårets finalister i D. M. Det ener-
giska och framåtgående Fässbergs-
laget försvarade sig segt och med
vinst-siffrorna 5—2 fingo våra poj-
kar låta sig nöja. Rydberg gjorde
en särskilt god match och även Hen-
ning Svensson är förtjänt av en élo-
ge. Den förre var upphovsmantill
3 mål, Herb. Karlssontill 2. Spela-
re: Wenzel, Erik Andersson, H.

Svensson, Levin, Törnqvist, Karl
Andersson, Sven Johansson, Ryd-
berg, Herbert Karlsson, Hjelm,
Baldw. Johansson. Sålunda reserver
för Lund och Moje Sandberg, vilka
sparade sig till söndagens stads-

mateh mot "Stockholm.

+D. v. s. bandymateh ha vi spelat sena-

re, men det här rör ju fotboll ...,

Annonsera i
öleborgs-Kamralten!

Vår terränglöpning.
Annandag påsk stodo herrar Wal-

denborg, Forsberg och Gösta Wahl-
gren upp klockan 5 på morgonen.

Anledningentill denna mot natu-

ren stridande handling — en bragd
var det -- var vår stora terränglöp-
ning. som just denna dag skulle gå

av stapeln.
Herrar ledare knogade i den tidi-

ga morgonstunden iväg till Slotts-
skogen, dit start och mål förlagts,

och hörjade sitt viktiga arbete:
berans markering. Först gick Adolf,
ledandei stor stil och släppande en
röd lapp här och en där, då och då
rytande åt sina efterkommande att
hänga med. Vilket inte var så lätt.
Ty där skulle Herr K. S.-ordföran-
den springa och lägga ut lapparna
tätt mellan de av Forsberg bestämda
riktpunkterna. och där fick Wahl-
gren luffa efter med en måttstock
för hanans noggranna kontrolleran-

de. (Med anledning av det lilla
gruffet vid Vikings-terrängen hade
rean nämligen satt sig i sinnet, att
”här ska? mätas”). Och i själva
verket blev det mätt så, att det vid

den allra sista kontrollmätningen
endast skillde 0,003 millimeter i att
banan: varit 3,700 m. Men då var
Gösta mätt också. På mätandet!
Banan blev. säsongens finaste,

trevligt omväxlande och ”medel-

svår”, eller kanske snarare lätt ef-
ter söteborgsförhållanden, samt ut-

märkt markerad.
Jag har glömt av hur många, som

startade, men det var en sådan hop,
att den knappast fick plats i de
förrådslokaler, som Vita Bandet
upplåtit åt oss, och det fanns de, som
vordo mäkta förerymmade över att
behöva nöja sig med en spik att
hänga kläderna på, när man hade

haft två vid ”Hej och Tlopps” inter-
nationella klubbtävlan.
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Törnqvist, Karl Andersson, Sven Jo-
hansson, Rydberg, Herb. Karlsson,
Hjelm, Sandberg.

En recettmatch

för vår populäre tränare Brody spe-
lades den 3 maj på Ullevi mellan
vårt representationslag och

Fässbergs I. F.,

fjolårets finalister i D. M. Det ener-
giska och framåtgående Fässbergs-
laget försvarade sig segt och med
vinst-siffrorna 5—2 fingo våra poj-
kar låta sig nöja. Rydberg gjorde
en särskilt god match och även Hen-
ning Svensson är förtjänt av en élo-
ge. Den förre var upphovsmantill
3 mål, Herb. Karlssontill 2. Spela-
re: Wenzel, Erik Andersson, H.

Svensson, Levin, Törnqvist, Karl
Andersson, Sven Johansson, Ryd-
berg, Herbert Karlsson, Hjelm,
Baldw. Johansson. Sålunda reserver
för Lund och Moje Sandberg, vilka
sparade sig till söndagens stads-

mateh mot "Stockholm.

+D. v. s. bandymateh ha vi spelat sena-

re, men det här rör ju fotboll ...,

Annonsera i
öleborgs-Kamralten!

Vår terränglöpning.
Annandag påsk stodo herrar Wal-

denborg, Forsberg och Gösta Wahl-
gren upp klockan 5 på morgonen.

Anledningentill denna mot natu-

ren stridande handling — en bragd
var det -- var vår stora terränglöp-
ning. som just denna dag skulle gå

av stapeln.
Herrar ledare knogade i den tidi-

ga morgonstunden iväg till Slotts-
skogen, dit start och mål förlagts,

och hörjade sitt viktiga arbete:
berans markering. Först gick Adolf,
ledandei stor stil och släppande en
röd lapp här och en där, då och då
rytande åt sina efterkommande att
hänga med. Vilket inte var så lätt.
Ty där skulle Herr K. S.-ordföran-
den springa och lägga ut lapparna
tätt mellan de av Forsberg bestämda
riktpunkterna. och där fick Wahl-
gren luffa efter med en måttstock
för hanans noggranna kontrolleran-

de. (Med anledning av det lilla
gruffet vid Vikings-terrängen hade
rean nämligen satt sig i sinnet, att
”här ska? mätas”). Och i själva
verket blev det mätt så, att det vid

den allra sista kontrollmätningen
endast skillde 0,003 millimeter i att
banan: varit 3,700 m. Men då var
Gösta mätt också. På mätandet!
Banan blev. säsongens finaste,

trevligt omväxlande och ”medel-

svår”, eller kanske snarare lätt ef-
ter söteborgsförhållanden, samt ut-

märkt markerad.
Jag har glömt av hur många, som

startade, men det var en sådan hop,
att den knappast fick plats i de
förrådslokaler, som Vita Bandet
upplåtit åt oss, och det fanns de, som
vordo mäkta förerymmade över att
behöva nöja sig med en spik att
hänga kläderna på, när man hade

haft två vid ”Hej och Tlopps” inter-
nationella klubbtävlan.

Nedanför Bragebacken på ridvä-
ecn var målet, och starten en liten

bit längere bort. Först sattes ju-
niorerna igång, och det var en stor-

» ståtlig syn, när den stora klungan
av små ivriga löparämnen stormade
iväg framåt ridvägen. Delöpte ett
varv. Vi hade knappast väntat, att
några av våra eena ynglingar skul-
le placera sig, och tyvärr kommo de
irte heller med några överrask-

ringar. Småföreningarna dominera-
de ecnomsina präktiga representan-
ter, och dagen efter fann sig en
snusförnuftig platsreferent föranlå-
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ten fråga: ”Vad gör Kamraterna
och Örgryte för sina juniorer?”
Vi hoppas, att våra juniorer nu

till sommaren själva ge svar på tal
och visa, att en klubb kan göra nå-
gotför sina pojkar utan att den nöd-
vändigt behöver ha dem i träning
för terränglöpningar.
En stund efter det Adolf med ett

mäktigt rytande släppt iväg de små,
var det de storas tur att ställa upp.
Ochsällan har det väl varit en sådan
spänning vid en dylik tävlan och en
sådan ovisshet bland publiken om
vem, som skulle vinna. Vi, som vo:
ro en smula närmare bekanta med
storskubbarna, kände oss tämligen
säkra på att få se åtminstone tre el-
ler fyra kamratmänförst vid målet,

och som segrare höllo nog de flesta
på Lasse. Den senare var nog en
bland de mest nervösa, och blek om
nosen struttade han omkring och
blängde snett och i smyg på Sand-
berg från Vikingen, på vilken han
hade att hämnas nederlaget i årets
första terränglöpning.
En kilometer från målet säg jag

redan under första varvet, att det
skulle gå galant för de våra. Lasse
kom skenande med långa o. stadiga
kliv i god kondition, trots att farten
av allt att döma varit ursinnig.
Hängande i Lasses hälar (stackars
Lasse!) kom Bergström i till synes
än bättre ”kondis”, och en bra bit
bakom dessa två löpte Sandberg,
som arbetade hårt för att ej släppa
taget. Hack i häl kom FHolsner, spa-
rad och illmarig, och det såg jag,
att det bara var cu tidsfråga, när

han skulle gå upp på tredje plats.
Sedan följde hela raden med genom-
gående goda placeringar för våra
egna pojkar, och med lugnade käns-
1cr återvände jag till målet för att
invänta slutet.

Det blev Lasse. Sedan Tlolsner
ech så Sandberg. Lille Löfgren var
strax bakom den senare. Bergström
hade tappat skorna och komsist.
Till stor förargelse för allas vår

Oskar, som utkämpat en segerrik
kamp om jumbopriset med Boysen,
vilken inte lyckades stanna framför
rålet lika fort som Oskar. Just som .

den senare trodde, att han hade pri-
set för långsamspringning som i en
liten ask, uppenbarade sig Berg-
ström och ådagalade på ett slående

sätt sin överlägsenhet härutinnan.
Det blev andraklassarnas tur att

starta, sedan huvudklassens löpare
börjat andra varvet, och icke heller
i denna grupp fingo vi se våra ny-
körjare eller ”sekunda”-löpare

GÖTEBORGS-KAMRATEN

bland de bästa. Det blev återigen
småklubbarna samt Öis, som togo
huvudparten av de vackra priserna.

" Prislista:

Klass I:

1) Erik Larsson, I. F. K.
2) Josef Holsner, I. F. K.
3) Carl Sandberg, Vikingen

> E. Lövgren, I. F. K.
2) O. Gunnarsson, Vega.

Klass II:

1: Th. Palmqvist, Änggårdens I. K.
21 J. Velin, Göta Art.-reg.
32) N. Andersson, Vikingen
4) S. Sjöberg, Ö. I. S.
3) G. Svensson, I. F. K.

Klass XIII:

1) O. Ekensten, Sanna I. F.
2) G. Olofsson, d:o

3) Eskil Pettersson, Vikingen.
41 B. Ström, Olskroken
5) C. Krone, Landala.

Det i denna klass uppsatta lag-
priset erövrades av Sanna med 30 p.

Tusental åskådade den vackra
tävlingen. Vädret var ypperligt och
minst 6- å 7,000 personer bildade
häck för löparna, när de spurtade
fram mot målet.

Hade löpningen, som först var äm-
nat, gått vid middagstiden i stället
för som nu på morgonen, hade publi-
ken ej fått plats på det utrymme,
somstodtill buds.

Kundedet till ett annat år ordnas
ned målet på en rymligare plats i
Slottsskogen, bör löpningen på inga
villkor förläggas annat än till mid-
dagstiden, då ”Skogen” är full av

folk, som söndagspromenera. Även
omaldrig det fotbollslaget spelar på
Ullevi får inte en tävling som denna
terränglöpning maka åt sig. En
vackrare och kraftigare propaganda

än denna kan inte tänkas.

Söder.

Meddelande.
Medlemmar, som äro i behov av

läkarevård, kunna vända sig till

D:r Turitz, Ö. Hamngatan 25,
vilken mot uppvisande av årskort
(1922) lämnar viss nedsättning å

gällande taxa.

Terrängmästaren korad,
Årets distriktsmästerskapstävling

1 terräng ägde rum den 23 april, med
start och mål i Balders Hage, under
regi av Örgryte Idrottssällskap. Eli
ten av stadens terränglöpare mötte
upp, och ännu en gång kunde vår
förening hävda sitt anseende såsom
Göteborgs bästa terränglöpareklubb.

Som segrare utgick Erik Larsson
med Nisse Bergström några meter
efter. Under hela loppet hade de
köngt tillsammans, och först i den
sista nedförsbacken kunde Larsson,
tack vare sin större djärvhet, kasta
sig före och därmed erövra mäster-
skapet. Som tredje man inkomlilla
Lövgren, vår förenings stora över-

rasckning, och som sjätte Werner
Magnusson, varmed lagmästerska-

pet överlägset hemfördes : summa 12
p. Även andra lagpris crövrades av
våra mannar med 47 poäng.

Holsner måste utgå efter kollis-
sion med en trädstam «(efter ett

varv), då han fått en ganska hård

smäll.

Manspillan bland deltagarna var
ovanligt stor, kanske beroende på
banans (4,200 m., löptes 2 varv av
huvudklassen) något svåra beskaf-
fonhet, i synnerhet första halvdelen.

I klass II (juniorer) hade vi en-
dast en man med, en, men ett lejon,
i det han slog hela bunten och vann
er klar seger. Och naturligtvis ha-
de vi representanter i gubbklassen,
dit bl. a. Boysen hadesällat sig.

Resultat:

Distriktsmästare: Erik Larsson, I.
F. K., 39.02. |

2) Nils Bergström, d:o, 39.03.
3) Erik Lövgren, d:o, 40.26.
4) G. Börjesson, R. I. K.
5) Th. Palmqvist, Änggårdens: I. K.
6Y Verner Magnusson, I. F. K.

Klass II.

1) G. Eliasson, I. F. K., 21.17.

2) G. Ryberg, Vega, 21.22.
3) G. Kuhlin, Manhem, 21.24.

Old Boys.

1) K. Bergh, LandalaI. F., 21.14.
2; Ad. Johansson, I. F. K., 21.20.
2) Axel Johansson, I. F. K.
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Resultat:

Distriktsmästare: Erik Larsson, I.
F. K., 39.02. |

2) Nils Bergström, d:o, 39.03.
3) Erik Lövgren, d:o, 40.26.
4) G. Börjesson, R. I. K.
5) Th. Palmqvist, Änggårdens: I. K.
6Y Verner Magnusson, I. F. K.

Klass II.

1) G. Eliasson, I. F. K., 21.17.

2) G. Ryberg, Vega, 21.22.
3) G. Kuhlin, Manhem, 21.24.

Old Boys.

1) K. Bergh, LandalaI. F., 21.14.
2; Ad. Johansson, I. F. K., 21.20.
2) Axel Johansson, I. F. K.

Pavo.

ten fråga: ”Vad gör Kamraterna
och Örgryte för sina juniorer?”
Vi hoppas, att våra juniorer nu

till sommaren själva ge svar på tal
och visa, att en klubb kan göra nå-
gotför sina pojkar utan att den nöd-
vändigt behöver ha dem i träning
för terränglöpningar.
En stund efter det Adolf med ett

mäktigt rytande släppt iväg de små,
var det de storas tur att ställa upp.
Ochsällan har det väl varit en sådan
spänning vid en dylik tävlan och en
sådan ovisshet bland publiken om
vem, som skulle vinna. Vi, som vo:
ro en smula närmare bekanta med
storskubbarna, kände oss tämligen
säkra på att få se åtminstone tre el-
ler fyra kamratmänförst vid målet,

och som segrare höllo nog de flesta
på Lasse. Den senare var nog en
bland de mest nervösa, och blek om
nosen struttade han omkring och
blängde snett och i smyg på Sand-
berg från Vikingen, på vilken han
hade att hämnas nederlaget i årets
första terränglöpning.
En kilometer från målet säg jag

redan under första varvet, att det
skulle gå galant för de våra. Lasse
kom skenande med långa o. stadiga
kliv i god kondition, trots att farten
av allt att döma varit ursinnig.
Hängande i Lasses hälar (stackars
Lasse!) kom Bergström i till synes
än bättre ”kondis”, och en bra bit
bakom dessa två löpte Sandberg,
som arbetade hårt för att ej släppa
taget. Hack i häl kom FHolsner, spa-
rad och illmarig, och det såg jag,
att det bara var cu tidsfråga, när

han skulle gå upp på tredje plats.
Sedan följde hela raden med genom-
gående goda placeringar för våra
egna pojkar, och med lugnade käns-
1cr återvände jag till målet för att
invänta slutet.

Det blev Lasse. Sedan Tlolsner
ech så Sandberg. Lille Löfgren var
strax bakom den senare. Bergström
hade tappat skorna och komsist.
Till stor förargelse för allas vår

Oskar, som utkämpat en segerrik
kamp om jumbopriset med Boysen,
vilken inte lyckades stanna framför
rålet lika fort som Oskar. Just som .

den senare trodde, att han hade pri-
set för långsamspringning som i en
liten ask, uppenbarade sig Berg-
ström och ådagalade på ett slående

sätt sin överlägsenhet härutinnan.
Det blev andraklassarnas tur att

starta, sedan huvudklassens löpare
börjat andra varvet, och icke heller
i denna grupp fingo vi se våra ny-
körjare eller ”sekunda”-löpare

GÖTEBORGS-KAMRATEN

bland de bästa. Det blev återigen
småklubbarna samt Öis, som togo
huvudparten av de vackra priserna.

" Prislista:

Klass I:

1) Erik Larsson, I. F. K.
2) Josef Holsner, I. F. K.
3) Carl Sandberg, Vikingen

> E. Lövgren, I. F. K.
2) O. Gunnarsson, Vega.

Klass II:

1: Th. Palmqvist, Änggårdens I. K.
21 J. Velin, Göta Art.-reg.
32) N. Andersson, Vikingen
4) S. Sjöberg, Ö. I. S.
3) G. Svensson, I. F. K.

Klass XIII:

1) O. Ekensten, Sanna I. F.
2) G. Olofsson, d:o

3) Eskil Pettersson, Vikingen.
41 B. Ström, Olskroken
5) C. Krone, Landala.

Det i denna klass uppsatta lag-
priset erövrades av Sanna med 30 p.

Tusental åskådade den vackra
tävlingen. Vädret var ypperligt och
minst 6- å 7,000 personer bildade
häck för löparna, när de spurtade
fram mot målet.

Hade löpningen, som först var äm-
nat, gått vid middagstiden i stället
för som nu på morgonen, hade publi-
ken ej fått plats på det utrymme,
somstodtill buds.

Kundedet till ett annat år ordnas
ned målet på en rymligare plats i
Slottsskogen, bör löpningen på inga
villkor förläggas annat än till mid-
dagstiden, då ”Skogen” är full av

folk, som söndagspromenera. Även
omaldrig det fotbollslaget spelar på
Ullevi får inte en tävling som denna
terränglöpning maka åt sig. En
vackrare och kraftigare propaganda

än denna kan inte tänkas.

Söder.

Meddelande.
Medlemmar, som äro i behov av

läkarevård, kunna vända sig till

D:r Turitz, Ö. Hamngatan 25,
vilken mot uppvisande av årskort
(1922) lämnar viss nedsättning å

gällande taxa.

Terrängmästaren korad,
Årets distriktsmästerskapstävling

1 terräng ägde rum den 23 april, med
start och mål i Balders Hage, under
regi av Örgryte Idrottssällskap. Eli
ten av stadens terränglöpare mötte
upp, och ännu en gång kunde vår
förening hävda sitt anseende såsom
Göteborgs bästa terränglöpareklubb.

Som segrare utgick Erik Larsson
med Nisse Bergström några meter
efter. Under hela loppet hade de
köngt tillsammans, och först i den
sista nedförsbacken kunde Larsson,
tack vare sin större djärvhet, kasta
sig före och därmed erövra mäster-
skapet. Som tredje man inkomlilla
Lövgren, vår förenings stora över-

rasckning, och som sjätte Werner
Magnusson, varmed lagmästerska-

pet överlägset hemfördes : summa 12
p. Även andra lagpris crövrades av
våra mannar med 47 poäng.

Holsner måste utgå efter kollis-
sion med en trädstam «(efter ett

varv), då han fått en ganska hård

smäll.

Manspillan bland deltagarna var
ovanligt stor, kanske beroende på
banans (4,200 m., löptes 2 varv av
huvudklassen) något svåra beskaf-
fonhet, i synnerhet första halvdelen.

I klass II (juniorer) hade vi en-
dast en man med, en, men ett lejon,
i det han slog hela bunten och vann
er klar seger. Och naturligtvis ha-
de vi representanter i gubbklassen,
dit bl. a. Boysen hadesällat sig.

Resultat:

Distriktsmästare: Erik Larsson, I.
F. K., 39.02. |

2) Nils Bergström, d:o, 39.03.
3) Erik Lövgren, d:o, 40.26.
4) G. Börjesson, R. I. K.
5) Th. Palmqvist, Änggårdens: I. K.
6Y Verner Magnusson, I. F. K.

Klass II.

1) G. Eliasson, I. F. K., 21.17.

2) G. Ryberg, Vega, 21.22.
3) G. Kuhlin, Manhem, 21.24.

Old Boys.

1) K. Bergh, LandalaI. F., 21.14.
2; Ad. Johansson, I. F. K., 21.20.
2) Axel Johansson, I. F. K.
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den senare trodde, att han hade pri-
set för långsamspringning som i en
liten ask, uppenbarade sig Berg-
ström och ådagalade på ett slående

sätt sin överlägsenhet härutinnan.
Det blev andraklassarnas tur att

starta, sedan huvudklassens löpare
börjat andra varvet, och icke heller
i denna grupp fingo vi se våra ny-
körjare eller ”sekunda”-löpare

GÖTEBORGS-KAMRATEN

bland de bästa. Det blev återigen
småklubbarna samt Öis, som togo
huvudparten av de vackra priserna.

" Prislista:

Klass I:

1) Erik Larsson, I. F. K.
2) Josef Holsner, I. F. K.
3) Carl Sandberg, Vikingen

> E. Lövgren, I. F. K.
2) O. Gunnarsson, Vega.

Klass II:

1: Th. Palmqvist, Änggårdens I. K.
21 J. Velin, Göta Art.-reg.
32) N. Andersson, Vikingen
4) S. Sjöberg, Ö. I. S.
3) G. Svensson, I. F. K.

Klass XIII:

1) O. Ekensten, Sanna I. F.
2) G. Olofsson, d:o

3) Eskil Pettersson, Vikingen.
41 B. Ström, Olskroken
5) C. Krone, Landala.

Det i denna klass uppsatta lag-
priset erövrades av Sanna med 30 p.

Tusental åskådade den vackra
tävlingen. Vädret var ypperligt och
minst 6- å 7,000 personer bildade
häck för löparna, när de spurtade
fram mot målet.

Hade löpningen, som först var äm-
nat, gått vid middagstiden i stället
för som nu på morgonen, hade publi-
ken ej fått plats på det utrymme,
somstodtill buds.

Kundedet till ett annat år ordnas
ned målet på en rymligare plats i
Slottsskogen, bör löpningen på inga
villkor förläggas annat än till mid-
dagstiden, då ”Skogen” är full av

folk, som söndagspromenera. Även
omaldrig det fotbollslaget spelar på
Ullevi får inte en tävling som denna
terränglöpning maka åt sig. En
vackrare och kraftigare propaganda

än denna kan inte tänkas.

Söder.

Meddelande.
Medlemmar, som äro i behov av

läkarevård, kunna vända sig till

D:r Turitz, Ö. Hamngatan 25,
vilken mot uppvisande av årskort
(1922) lämnar viss nedsättning å

gällande taxa.

Terrängmästaren korad,
Årets distriktsmästerskapstävling

1 terräng ägde rum den 23 april, med
start och mål i Balders Hage, under
regi av Örgryte Idrottssällskap. Eli
ten av stadens terränglöpare mötte
upp, och ännu en gång kunde vår
förening hävda sitt anseende såsom
Göteborgs bästa terränglöpareklubb.

Som segrare utgick Erik Larsson
med Nisse Bergström några meter
efter. Under hela loppet hade de
köngt tillsammans, och först i den
sista nedförsbacken kunde Larsson,
tack vare sin större djärvhet, kasta
sig före och därmed erövra mäster-
skapet. Som tredje man inkomlilla
Lövgren, vår förenings stora över-

rasckning, och som sjätte Werner
Magnusson, varmed lagmästerska-

pet överlägset hemfördes : summa 12
p. Även andra lagpris crövrades av
våra mannar med 47 poäng.

Holsner måste utgå efter kollis-
sion med en trädstam «(efter ett

varv), då han fått en ganska hård

smäll.

Manspillan bland deltagarna var
ovanligt stor, kanske beroende på
banans (4,200 m., löptes 2 varv av
huvudklassen) något svåra beskaf-
fonhet, i synnerhet första halvdelen.

I klass II (juniorer) hade vi en-
dast en man med, en, men ett lejon,
i det han slog hela bunten och vann
er klar seger. Och naturligtvis ha-
de vi representanter i gubbklassen,
dit bl. a. Boysen hadesällat sig.

Resultat:

Distriktsmästare: Erik Larsson, I.
F. K., 39.02. |

2) Nils Bergström, d:o, 39.03.
3) Erik Lövgren, d:o, 40.26.
4) G. Börjesson, R. I. K.
5) Th. Palmqvist, Änggårdens: I. K.
6Y Verner Magnusson, I. F. K.

Klass II.

1) G. Eliasson, I. F. K., 21.17.

2) G. Ryberg, Vega, 21.22.
3) G. Kuhlin, Manhem, 21.24.

Old Boys.

1) K. Bergh, LandalaI. F., 21.14.
2; Ad. Johansson, I. F. K., 21.20.
2) Axel Johansson, I. F. K.

Pavo.

ten fråga: ”Vad gör Kamraterna
och Örgryte för sina juniorer?”
Vi hoppas, att våra juniorer nu

till sommaren själva ge svar på tal
och visa, att en klubb kan göra nå-
gotför sina pojkar utan att den nöd-
vändigt behöver ha dem i träning
för terränglöpningar.
En stund efter det Adolf med ett

mäktigt rytande släppt iväg de små,
var det de storas tur att ställa upp.
Ochsällan har det väl varit en sådan
spänning vid en dylik tävlan och en
sådan ovisshet bland publiken om
vem, som skulle vinna. Vi, som vo:
ro en smula närmare bekanta med
storskubbarna, kände oss tämligen
säkra på att få se åtminstone tre el-
ler fyra kamratmänförst vid målet,

och som segrare höllo nog de flesta
på Lasse. Den senare var nog en
bland de mest nervösa, och blek om
nosen struttade han omkring och
blängde snett och i smyg på Sand-
berg från Vikingen, på vilken han
hade att hämnas nederlaget i årets
första terränglöpning.
En kilometer från målet säg jag

redan under första varvet, att det
skulle gå galant för de våra. Lasse
kom skenande med långa o. stadiga
kliv i god kondition, trots att farten
av allt att döma varit ursinnig.
Hängande i Lasses hälar (stackars
Lasse!) kom Bergström i till synes
än bättre ”kondis”, och en bra bit
bakom dessa två löpte Sandberg,
som arbetade hårt för att ej släppa
taget. Hack i häl kom FHolsner, spa-
rad och illmarig, och det såg jag,
att det bara var cu tidsfråga, när

han skulle gå upp på tredje plats.
Sedan följde hela raden med genom-
gående goda placeringar för våra
egna pojkar, och med lugnade käns-
1cr återvände jag till målet för att
invänta slutet.

Det blev Lasse. Sedan Tlolsner
ech så Sandberg. Lille Löfgren var
strax bakom den senare. Bergström
hade tappat skorna och komsist.
Till stor förargelse för allas vår

Oskar, som utkämpat en segerrik
kamp om jumbopriset med Boysen,
vilken inte lyckades stanna framför
rålet lika fort som Oskar. Just som .
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Pavo.
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Ett glatt

”En sjömantill häst är en styg-
gelse”” påstår ett gammalt ordstäv.

Ovanstående kunde omsättas till:
”En fotbollsspelare (och andra död-
liga också förresten) till sjöss är en

syn för gudar””, i all synnerhet när
siön går hög och båten har en viss
benägenhet att vilja tumla om i
vattnet, precis som en fisk. Då be-
hövs det en järnmage för att kunna
motstå den s. k. sjösjukan.

Med ovanstående rader harjag gi-
vit resan den karakteristiska be-
skrivning den är förtjänt av. Och
söm just ingen av deltagarna varut-
ristad med några övernaturliga sjö-
mansegenskaper, föllo vi samtliga

offer för sjösjukans verkningar samt
draga en befrielsens ridå över den
sista bitens kvalfulla timmar. Till
och med Branting, den oförbränne-
lige skämtaren, kunde icke trots sin
sjöpraktik motstå magens eruptio-
ner. Menhöll sig dock ganska tap-
pert vid vigör — ända tills dess
Vinga passerats och havets dyningar
på allvar började sin strid mot
”Olof Bager” .... Värre var det
med en hel del andra, eller hur
”Charley”?

Den värde läsaren får därför inte
förnndra sig över om vi tyckte oss
stå vid himmelens port, när vi åter
kände fast mark under fötterna —
och en himmelsk färd blev den ett
Par timmar långa tågresan fram till
Brgnderslev. På tåget kom san-
ningen fram. Det var sannerligen

Ingen som varit sjösjuk inte! Åh,
Visst inte! Och somalltid, dåett fot-

»gäng» utanför hotellet i B.

bellslag befinner sig på resandefot,
är ett ”eglatt” humör tillfinnandes,
”hoc est” en kortlek, och precis som

tåget stannade vid Brgnderslev sa”
Baldvin ”stöpp”, för fjärde eller
femte gången. — — — —
Om matcherna som spelades skola

vi icke allt för långrandigt orda,
utan nöja oss med att framhålla re-
sultaten, vilka blevo så vackra. För-
sta matchens (Långfredagen) över-
lägsna vinst 7—1 och andra kam-
pens (Påskdagen; båda mot Brgn-
derslevs I. F-.) likaledes präktiga
slutsumma, 3—0, talar sitt tydliga
språk om i vilken god ”trim” vårt
B-lag nu befinner sig. Följande spe-
lare företrädde föreningens färger
från mål till v. y.: Skoglund, O.
Rydberg, Erik Andersson, Ager-
ström, Elam Johansson, Harry Ols-
son, Th. Larsson, Ch. Johansson,
Herb. Sandström, Baldv. Johansson,

Branting. I sista matchen gick dock
H. Stålfors v.-h.-b.
Ledaren visade sig som en säker

förutsägare, i det han i strid mot en
hel del danska sportsmän höll på sitt
lag — och vann. Fastän han var
ledsen över, att han inte lät besegra
sig av den ”lille, men smukke Pi-

ec”, som deltog.

Efter matcherna hade värden på
hotell Brgnderslev inviterat våra
spelare på vin; och fyra flaskor
”champis”” försvann genomtörstiga
fotbollsspelares strupar. Detta för-
resten den första mouserande dryck
somspelarnc, ledaren veterligt, för-
tärde. Tleder åt sådana pojkar.
Men sista kvällens bal blev kro-

nan på verket, ty trevligare tillställ-
ning måste man här hemmaletaef-
ter. Med den gemytlighet som kän-
netecknar danskarne, blev det en

fäst, där vi voro föremål för en icke

ringa uppmärksamhet. Efter de
obligatoriska talen, där vi framhöllo
varandras förtjänster, vidtog en en-
kel, meni all sin enkelhet angenäm
”nein o'elock” kaffe.  Varefter
dansen vidtog. I pauserna hade vi
förmånen att få höra vårt hemlands
sånger, på ett mästerligt sätt före-
dragna av en skådespelare, som för

tillfället befann sig i den lilla sta-
den.

Att danskarne, i motsats till sven-

skarne, kunna tillåta publiken en hel
adel annars förbjudna ting, bevisas
av följandelilla episod.

På grund av Påskhelgen måste ju
alla nöjestillställningar inhiberas,
och utsikterna för oss att få en
svängom med de smådanskorna vo-
ro allt annat än ljusa. Saken upp-

gjordes med stadens polismästare.

Som gav idrottsföreningen tillstånd
att dansa till kl. 11, detta med an-

ledning av att vi voro deras gäster.
Men —- nu kommer det bästa — när
klockan blev 11 påringdes polismäs-
taren ånyo, med resultat, att vi

fingo vårt tillstånd förlängt till kl.
i på natten. Jag undrar om vår
stads polismästare skulle vara lika
gmerös, när vi ha idrottsgäster här.

Jag tror det knappast.

Men, ingen fröjd varar bestän-
digt, även denna hade ett slut. Och
då vi omsider måste bryta upp, var
dei med ett minne från Brgnderslev,
som sent skall glömmas. I den ljum-
mr. vårnatten spred sig baldeltagar-
ne åt skilda håll, och man kunde

väl lägga märketill, att våra pojkar
krutit bekantskaper en masse, ty de
voro lånet ifrån ensamma. Ute i
Tiedelund och de andra parkerna
viskades säkerligen månget ömt ord
i nattens förtrollande och stäm-
ningsfyllda tysthet," även om språ-
ket icke alltid blev så väl förstått.
Men som bekant, i kärlek finnes in-
tet hinder, som är oöverstigligt! El-
ler hur, min käre Sandström, Du ha-

de det allt ”på gaffeln”, va”?!

Det syntes också vid tågets av-
gång i den tidiga morgontimman, ty
mången trånande blick och tårfyllt
öga möttes till ett sista avsked. Och
i dessa dagar växlas säkerligen en
intressant korrespondens mellan re-
spektive städer.
 

= Bravo, Pekka! S—2g.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

En påskresatill Danmark.
Några minnesanteckningar från B-lagets turné til Brenderslev.

 

Ett glatt

”En sjömantill häst är en styg-
gelse”” påstår ett gammalt ordstäv.

Ovanstående kunde omsättas till:
”En fotbollsspelare (och andra död-
liga också förresten) till sjöss är en

syn för gudar””, i all synnerhet när
siön går hög och båten har en viss
benägenhet att vilja tumla om i
vattnet, precis som en fisk. Då be-
hövs det en järnmage för att kunna
motstå den s. k. sjösjukan.

Med ovanstående rader harjag gi-
vit resan den karakteristiska be-
skrivning den är förtjänt av. Och
söm just ingen av deltagarna varut-
ristad med några övernaturliga sjö-
mansegenskaper, föllo vi samtliga

offer för sjösjukans verkningar samt
draga en befrielsens ridå över den
sista bitens kvalfulla timmar. Till
och med Branting, den oförbränne-
lige skämtaren, kunde icke trots sin
sjöpraktik motstå magens eruptio-
ner. Menhöll sig dock ganska tap-
pert vid vigör — ända tills dess
Vinga passerats och havets dyningar
på allvar började sin strid mot
”Olof Bager” .... Värre var det
med en hel del andra, eller hur
”Charley”?

Den värde läsaren får därför inte
förnndra sig över om vi tyckte oss
stå vid himmelens port, när vi åter
kände fast mark under fötterna —
och en himmelsk färd blev den ett
Par timmar långa tågresan fram till
Brgnderslev. På tåget kom san-
ningen fram. Det var sannerligen

Ingen som varit sjösjuk inte! Åh,
Visst inte! Och somalltid, dåett fot-

»gäng» utanför hotellet i B.

bellslag befinner sig på resandefot,
är ett ”eglatt” humör tillfinnandes,
”hoc est” en kortlek, och precis som

tåget stannade vid Brgnderslev sa”
Baldvin ”stöpp”, för fjärde eller
femte gången. — — — —
Om matcherna som spelades skola

vi icke allt för långrandigt orda,
utan nöja oss med att framhålla re-
sultaten, vilka blevo så vackra. För-
sta matchens (Långfredagen) över-
lägsna vinst 7—1 och andra kam-
pens (Påskdagen; båda mot Brgn-
derslevs I. F-.) likaledes präktiga
slutsumma, 3—0, talar sitt tydliga
språk om i vilken god ”trim” vårt
B-lag nu befinner sig. Följande spe-
lare företrädde föreningens färger
från mål till v. y.: Skoglund, O.
Rydberg, Erik Andersson, Ager-
ström, Elam Johansson, Harry Ols-
son, Th. Larsson, Ch. Johansson,
Herb. Sandström, Baldv. Johansson,

Branting. I sista matchen gick dock
H. Stålfors v.-h.-b.
Ledaren visade sig som en säker

förutsägare, i det han i strid mot en
hel del danska sportsmän höll på sitt
lag — och vann. Fastän han var
ledsen över, att han inte lät besegra
sig av den ”lille, men smukke Pi-

ec”, som deltog.

Efter matcherna hade värden på
hotell Brgnderslev inviterat våra
spelare på vin; och fyra flaskor
”champis”” försvann genomtörstiga
fotbollsspelares strupar. Detta för-
resten den första mouserande dryck
somspelarnc, ledaren veterligt, för-
tärde. Tleder åt sådana pojkar.
Men sista kvällens bal blev kro-

nan på verket, ty trevligare tillställ-
ning måste man här hemmaletaef-
ter. Med den gemytlighet som kän-
netecknar danskarne, blev det en

fäst, där vi voro föremål för en icke

ringa uppmärksamhet. Efter de
obligatoriska talen, där vi framhöllo
varandras förtjänster, vidtog en en-
kel, meni all sin enkelhet angenäm
”nein o'elock” kaffe.  Varefter
dansen vidtog. I pauserna hade vi
förmånen att få höra vårt hemlands
sånger, på ett mästerligt sätt före-
dragna av en skådespelare, som för

tillfället befann sig i den lilla sta-
den.

Att danskarne, i motsats till sven-

skarne, kunna tillåta publiken en hel
adel annars förbjudna ting, bevisas
av följandelilla episod.

På grund av Påskhelgen måste ju
alla nöjestillställningar inhiberas,
och utsikterna för oss att få en
svängom med de smådanskorna vo-
ro allt annat än ljusa. Saken upp-

gjordes med stadens polismästare.

Som gav idrottsföreningen tillstånd
att dansa till kl. 11, detta med an-

ledning av att vi voro deras gäster.
Men —- nu kommer det bästa — när
klockan blev 11 påringdes polismäs-
taren ånyo, med resultat, att vi

fingo vårt tillstånd förlängt till kl.
i på natten. Jag undrar om vår
stads polismästare skulle vara lika
gmerös, när vi ha idrottsgäster här.

Jag tror det knappast.

Men, ingen fröjd varar bestän-
digt, även denna hade ett slut. Och
då vi omsider måste bryta upp, var
dei med ett minne från Brgnderslev,
som sent skall glömmas. I den ljum-
mr. vårnatten spred sig baldeltagar-
ne åt skilda håll, och man kunde

väl lägga märketill, att våra pojkar
krutit bekantskaper en masse, ty de
voro lånet ifrån ensamma. Ute i
Tiedelund och de andra parkerna
viskades säkerligen månget ömt ord
i nattens förtrollande och stäm-
ningsfyllda tysthet," även om språ-
ket icke alltid blev så väl förstått.
Men som bekant, i kärlek finnes in-
tet hinder, som är oöverstigligt! El-
ler hur, min käre Sandström, Du ha-

de det allt ”på gaffeln”, va”?!

Det syntes också vid tågets av-
gång i den tidiga morgontimman, ty
mången trånande blick och tårfyllt
öga möttes till ett sista avsked. Och
i dessa dagar växlas säkerligen en
intressant korrespondens mellan re-
spektive städer.
 

= Bravo, Pekka! S—2g.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

En påskresatill Danmark.
Några minnesanteckningar från B-lagets turné til Brenderslev.

 

Ett glatt

”En sjömantill häst är en styg-
gelse”” påstår ett gammalt ordstäv.

Ovanstående kunde omsättas till:
”En fotbollsspelare (och andra död-
liga också förresten) till sjöss är en

syn för gudar””, i all synnerhet när
siön går hög och båten har en viss
benägenhet att vilja tumla om i
vattnet, precis som en fisk. Då be-
hövs det en järnmage för att kunna
motstå den s. k. sjösjukan.

Med ovanstående rader harjag gi-
vit resan den karakteristiska be-
skrivning den är förtjänt av. Och
söm just ingen av deltagarna varut-
ristad med några övernaturliga sjö-
mansegenskaper, föllo vi samtliga

offer för sjösjukans verkningar samt
draga en befrielsens ridå över den
sista bitens kvalfulla timmar. Till
och med Branting, den oförbränne-
lige skämtaren, kunde icke trots sin
sjöpraktik motstå magens eruptio-
ner. Menhöll sig dock ganska tap-
pert vid vigör — ända tills dess
Vinga passerats och havets dyningar
på allvar började sin strid mot
”Olof Bager” .... Värre var det
med en hel del andra, eller hur
”Charley”?

Den värde läsaren får därför inte
förnndra sig över om vi tyckte oss
stå vid himmelens port, när vi åter
kände fast mark under fötterna —
och en himmelsk färd blev den ett
Par timmar långa tågresan fram till
Brgnderslev. På tåget kom san-
ningen fram. Det var sannerligen

Ingen som varit sjösjuk inte! Åh,
Visst inte! Och somalltid, dåett fot-

»gäng» utanför hotellet i B.

bellslag befinner sig på resandefot,
är ett ”eglatt” humör tillfinnandes,
”hoc est” en kortlek, och precis som

tåget stannade vid Brgnderslev sa”
Baldvin ”stöpp”, för fjärde eller
femte gången. — — — —
Om matcherna som spelades skola

vi icke allt för långrandigt orda,
utan nöja oss med att framhålla re-
sultaten, vilka blevo så vackra. För-
sta matchens (Långfredagen) över-
lägsna vinst 7—1 och andra kam-
pens (Påskdagen; båda mot Brgn-
derslevs I. F-.) likaledes präktiga
slutsumma, 3—0, talar sitt tydliga
språk om i vilken god ”trim” vårt
B-lag nu befinner sig. Följande spe-
lare företrädde föreningens färger
från mål till v. y.: Skoglund, O.
Rydberg, Erik Andersson, Ager-
ström, Elam Johansson, Harry Ols-
son, Th. Larsson, Ch. Johansson,
Herb. Sandström, Baldv. Johansson,

Branting. I sista matchen gick dock
H. Stålfors v.-h.-b.
Ledaren visade sig som en säker

förutsägare, i det han i strid mot en
hel del danska sportsmän höll på sitt
lag — och vann. Fastän han var
ledsen över, att han inte lät besegra
sig av den ”lille, men smukke Pi-

ec”, som deltog.

Efter matcherna hade värden på
hotell Brgnderslev inviterat våra
spelare på vin; och fyra flaskor
”champis”” försvann genomtörstiga
fotbollsspelares strupar. Detta för-
resten den första mouserande dryck
somspelarnc, ledaren veterligt, för-
tärde. Tleder åt sådana pojkar.
Men sista kvällens bal blev kro-

nan på verket, ty trevligare tillställ-
ning måste man här hemmaletaef-
ter. Med den gemytlighet som kän-
netecknar danskarne, blev det en

fäst, där vi voro föremål för en icke

ringa uppmärksamhet. Efter de
obligatoriska talen, där vi framhöllo
varandras förtjänster, vidtog en en-
kel, meni all sin enkelhet angenäm
”nein o'elock” kaffe.  Varefter
dansen vidtog. I pauserna hade vi
förmånen att få höra vårt hemlands
sånger, på ett mästerligt sätt före-
dragna av en skådespelare, som för

tillfället befann sig i den lilla sta-
den.

Att danskarne, i motsats till sven-

skarne, kunna tillåta publiken en hel
adel annars förbjudna ting, bevisas
av följandelilla episod.

På grund av Påskhelgen måste ju
alla nöjestillställningar inhiberas,
och utsikterna för oss att få en
svängom med de smådanskorna vo-
ro allt annat än ljusa. Saken upp-

gjordes med stadens polismästare.

Som gav idrottsföreningen tillstånd
att dansa till kl. 11, detta med an-

ledning av att vi voro deras gäster.
Men —- nu kommer det bästa — när
klockan blev 11 påringdes polismäs-
taren ånyo, med resultat, att vi

fingo vårt tillstånd förlängt till kl.
i på natten. Jag undrar om vår
stads polismästare skulle vara lika
gmerös, när vi ha idrottsgäster här.

Jag tror det knappast.

Men, ingen fröjd varar bestän-
digt, även denna hade ett slut. Och
då vi omsider måste bryta upp, var
dei med ett minne från Brgnderslev,
som sent skall glömmas. I den ljum-
mr. vårnatten spred sig baldeltagar-
ne åt skilda håll, och man kunde

väl lägga märketill, att våra pojkar
krutit bekantskaper en masse, ty de
voro lånet ifrån ensamma. Ute i
Tiedelund och de andra parkerna
viskades säkerligen månget ömt ord
i nattens förtrollande och stäm-
ningsfyllda tysthet," även om språ-
ket icke alltid blev så väl förstått.
Men som bekant, i kärlek finnes in-
tet hinder, som är oöverstigligt! El-
ler hur, min käre Sandström, Du ha-

de det allt ”på gaffeln”, va”?!

Det syntes också vid tågets av-
gång i den tidiga morgontimman, ty
mången trånande blick och tårfyllt
öga möttes till ett sista avsked. Och
i dessa dagar växlas säkerligen en
intressant korrespondens mellan re-
spektive städer.
 

= Bravo, Pekka! S—2g.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

En påskresatill Danmark.
Några minnesanteckningar från B-lagets turné til Brenderslev.

 

Ett glatt

”En sjömantill häst är en styg-
gelse”” påstår ett gammalt ordstäv.

Ovanstående kunde omsättas till:
”En fotbollsspelare (och andra död-
liga också förresten) till sjöss är en

syn för gudar””, i all synnerhet när
siön går hög och båten har en viss
benägenhet att vilja tumla om i
vattnet, precis som en fisk. Då be-
hövs det en järnmage för att kunna
motstå den s. k. sjösjukan.

Med ovanstående rader harjag gi-
vit resan den karakteristiska be-
skrivning den är förtjänt av. Och
söm just ingen av deltagarna varut-
ristad med några övernaturliga sjö-
mansegenskaper, föllo vi samtliga

offer för sjösjukans verkningar samt
draga en befrielsens ridå över den
sista bitens kvalfulla timmar. Till
och med Branting, den oförbränne-
lige skämtaren, kunde icke trots sin
sjöpraktik motstå magens eruptio-
ner. Menhöll sig dock ganska tap-
pert vid vigör — ända tills dess
Vinga passerats och havets dyningar
på allvar började sin strid mot
”Olof Bager” .... Värre var det
med en hel del andra, eller hur
”Charley”?

Den värde läsaren får därför inte
förnndra sig över om vi tyckte oss
stå vid himmelens port, när vi åter
kände fast mark under fötterna —
och en himmelsk färd blev den ett
Par timmar långa tågresan fram till
Brgnderslev. På tåget kom san-
ningen fram. Det var sannerligen

Ingen som varit sjösjuk inte! Åh,
Visst inte! Och somalltid, dåett fot-

»gäng» utanför hotellet i B.

bellslag befinner sig på resandefot,
är ett ”eglatt” humör tillfinnandes,
”hoc est” en kortlek, och precis som

tåget stannade vid Brgnderslev sa”
Baldvin ”stöpp”, för fjärde eller
femte gången. — — — —
Om matcherna som spelades skola

vi icke allt för långrandigt orda,
utan nöja oss med att framhålla re-
sultaten, vilka blevo så vackra. För-
sta matchens (Långfredagen) över-
lägsna vinst 7—1 och andra kam-
pens (Påskdagen; båda mot Brgn-
derslevs I. F-.) likaledes präktiga
slutsumma, 3—0, talar sitt tydliga
språk om i vilken god ”trim” vårt
B-lag nu befinner sig. Följande spe-
lare företrädde föreningens färger
från mål till v. y.: Skoglund, O.
Rydberg, Erik Andersson, Ager-
ström, Elam Johansson, Harry Ols-
son, Th. Larsson, Ch. Johansson,
Herb. Sandström, Baldv. Johansson,

Branting. I sista matchen gick dock
H. Stålfors v.-h.-b.
Ledaren visade sig som en säker

förutsägare, i det han i strid mot en
hel del danska sportsmän höll på sitt
lag — och vann. Fastän han var
ledsen över, att han inte lät besegra
sig av den ”lille, men smukke Pi-

ec”, som deltog.

Efter matcherna hade värden på
hotell Brgnderslev inviterat våra
spelare på vin; och fyra flaskor
”champis”” försvann genomtörstiga
fotbollsspelares strupar. Detta för-
resten den första mouserande dryck
somspelarnc, ledaren veterligt, för-
tärde. Tleder åt sådana pojkar.
Men sista kvällens bal blev kro-

nan på verket, ty trevligare tillställ-
ning måste man här hemmaletaef-
ter. Med den gemytlighet som kän-
netecknar danskarne, blev det en

fäst, där vi voro föremål för en icke

ringa uppmärksamhet. Efter de
obligatoriska talen, där vi framhöllo
varandras förtjänster, vidtog en en-
kel, meni all sin enkelhet angenäm
”nein o'elock” kaffe.  Varefter
dansen vidtog. I pauserna hade vi
förmånen att få höra vårt hemlands
sånger, på ett mästerligt sätt före-
dragna av en skådespelare, som för

tillfället befann sig i den lilla sta-
den.

Att danskarne, i motsats till sven-

skarne, kunna tillåta publiken en hel
adel annars förbjudna ting, bevisas
av följandelilla episod.

På grund av Påskhelgen måste ju
alla nöjestillställningar inhiberas,
och utsikterna för oss att få en
svängom med de smådanskorna vo-
ro allt annat än ljusa. Saken upp-

gjordes med stadens polismästare.

Som gav idrottsföreningen tillstånd
att dansa till kl. 11, detta med an-

ledning av att vi voro deras gäster.
Men —- nu kommer det bästa — när
klockan blev 11 påringdes polismäs-
taren ånyo, med resultat, att vi

fingo vårt tillstånd förlängt till kl.
i på natten. Jag undrar om vår
stads polismästare skulle vara lika
gmerös, när vi ha idrottsgäster här.

Jag tror det knappast.

Men, ingen fröjd varar bestän-
digt, även denna hade ett slut. Och
då vi omsider måste bryta upp, var
dei med ett minne från Brgnderslev,
som sent skall glömmas. I den ljum-
mr. vårnatten spred sig baldeltagar-
ne åt skilda håll, och man kunde

väl lägga märketill, att våra pojkar
krutit bekantskaper en masse, ty de
voro lånet ifrån ensamma. Ute i
Tiedelund och de andra parkerna
viskades säkerligen månget ömt ord
i nattens förtrollande och stäm-
ningsfyllda tysthet," även om språ-
ket icke alltid blev så väl förstått.
Men som bekant, i kärlek finnes in-
tet hinder, som är oöverstigligt! El-
ler hur, min käre Sandström, Du ha-

de det allt ”på gaffeln”, va”?!

Det syntes också vid tågets av-
gång i den tidiga morgontimman, ty
mången trånande blick och tårfyllt
öga möttes till ett sista avsked. Och
i dessa dagar växlas säkerligen en
intressant korrespondens mellan re-
spektive städer.
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Ett glatt

”En sjömantill häst är en styg-
gelse”” påstår ett gammalt ordstäv.

Ovanstående kunde omsättas till:
”En fotbollsspelare (och andra död-
liga också förresten) till sjöss är en

syn för gudar””, i all synnerhet när
siön går hög och båten har en viss
benägenhet att vilja tumla om i
vattnet, precis som en fisk. Då be-
hövs det en järnmage för att kunna
motstå den s. k. sjösjukan.

Med ovanstående rader harjag gi-
vit resan den karakteristiska be-
skrivning den är förtjänt av. Och
söm just ingen av deltagarna varut-
ristad med några övernaturliga sjö-
mansegenskaper, föllo vi samtliga

offer för sjösjukans verkningar samt
draga en befrielsens ridå över den
sista bitens kvalfulla timmar. Till
och med Branting, den oförbränne-
lige skämtaren, kunde icke trots sin
sjöpraktik motstå magens eruptio-
ner. Menhöll sig dock ganska tap-
pert vid vigör — ända tills dess
Vinga passerats och havets dyningar
på allvar började sin strid mot
”Olof Bager” .... Värre var det
med en hel del andra, eller hur
”Charley”?

Den värde läsaren får därför inte
förnndra sig över om vi tyckte oss
stå vid himmelens port, när vi åter
kände fast mark under fötterna —
och en himmelsk färd blev den ett
Par timmar långa tågresan fram till
Brgnderslev. På tåget kom san-
ningen fram. Det var sannerligen

Ingen som varit sjösjuk inte! Åh,
Visst inte! Och somalltid, dåett fot-

»gäng» utanför hotellet i B.

bellslag befinner sig på resandefot,
är ett ”eglatt” humör tillfinnandes,
”hoc est” en kortlek, och precis som

tåget stannade vid Brgnderslev sa”
Baldvin ”stöpp”, för fjärde eller
femte gången. — — — —
Om matcherna som spelades skola
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från mål till v. y.: Skoglund, O.
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ström, Elam Johansson, Harry Ols-
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Branting. I sista matchen gick dock
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Ledaren visade sig som en säker

förutsägare, i det han i strid mot en
hel del danska sportsmän höll på sitt
lag — och vann. Fastän han var
ledsen över, att han inte lät besegra
sig av den ”lille, men smukke Pi-

ec”, som deltog.

Efter matcherna hade värden på
hotell Brgnderslev inviterat våra
spelare på vin; och fyra flaskor
”champis”” försvann genomtörstiga
fotbollsspelares strupar. Detta för-
resten den första mouserande dryck
somspelarnc, ledaren veterligt, för-
tärde. Tleder åt sådana pojkar.
Men sista kvällens bal blev kro-

nan på verket, ty trevligare tillställ-
ning måste man här hemmaletaef-
ter. Med den gemytlighet som kän-
netecknar danskarne, blev det en

fäst, där vi voro föremål för en icke

ringa uppmärksamhet. Efter de
obligatoriska talen, där vi framhöllo
varandras förtjänster, vidtog en en-
kel, meni all sin enkelhet angenäm
”nein o'elock” kaffe.  Varefter
dansen vidtog. I pauserna hade vi
förmånen att få höra vårt hemlands
sånger, på ett mästerligt sätt före-
dragna av en skådespelare, som för

tillfället befann sig i den lilla sta-
den.

Att danskarne, i motsats till sven-

skarne, kunna tillåta publiken en hel
adel annars förbjudna ting, bevisas
av följandelilla episod.

På grund av Påskhelgen måste ju
alla nöjestillställningar inhiberas,
och utsikterna för oss att få en
svängom med de smådanskorna vo-
ro allt annat än ljusa. Saken upp-

gjordes med stadens polismästare.

Som gav idrottsföreningen tillstånd
att dansa till kl. 11, detta med an-

ledning av att vi voro deras gäster.
Men —- nu kommer det bästa — när
klockan blev 11 påringdes polismäs-
taren ånyo, med resultat, att vi

fingo vårt tillstånd förlängt till kl.
i på natten. Jag undrar om vår
stads polismästare skulle vara lika
gmerös, när vi ha idrottsgäster här.

Jag tror det knappast.

Men, ingen fröjd varar bestän-
digt, även denna hade ett slut. Och
då vi omsider måste bryta upp, var
dei med ett minne från Brgnderslev,
som sent skall glömmas. I den ljum-
mr. vårnatten spred sig baldeltagar-
ne åt skilda håll, och man kunde

väl lägga märketill, att våra pojkar
krutit bekantskaper en masse, ty de
voro lånet ifrån ensamma. Ute i
Tiedelund och de andra parkerna
viskades säkerligen månget ömt ord
i nattens förtrollande och stäm-
ningsfyllda tysthet," även om språ-
ket icke alltid blev så väl förstått.
Men som bekant, i kärlek finnes in-
tet hinder, som är oöverstigligt! El-
ler hur, min käre Sandström, Du ha-

de det allt ”på gaffeln”, va”?!

Det syntes också vid tågets av-
gång i den tidiga morgontimman, ty
mången trånande blick och tårfyllt
öga möttes till ett sista avsked. Och
i dessa dagar växlas säkerligen en
intressant korrespondens mellan re-
spektive städer.
 

= Bravo, Pekka! S—2g.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

En påskresatill Danmark.
Några minnesanteckningar från B-lagets turné til Brenderslev.

 

Ett glatt

”En sjömantill häst är en styg-
gelse”” påstår ett gammalt ordstäv.

Ovanstående kunde omsättas till:
”En fotbollsspelare (och andra död-
liga också förresten) till sjöss är en

syn för gudar””, i all synnerhet när
siön går hög och båten har en viss
benägenhet att vilja tumla om i
vattnet, precis som en fisk. Då be-
hövs det en järnmage för att kunna
motstå den s. k. sjösjukan.

Med ovanstående rader harjag gi-
vit resan den karakteristiska be-
skrivning den är förtjänt av. Och
söm just ingen av deltagarna varut-
ristad med några övernaturliga sjö-
mansegenskaper, föllo vi samtliga

offer för sjösjukans verkningar samt
draga en befrielsens ridå över den
sista bitens kvalfulla timmar. Till
och med Branting, den oförbränne-
lige skämtaren, kunde icke trots sin
sjöpraktik motstå magens eruptio-
ner. Menhöll sig dock ganska tap-
pert vid vigör — ända tills dess
Vinga passerats och havets dyningar
på allvar började sin strid mot
”Olof Bager” .... Värre var det
med en hel del andra, eller hur
”Charley”?

Den värde läsaren får därför inte
förnndra sig över om vi tyckte oss
stå vid himmelens port, när vi åter
kände fast mark under fötterna —
och en himmelsk färd blev den ett
Par timmar långa tågresan fram till
Brgnderslev. På tåget kom san-
ningen fram. Det var sannerligen

Ingen som varit sjösjuk inte! Åh,
Visst inte! Och somalltid, dåett fot-

»gäng» utanför hotellet i B.

bellslag befinner sig på resandefot,
är ett ”eglatt” humör tillfinnandes,
”hoc est” en kortlek, och precis som

tåget stannade vid Brgnderslev sa”
Baldvin ”stöpp”, för fjärde eller
femte gången. — — — —
Om matcherna som spelades skola

vi icke allt för långrandigt orda,
utan nöja oss med att framhålla re-
sultaten, vilka blevo så vackra. För-
sta matchens (Långfredagen) över-
lägsna vinst 7—1 och andra kam-
pens (Påskdagen; båda mot Brgn-
derslevs I. F-.) likaledes präktiga
slutsumma, 3—0, talar sitt tydliga
språk om i vilken god ”trim” vårt
B-lag nu befinner sig. Följande spe-
lare företrädde föreningens färger
från mål till v. y.: Skoglund, O.
Rydberg, Erik Andersson, Ager-
ström, Elam Johansson, Harry Ols-
son, Th. Larsson, Ch. Johansson,
Herb. Sandström, Baldv. Johansson,

Branting. I sista matchen gick dock
H. Stålfors v.-h.-b.
Ledaren visade sig som en säker

förutsägare, i det han i strid mot en
hel del danska sportsmän höll på sitt
lag — och vann. Fastän han var
ledsen över, att han inte lät besegra
sig av den ”lille, men smukke Pi-

ec”, som deltog.

Efter matcherna hade värden på
hotell Brgnderslev inviterat våra
spelare på vin; och fyra flaskor
”champis”” försvann genomtörstiga
fotbollsspelares strupar. Detta för-
resten den första mouserande dryck
somspelarnc, ledaren veterligt, för-
tärde. Tleder åt sådana pojkar.
Men sista kvällens bal blev kro-

nan på verket, ty trevligare tillställ-
ning måste man här hemmaletaef-
ter. Med den gemytlighet som kän-
netecknar danskarne, blev det en

fäst, där vi voro föremål för en icke

ringa uppmärksamhet. Efter de
obligatoriska talen, där vi framhöllo
varandras förtjänster, vidtog en en-
kel, meni all sin enkelhet angenäm
”nein o'elock” kaffe.  Varefter
dansen vidtog. I pauserna hade vi
förmånen att få höra vårt hemlands
sånger, på ett mästerligt sätt före-
dragna av en skådespelare, som för

tillfället befann sig i den lilla sta-
den.

Att danskarne, i motsats till sven-

skarne, kunna tillåta publiken en hel
adel annars förbjudna ting, bevisas
av följandelilla episod.

På grund av Påskhelgen måste ju
alla nöjestillställningar inhiberas,
och utsikterna för oss att få en
svängom med de smådanskorna vo-
ro allt annat än ljusa. Saken upp-

gjordes med stadens polismästare.

Som gav idrottsföreningen tillstånd
att dansa till kl. 11, detta med an-

ledning av att vi voro deras gäster.
Men —- nu kommer det bästa — när
klockan blev 11 påringdes polismäs-
taren ånyo, med resultat, att vi

fingo vårt tillstånd förlängt till kl.
i på natten. Jag undrar om vår
stads polismästare skulle vara lika
gmerös, när vi ha idrottsgäster här.

Jag tror det knappast.

Men, ingen fröjd varar bestän-
digt, även denna hade ett slut. Och
då vi omsider måste bryta upp, var
dei med ett minne från Brgnderslev,
som sent skall glömmas. I den ljum-
mr. vårnatten spred sig baldeltagar-
ne åt skilda håll, och man kunde

väl lägga märketill, att våra pojkar
krutit bekantskaper en masse, ty de
voro lånet ifrån ensamma. Ute i
Tiedelund och de andra parkerna
viskades säkerligen månget ömt ord
i nattens förtrollande och stäm-
ningsfyllda tysthet," även om språ-
ket icke alltid blev så väl förstått.
Men som bekant, i kärlek finnes in-
tet hinder, som är oöverstigligt! El-
ler hur, min käre Sandström, Du ha-

de det allt ”på gaffeln”, va”?!

Det syntes också vid tågets av-
gång i den tidiga morgontimman, ty
mången trånande blick och tårfyllt
öga möttes till ett sista avsked. Och
i dessa dagar växlas säkerligen en
intressant korrespondens mellan re-
spektive städer.
 

= Bravo, Pekka! S—2g.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

En påskresatill Danmark.
Några minnesanteckningar från B-lagets turné til Brenderslev.

 

Ett glatt

”En sjömantill häst är en styg-
gelse”” påstår ett gammalt ordstäv.

Ovanstående kunde omsättas till:
”En fotbollsspelare (och andra död-
liga också förresten) till sjöss är en

syn för gudar””, i all synnerhet när
siön går hög och båten har en viss
benägenhet att vilja tumla om i
vattnet, precis som en fisk. Då be-
hövs det en järnmage för att kunna
motstå den s. k. sjösjukan.

Med ovanstående rader harjag gi-
vit resan den karakteristiska be-
skrivning den är förtjänt av. Och
söm just ingen av deltagarna varut-
ristad med några övernaturliga sjö-
mansegenskaper, föllo vi samtliga

offer för sjösjukans verkningar samt
draga en befrielsens ridå över den
sista bitens kvalfulla timmar. Till
och med Branting, den oförbränne-
lige skämtaren, kunde icke trots sin
sjöpraktik motstå magens eruptio-
ner. Menhöll sig dock ganska tap-
pert vid vigör — ända tills dess
Vinga passerats och havets dyningar
på allvar började sin strid mot
”Olof Bager” .... Värre var det
med en hel del andra, eller hur
”Charley”?

Den värde läsaren får därför inte
förnndra sig över om vi tyckte oss
stå vid himmelens port, när vi åter
kände fast mark under fötterna —
och en himmelsk färd blev den ett
Par timmar långa tågresan fram till
Brgnderslev. På tåget kom san-
ningen fram. Det var sannerligen

Ingen som varit sjösjuk inte! Åh,
Visst inte! Och somalltid, dåett fot-

»gäng» utanför hotellet i B.

bellslag befinner sig på resandefot,
är ett ”eglatt” humör tillfinnandes,
”hoc est” en kortlek, och precis som

tåget stannade vid Brgnderslev sa”
Baldvin ”stöpp”, för fjärde eller
femte gången. — — — —
Om matcherna som spelades skola

vi icke allt för långrandigt orda,
utan nöja oss med att framhålla re-
sultaten, vilka blevo så vackra. För-
sta matchens (Långfredagen) över-
lägsna vinst 7—1 och andra kam-
pens (Påskdagen; båda mot Brgn-
derslevs I. F-.) likaledes präktiga
slutsumma, 3—0, talar sitt tydliga
språk om i vilken god ”trim” vårt
B-lag nu befinner sig. Följande spe-
lare företrädde föreningens färger
från mål till v. y.: Skoglund, O.
Rydberg, Erik Andersson, Ager-
ström, Elam Johansson, Harry Ols-
son, Th. Larsson, Ch. Johansson,
Herb. Sandström, Baldv. Johansson,

Branting. I sista matchen gick dock
H. Stålfors v.-h.-b.
Ledaren visade sig som en säker

förutsägare, i det han i strid mot en
hel del danska sportsmän höll på sitt
lag — och vann. Fastän han var
ledsen över, att han inte lät besegra
sig av den ”lille, men smukke Pi-

ec”, som deltog.

Efter matcherna hade värden på
hotell Brgnderslev inviterat våra
spelare på vin; och fyra flaskor
”champis”” försvann genomtörstiga
fotbollsspelares strupar. Detta för-
resten den första mouserande dryck
somspelarnc, ledaren veterligt, för-
tärde. Tleder åt sådana pojkar.
Men sista kvällens bal blev kro-

nan på verket, ty trevligare tillställ-
ning måste man här hemmaletaef-
ter. Med den gemytlighet som kän-
netecknar danskarne, blev det en

fäst, där vi voro föremål för en icke

ringa uppmärksamhet. Efter de
obligatoriska talen, där vi framhöllo
varandras förtjänster, vidtog en en-
kel, meni all sin enkelhet angenäm
”nein o'elock” kaffe.  Varefter
dansen vidtog. I pauserna hade vi
förmånen att få höra vårt hemlands
sånger, på ett mästerligt sätt före-
dragna av en skådespelare, som för

tillfället befann sig i den lilla sta-
den.

Att danskarne, i motsats till sven-

skarne, kunna tillåta publiken en hel
adel annars förbjudna ting, bevisas
av följandelilla episod.

På grund av Påskhelgen måste ju
alla nöjestillställningar inhiberas,
och utsikterna för oss att få en
svängom med de smådanskorna vo-
ro allt annat än ljusa. Saken upp-

gjordes med stadens polismästare.

Som gav idrottsföreningen tillstånd
att dansa till kl. 11, detta med an-

ledning av att vi voro deras gäster.
Men —- nu kommer det bästa — när
klockan blev 11 påringdes polismäs-
taren ånyo, med resultat, att vi

fingo vårt tillstånd förlängt till kl.
i på natten. Jag undrar om vår
stads polismästare skulle vara lika
gmerös, när vi ha idrottsgäster här.

Jag tror det knappast.

Men, ingen fröjd varar bestän-
digt, även denna hade ett slut. Och
då vi omsider måste bryta upp, var
dei med ett minne från Brgnderslev,
som sent skall glömmas. I den ljum-
mr. vårnatten spred sig baldeltagar-
ne åt skilda håll, och man kunde

väl lägga märketill, att våra pojkar
krutit bekantskaper en masse, ty de
voro lånet ifrån ensamma. Ute i
Tiedelund och de andra parkerna
viskades säkerligen månget ömt ord
i nattens förtrollande och stäm-
ningsfyllda tysthet," även om språ-
ket icke alltid blev så väl förstått.
Men som bekant, i kärlek finnes in-
tet hinder, som är oöverstigligt! El-
ler hur, min käre Sandström, Du ha-

de det allt ”på gaffeln”, va”?!

Det syntes också vid tågets av-
gång i den tidiga morgontimman, ty
mången trånande blick och tårfyllt
öga möttes till ett sista avsked. Och
i dessa dagar växlas säkerligen en
intressant korrespondens mellan re-
spektive städer.
 

= Bravo, Pekka! S—2g.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

En påskresatill Danmark.
Några minnesanteckningar från B-lagets turné til Brenderslev.

 

Ett glatt

”En sjömantill häst är en styg-
gelse”” påstår ett gammalt ordstäv.

Ovanstående kunde omsättas till:
”En fotbollsspelare (och andra död-
liga också förresten) till sjöss är en

syn för gudar””, i all synnerhet när
siön går hög och båten har en viss
benägenhet att vilja tumla om i
vattnet, precis som en fisk. Då be-
hövs det en järnmage för att kunna
motstå den s. k. sjösjukan.

Med ovanstående rader harjag gi-
vit resan den karakteristiska be-
skrivning den är förtjänt av. Och
söm just ingen av deltagarna varut-
ristad med några övernaturliga sjö-
mansegenskaper, föllo vi samtliga

offer för sjösjukans verkningar samt
draga en befrielsens ridå över den
sista bitens kvalfulla timmar. Till
och med Branting, den oförbränne-
lige skämtaren, kunde icke trots sin
sjöpraktik motstå magens eruptio-
ner. Menhöll sig dock ganska tap-
pert vid vigör — ända tills dess
Vinga passerats och havets dyningar
på allvar började sin strid mot
”Olof Bager” .... Värre var det
med en hel del andra, eller hur
”Charley”?

Den värde läsaren får därför inte
förnndra sig över om vi tyckte oss
stå vid himmelens port, när vi åter
kände fast mark under fötterna —
och en himmelsk färd blev den ett
Par timmar långa tågresan fram till
Brgnderslev. På tåget kom san-
ningen fram. Det var sannerligen

Ingen som varit sjösjuk inte! Åh,
Visst inte! Och somalltid, dåett fot-

»gäng» utanför hotellet i B.

bellslag befinner sig på resandefot,
är ett ”eglatt” humör tillfinnandes,
”hoc est” en kortlek, och precis som

tåget stannade vid Brgnderslev sa”
Baldvin ”stöpp”, för fjärde eller
femte gången. — — — —
Om matcherna som spelades skola

vi icke allt för långrandigt orda,
utan nöja oss med att framhålla re-
sultaten, vilka blevo så vackra. För-
sta matchens (Långfredagen) över-
lägsna vinst 7—1 och andra kam-
pens (Påskdagen; båda mot Brgn-
derslevs I. F-.) likaledes präktiga
slutsumma, 3—0, talar sitt tydliga
språk om i vilken god ”trim” vårt
B-lag nu befinner sig. Följande spe-
lare företrädde föreningens färger
från mål till v. y.: Skoglund, O.
Rydberg, Erik Andersson, Ager-
ström, Elam Johansson, Harry Ols-
son, Th. Larsson, Ch. Johansson,
Herb. Sandström, Baldv. Johansson,

Branting. I sista matchen gick dock
H. Stålfors v.-h.-b.
Ledaren visade sig som en säker

förutsägare, i det han i strid mot en
hel del danska sportsmän höll på sitt
lag — och vann. Fastän han var
ledsen över, att han inte lät besegra
sig av den ”lille, men smukke Pi-

ec”, som deltog.

Efter matcherna hade värden på
hotell Brgnderslev inviterat våra
spelare på vin; och fyra flaskor
”champis”” försvann genomtörstiga
fotbollsspelares strupar. Detta för-
resten den första mouserande dryck
somspelarnc, ledaren veterligt, för-
tärde. Tleder åt sådana pojkar.
Men sista kvällens bal blev kro-

nan på verket, ty trevligare tillställ-
ning måste man här hemmaletaef-
ter. Med den gemytlighet som kän-
netecknar danskarne, blev det en

fäst, där vi voro föremål för en icke

ringa uppmärksamhet. Efter de
obligatoriska talen, där vi framhöllo
varandras förtjänster, vidtog en en-
kel, meni all sin enkelhet angenäm
”nein o'elock” kaffe.  Varefter
dansen vidtog. I pauserna hade vi
förmånen att få höra vårt hemlands
sånger, på ett mästerligt sätt före-
dragna av en skådespelare, som för

tillfället befann sig i den lilla sta-
den.

Att danskarne, i motsats till sven-

skarne, kunna tillåta publiken en hel
adel annars förbjudna ting, bevisas
av följandelilla episod.

På grund av Påskhelgen måste ju
alla nöjestillställningar inhiberas,
och utsikterna för oss att få en
svängom med de smådanskorna vo-
ro allt annat än ljusa. Saken upp-

gjordes med stadens polismästare.

Som gav idrottsföreningen tillstånd
att dansa till kl. 11, detta med an-

ledning av att vi voro deras gäster.
Men —- nu kommer det bästa — när
klockan blev 11 påringdes polismäs-
taren ånyo, med resultat, att vi

fingo vårt tillstånd förlängt till kl.
i på natten. Jag undrar om vår
stads polismästare skulle vara lika
gmerös, när vi ha idrottsgäster här.

Jag tror det knappast.

Men, ingen fröjd varar bestän-
digt, även denna hade ett slut. Och
då vi omsider måste bryta upp, var
dei med ett minne från Brgnderslev,
som sent skall glömmas. I den ljum-
mr. vårnatten spred sig baldeltagar-
ne åt skilda håll, och man kunde

väl lägga märketill, att våra pojkar
krutit bekantskaper en masse, ty de
voro lånet ifrån ensamma. Ute i
Tiedelund och de andra parkerna
viskades säkerligen månget ömt ord
i nattens förtrollande och stäm-
ningsfyllda tysthet," även om språ-
ket icke alltid blev så väl förstått.
Men som bekant, i kärlek finnes in-
tet hinder, som är oöverstigligt! El-
ler hur, min käre Sandström, Du ha-

de det allt ”på gaffeln”, va”?!

Det syntes också vid tågets av-
gång i den tidiga morgontimman, ty
mången trånande blick och tårfyllt
öga möttes till ett sista avsked. Och
i dessa dagar växlas säkerligen en
intressant korrespondens mellan re-
spektive städer.
 

= Bravo, Pekka! S—2g.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

En påskresatill Danmark.
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GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Som en härlig avslutning på det
hela voro vädrets makter nådigaoch

förlänade oss en sjöresa, full av hbe-
hag och njutning, fri från alla ten-
denser till ett upprepande av dit-
resan. |

Totalomdömet om turnén? Endast
gott, även om deni en del avseenden
icke motsvarade förväntningarne.

Men vad som brast i ena avseendet,
uppvägdes till fullo av de fördelar,

som å andra sidan förlänades oss.
Alltså, resan var en av de ange-

nämare, ett minne för alla tider, och
säkert är, att samtligas önskan går
ut. på att ånyo få vara med om turen
ill Brenderslev.

Pekka.

Terränglöparna hedra sig i Sleipners'.
Det hade länge varit ett önske-

mål bland våra löpare att få ställa
upp i ”Sleipners”, där vårt lands
hästa terränglöpare samlas. Varför
det väckte mycket glädje, då före-
ningen anmälde ett lag till denna
traditionella tävlan, som gick den 30

april. Denna är ju internationell,
men 1 år deltogo inga utlänningar.
Detta till trots blev konkurrensen
synnerligen hård.
Våra representanter redde sig

over förväntan, då man måste taga

i betraktande våra pojkars ovana
vid terrängen.

Som nog alla väntat vann Fred-
rikshov 1:sta lagpris, vilket ju ej är
att undra på, ty deras mannar kän-
ne Fiskartorps-terrängen, som sina
egna fickor. Men om andra lagpris
var det ingen klubb, som kunde gö-
ra oss äran stridig, trots inträffade
malörer. Bergström tappade nämli-
gen sina skor i de bottenlösa träsk-

en, och Holsner ramlade i nerförs-
backentill Stadion och slog sitt ena
Frä och armbåge mycket svårt. De
gjorde dock sin plikt mot laget och
fullföljde loppet!

Vi hade väntat en ursinnig fart i

början, men därav blev intet, eller
kanske rättare sagt inte så farligt.

Mattsson var dock fast besluten att
leda och tålde ej att någon gick om.
Terrängen var ej så svår, men den
blev det oaktat mycket ansträngan-
de på grund av alla dessa mossar,
som vi ej voro vana vid.

Mattsson vann, och ingen av oss

rissunnnar den sympatiske löparen
hans seger. Fröjd belade andra

plats. Denne har förut tävlat för
Västerås I. K., och utan honom hade
inte ”Hovet” slagit oss så överläg-
sect. Som femma kom Lasse och som

sjua Löveren. Vilken senare gjorde
eti utomordentligt andra varv från

13:de till 7:de plats!

Prislistan fick följande utseende:

1) 6. Mattsson, F. I. F., 39.02.9.
2) O. Fröjd, F. I. F., 39.05.4.
3) €'. Östholm, Södertälje, 39.08.3.
4) J.
5) E. Barsson, I. F. K. ,Gbg, 39.33.9.
6) OQO. Jansson, F. I. T'., 39.40.8.
7) B. Lövgren, I. F. K. Gbg, 39.54.8
8) J. Ternström, Grycksbo, 40.05.

13) J. Holsner, I. F. K. Gbg, 40.43.4.
14) V. Magnusson, d:o, 40.45.8.
17) N. Bergström, d:o, 42.23.8.

Lag:

1) F. IT. F., Stockholm, 19 p.

2) I. F. K., Gbg, 39 p.

3) Sundbybergs I. K., 51 p.

Vi hoppas vårt deltagande i Sleip-
ners terräng blir årligen återkom-

mande, då Thorshaugs-statyetten i
år försvinner för alltid — åt vilket
håll den sedan går.

—
C
L

—e.

Gynna våra

annonsörer!

Broberg, Strömsherg, 39.23.1. -

Spioneri-rapport.

Jag har varit i Malmö. Jag var
på idrottsplatsen. Jag såg pojkar
som tränade, pojkar som tävlade.
Uttagningstävlade. För Svenska
Tiagbladet. Det var M. A. L-arc.

Inne i avklädningsrummet såg jag
ett stort plakat på väggen. Manha-

de en kolumn för varje dag i måna-
den, och alla dagbladsaspiranternas
nam funnos utsatta. För varje gång
de varit nere och tränat, hade detta
blivit antecknat i ”träningsrappor-
ten”. Redan då (i mitten på april)

hade malmöpaugarna löpt på tid och
haft uttagningstävlingar.
De spionerade försöksvis ut mig,

och sannerligen logo de inte både
överlägset och litet försmädligt, när
jag berättade, att de stackars göte-
borgarna i år inte haft någon hana
ait träna på och. därför inte heller
kunnat undersöka löparnas kondi-
tion eller stimulera deras intresse
medelst tävlingar.

Det vore väl förskräckligt, om vi
skulle få smörj av skåningarnai
Stockholm?
Tänk på detta. Gige i den tid,

som ännu är kvar till ”Dagbladets”

(om det blir någon resa av till
Stockholm)! Visa att det inte är
absolut nödvändigt med banor, om-
klädningsrum, duschar och alla an-
dra grannlåter, för att man skall

kunna löpa, utan att huvudsaken är
ett friskt humör och en dito vilja,
samt framför allt ett gott virkei
grabbarna. Visa att Ni ha både det
ena och det andra.

Söder.

Vår fotbollstränares råd och rön, ros ochris.
TII.

Jag framhöll i föregående artikel
de viktigaste förutsättningarna för
ctt gott ytterspel. Vad de två inrar-
na beträffa, behöva de naturligtvis
icke vara så snabba som yttrarna,
men desto mer noggranna i sina
passningar. De måste alltid komma

ihåg, att de äro de förenande länkar-

na mellan centern och yttrarna, var-
för kedjans effektivitet till stor del
är heroende på inrarnas förmåga
att spela osjälviskt, att uppoffra den
egna glansen. I allmänhet böra de
naturligtvis passa till centern eller
sin egen ytter, men de få ej glöm-
må, att en snabb passning till mot-
satta wingen hörtill de mest offek-
tiva momenten i anfallsspelet.
Många gånger blir en inner svårt

S

trängd och han bör då komma
ihåg, att han har medspelare även
bakom sig. Oftast är passningen
bakåt till halvbackarna den enda
väg som står öppen, mentrots detta

ser man icke så sällan inrar, som

söka tränga sig förbi 2—3 motspe-
lare i stället för att använda sig av
halvbacken. Denne kan :i många
fell öppna spelet effektivt, om han
får en god passning från kedjan.
Dock får man ieke låta förleda sig
att använda systemet till överdrift,
ty då gör det mer skada än nytta.
Den 'mest krävande posten i ked-

jan har centerforwarden. MHan är

strategen, som «dirigerar anfallen.
Fan måste hålla kedjan samman,
mata yttrarna och ge sina innermän
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tiva momenten i anfallsspelet.
Många gånger blir en inner svårt

S

trängd och han bör då komma
ihåg, att han har medspelare även
bakom sig. Oftast är passningen
bakåt till halvbackarna den enda
väg som står öppen, mentrots detta

ser man icke så sällan inrar, som

söka tränga sig förbi 2—3 motspe-
lare i stället för att använda sig av
halvbacken. Denne kan :i många
fell öppna spelet effektivt, om han
får en god passning från kedjan.
Dock får man ieke låta förleda sig
att använda systemet till överdrift,
ty då gör det mer skada än nytta.
Den 'mest krävande posten i ked-

jan har centerforwarden. MHan är

strategen, som «dirigerar anfallen.
Fan måste hålla kedjan samman,
mata yttrarna och ge sina innermän

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Som en härlig avslutning på det
hela voro vädrets makter nådigaoch

förlänade oss en sjöresa, full av hbe-
hag och njutning, fri från alla ten-
denser till ett upprepande av dit-
resan. |

Totalomdömet om turnén? Endast
gott, även om deni en del avseenden
icke motsvarade förväntningarne.

Men vad som brast i ena avseendet,
uppvägdes till fullo av de fördelar,

som å andra sidan förlänades oss.
Alltså, resan var en av de ange-

nämare, ett minne för alla tider, och
säkert är, att samtligas önskan går
ut. på att ånyo få vara med om turen
ill Brenderslev.

Pekka.

Terränglöparna hedra sig i Sleipners'.
Det hade länge varit ett önske-

mål bland våra löpare att få ställa
upp i ”Sleipners”, där vårt lands
hästa terränglöpare samlas. Varför
det väckte mycket glädje, då före-
ningen anmälde ett lag till denna
traditionella tävlan, som gick den 30

april. Denna är ju internationell,
men 1 år deltogo inga utlänningar.
Detta till trots blev konkurrensen
synnerligen hård.
Våra representanter redde sig

over förväntan, då man måste taga

i betraktande våra pojkars ovana
vid terrängen.

Som nog alla väntat vann Fred-
rikshov 1:sta lagpris, vilket ju ej är
att undra på, ty deras mannar kän-
ne Fiskartorps-terrängen, som sina
egna fickor. Men om andra lagpris
var det ingen klubb, som kunde gö-
ra oss äran stridig, trots inträffade
malörer. Bergström tappade nämli-
gen sina skor i de bottenlösa träsk-

en, och Holsner ramlade i nerförs-
backentill Stadion och slog sitt ena
Frä och armbåge mycket svårt. De
gjorde dock sin plikt mot laget och
fullföljde loppet!

Vi hade väntat en ursinnig fart i

början, men därav blev intet, eller
kanske rättare sagt inte så farligt.

Mattsson var dock fast besluten att
leda och tålde ej att någon gick om.
Terrängen var ej så svår, men den
blev det oaktat mycket ansträngan-
de på grund av alla dessa mossar,
som vi ej voro vana vid.

Mattsson vann, och ingen av oss

rissunnnar den sympatiske löparen
hans seger. Fröjd belade andra

plats. Denne har förut tävlat för
Västerås I. K., och utan honom hade
inte ”Hovet” slagit oss så överläg-
sect. Som femma kom Lasse och som

sjua Löveren. Vilken senare gjorde
eti utomordentligt andra varv från

13:de till 7:de plats!

Prislistan fick följande utseende:

1) 6. Mattsson, F. I. F., 39.02.9.
2) O. Fröjd, F. I. F., 39.05.4.
3) €'. Östholm, Södertälje, 39.08.3.
4) J.
5) E. Barsson, I. F. K. ,Gbg, 39.33.9.
6) OQO. Jansson, F. I. T'., 39.40.8.
7) B. Lövgren, I. F. K. Gbg, 39.54.8
8) J. Ternström, Grycksbo, 40.05.

13) J. Holsner, I. F. K. Gbg, 40.43.4.
14) V. Magnusson, d:o, 40.45.8.
17) N. Bergström, d:o, 42.23.8.

Lag:

1) F. IT. F., Stockholm, 19 p.

2) I. F. K., Gbg, 39 p.

3) Sundbybergs I. K., 51 p.

Vi hoppas vårt deltagande i Sleip-
ners terräng blir årligen återkom-

mande, då Thorshaugs-statyetten i
år försvinner för alltid — åt vilket
håll den sedan går.

—
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Gynna våra

annonsörer!

Broberg, Strömsherg, 39.23.1. -

Spioneri-rapport.

Jag har varit i Malmö. Jag var
på idrottsplatsen. Jag såg pojkar
som tränade, pojkar som tävlade.
Uttagningstävlade. För Svenska
Tiagbladet. Det var M. A. L-arc.

Inne i avklädningsrummet såg jag
ett stort plakat på väggen. Manha-

de en kolumn för varje dag i måna-
den, och alla dagbladsaspiranternas
nam funnos utsatta. För varje gång
de varit nere och tränat, hade detta
blivit antecknat i ”träningsrappor-
ten”. Redan då (i mitten på april)

hade malmöpaugarna löpt på tid och
haft uttagningstävlingar.
De spionerade försöksvis ut mig,

och sannerligen logo de inte både
överlägset och litet försmädligt, när
jag berättade, att de stackars göte-
borgarna i år inte haft någon hana
ait träna på och. därför inte heller
kunnat undersöka löparnas kondi-
tion eller stimulera deras intresse
medelst tävlingar.

Det vore väl förskräckligt, om vi
skulle få smörj av skåningarnai
Stockholm?
Tänk på detta. Gige i den tid,

som ännu är kvar till ”Dagbladets”

(om det blir någon resa av till
Stockholm)! Visa att det inte är
absolut nödvändigt med banor, om-
klädningsrum, duschar och alla an-
dra grannlåter, för att man skall

kunna löpa, utan att huvudsaken är
ett friskt humör och en dito vilja,
samt framför allt ett gott virkei
grabbarna. Visa att Ni ha både det
ena och det andra.

Söder.

Vår fotbollstränares råd och rön, ros ochris.
TII.

Jag framhöll i föregående artikel
de viktigaste förutsättningarna för
ctt gott ytterspel. Vad de två inrar-
na beträffa, behöva de naturligtvis
icke vara så snabba som yttrarna,
men desto mer noggranna i sina
passningar. De måste alltid komma

ihåg, att de äro de förenande länkar-
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för kedjans effektivitet till stor del
är heroende på inrarnas förmåga
att spela osjälviskt, att uppoffra den
egna glansen. I allmänhet böra de
naturligtvis passa till centern eller
sin egen ytter, men de få ej glöm-
må, att en snabb passning till mot-
satta wingen hörtill de mest offek-
tiva momenten i anfallsspelet.
Många gånger blir en inner svårt

S
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vid terrängen.

Som nog alla väntat vann Fred-
rikshov 1:sta lagpris, vilket ju ej är
att undra på, ty deras mannar kän-
ne Fiskartorps-terrängen, som sina
egna fickor. Men om andra lagpris
var det ingen klubb, som kunde gö-
ra oss äran stridig, trots inträffade
malörer. Bergström tappade nämli-
gen sina skor i de bottenlösa träsk-

en, och Holsner ramlade i nerförs-
backentill Stadion och slog sitt ena
Frä och armbåge mycket svårt. De
gjorde dock sin plikt mot laget och
fullföljde loppet!

Vi hade väntat en ursinnig fart i

början, men därav blev intet, eller
kanske rättare sagt inte så farligt.

Mattsson var dock fast besluten att
leda och tålde ej att någon gick om.
Terrängen var ej så svår, men den
blev det oaktat mycket ansträngan-
de på grund av alla dessa mossar,
som vi ej voro vana vid.

Mattsson vann, och ingen av oss

rissunnnar den sympatiske löparen
hans seger. Fröjd belade andra

plats. Denne har förut tävlat för
Västerås I. K., och utan honom hade
inte ”Hovet” slagit oss så överläg-
sect. Som femma kom Lasse och som

sjua Löveren. Vilken senare gjorde
eti utomordentligt andra varv från

13:de till 7:de plats!

Prislistan fick följande utseende:

1) 6. Mattsson, F. I. F., 39.02.9.
2) O. Fröjd, F. I. F., 39.05.4.
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4) J.
5) E. Barsson, I. F. K. ,Gbg, 39.33.9.
6) OQO. Jansson, F. I. T'., 39.40.8.
7) B. Lövgren, I. F. K. Gbg, 39.54.8
8) J. Ternström, Grycksbo, 40.05.

13) J. Holsner, I. F. K. Gbg, 40.43.4.
14) V. Magnusson, d:o, 40.45.8.
17) N. Bergström, d:o, 42.23.8.

Lag:

1) F. IT. F., Stockholm, 19 p.

2) I. F. K., Gbg, 39 p.

3) Sundbybergs I. K., 51 p.

Vi hoppas vårt deltagande i Sleip-
ners terräng blir årligen återkom-

mande, då Thorshaugs-statyetten i
år försvinner för alltid — åt vilket
håll den sedan går.

—
C
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—e.

Gynna våra

annonsörer!

Broberg, Strömsherg, 39.23.1. -

Spioneri-rapport.

Jag har varit i Malmö. Jag var
på idrottsplatsen. Jag såg pojkar
som tränade, pojkar som tävlade.
Uttagningstävlade. För Svenska
Tiagbladet. Det var M. A. L-arc.

Inne i avklädningsrummet såg jag
ett stort plakat på väggen. Manha-

de en kolumn för varje dag i måna-
den, och alla dagbladsaspiranternas
nam funnos utsatta. För varje gång
de varit nere och tränat, hade detta
blivit antecknat i ”träningsrappor-
ten”. Redan då (i mitten på april)

hade malmöpaugarna löpt på tid och
haft uttagningstävlingar.
De spionerade försöksvis ut mig,

och sannerligen logo de inte både
överlägset och litet försmädligt, när
jag berättade, att de stackars göte-
borgarna i år inte haft någon hana
ait träna på och. därför inte heller
kunnat undersöka löparnas kondi-
tion eller stimulera deras intresse
medelst tävlingar.

Det vore väl förskräckligt, om vi
skulle få smörj av skåningarnai
Stockholm?
Tänk på detta. Gige i den tid,

som ännu är kvar till ”Dagbladets”

(om det blir någon resa av till
Stockholm)! Visa att det inte är
absolut nödvändigt med banor, om-
klädningsrum, duschar och alla an-
dra grannlåter, för att man skall

kunna löpa, utan att huvudsaken är
ett friskt humör och en dito vilja,
samt framför allt ett gott virkei
grabbarna. Visa att Ni ha både det
ena och det andra.

Söder.

Vår fotbollstränares råd och rön, ros ochris.
TII.

Jag framhöll i föregående artikel
de viktigaste förutsättningarna för
ctt gott ytterspel. Vad de två inrar-
na beträffa, behöva de naturligtvis
icke vara så snabba som yttrarna,
men desto mer noggranna i sina
passningar. De måste alltid komma

ihåg, att de äro de förenande länkar-

na mellan centern och yttrarna, var-
för kedjans effektivitet till stor del
är heroende på inrarnas förmåga
att spela osjälviskt, att uppoffra den
egna glansen. I allmänhet böra de
naturligtvis passa till centern eller
sin egen ytter, men de få ej glöm-
må, att en snabb passning till mot-
satta wingen hörtill de mest offek-
tiva momenten i anfallsspelet.
Många gånger blir en inner svårt

S

trängd och han bör då komma
ihåg, att han har medspelare även
bakom sig. Oftast är passningen
bakåt till halvbackarna den enda
väg som står öppen, mentrots detta

ser man icke så sällan inrar, som

söka tränga sig förbi 2—3 motspe-
lare i stället för att använda sig av
halvbacken. Denne kan :i många
fell öppna spelet effektivt, om han
får en god passning från kedjan.
Dock får man ieke låta förleda sig
att använda systemet till överdrift,
ty då gör det mer skada än nytta.
Den 'mest krävande posten i ked-

jan har centerforwarden. MHan är

strategen, som «dirigerar anfallen.
Fan måste hålla kedjan samman,
mata yttrarna och ge sina innermän

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Som en härlig avslutning på det
hela voro vädrets makter nådigaoch

förlänade oss en sjöresa, full av hbe-
hag och njutning, fri från alla ten-
denser till ett upprepande av dit-
resan. |

Totalomdömet om turnén? Endast
gott, även om deni en del avseenden
icke motsvarade förväntningarne.

Men vad som brast i ena avseendet,
uppvägdes till fullo av de fördelar,

som å andra sidan förlänades oss.
Alltså, resan var en av de ange-

nämare, ett minne för alla tider, och
säkert är, att samtligas önskan går
ut. på att ånyo få vara med om turen
ill Brenderslev.

Pekka.

Terränglöparna hedra sig i Sleipners'.
Det hade länge varit ett önske-

mål bland våra löpare att få ställa
upp i ”Sleipners”, där vårt lands
hästa terränglöpare samlas. Varför
det väckte mycket glädje, då före-
ningen anmälde ett lag till denna
traditionella tävlan, som gick den 30
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Spioneri-rapport.
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Stockholm?
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Söder.

Vår fotbollstränares råd och rön, ros ochris.
TII.
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trängd och han bör då komma
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strategen, som «dirigerar anfallen.
Fan måste hålla kedjan samman,
mata yttrarna och ge sina innermän



v—

tillfällen att skjuta, och dessutom
själv begagna de chanser till mål-
skott, som yppa sig under en match.

Han måste vara säker målskytt och
ylterst säker i passningarna. En
spelare, som äger förmågan att

skjuta hårt och snabbt, men brister
i passningsspel och blick för spelet,
kan aldrig fylla måtten för en verk-
lig centerforward. Den borne cen-
tern sätter sin prägel på kedjans
spel. Han cnerverar försvaret med

korta, skarpa passningar, men glöm-

mer aldrig att utnyttja yttrarna.
Han mäste vara rörlig, kunna vända

gig i vilken riktning som helst utan
att blotta sina avsikter för motspe-
larna. Mer än andra spelare faller

centern för frestelsen att spela

själviskt, vilket sammanhänger med
att i allmänhet lagets bäste boll-
behandlare och dribbler placerats
på posten. |

 

Våra ”märkesmän '”.

Under förra året erövrade några

av våra medlemmar idrottsmärket.
Sålunda togo Torsten Mellberg och
Axel Johansson märketi guld. Och
följande ”gubbar” äro i besittning
av samma utmärkelsetecken i brons:
E, Hedén, H. Simonsson och R.
Kronberg. Alltså summa5 man.
Men detta är ett alltför litet an-

tal för en förening som vår. I år
böra vi kunna komma upptill en be-
tydligt större siffra. Vi ha ju en hel
del ”gamla” fotbollsspelare och
idrottsmän, som äro i den åldern att
de kunna vinna guldmärket.

I vårt novemhbernummer 1921 ha-
de vi en liten artikel just härom.
Den uppmaning som då riktades till
medlemmarna synes emellertid ha
förklingat ohörd. Varför vi här-
med ånyo, enligt regeln: ”trägen
vinner”, lägga Eder på hjärtat att
visa intresse för ”Märket””.
Just nu när sommaren står för

dörren ärtillfället inne. Gå ned en
kväll till Slottsskogsvallen! Och
börja träna litet smått. Det dröjer
Inte länge förrän Ni känner Eder

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Mer än en god forwardskedjas
spel har blivit ineffektivt, tack vare
ecnterns benägenhet att dribbla i
tid och otid. Däremot får han god
användning för sin dribblingsför-
måga, när det gäller individuella
genombrott framför mål. En center

sem. resolut kan begagna sig av
chanserna att på egen hand bryta
igenom, är oskattbar. Ofta är det

fördelaktigt för centern att hålla sig
något bakom sina inrar — framför

mål. Dessa kunna då avleda bac-

kärnas uppmärksamhet från honom
och sedan genom att hastigt passa

bakåt, ge honom utmärktatillfällen
till målskott. :

Varje spelare i kedjan måste kom-
miaihåg, att han blott är en del av
det hela. Njälviskheten måste hållas

tillbaka, individualismen vika för —
kombinationen.

A. Brody.

sem ung på nytt. ”Men kontrollan-
ter för provens avläggande, var
firns de”, frågar Ni. Den saken
ordnar Forsberg. Ring bara honom,
om så skulle behövas! Låt se, att

det blir fart i år på märkesaspiran-
terna!

Klubbafton n:r 2

genomfördes programenligt torsda-
gen den 27 april på Götahallen. Till-
'slutningen från medlemmarnas sida
var denna gång inte fullt så stor
Men humöret hos de närvarande
kunde ingen gärna klaga på.

Inte att undra på förresten. Ty
”den stora attraktionen” Källqvist
var i briljant ”form””. Och hur den
yttrar sig skola vi inte förråda för
dem, som ej voro där. Det blir de-
ras straff! — — — F.ö. voro flera
av föreningens erkänt framstående
”kabaret-artister” i verksamhet.
Beklagligt nog ”skolkade”” emeller-
tid Jazzkapellet, vilket väckte en
helt naturlig förstämning .... Från
initierat håll upplystes, att K. S.-
kapellet ”lovat bort sig” samma
kväll, utan att ha vetskap om klubb-
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festens förläggande till samma dag.
Få vi alltså bedja Herr Kapellmästa-
ren hädanefter kommunicera med
Ferr Klubbmästaren! Till undvi-
kande av ett återupprepande.

Ampla lovord

fingo våra terränglöpare, som voro

uppe vid Sleipners”, av en enstäm-
mig press. Så här skriver Idrotts-

bladet: ”Göteborg var f. ö. den sto-

ra sensationen med synnerligen
vackra framgångar i klass I vid det-
ta sitt första framträdande. Det lig-
cer träning och ambition i Göte.

bores-Kamraternas trupp av fria

idrottsmän, och terränglöparna visa-
de sig mer än kanske några som
fullödiga representanter för sin
förening”.

Det är med verklig glädje vi kon

statera detta oförbehållsamma och
vackra erkännande av de våras pre-

stationer. Vära fria idrottsmän bör-
Ja tydligen arbeta sig in i det all-:
männa medvetandet, som en idrotts-

liv faktor av betydelse. Samtidigt

som de bidraga till att hålla vår
förenings anseende och fana högt.
Tack för det, pojkar!

Slag i slag

komma nu de engelska och skottska

lagen hit. Förutom Arsenal (vilka,

när detta går i tryck, redan spelat
sina matcher här) äro sålunda

även Newcastle United och Dumhbar-

ton F. C. (Scotland) att hitvänta.
Newecastle (med sin berömde back

Me Cracken, ”Offside-professorn””)
spelar den 21 innevarande månad
mot Gais och den 23 mot kombh.
Ches-lag. Dumbarton möter Örgryte

den 25 d:s (Kristi Himmelsfärds-

dag), Kamraterna den 26 och Allian-
sens kombination den 28.

Utom dessa torde medall säkerhet

också Deutsche Fussball Club, Prag,

komma att visa oss (vid det laget
litet bortskämda) göteborgare, vad

tjeckisk fotboll förmår. D. F. C.,
Slavia och Sparta äro Tjeckoslovaki-
ets främsta representanter, och även
oa de sistnämnda skola vara något

bättre, torde skillnadeni spelstyrka

ej vara stor. Så mycket är säkört.
I varje fall bör väl nu även den

mest kräsmagade fotbolls-”gur-

mand”, förlåt — entusiast, bli till-
fredsställd. Annars är han obotlig.

v—
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kan aldrig fylla måtten för en verk-
lig centerforward. Den borne cen-
tern sätter sin prägel på kedjans
spel. Han cnerverar försvaret med

korta, skarpa passningar, men glöm-

mer aldrig att utnyttja yttrarna.
Han mäste vara rörlig, kunna vända

gig i vilken riktning som helst utan
att blotta sina avsikter för motspe-
larna. Mer än andra spelare faller

centern för frestelsen att spela

själviskt, vilket sammanhänger med
att i allmänhet lagets bäste boll-
behandlare och dribbler placerats
på posten. |

 

Våra ”märkesmän '”.

Under förra året erövrade några

av våra medlemmar idrottsmärket.
Sålunda togo Torsten Mellberg och
Axel Johansson märketi guld. Och
följande ”gubbar” äro i besittning
av samma utmärkelsetecken i brons:
E, Hedén, H. Simonsson och R.
Kronberg. Alltså summa5 man.
Men detta är ett alltför litet an-

tal för en förening som vår. I år
böra vi kunna komma upptill en be-
tydligt större siffra. Vi ha ju en hel
del ”gamla” fotbollsspelare och
idrottsmän, som äro i den åldern att
de kunna vinna guldmärket.

I vårt novemhbernummer 1921 ha-
de vi en liten artikel just härom.
Den uppmaning som då riktades till
medlemmarna synes emellertid ha
förklingat ohörd. Varför vi här-
med ånyo, enligt regeln: ”trägen
vinner”, lägga Eder på hjärtat att
visa intresse för ”Märket””.
Just nu när sommaren står för

dörren ärtillfället inne. Gå ned en
kväll till Slottsskogsvallen! Och
börja träna litet smått. Det dröjer
Inte länge förrän Ni känner Eder

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Mer än en god forwardskedjas
spel har blivit ineffektivt, tack vare
ecnterns benägenhet att dribbla i
tid och otid. Däremot får han god
användning för sin dribblingsför-
måga, när det gäller individuella
genombrott framför mål. En center

sem. resolut kan begagna sig av
chanserna att på egen hand bryta
igenom, är oskattbar. Ofta är det

fördelaktigt för centern att hålla sig
något bakom sina inrar — framför

mål. Dessa kunna då avleda bac-

kärnas uppmärksamhet från honom
och sedan genom att hastigt passa

bakåt, ge honom utmärktatillfällen
till målskott. :

Varje spelare i kedjan måste kom-
miaihåg, att han blott är en del av
det hela. Njälviskheten måste hållas

tillbaka, individualismen vika för —
kombinationen.

A. Brody.

sem ung på nytt. ”Men kontrollan-
ter för provens avläggande, var
firns de”, frågar Ni. Den saken
ordnar Forsberg. Ring bara honom,
om så skulle behövas! Låt se, att

det blir fart i år på märkesaspiran-
terna!

Klubbafton n:r 2

genomfördes programenligt torsda-
gen den 27 april på Götahallen. Till-
'slutningen från medlemmarnas sida
var denna gång inte fullt så stor
Men humöret hos de närvarande
kunde ingen gärna klaga på.

Inte att undra på förresten. Ty
”den stora attraktionen” Källqvist
var i briljant ”form””. Och hur den
yttrar sig skola vi inte förråda för
dem, som ej voro där. Det blir de-
ras straff! — — — F.ö. voro flera
av föreningens erkänt framstående
”kabaret-artister” i verksamhet.
Beklagligt nog ”skolkade”” emeller-
tid Jazzkapellet, vilket väckte en
helt naturlig förstämning .... Från
initierat håll upplystes, att K. S.-
kapellet ”lovat bort sig” samma
kväll, utan att ha vetskap om klubb-

7

festens förläggande till samma dag.
Få vi alltså bedja Herr Kapellmästa-
ren hädanefter kommunicera med
Ferr Klubbmästaren! Till undvi-
kande av ett återupprepande.

Ampla lovord

fingo våra terränglöpare, som voro

uppe vid Sleipners”, av en enstäm-
mig press. Så här skriver Idrotts-

bladet: ”Göteborg var f. ö. den sto-

ra sensationen med synnerligen
vackra framgångar i klass I vid det-
ta sitt första framträdande. Det lig-
cer träning och ambition i Göte.

bores-Kamraternas trupp av fria

idrottsmän, och terränglöparna visa-
de sig mer än kanske några som
fullödiga representanter för sin
förening”.

Det är med verklig glädje vi kon

statera detta oförbehållsamma och
vackra erkännande av de våras pre-

stationer. Vära fria idrottsmän bör-
Ja tydligen arbeta sig in i det all-:
männa medvetandet, som en idrotts-

liv faktor av betydelse. Samtidigt

som de bidraga till att hålla vår
förenings anseende och fana högt.
Tack för det, pojkar!

Slag i slag

komma nu de engelska och skottska

lagen hit. Förutom Arsenal (vilka,

när detta går i tryck, redan spelat
sina matcher här) äro sålunda

även Newcastle United och Dumhbar-

ton F. C. (Scotland) att hitvänta.
Newecastle (med sin berömde back

Me Cracken, ”Offside-professorn””)
spelar den 21 innevarande månad
mot Gais och den 23 mot kombh.
Ches-lag. Dumbarton möter Örgryte

den 25 d:s (Kristi Himmelsfärds-

dag), Kamraterna den 26 och Allian-
sens kombination den 28.

Utom dessa torde medall säkerhet

också Deutsche Fussball Club, Prag,

komma att visa oss (vid det laget
litet bortskämda) göteborgare, vad

tjeckisk fotboll förmår. D. F. C.,
Slavia och Sparta äro Tjeckoslovaki-
ets främsta representanter, och även
oa de sistnämnda skola vara något

bättre, torde skillnadeni spelstyrka

ej vara stor. Så mycket är säkört.
I varje fall bör väl nu även den

mest kräsmagade fotbolls-”gur-

mand”, förlåt — entusiast, bli till-
fredsställd. Annars är han obotlig.
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Ferr Klubbmästaren! Till undvi-
kande av ett återupprepande.

Ampla lovord

fingo våra terränglöpare, som voro

uppe vid Sleipners”, av en enstäm-
mig press. Så här skriver Idrotts-

bladet: ”Göteborg var f. ö. den sto-

ra sensationen med synnerligen
vackra framgångar i klass I vid det-
ta sitt första framträdande. Det lig-
cer träning och ambition i Göte.

bores-Kamraternas trupp av fria

idrottsmän, och terränglöparna visa-
de sig mer än kanske några som
fullödiga representanter för sin
förening”.

Det är med verklig glädje vi kon

statera detta oförbehållsamma och
vackra erkännande av de våras pre-

stationer. Vära fria idrottsmän bör-
Ja tydligen arbeta sig in i det all-:
männa medvetandet, som en idrotts-

liv faktor av betydelse. Samtidigt

som de bidraga till att hålla vår
förenings anseende och fana högt.
Tack för det, pojkar!

Slag i slag

komma nu de engelska och skottska

lagen hit. Förutom Arsenal (vilka,

när detta går i tryck, redan spelat
sina matcher här) äro sålunda

även Newcastle United och Dumhbar-

ton F. C. (Scotland) att hitvänta.
Newecastle (med sin berömde back

Me Cracken, ”Offside-professorn””)
spelar den 21 innevarande månad
mot Gais och den 23 mot kombh.
Ches-lag. Dumbarton möter Örgryte

den 25 d:s (Kristi Himmelsfärds-

dag), Kamraterna den 26 och Allian-
sens kombination den 28.

Utom dessa torde medall säkerhet

också Deutsche Fussball Club, Prag,

komma att visa oss (vid det laget
litet bortskämda) göteborgare, vad

tjeckisk fotboll förmår. D. F. C.,
Slavia och Sparta äro Tjeckoslovaki-
ets främsta representanter, och även
oa de sistnämnda skola vara något

bättre, torde skillnadeni spelstyrka

ej vara stor. Så mycket är säkört.
I varje fall bör väl nu även den

mest kräsmagade fotbolls-”gur-

mand”, förlåt — entusiast, bli till-
fredsställd. Annars är han obotlig.

v—
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(Medlemsblad för Idrottsföreningen Kamraterna, Göteborg).

 

N:o 6

 
Ansvarig utgivare: E. SVANBORG. | Juni 1922

 

Tourshåugsstalyetlen, Nordens värdefullaste fri-idrotts-trofé, till Kamraterna för alltid.

 

Pa a

ne2 +

Vårt segerrika terränglag.

» E. Larson. E. Löfgren.

”Göteborgs-Kamraterna tok vand-
repremien for alle tider”. Så ly-
der rubriken till Idretslivs referat
av Tourshaugs-terrängen. Som det
kan ha sitt intresse för oss att höra,
vad Norges ledande idrottstidning
har att säga om denna tävlan, skola
vi taga oss friheten göra några
spridda utdrag ur densamma.
Inledningen formas till en hög-

stämd lovsång över terränglöpnin-
gen, denna fria, obundna form av
idrott:
- ”Terraenelöpet er et skimt bak
idrettens kulisser; det rusker her-

N. Bergström. V. Magnusson. J. Holsner.

lig op i samvittigheten. Det viser
tydelig anstrengelse og trethet og
trethets bekjempelse og alt det
som er idret. Det minder saa ube-
hagelig om det, avstandsmenneskene
saa gjerna vil glemme, at idrettens
skjönhet og overlegne ro har et ar-
beide bak sig, som alle bör utföre,
arbeidet paa sig selv, arbeidet med
at före sin egen fysik frem til den
styrke og skjönhet, som er idrettens
mening med alle.”

Litet längre ned kommer som en
halvt resignerad suck: ”Seiren gick
iaar til Sverige; men svenskerne er

jo ogsaa folk vi faar finde os e at se
feran os av og til.”

Ochi följande kan man läsa mel-
lan raderna, i vilken olidlig spän-
ring och ovisshet den patriotiska
Kristiania-publiken var försatt (som

dock snart berövades det svaga hopp
den närt):

”Inde paa banen tallet man i
spending de ankommende ”blaabuk-
ser”, men pinen blev kort, for det
viste sig meget tidlig at svenskerne
var seierherrer, idet deres 4:de mand

Werner Magnusson, kom ind somno.
9, mens Tourshaug paa det tids-
punkt bare hadde Borchgrevink in-
de. 2

Och så till slut:

”Det var en kjendsegjerning at
vandrepramien ”for evig” var vand-
ret over kjölen ; men -— en tröst var

det dog, at Sörsdal tok förstepraemi-
en.”

Avalla de segrar vi vunnit på den
fria idrottens område tveka vi ej att
sätta denna främst. Många heta
duster ha vi utkämpat om Tours-

haugsstatyetten. Och det har varit
en ära att få komma med i laget!
Ett faktum är också, att det bästa
laget alltid kommit dit. Nui år sän-
de vi upp det starkaste eller åt-
minstone jämnaste lag, vi nå-

gonsin haft däruppe att för sista
gången kämpa ompriset, Skandina-
viens ståtligaste fri-idrottstrofé. Och
av de framgångar vi vunno denna
härliga majdag var det ingen som
gladde oss så in i själen som denna.

Vi lämna nu ordet till vår ”ut-
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var seierherrer, idet deres 4:de mand

Werner Magnusson, kom ind somno.
9, mens Tourshaug paa det tids-
punkt bare hadde Borchgrevink in-
de. 2

Och så till slut:

”Det var en kjendsegjerning at
vandrepramien ”for evig” var vand-
ret over kjölen ; men -— en tröst var

det dog, at Sörsdal tok förstepraemi-
en.”

Avalla de segrar vi vunnit på den
fria idrottens område tveka vi ej att
sätta denna främst. Många heta
duster ha vi utkämpat om Tours-

haugsstatyetten. Och det har varit
en ära att få komma med i laget!
Ett faktum är också, att det bästa
laget alltid kommit dit. Nui år sän-
de vi upp det starkaste eller åt-
minstone jämnaste lag, vi nå-

gonsin haft däruppe att för sista
gången kämpa ompriset, Skandina-
viens ståtligaste fri-idrottstrofé. Och
av de framgångar vi vunno denna
härliga majdag var det ingen som
gladde oss så in i själen som denna.

Vi lämna nu ordet till vår ”ut-
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sände” medarbetare, som skriver: F., 37,45; 4) K. Hjerpseth, Ekeberg ligt applåderade, då vi hämtade det
En härlig lördagsmorgon avreste Sportklub, 37,59; 5) J. Gulliksen, eftersträvade priset. När Tours

fem äkta ”Kamrater” till Norge Fagf. Lilleaker, 38,04; 6) Erik Löv- haugslöparna cemottoco sitt andra
cech Tourshaugs terräng, fullt med-

vetna om det ansvar, som vilade på

dem. Resan gick i allo lyckligt och
på eftermiddagen anlände vi till
Kristiania i bästa kondition. Vid
stationen mötte oss ett ”gäng”
Tourshaugspojkar och färden ställ-

des till ”Standard”, vårt gamla
"lokus ” i den staden.
Aftonen tillbringades i lugn och

ro. dock ej utan en viss nervositet.
Morgonen den 14 maj randades,

och efter intagen frukost och ytter-

ligare en stunds vila gåvo vi oss iväg

till Frogner, där starten som vanligt
var förlagd. .

”Magnus” är ju så gott som hem-
ma där och fick snart ordnat ett be-

kvämt rum åt oss. (Det var I. K.

Tjalve, som välvilligt upplät sitt

klubbrum). Tourshaugs styrelse
verkade litet nervös, vilket ju ej var

att undra på ....

Efter den sedvanliga defileringen

ställde vi upp till start. I klass I

deltogo c:a 40 man, därav 4 Jag.
Sin vana trogen satte de norska

”outterne”” upp en vansinnig fart,
ej alls beräknande den långa banan.

Vi togo det mera lugnt, men höllo
oss väl uppe. Över cementgator och
stenhårda vägar gick den första bi-
ten, tills vi voro i Holmenkollens su-

gande backar. Tourshaugs hopp,
Borehgrevink, ledde med god fart,
men måste här ”vinka” farväl i

en kilometerlång backe. Sedan togo
Larsson och Bergström ledningen,

men de fingo snart släppa den till

nrerrmannen Sörsdal, som löpte med

kolossal kraft.

”bLasse” gjorde dock förtvivlade
ansträngningar att hänga med. men

två km. från mål måste första plat-

sen släppas till Norge. Bergström
hade på hemvägenfallit tillbaka, un-
der det Lövgren gått upp. Även
Maenusson gjorde en god löpning

och arbetde sig stadigt uppåt
sista delen av sträckan.

Mycket folk hade samlats bådeut-
Orr ech inom Stadion, där spännin-

gen givetvis var stor. Men den blev
ej långvarig, ty en minut efter det

första man kommit in, hade vi full-
berdat vår seger, och den vackra

statyetten var därmed vår "til odel
o2 eie”.

Resultat:

1) Kr. Sörsdal, Hen I. F. 37,27;
2) Erik Larsson, I. F. K. Gtb. 37,41;
3) E. Borchgrevink, Tourshaugs I.

gren, I. F. K., Gtb., 38,13; 7) Nils
Bergström, d:o 38,16; 8) Fr. Björn-
sen, Fossekollen, Hönefos, 38,18; 9)
Werner Magnusson, I. F. K. Gtb.

38,28; 21) Josef Holsner, d:o 40,56.

Lag:
1) I FF. K., Göteborg, 2,32,38; 2)

Tourshaugs I. F., Kristiania, 2,35.22.

Lövgren löpte över förväntan och

hushållade med sina krafter på ett

raästerligt sätt. Och tur var det att
banan ej var hundra meterlängre...

ÅA

Otränad och medtrasigt ben käm-
pade sig Holsner in på 21:sta plats.
En vackerprestation, då endast någ-
ra sek. skiljde löparna åt.

&

Prisutdelningen ägde rum på ba-
nan efter loppet. Och vi blevo liv-

pris, höjde vi ett äkta svenskt leve
för Tourshauvgs I. F.

Så

Ett nytt pris skall uppsättas. så
”Tourshaugs terräng” försvinner ej

med denna dyrgrip. Hur det blir

med vårt deltagande är väl dock
svårt att säga. In sak må vi emel-

lertid minnas och det är, att det av

ost nu erövrade priset, icke blott i
Kristiania, utan även inom vår före-

ning, höjt intresset för terränglöp-
ning.

På tisdag efter terrängen har det

alltid varit sed att. anordna ett 5,000
meters (ban-) lopp. Så även nu.

Erik Larsson stannade kvar och
vann på 16,10,2, efter att ha lett från
start till mål.

"Göteborg runt" — ännu en stor seger.
Årets tävling om Göteborgstid-

ningens ståtliga vandringspris i sta-
fettlöpningen ”Göteborg Runt” ha-
de emotsetts med kolossalt intresse.
Icke minst från vår egen förening,

som sände femlag i elden, varav tre
lag i huvudtävlingen och två i fot-
bollsspelareklassen. Våra förhop-
ningar om seger hade nästan skrin-
lagts, i och med Tourshaugs inbju-

don till sin terränglöpning samma
dag. Men — efter som tiden skred

fram, förmärktes våra pojkars allt
n:er uppåtgående form och vi lovade
varandra att striden skulle bliva
hård. Och om vi föllo så skulle vi
ia'la ärofullt.
Med den mest brinnande entusi-

esm bedrevs träningen så pass
grundligt, trots den korta tid någon
ordentlig bana fanns disponibel, att
idrottssektionens styrelse blev satt
på ett hårt prov, då laget äntligen
skulle uttagas. Det visade sig vara

många aspiranter på de olika plat-
serna. Helt utan att göra någon o-
rättvisa gick det alltså icke, men som
cndast sexton kunde förunnas äran.
var intet att göra åt saken. De lyck-
liga blevo:

Åke Svensson, Nils Andersson, Os-

car Svensson, Ernst Olsson, Edv.

Persson, Brik Källqvist, Arth. Me-

lander, Erik Holmberg, Arvid Mag-

nusson, Gösta Svensson, Rob. Kron-

berg, Joel Rosell, Herb. Tobiasson,
Axel Gustafsson, Erik Söderbomoch
Bert. Johansson.
Dessa sexton ynglingar utförde en

stor bragd genomatt visa sig över-
lägsna Örgrytes — utan tvivel —
bättre tränade lag, och för andra
gängen hemföra vandringspriset.
Tråkigt nog inträffade för Örgryte
en svår malör, i det en av deras man-
nar strejkade. Har man fått förtro-
endet att representera sin förening,

hör ett dylikt förtroende icke non-

chaleras. Plikten mot sin förening
framför allt! Huruvida utgången
utan denna ledsammahändelse blivit
en annan, vill jag här icke uttala
mig om, kanske, kanskeinte.

Vi följa med vår medarbetares bil
på en liten orientering över loppet

cceh konstatera, att vi vid första väx-
lirgen (Barnhuset) ligga som femte

eg. Nils Andersson gjorde dock en
utemordentligt stilig löpning genom
>Stamp- och Friggagatan och kunde
vid Gullbergsbrohemmet avlämna

stafetten som första man. Vårled-
ning varade dock icke mångameter,
i det Oscar Svensson vid passagen
ecnom Olskroken måste släppa Ör-

Sytes energiska Hulthin förbi sig
ett bra stycke. Örgryte kunde sedan
behålla sin återvunna ledning över
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start till mål.

"Göteborg runt" — ännu en stor seger.
Årets tävling om Göteborgstid-

ningens ståtliga vandringspris i sta-
fettlöpningen ”Göteborg Runt” ha-
de emotsetts med kolossalt intresse.
Icke minst från vår egen förening,

som sände femlag i elden, varav tre
lag i huvudtävlingen och två i fot-
bollsspelareklassen. Våra förhop-
ningar om seger hade nästan skrin-
lagts, i och med Tourshaugs inbju-

don till sin terränglöpning samma
dag. Men — efter som tiden skred

fram, förmärktes våra pojkars allt
n:er uppåtgående form och vi lovade
varandra att striden skulle bliva
hård. Och om vi föllo så skulle vi
ia'la ärofullt.
Med den mest brinnande entusi-

esm bedrevs träningen så pass
grundligt, trots den korta tid någon
ordentlig bana fanns disponibel, att
idrottssektionens styrelse blev satt
på ett hårt prov, då laget äntligen
skulle uttagas. Det visade sig vara

många aspiranter på de olika plat-
serna. Helt utan att göra någon o-
rättvisa gick det alltså icke, men som
cndast sexton kunde förunnas äran.
var intet att göra åt saken. De lyck-
liga blevo:

Åke Svensson, Nils Andersson, Os-

car Svensson, Ernst Olsson, Edv.

Persson, Brik Källqvist, Arth. Me-

lander, Erik Holmberg, Arvid Mag-

nusson, Gösta Svensson, Rob. Kron-

berg, Joel Rosell, Herb. Tobiasson,
Axel Gustafsson, Erik Söderbomoch
Bert. Johansson.
Dessa sexton ynglingar utförde en

stor bragd genomatt visa sig över-
lägsna Örgrytes — utan tvivel —
bättre tränade lag, och för andra
gängen hemföra vandringspriset.
Tråkigt nog inträffade för Örgryte
en svår malör, i det en av deras man-
nar strejkade. Har man fått förtro-
endet att representera sin förening,

hör ett dylikt förtroende icke non-

chaleras. Plikten mot sin förening
framför allt! Huruvida utgången
utan denna ledsammahändelse blivit
en annan, vill jag här icke uttala
mig om, kanske, kanskeinte.

Vi följa med vår medarbetares bil
på en liten orientering över loppet

cceh konstatera, att vi vid första väx-
lirgen (Barnhuset) ligga som femte

eg. Nils Andersson gjorde dock en
utemordentligt stilig löpning genom
>Stamp- och Friggagatan och kunde
vid Gullbergsbrohemmet avlämna

stafetten som första man. Vårled-
ning varade dock icke mångameter,
i det Oscar Svensson vid passagen
ecnom Olskroken måste släppa Ör-

Sytes energiska Hulthin förbi sig
ett bra stycke. Örgryte kunde sedan
behålla sin återvunna ledning över
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sände” medarbetare, som skriver: F., 37,45; 4) K. Hjerpseth, Ekeberg ligt applåderade, då vi hämtade det
En härlig lördagsmorgon avreste Sportklub, 37,59; 5) J. Gulliksen, eftersträvade priset. När Tours

fem äkta ”Kamrater” till Norge Fagf. Lilleaker, 38,04; 6) Erik Löv- haugslöparna cemottoco sitt andra
cech Tourshaugs terräng, fullt med-

vetna om det ansvar, som vilade på

dem. Resan gick i allo lyckligt och
på eftermiddagen anlände vi till
Kristiania i bästa kondition. Vid
stationen mötte oss ett ”gäng”
Tourshaugspojkar och färden ställ-

des till ”Standard”, vårt gamla
"lokus ” i den staden.
Aftonen tillbringades i lugn och

ro. dock ej utan en viss nervositet.
Morgonen den 14 maj randades,

och efter intagen frukost och ytter-

ligare en stunds vila gåvo vi oss iväg

till Frogner, där starten som vanligt
var förlagd. .

”Magnus” är ju så gott som hem-
ma där och fick snart ordnat ett be-

kvämt rum åt oss. (Det var I. K.

Tjalve, som välvilligt upplät sitt

klubbrum). Tourshaugs styrelse
verkade litet nervös, vilket ju ej var

att undra på ....

Efter den sedvanliga defileringen

ställde vi upp till start. I klass I

deltogo c:a 40 man, därav 4 Jag.
Sin vana trogen satte de norska

”outterne”” upp en vansinnig fart,
ej alls beräknande den långa banan.

Vi togo det mera lugnt, men höllo
oss väl uppe. Över cementgator och
stenhårda vägar gick den första bi-
ten, tills vi voro i Holmenkollens su-

gande backar. Tourshaugs hopp,
Borehgrevink, ledde med god fart,
men måste här ”vinka” farväl i

en kilometerlång backe. Sedan togo
Larsson och Bergström ledningen,

men de fingo snart släppa den till

nrerrmannen Sörsdal, som löpte med

kolossal kraft.

”bLasse” gjorde dock förtvivlade
ansträngningar att hänga med. men

två km. från mål måste första plat-

sen släppas till Norge. Bergström
hade på hemvägenfallit tillbaka, un-
der det Lövgren gått upp. Även
Maenusson gjorde en god löpning

och arbetde sig stadigt uppåt
sista delen av sträckan.

Mycket folk hade samlats bådeut-
Orr ech inom Stadion, där spännin-

gen givetvis var stor. Men den blev
ej långvarig, ty en minut efter det

första man kommit in, hade vi full-
berdat vår seger, och den vackra

statyetten var därmed vår "til odel
o2 eie”.

Resultat:

1) Kr. Sörsdal, Hen I. F. 37,27;
2) Erik Larsson, I. F. K. Gtb. 37,41;
3) E. Borchgrevink, Tourshaugs I.

gren, I. F. K., Gtb., 38,13; 7) Nils
Bergström, d:o 38,16; 8) Fr. Björn-
sen, Fossekollen, Hönefos, 38,18; 9)
Werner Magnusson, I. F. K. Gtb.

38,28; 21) Josef Holsner, d:o 40,56.

Lag:
1) I FF. K., Göteborg, 2,32,38; 2)

Tourshaugs I. F., Kristiania, 2,35.22.

Lövgren löpte över förväntan och

hushållade med sina krafter på ett

raästerligt sätt. Och tur var det att
banan ej var hundra meterlängre...

ÅA

Otränad och medtrasigt ben käm-
pade sig Holsner in på 21:sta plats.
En vackerprestation, då endast någ-
ra sek. skiljde löparna åt.

&

Prisutdelningen ägde rum på ba-
nan efter loppet. Och vi blevo liv-

pris, höjde vi ett äkta svenskt leve
för Tourshauvgs I. F.

Så

Ett nytt pris skall uppsättas. så
”Tourshaugs terräng” försvinner ej

med denna dyrgrip. Hur det blir

med vårt deltagande är väl dock
svårt att säga. In sak må vi emel-

lertid minnas och det är, att det av

ost nu erövrade priset, icke blott i
Kristiania, utan även inom vår före-

ning, höjt intresset för terränglöp-
ning.

På tisdag efter terrängen har det
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Axel Gustafsson, Erik Söderbomoch
Bert. Johansson.
Dessa sexton ynglingar utförde en

stor bragd genomatt visa sig över-
lägsna Örgrytes — utan tvivel —
bättre tränade lag, och för andra
gängen hemföra vandringspriset.
Tråkigt nog inträffade för Örgryte
en svår malör, i det en av deras man-
nar strejkade. Har man fått förtro-
endet att representera sin förening,

hör ett dylikt förtroende icke non-

chaleras. Plikten mot sin förening
framför allt! Huruvida utgången
utan denna ledsammahändelse blivit
en annan, vill jag här icke uttala
mig om, kanske, kanskeinte.

Vi följa med vår medarbetares bil
på en liten orientering över loppet

cceh konstatera, att vi vid första väx-
lirgen (Barnhuset) ligga som femte

eg. Nils Andersson gjorde dock en
utemordentligt stilig löpning genom
>Stamp- och Friggagatan och kunde
vid Gullbergsbrohemmet avlämna

stafetten som första man. Vårled-
ning varade dock icke mångameter,
i det Oscar Svensson vid passagen
ecnom Olskroken måste släppa Ör-

Sytes energiska Hulthin förbi sig
ett bra stycke. Örgryte kunde sedan
behålla sin återvunna ledning över
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sände” medarbetare, som skriver: F., 37,45; 4) K. Hjerpseth, Ekeberg ligt applåderade, då vi hämtade det
En härlig lördagsmorgon avreste Sportklub, 37,59; 5) J. Gulliksen, eftersträvade priset. När Tours

fem äkta ”Kamrater” till Norge Fagf. Lilleaker, 38,04; 6) Erik Löv- haugslöparna cemottoco sitt andra
cech Tourshaugs terräng, fullt med-

vetna om det ansvar, som vilade på

dem. Resan gick i allo lyckligt och
på eftermiddagen anlände vi till
Kristiania i bästa kondition. Vid
stationen mötte oss ett ”gäng”
Tourshaugspojkar och färden ställ-

des till ”Standard”, vårt gamla
"lokus ” i den staden.
Aftonen tillbringades i lugn och

ro. dock ej utan en viss nervositet.
Morgonen den 14 maj randades,

och efter intagen frukost och ytter-

ligare en stunds vila gåvo vi oss iväg

till Frogner, där starten som vanligt
var förlagd. .

”Magnus” är ju så gott som hem-
ma där och fick snart ordnat ett be-

kvämt rum åt oss. (Det var I. K.

Tjalve, som välvilligt upplät sitt

klubbrum). Tourshaugs styrelse
verkade litet nervös, vilket ju ej var

att undra på ....

Efter den sedvanliga defileringen

ställde vi upp till start. I klass I

deltogo c:a 40 man, därav 4 Jag.
Sin vana trogen satte de norska

”outterne”” upp en vansinnig fart,
ej alls beräknande den långa banan.

Vi togo det mera lugnt, men höllo
oss väl uppe. Över cementgator och
stenhårda vägar gick den första bi-
ten, tills vi voro i Holmenkollens su-

gande backar. Tourshaugs hopp,
Borehgrevink, ledde med god fart,
men måste här ”vinka” farväl i

en kilometerlång backe. Sedan togo
Larsson och Bergström ledningen,

men de fingo snart släppa den till

nrerrmannen Sörsdal, som löpte med

kolossal kraft.

”bLasse” gjorde dock förtvivlade
ansträngningar att hänga med. men

två km. från mål måste första plat-

sen släppas till Norge. Bergström
hade på hemvägenfallit tillbaka, un-
der det Lövgren gått upp. Även
Maenusson gjorde en god löpning

och arbetde sig stadigt uppåt
sista delen av sträckan.

Mycket folk hade samlats bådeut-
Orr ech inom Stadion, där spännin-

gen givetvis var stor. Men den blev
ej långvarig, ty en minut efter det

första man kommit in, hade vi full-
berdat vår seger, och den vackra

statyetten var därmed vår "til odel
o2 eie”.

Resultat:

1) Kr. Sörsdal, Hen I. F. 37,27;
2) Erik Larsson, I. F. K. Gtb. 37,41;
3) E. Borchgrevink, Tourshaugs I.

gren, I. F. K., Gtb., 38,13; 7) Nils
Bergström, d:o 38,16; 8) Fr. Björn-
sen, Fossekollen, Hönefos, 38,18; 9)
Werner Magnusson, I. F. K. Gtb.

38,28; 21) Josef Holsner, d:o 40,56.

Lag:
1) I FF. K., Göteborg, 2,32,38; 2)

Tourshaugs I. F., Kristiania, 2,35.22.

Lövgren löpte över förväntan och

hushållade med sina krafter på ett

raästerligt sätt. Och tur var det att
banan ej var hundra meterlängre...

ÅA

Otränad och medtrasigt ben käm-
pade sig Holsner in på 21:sta plats.
En vackerprestation, då endast någ-
ra sek. skiljde löparna åt.

&

Prisutdelningen ägde rum på ba-
nan efter loppet. Och vi blevo liv-

pris, höjde vi ett äkta svenskt leve
för Tourshauvgs I. F.

Så

Ett nytt pris skall uppsättas. så
”Tourshaugs terräng” försvinner ej

med denna dyrgrip. Hur det blir

med vårt deltagande är väl dock
svårt att säga. In sak må vi emel-

lertid minnas och det är, att det av

ost nu erövrade priset, icke blott i
Kristiania, utan även inom vår före-

ning, höjt intresset för terränglöp-
ning.

På tisdag efter terrängen har det

alltid varit sed att. anordna ett 5,000
meters (ban-) lopp. Så även nu.

Erik Larsson stannade kvar och
vann på 16,10,2, efter att ha lett från
start till mål.

"Göteborg runt" — ännu en stor seger.
Årets tävling om Göteborgstid-

ningens ståtliga vandringspris i sta-
fettlöpningen ”Göteborg Runt” ha-
de emotsetts med kolossalt intresse.
Icke minst från vår egen förening,

som sände femlag i elden, varav tre
lag i huvudtävlingen och två i fot-
bollsspelareklassen. Våra förhop-
ningar om seger hade nästan skrin-
lagts, i och med Tourshaugs inbju-

don till sin terränglöpning samma
dag. Men — efter som tiden skred

fram, förmärktes våra pojkars allt
n:er uppåtgående form och vi lovade
varandra att striden skulle bliva
hård. Och om vi föllo så skulle vi
ia'la ärofullt.
Med den mest brinnande entusi-

esm bedrevs träningen så pass
grundligt, trots den korta tid någon
ordentlig bana fanns disponibel, att
idrottssektionens styrelse blev satt
på ett hårt prov, då laget äntligen
skulle uttagas. Det visade sig vara

många aspiranter på de olika plat-
serna. Helt utan att göra någon o-
rättvisa gick det alltså icke, men som
cndast sexton kunde förunnas äran.
var intet att göra åt saken. De lyck-
liga blevo:

Åke Svensson, Nils Andersson, Os-

car Svensson, Ernst Olsson, Edv.

Persson, Brik Källqvist, Arth. Me-

lander, Erik Holmberg, Arvid Mag-
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bättre tränade lag, och för andra
gängen hemföra vandringspriset.
Tråkigt nog inträffade för Örgryte
en svår malör, i det en av deras man-
nar strejkade. Har man fått förtro-
endet att representera sin förening,

hör ett dylikt förtroende icke non-

chaleras. Plikten mot sin förening
framför allt! Huruvida utgången
utan denna ledsammahändelse blivit
en annan, vill jag här icke uttala
mig om, kanske, kanskeinte.

Vi följa med vår medarbetares bil
på en liten orientering över loppet

cceh konstatera, att vi vid första väx-
lirgen (Barnhuset) ligga som femte

eg. Nils Andersson gjorde dock en
utemordentligt stilig löpning genom
>Stamp- och Friggagatan och kunde
vid Gullbergsbrohemmet avlämna

stafetten som första man. Vårled-
ning varade dock icke mångameter,
i det Oscar Svensson vid passagen
ecnom Olskroken måste släppa Ör-

Sytes energiska Hulthin förbi sig
ett bra stycke. Örgryte kunde sedan
behålla sin återvunna ledning över
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större delen av banan, dock betyd-
ligt inknappad av Melander och
Holmberg.

Först på sträckan genom Annedal
återfick vårt lag téten, men det var
också här Örgrytes man saknades.
och en och samma löpare på så vis
tvangs att löpa två sträckor.” Ro-
sell trummade gladeligen ifrån yt-

terligare några meter genom de svå-
ra Föreningsbackarna, och de övriga
löparna höllo med glans det vunna
försprånget. Vi sprängde målsnöret

som segrare, tolv sekunder före Ön-
gryte. Vårt andra lag placerade sig
på åttonde plats och vårt tredjelag
på trettioförsta, goda placeringari
den hårda konkurrensen.
Våra fotbollsspelare synas icke på

något vidare allvar taga upp en dy-
lik löpning, ty varje år visar det sig
svårigheter att få ihop lagen. Så
även nu. Träningen före tävlingen
nonehaleras alldeles, tråkigt nog,

men resultatet blir ju också däref-
ter.

Fotbollsspelare, ni måste bättra
Edertill ett kommande år!

Prislista:

Huvudtävlingen.

DI. F. -Kamraternas lag I, Tid
46,08; 2) Örgryte I. S., Tid 46,20; 3)
I. K. Vega; 4) I. F. Elvsborg, Borås;
Elvsborgs Reg. I. F. d:o; 6) Udde-
valla I. S.; 7) Landala I. F.; 8) I. F.
Kamraterna, Lag II; 31 I. F. Kam-
raterna, Lag III.

Fobollsspelareklassen.
3) I. F. Kamraternas lag 1; 8) I.

I" Kamraternas lag IT;

Kallprat kring loppet.
Forsberg: Jag såg solen och him-

melens alla stjärnor danså jazz
framför mina ögon, och jag trodde
säkert, att jag skulle stupa.

(Forsberg gick sista man i 3:dje
laget, icke med så värst stor fram-

" En sanning med modifikation. Rätta

förhållandet var, att löparen ifråga upp-

hanns av sin försumlige kamrat (som

kom åkande i bil) mitt i sträckan Linné-

platsen—Föreningsgatan och växlade där

med honom, som sedan fortsatte fram till

växlingsplatsen. Denna växling var f. ö.

i och för sig stridande mot tävlingsregler-

na och tillräcklig anledning till diskvali-
fikation, om en viss klubb proponerat här-
på. Vilket den inte gjorde. Den har vår

högaktning för det.

Red.
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fart.... Men det hejades väldeliga,
när andra-plats-publiken upptäckie
Forsbergs frodiga stofthydda, sve-
pande runt hörnflaggorna).

Xx

Söderbom: De” e” lögn, att Bengts-
son knep in 75 meter på mig, och det
var ju skada att vi inte låg lite” när-
mare varandra.

&

Källqvist: Många har jag tvålat
tili, men här var det omöjligt, jag
måste raka juden. Försprånget var
för stort.

&

Melander: Öisaren körde ohygg-
ligt, men vid Värmlandsgatan tog
han slut, och jag gladdes åt varje
meter jag kunde knappa in på av-
ståndet, men slut blev jag.

+

3

Örgrytes Hulthin fick fullt rätt-
vist priset för bästa individuella
prestation.

1 +

Av våra egna löpte Melander,

Holmberg och Kronberg samt Nils
Andersson med mest förtjänst, Oscar
Svensson med minst, i det han förlo-
rade en hel del, grundat på stopp av
spårvagnar. |

x

Bäst av alla skötte sig dock ord-
ringsmakten, som på ett hedrande
sätt fullgjorde sitt uppdrag att hål-
la banan klar.

R

Detta var andra gången vår före-
ning ställde upp 3 lag i huvudtävlin-
&&n. Priset för största antal lag

tillföll också oss.
Xx

Pekka.

Vårsäsongens internationella matcher.
Den engelska »blockaden» bruten — efter åtta långa år.

Under en längre tid ha ju försök
gjorts på skilda håll att få över nå-
got förstklassigt engelskt lag för att
visa den svenska publiken verkligt
fin fotboll. Men det har om bekant
endast stannat vid — försök. När
därför meddelandet kom, att de av
Göteborgs-Alliansen igågnsatta un-
derhandlingarna krönts med fram
gång, mottogs det med allmän för-
tjusning och intresset för de stun-
dande matcherna var oerhört.

Arsenal F. C.,
vilka inledde raden av svensk-engel-
ska matcher, är den första britiska
fotbollsklubb, som gästat Sverige
sedan krigsutbrottet, 1914. När de i
sina ljusröda, vackra tröjor, beträd-
de Ullevis plan den 14 maj, var det
sålunda. en idrottshistorisk tilldra-
gelse av största vikt och betydelse.
Det första steget var taget till sam-
förstånd och — endräkt.
Som motståndare i sin första

mateh på den svenska jorden hade
de våra egna blåvita pojkar. Inför
rekordpublik (11,206 personer plus
de c:a 800 stafettlöpare, som deltogo
1 ”Göteborg Runt”, men ej togos
med i den officiella räkningen) och
under intensiv spänning tog spelet
sin början. Det blev också en match.
som sent skall glömmas. Andra halv-
lekens spel torde få hänföras till —
om ej rent av kallas — det bästa,

som någonsin visats å denna bana.
Säga vad manvill, men det vilar
deck något säreget över engelsk fot-
boll. Det är metod, mål och mening
i deras spel, och de ha en omväxlan-

de och angenäm blandning av lång-
och kortpassning, som är idealisk.
De våra gjorde en av sina bästa

mateher. Innan Arsenal ännu ha-
de hunnit komma underfund med
vårt lags spelstyrka, överraskade de
både dem och publiken med ett vae-
kert, av Sven Johansson inspelat,

mål. Engelsmännen kvitterade dock
snart och togo ledningen efter en ut-
omordentligt flott hörnspark. 2—1
stod ställningen i halvtid. John
Bulls söner ökade kort efter paus
till 3—1. Vid denna tidpunkt pres-
terade båda lagen sitt bästa spel,
och det mål Baldwin Johansson nu
med ett briljant skott satte in, bi-
drog ytterligare till att höja humö-
ret hos våra pojkar, av vilka sär-
skilt Lund och Henning Svensson
spelade överdådigt. Något utjäm-
nande mål fingo vi ej, utan med 3—2
4 engelsk favör slöt matchen — ett
vederlag så hedersamt som möjligt.
Samtidigt med att vi konstatera det-
ta, böra vi dock ha nog självkritik
att förstå. det vi på långt när ej äro
jämbördiga med dessa fotbollens

läromästare. Resultatet i denna
match får sålunda ej förvilla vårt
sunda omdöme, eller driva oss till

större delen av banan, dock betyd-
ligt inknappad av Melander och
Holmberg.

Först på sträckan genom Annedal
återfick vårt lag téten, men det var
också här Örgrytes man saknades.
och en och samma löpare på så vis
tvangs att löpa två sträckor.” Ro-
sell trummade gladeligen ifrån yt-

terligare några meter genom de svå-
ra Föreningsbackarna, och de övriga
löparna höllo med glans det vunna
försprånget. Vi sprängde målsnöret

som segrare, tolv sekunder före Ön-
gryte. Vårt andra lag placerade sig
på åttonde plats och vårt tredjelag
på trettioförsta, goda placeringari
den hårda konkurrensen.
Våra fotbollsspelare synas icke på

något vidare allvar taga upp en dy-
lik löpning, ty varje år visar det sig
svårigheter att få ihop lagen. Så
även nu. Träningen före tävlingen
nonehaleras alldeles, tråkigt nog,

men resultatet blir ju också däref-
ter.

Fotbollsspelare, ni måste bättra
Edertill ett kommande år!

Prislista:

Huvudtävlingen.

DI. F. -Kamraternas lag I, Tid
46,08; 2) Örgryte I. S., Tid 46,20; 3)
I. K. Vega; 4) I. F. Elvsborg, Borås;
Elvsborgs Reg. I. F. d:o; 6) Udde-
valla I. S.; 7) Landala I. F.; 8) I. F.
Kamraterna, Lag II; 31 I. F. Kam-
raterna, Lag III.

Fobollsspelareklassen.
3) I. F. Kamraternas lag 1; 8) I.

I" Kamraternas lag IT;

Kallprat kring loppet.
Forsberg: Jag såg solen och him-

melens alla stjärnor danså jazz
framför mina ögon, och jag trodde
säkert, att jag skulle stupa.

(Forsberg gick sista man i 3:dje
laget, icke med så värst stor fram-

" En sanning med modifikation. Rätta

förhållandet var, att löparen ifråga upp-

hanns av sin försumlige kamrat (som

kom åkande i bil) mitt i sträckan Linné-

platsen—Föreningsgatan och växlade där

med honom, som sedan fortsatte fram till

växlingsplatsen. Denna växling var f. ö.

i och för sig stridande mot tävlingsregler-

na och tillräcklig anledning till diskvali-
fikation, om en viss klubb proponerat här-
på. Vilket den inte gjorde. Den har vår

högaktning för det.

Red.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

fart.... Men det hejades väldeliga,
när andra-plats-publiken upptäckie
Forsbergs frodiga stofthydda, sve-
pande runt hörnflaggorna).

Xx

Söderbom: De” e” lögn, att Bengts-
son knep in 75 meter på mig, och det
var ju skada att vi inte låg lite” när-
mare varandra.

&

Källqvist: Många har jag tvålat
tili, men här var det omöjligt, jag
måste raka juden. Försprånget var
för stort.

&

Melander: Öisaren körde ohygg-
ligt, men vid Värmlandsgatan tog
han slut, och jag gladdes åt varje
meter jag kunde knappa in på av-
ståndet, men slut blev jag.

+

3

Örgrytes Hulthin fick fullt rätt-
vist priset för bästa individuella
prestation.

1 +

Av våra egna löpte Melander,

Holmberg och Kronberg samt Nils
Andersson med mest förtjänst, Oscar
Svensson med minst, i det han förlo-
rade en hel del, grundat på stopp av
spårvagnar. |

x

Bäst av alla skötte sig dock ord-
ringsmakten, som på ett hedrande
sätt fullgjorde sitt uppdrag att hål-
la banan klar.

R

Detta var andra gången vår före-
ning ställde upp 3 lag i huvudtävlin-
&&n. Priset för största antal lag

tillföll också oss.
Xx

Pekka.

Vårsäsongens internationella matcher.
Den engelska »blockaden» bruten — efter åtta långa år.

Under en längre tid ha ju försök
gjorts på skilda håll att få över nå-
got förstklassigt engelskt lag för att
visa den svenska publiken verkligt
fin fotboll. Men det har om bekant
endast stannat vid — försök. När
därför meddelandet kom, att de av
Göteborgs-Alliansen igågnsatta un-
derhandlingarna krönts med fram
gång, mottogs det med allmän för-
tjusning och intresset för de stun-
dande matcherna var oerhört.

Arsenal F. C.,
vilka inledde raden av svensk-engel-
ska matcher, är den första britiska
fotbollsklubb, som gästat Sverige
sedan krigsutbrottet, 1914. När de i
sina ljusröda, vackra tröjor, beträd-
de Ullevis plan den 14 maj, var det
sålunda. en idrottshistorisk tilldra-
gelse av största vikt och betydelse.
Det första steget var taget till sam-
förstånd och — endräkt.
Som motståndare i sin första

mateh på den svenska jorden hade
de våra egna blåvita pojkar. Inför
rekordpublik (11,206 personer plus
de c:a 800 stafettlöpare, som deltogo
1 ”Göteborg Runt”, men ej togos
med i den officiella räkningen) och
under intensiv spänning tog spelet
sin början. Det blev också en match.
som sent skall glömmas. Andra halv-
lekens spel torde få hänföras till —
om ej rent av kallas — det bästa,

som någonsin visats å denna bana.
Säga vad manvill, men det vilar
deck något säreget över engelsk fot-
boll. Det är metod, mål och mening
i deras spel, och de ha en omväxlan-

de och angenäm blandning av lång-
och kortpassning, som är idealisk.
De våra gjorde en av sina bästa

mateher. Innan Arsenal ännu ha-
de hunnit komma underfund med
vårt lags spelstyrka, överraskade de
både dem och publiken med ett vae-
kert, av Sven Johansson inspelat,

mål. Engelsmännen kvitterade dock
snart och togo ledningen efter en ut-
omordentligt flott hörnspark. 2—1
stod ställningen i halvtid. John
Bulls söner ökade kort efter paus
till 3—1. Vid denna tidpunkt pres-
terade båda lagen sitt bästa spel,
och det mål Baldwin Johansson nu
med ett briljant skott satte in, bi-
drog ytterligare till att höja humö-
ret hos våra pojkar, av vilka sär-
skilt Lund och Henning Svensson
spelade överdådigt. Något utjäm-
nande mål fingo vi ej, utan med 3—2
4 engelsk favör slöt matchen — ett
vederlag så hedersamt som möjligt.
Samtidigt med att vi konstatera det-
ta, böra vi dock ha nog självkritik
att förstå. det vi på långt när ej äro
jämbördiga med dessa fotbollens

läromästare. Resultatet i denna
match får sålunda ej förvilla vårt
sunda omdöme, eller driva oss till

större delen av banan, dock betyd-
ligt inknappad av Melander och
Holmberg.

Först på sträckan genom Annedal
återfick vårt lag téten, men det var
också här Örgrytes man saknades.
och en och samma löpare på så vis
tvangs att löpa två sträckor.” Ro-
sell trummade gladeligen ifrån yt-

terligare några meter genom de svå-
ra Föreningsbackarna, och de övriga
löparna höllo med glans det vunna
försprånget. Vi sprängde målsnöret

som segrare, tolv sekunder före Ön-
gryte. Vårt andra lag placerade sig
på åttonde plats och vårt tredjelag
på trettioförsta, goda placeringari
den hårda konkurrensen.
Våra fotbollsspelare synas icke på

något vidare allvar taga upp en dy-
lik löpning, ty varje år visar det sig
svårigheter att få ihop lagen. Så
även nu. Träningen före tävlingen
nonehaleras alldeles, tråkigt nog,

men resultatet blir ju också däref-
ter.

Fotbollsspelare, ni måste bättra
Edertill ett kommande år!

Prislista:

Huvudtävlingen.

DI. F. -Kamraternas lag I, Tid
46,08; 2) Örgryte I. S., Tid 46,20; 3)
I. K. Vega; 4) I. F. Elvsborg, Borås;
Elvsborgs Reg. I. F. d:o; 6) Udde-
valla I. S.; 7) Landala I. F.; 8) I. F.
Kamraterna, Lag II; 31 I. F. Kam-
raterna, Lag III.

Fobollsspelareklassen.
3) I. F. Kamraternas lag 1; 8) I.

I" Kamraternas lag IT;

Kallprat kring loppet.
Forsberg: Jag såg solen och him-

melens alla stjärnor danså jazz
framför mina ögon, och jag trodde
säkert, att jag skulle stupa.

(Forsberg gick sista man i 3:dje
laget, icke med så värst stor fram-

" En sanning med modifikation. Rätta

förhållandet var, att löparen ifråga upp-

hanns av sin försumlige kamrat (som

kom åkande i bil) mitt i sträckan Linné-

platsen—Föreningsgatan och växlade där

med honom, som sedan fortsatte fram till

växlingsplatsen. Denna växling var f. ö.

i och för sig stridande mot tävlingsregler-

na och tillräcklig anledning till diskvali-
fikation, om en viss klubb proponerat här-
på. Vilket den inte gjorde. Den har vår

högaktning för det.

Red.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

fart.... Men det hejades väldeliga,
när andra-plats-publiken upptäckie
Forsbergs frodiga stofthydda, sve-
pande runt hörnflaggorna).

Xx

Söderbom: De” e” lögn, att Bengts-
son knep in 75 meter på mig, och det
var ju skada att vi inte låg lite” när-
mare varandra.

&

Källqvist: Många har jag tvålat
tili, men här var det omöjligt, jag
måste raka juden. Försprånget var
för stort.

&

Melander: Öisaren körde ohygg-
ligt, men vid Värmlandsgatan tog
han slut, och jag gladdes åt varje
meter jag kunde knappa in på av-
ståndet, men slut blev jag.

+

3

Örgrytes Hulthin fick fullt rätt-
vist priset för bästa individuella
prestation.

1 +

Av våra egna löpte Melander,

Holmberg och Kronberg samt Nils
Andersson med mest förtjänst, Oscar
Svensson med minst, i det han förlo-
rade en hel del, grundat på stopp av
spårvagnar. |

x

Bäst av alla skötte sig dock ord-
ringsmakten, som på ett hedrande
sätt fullgjorde sitt uppdrag att hål-
la banan klar.

R

Detta var andra gången vår före-
ning ställde upp 3 lag i huvudtävlin-
&&n. Priset för största antal lag

tillföll också oss.
Xx

Pekka.

Vårsäsongens internationella matcher.
Den engelska »blockaden» bruten — efter åtta långa år.

Under en längre tid ha ju försök
gjorts på skilda håll att få över nå-
got förstklassigt engelskt lag för att
visa den svenska publiken verkligt
fin fotboll. Men det har om bekant
endast stannat vid — försök. När
därför meddelandet kom, att de av
Göteborgs-Alliansen igågnsatta un-
derhandlingarna krönts med fram
gång, mottogs det med allmän för-
tjusning och intresset för de stun-
dande matcherna var oerhört.

Arsenal F. C.,
vilka inledde raden av svensk-engel-
ska matcher, är den första britiska
fotbollsklubb, som gästat Sverige
sedan krigsutbrottet, 1914. När de i
sina ljusröda, vackra tröjor, beträd-
de Ullevis plan den 14 maj, var det
sålunda. en idrottshistorisk tilldra-
gelse av största vikt och betydelse.
Det första steget var taget till sam-
förstånd och — endräkt.
Som motståndare i sin första

mateh på den svenska jorden hade
de våra egna blåvita pojkar. Inför
rekordpublik (11,206 personer plus
de c:a 800 stafettlöpare, som deltogo
1 ”Göteborg Runt”, men ej togos
med i den officiella räkningen) och
under intensiv spänning tog spelet
sin början. Det blev också en match.
som sent skall glömmas. Andra halv-
lekens spel torde få hänföras till —
om ej rent av kallas — det bästa,

som någonsin visats å denna bana.
Säga vad manvill, men det vilar
deck något säreget över engelsk fot-
boll. Det är metod, mål och mening
i deras spel, och de ha en omväxlan-

de och angenäm blandning av lång-
och kortpassning, som är idealisk.
De våra gjorde en av sina bästa

mateher. Innan Arsenal ännu ha-
de hunnit komma underfund med
vårt lags spelstyrka, överraskade de
både dem och publiken med ett vae-
kert, av Sven Johansson inspelat,

mål. Engelsmännen kvitterade dock
snart och togo ledningen efter en ut-
omordentligt flott hörnspark. 2—1
stod ställningen i halvtid. John
Bulls söner ökade kort efter paus
till 3—1. Vid denna tidpunkt pres-
terade båda lagen sitt bästa spel,
och det mål Baldwin Johansson nu
med ett briljant skott satte in, bi-
drog ytterligare till att höja humö-
ret hos våra pojkar, av vilka sär-
skilt Lund och Henning Svensson
spelade överdådigt. Något utjäm-
nande mål fingo vi ej, utan med 3—2
4 engelsk favör slöt matchen — ett
vederlag så hedersamt som möjligt.
Samtidigt med att vi konstatera det-
ta, böra vi dock ha nog självkritik
att förstå. det vi på långt när ej äro
jämbördiga med dessa fotbollens

läromästare. Resultatet i denna
match får sålunda ej förvilla vårt
sunda omdöme, eller driva oss till

större delen av banan, dock betyd-
ligt inknappad av Melander och
Holmberg.

Först på sträckan genom Annedal
återfick vårt lag téten, men det var
också här Örgrytes man saknades.
och en och samma löpare på så vis
tvangs att löpa två sträckor.” Ro-
sell trummade gladeligen ifrån yt-

terligare några meter genom de svå-
ra Föreningsbackarna, och de övriga
löparna höllo med glans det vunna
försprånget. Vi sprängde målsnöret

som segrare, tolv sekunder före Ön-
gryte. Vårt andra lag placerade sig
på åttonde plats och vårt tredjelag
på trettioförsta, goda placeringari
den hårda konkurrensen.
Våra fotbollsspelare synas icke på

något vidare allvar taga upp en dy-
lik löpning, ty varje år visar det sig
svårigheter att få ihop lagen. Så
även nu. Träningen före tävlingen
nonehaleras alldeles, tråkigt nog,

men resultatet blir ju också däref-
ter.

Fotbollsspelare, ni måste bättra
Edertill ett kommande år!

Prislista:

Huvudtävlingen.

DI. F. -Kamraternas lag I, Tid
46,08; 2) Örgryte I. S., Tid 46,20; 3)
I. K. Vega; 4) I. F. Elvsborg, Borås;
Elvsborgs Reg. I. F. d:o; 6) Udde-
valla I. S.; 7) Landala I. F.; 8) I. F.
Kamraterna, Lag II; 31 I. F. Kam-
raterna, Lag III.

Fobollsspelareklassen.
3) I. F. Kamraternas lag 1; 8) I.

I" Kamraternas lag IT;

Kallprat kring loppet.
Forsberg: Jag såg solen och him-

melens alla stjärnor danså jazz
framför mina ögon, och jag trodde
säkert, att jag skulle stupa.

(Forsberg gick sista man i 3:dje
laget, icke med så värst stor fram-

" En sanning med modifikation. Rätta

förhållandet var, att löparen ifråga upp-

hanns av sin försumlige kamrat (som

kom åkande i bil) mitt i sträckan Linné-

platsen—Föreningsgatan och växlade där

med honom, som sedan fortsatte fram till

växlingsplatsen. Denna växling var f. ö.

i och för sig stridande mot tävlingsregler-

na och tillräcklig anledning till diskvali-
fikation, om en viss klubb proponerat här-
på. Vilket den inte gjorde. Den har vår

högaktning för det.

Red.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

fart.... Men det hejades väldeliga,
när andra-plats-publiken upptäckie
Forsbergs frodiga stofthydda, sve-
pande runt hörnflaggorna).

Xx

Söderbom: De” e” lögn, att Bengts-
son knep in 75 meter på mig, och det
var ju skada att vi inte låg lite” när-
mare varandra.

&

Källqvist: Många har jag tvålat
tili, men här var det omöjligt, jag
måste raka juden. Försprånget var
för stort.

&

Melander: Öisaren körde ohygg-
ligt, men vid Värmlandsgatan tog
han slut, och jag gladdes åt varje
meter jag kunde knappa in på av-
ståndet, men slut blev jag.

+

3

Örgrytes Hulthin fick fullt rätt-
vist priset för bästa individuella
prestation.

1 +

Av våra egna löpte Melander,

Holmberg och Kronberg samt Nils
Andersson med mest förtjänst, Oscar
Svensson med minst, i det han förlo-
rade en hel del, grundat på stopp av
spårvagnar. |

x

Bäst av alla skötte sig dock ord-
ringsmakten, som på ett hedrande
sätt fullgjorde sitt uppdrag att hål-
la banan klar.

R

Detta var andra gången vår före-
ning ställde upp 3 lag i huvudtävlin-
&&n. Priset för största antal lag

tillföll också oss.
Xx

Pekka.

Vårsäsongens internationella matcher.
Den engelska »blockaden» bruten — efter åtta långa år.

Under en längre tid ha ju försök
gjorts på skilda håll att få över nå-
got förstklassigt engelskt lag för att
visa den svenska publiken verkligt
fin fotboll. Men det har om bekant
endast stannat vid — försök. När
därför meddelandet kom, att de av
Göteborgs-Alliansen igågnsatta un-
derhandlingarna krönts med fram
gång, mottogs det med allmän för-
tjusning och intresset för de stun-
dande matcherna var oerhört.

Arsenal F. C.,
vilka inledde raden av svensk-engel-
ska matcher, är den första britiska
fotbollsklubb, som gästat Sverige
sedan krigsutbrottet, 1914. När de i
sina ljusröda, vackra tröjor, beträd-
de Ullevis plan den 14 maj, var det
sålunda. en idrottshistorisk tilldra-
gelse av största vikt och betydelse.
Det första steget var taget till sam-
förstånd och — endräkt.
Som motståndare i sin första

mateh på den svenska jorden hade
de våra egna blåvita pojkar. Inför
rekordpublik (11,206 personer plus
de c:a 800 stafettlöpare, som deltogo
1 ”Göteborg Runt”, men ej togos
med i den officiella räkningen) och
under intensiv spänning tog spelet
sin början. Det blev också en match.
som sent skall glömmas. Andra halv-
lekens spel torde få hänföras till —
om ej rent av kallas — det bästa,

som någonsin visats å denna bana.
Säga vad manvill, men det vilar
deck något säreget över engelsk fot-
boll. Det är metod, mål och mening
i deras spel, och de ha en omväxlan-

de och angenäm blandning av lång-
och kortpassning, som är idealisk.
De våra gjorde en av sina bästa

mateher. Innan Arsenal ännu ha-
de hunnit komma underfund med
vårt lags spelstyrka, överraskade de
både dem och publiken med ett vae-
kert, av Sven Johansson inspelat,

mål. Engelsmännen kvitterade dock
snart och togo ledningen efter en ut-
omordentligt flott hörnspark. 2—1
stod ställningen i halvtid. John
Bulls söner ökade kort efter paus
till 3—1. Vid denna tidpunkt pres-
terade båda lagen sitt bästa spel,
och det mål Baldwin Johansson nu
med ett briljant skott satte in, bi-
drog ytterligare till att höja humö-
ret hos våra pojkar, av vilka sär-
skilt Lund och Henning Svensson
spelade överdådigt. Något utjäm-
nande mål fingo vi ej, utan med 3—2
4 engelsk favör slöt matchen — ett
vederlag så hedersamt som möjligt.
Samtidigt med att vi konstatera det-
ta, böra vi dock ha nog självkritik
att förstå. det vi på långt när ej äro
jämbördiga med dessa fotbollens

läromästare. Resultatet i denna
match får sålunda ej förvilla vårt
sunda omdöme, eller driva oss till

större delen av banan, dock betyd-
ligt inknappad av Melander och
Holmberg.

Först på sträckan genom Annedal
återfick vårt lag téten, men det var
också här Örgrytes man saknades.
och en och samma löpare på så vis
tvangs att löpa två sträckor.” Ro-
sell trummade gladeligen ifrån yt-

terligare några meter genom de svå-
ra Föreningsbackarna, och de övriga
löparna höllo med glans det vunna
försprånget. Vi sprängde målsnöret

som segrare, tolv sekunder före Ön-
gryte. Vårt andra lag placerade sig
på åttonde plats och vårt tredjelag
på trettioförsta, goda placeringari
den hårda konkurrensen.
Våra fotbollsspelare synas icke på

något vidare allvar taga upp en dy-
lik löpning, ty varje år visar det sig
svårigheter att få ihop lagen. Så
även nu. Träningen före tävlingen
nonehaleras alldeles, tråkigt nog,

men resultatet blir ju också däref-
ter.

Fotbollsspelare, ni måste bättra
Edertill ett kommande år!

Prislista:

Huvudtävlingen.

DI. F. -Kamraternas lag I, Tid
46,08; 2) Örgryte I. S., Tid 46,20; 3)
I. K. Vega; 4) I. F. Elvsborg, Borås;
Elvsborgs Reg. I. F. d:o; 6) Udde-
valla I. S.; 7) Landala I. F.; 8) I. F.
Kamraterna, Lag II; 31 I. F. Kam-
raterna, Lag III.

Fobollsspelareklassen.
3) I. F. Kamraternas lag 1; 8) I.

I" Kamraternas lag IT;

Kallprat kring loppet.
Forsberg: Jag såg solen och him-

melens alla stjärnor danså jazz
framför mina ögon, och jag trodde
säkert, att jag skulle stupa.

(Forsberg gick sista man i 3:dje
laget, icke med så värst stor fram-

" En sanning med modifikation. Rätta

förhållandet var, att löparen ifråga upp-

hanns av sin försumlige kamrat (som

kom åkande i bil) mitt i sträckan Linné-

platsen—Föreningsgatan och växlade där

med honom, som sedan fortsatte fram till

växlingsplatsen. Denna växling var f. ö.

i och för sig stridande mot tävlingsregler-

na och tillräcklig anledning till diskvali-
fikation, om en viss klubb proponerat här-
på. Vilket den inte gjorde. Den har vår

högaktning för det.

Red.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

fart.... Men det hejades väldeliga,
när andra-plats-publiken upptäckie
Forsbergs frodiga stofthydda, sve-
pande runt hörnflaggorna).

Xx

Söderbom: De” e” lögn, att Bengts-
son knep in 75 meter på mig, och det
var ju skada att vi inte låg lite” när-
mare varandra.

&

Källqvist: Många har jag tvålat
tili, men här var det omöjligt, jag
måste raka juden. Försprånget var
för stort.

&

Melander: Öisaren körde ohygg-
ligt, men vid Värmlandsgatan tog
han slut, och jag gladdes åt varje
meter jag kunde knappa in på av-
ståndet, men slut blev jag.

+

3

Örgrytes Hulthin fick fullt rätt-
vist priset för bästa individuella
prestation.

1 +

Av våra egna löpte Melander,

Holmberg och Kronberg samt Nils
Andersson med mest förtjänst, Oscar
Svensson med minst, i det han förlo-
rade en hel del, grundat på stopp av
spårvagnar. |

x

Bäst av alla skötte sig dock ord-
ringsmakten, som på ett hedrande
sätt fullgjorde sitt uppdrag att hål-
la banan klar.

R

Detta var andra gången vår före-
ning ställde upp 3 lag i huvudtävlin-
&&n. Priset för största antal lag

tillföll också oss.
Xx

Pekka.

Vårsäsongens internationella matcher.
Den engelska »blockaden» bruten — efter åtta långa år.

Under en längre tid ha ju försök
gjorts på skilda håll att få över nå-
got förstklassigt engelskt lag för att
visa den svenska publiken verkligt
fin fotboll. Men det har om bekant
endast stannat vid — försök. När
därför meddelandet kom, att de av
Göteborgs-Alliansen igågnsatta un-
derhandlingarna krönts med fram
gång, mottogs det med allmän för-
tjusning och intresset för de stun-
dande matcherna var oerhört.

Arsenal F. C.,
vilka inledde raden av svensk-engel-
ska matcher, är den första britiska
fotbollsklubb, som gästat Sverige
sedan krigsutbrottet, 1914. När de i
sina ljusröda, vackra tröjor, beträd-
de Ullevis plan den 14 maj, var det
sålunda. en idrottshistorisk tilldra-
gelse av största vikt och betydelse.
Det första steget var taget till sam-
förstånd och — endräkt.
Som motståndare i sin första

mateh på den svenska jorden hade
de våra egna blåvita pojkar. Inför
rekordpublik (11,206 personer plus
de c:a 800 stafettlöpare, som deltogo
1 ”Göteborg Runt”, men ej togos
med i den officiella räkningen) och
under intensiv spänning tog spelet
sin början. Det blev också en match.
som sent skall glömmas. Andra halv-
lekens spel torde få hänföras till —
om ej rent av kallas — det bästa,

som någonsin visats å denna bana.
Säga vad manvill, men det vilar
deck något säreget över engelsk fot-
boll. Det är metod, mål och mening
i deras spel, och de ha en omväxlan-

de och angenäm blandning av lång-
och kortpassning, som är idealisk.
De våra gjorde en av sina bästa

mateher. Innan Arsenal ännu ha-
de hunnit komma underfund med
vårt lags spelstyrka, överraskade de
både dem och publiken med ett vae-
kert, av Sven Johansson inspelat,

mål. Engelsmännen kvitterade dock
snart och togo ledningen efter en ut-
omordentligt flott hörnspark. 2—1
stod ställningen i halvtid. John
Bulls söner ökade kort efter paus
till 3—1. Vid denna tidpunkt pres-
terade båda lagen sitt bästa spel,
och det mål Baldwin Johansson nu
med ett briljant skott satte in, bi-
drog ytterligare till att höja humö-
ret hos våra pojkar, av vilka sär-
skilt Lund och Henning Svensson
spelade överdådigt. Något utjäm-
nande mål fingo vi ej, utan med 3—2
4 engelsk favör slöt matchen — ett
vederlag så hedersamt som möjligt.
Samtidigt med att vi konstatera det-
ta, böra vi dock ha nog självkritik
att förstå. det vi på långt när ej äro
jämbördiga med dessa fotbollens

läromästare. Resultatet i denna
match får sålunda ej förvilla vårt
sunda omdöme, eller driva oss till

större delen av banan, dock betyd-
ligt inknappad av Melander och
Holmberg.

Först på sträckan genom Annedal
återfick vårt lag téten, men det var
också här Örgrytes man saknades.
och en och samma löpare på så vis
tvangs att löpa två sträckor.” Ro-
sell trummade gladeligen ifrån yt-

terligare några meter genom de svå-
ra Föreningsbackarna, och de övriga
löparna höllo med glans det vunna
försprånget. Vi sprängde målsnöret

som segrare, tolv sekunder före Ön-
gryte. Vårt andra lag placerade sig
på åttonde plats och vårt tredjelag
på trettioförsta, goda placeringari
den hårda konkurrensen.
Våra fotbollsspelare synas icke på

något vidare allvar taga upp en dy-
lik löpning, ty varje år visar det sig
svårigheter att få ihop lagen. Så
även nu. Träningen före tävlingen
nonehaleras alldeles, tråkigt nog,

men resultatet blir ju också däref-
ter.

Fotbollsspelare, ni måste bättra
Edertill ett kommande år!

Prislista:

Huvudtävlingen.

DI. F. -Kamraternas lag I, Tid
46,08; 2) Örgryte I. S., Tid 46,20; 3)
I. K. Vega; 4) I. F. Elvsborg, Borås;
Elvsborgs Reg. I. F. d:o; 6) Udde-
valla I. S.; 7) Landala I. F.; 8) I. F.
Kamraterna, Lag II; 31 I. F. Kam-
raterna, Lag III.

Fobollsspelareklassen.
3) I. F. Kamraternas lag 1; 8) I.

I" Kamraternas lag IT;

Kallprat kring loppet.
Forsberg: Jag såg solen och him-

melens alla stjärnor danså jazz
framför mina ögon, och jag trodde
säkert, att jag skulle stupa.

(Forsberg gick sista man i 3:dje
laget, icke med så värst stor fram-

" En sanning med modifikation. Rätta

förhållandet var, att löparen ifråga upp-

hanns av sin försumlige kamrat (som

kom åkande i bil) mitt i sträckan Linné-

platsen—Föreningsgatan och växlade där

med honom, som sedan fortsatte fram till

växlingsplatsen. Denna växling var f. ö.

i och för sig stridande mot tävlingsregler-

na och tillräcklig anledning till diskvali-
fikation, om en viss klubb proponerat här-
på. Vilket den inte gjorde. Den har vår

högaktning för det.

Red.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

fart.... Men det hejades väldeliga,
när andra-plats-publiken upptäckie
Forsbergs frodiga stofthydda, sve-
pande runt hörnflaggorna).

Xx

Söderbom: De” e” lögn, att Bengts-
son knep in 75 meter på mig, och det
var ju skada att vi inte låg lite” när-
mare varandra.

&

Källqvist: Många har jag tvålat
tili, men här var det omöjligt, jag
måste raka juden. Försprånget var
för stort.

&

Melander: Öisaren körde ohygg-
ligt, men vid Värmlandsgatan tog
han slut, och jag gladdes åt varje
meter jag kunde knappa in på av-
ståndet, men slut blev jag.

+

3

Örgrytes Hulthin fick fullt rätt-
vist priset för bästa individuella
prestation.

1 +

Av våra egna löpte Melander,

Holmberg och Kronberg samt Nils
Andersson med mest förtjänst, Oscar
Svensson med minst, i det han förlo-
rade en hel del, grundat på stopp av
spårvagnar. |

x

Bäst av alla skötte sig dock ord-
ringsmakten, som på ett hedrande
sätt fullgjorde sitt uppdrag att hål-
la banan klar.

R

Detta var andra gången vår före-
ning ställde upp 3 lag i huvudtävlin-
&&n. Priset för största antal lag

tillföll också oss.
Xx

Pekka.

Vårsäsongens internationella matcher.
Den engelska »blockaden» bruten — efter åtta långa år.

Under en längre tid ha ju försök
gjorts på skilda håll att få över nå-
got förstklassigt engelskt lag för att
visa den svenska publiken verkligt
fin fotboll. Men det har om bekant
endast stannat vid — försök. När
därför meddelandet kom, att de av
Göteborgs-Alliansen igågnsatta un-
derhandlingarna krönts med fram
gång, mottogs det med allmän för-
tjusning och intresset för de stun-
dande matcherna var oerhört.

Arsenal F. C.,
vilka inledde raden av svensk-engel-
ska matcher, är den första britiska
fotbollsklubb, som gästat Sverige
sedan krigsutbrottet, 1914. När de i
sina ljusröda, vackra tröjor, beträd-
de Ullevis plan den 14 maj, var det
sålunda. en idrottshistorisk tilldra-
gelse av största vikt och betydelse.
Det första steget var taget till sam-
förstånd och — endräkt.
Som motståndare i sin första

mateh på den svenska jorden hade
de våra egna blåvita pojkar. Inför
rekordpublik (11,206 personer plus
de c:a 800 stafettlöpare, som deltogo
1 ”Göteborg Runt”, men ej togos
med i den officiella räkningen) och
under intensiv spänning tog spelet
sin början. Det blev också en match.
som sent skall glömmas. Andra halv-
lekens spel torde få hänföras till —
om ej rent av kallas — det bästa,

som någonsin visats å denna bana.
Säga vad manvill, men det vilar
deck något säreget över engelsk fot-
boll. Det är metod, mål och mening
i deras spel, och de ha en omväxlan-

de och angenäm blandning av lång-
och kortpassning, som är idealisk.
De våra gjorde en av sina bästa

mateher. Innan Arsenal ännu ha-
de hunnit komma underfund med
vårt lags spelstyrka, överraskade de
både dem och publiken med ett vae-
kert, av Sven Johansson inspelat,

mål. Engelsmännen kvitterade dock
snart och togo ledningen efter en ut-
omordentligt flott hörnspark. 2—1
stod ställningen i halvtid. John
Bulls söner ökade kort efter paus
till 3—1. Vid denna tidpunkt pres-
terade båda lagen sitt bästa spel,
och det mål Baldwin Johansson nu
med ett briljant skott satte in, bi-
drog ytterligare till att höja humö-
ret hos våra pojkar, av vilka sär-
skilt Lund och Henning Svensson
spelade överdådigt. Något utjäm-
nande mål fingo vi ej, utan med 3—2
4 engelsk favör slöt matchen — ett
vederlag så hedersamt som möjligt.
Samtidigt med att vi konstatera det-
ta, böra vi dock ha nog självkritik
att förstå. det vi på långt när ej äro
jämbördiga med dessa fotbollens

läromästare. Resultatet i denna
match får sålunda ej förvilla vårt
sunda omdöme, eller driva oss till

större delen av banan, dock betyd-
ligt inknappad av Melander och
Holmberg.

Först på sträckan genom Annedal
återfick vårt lag téten, men det var
också här Örgrytes man saknades.
och en och samma löpare på så vis
tvangs att löpa två sträckor.” Ro-
sell trummade gladeligen ifrån yt-

terligare några meter genom de svå-
ra Föreningsbackarna, och de övriga
löparna höllo med glans det vunna
försprånget. Vi sprängde målsnöret

som segrare, tolv sekunder före Ön-
gryte. Vårt andra lag placerade sig
på åttonde plats och vårt tredjelag
på trettioförsta, goda placeringari
den hårda konkurrensen.
Våra fotbollsspelare synas icke på

något vidare allvar taga upp en dy-
lik löpning, ty varje år visar det sig
svårigheter att få ihop lagen. Så
även nu. Träningen före tävlingen
nonehaleras alldeles, tråkigt nog,

men resultatet blir ju också däref-
ter.

Fotbollsspelare, ni måste bättra
Edertill ett kommande år!

Prislista:

Huvudtävlingen.

DI. F. -Kamraternas lag I, Tid
46,08; 2) Örgryte I. S., Tid 46,20; 3)
I. K. Vega; 4) I. F. Elvsborg, Borås;
Elvsborgs Reg. I. F. d:o; 6) Udde-
valla I. S.; 7) Landala I. F.; 8) I. F.
Kamraterna, Lag II; 31 I. F. Kam-
raterna, Lag III.

Fobollsspelareklassen.
3) I. F. Kamraternas lag 1; 8) I.

I" Kamraternas lag IT;

Kallprat kring loppet.
Forsberg: Jag såg solen och him-

melens alla stjärnor danså jazz
framför mina ögon, och jag trodde
säkert, att jag skulle stupa.

(Forsberg gick sista man i 3:dje
laget, icke med så värst stor fram-

" En sanning med modifikation. Rätta

förhållandet var, att löparen ifråga upp-

hanns av sin försumlige kamrat (som

kom åkande i bil) mitt i sträckan Linné-

platsen—Föreningsgatan och växlade där

med honom, som sedan fortsatte fram till

växlingsplatsen. Denna växling var f. ö.

i och för sig stridande mot tävlingsregler-

na och tillräcklig anledning till diskvali-
fikation, om en viss klubb proponerat här-
på. Vilket den inte gjorde. Den har vår

högaktning för det.

Red.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

fart.... Men det hejades väldeliga,
när andra-plats-publiken upptäckie
Forsbergs frodiga stofthydda, sve-
pande runt hörnflaggorna).

Xx

Söderbom: De” e” lögn, att Bengts-
son knep in 75 meter på mig, och det
var ju skada att vi inte låg lite” när-
mare varandra.

&

Källqvist: Många har jag tvålat
tili, men här var det omöjligt, jag
måste raka juden. Försprånget var
för stort.

&

Melander: Öisaren körde ohygg-
ligt, men vid Värmlandsgatan tog
han slut, och jag gladdes åt varje
meter jag kunde knappa in på av-
ståndet, men slut blev jag.

+

3

Örgrytes Hulthin fick fullt rätt-
vist priset för bästa individuella
prestation.

1 +

Av våra egna löpte Melander,

Holmberg och Kronberg samt Nils
Andersson med mest förtjänst, Oscar
Svensson med minst, i det han förlo-
rade en hel del, grundat på stopp av
spårvagnar. |

x

Bäst av alla skötte sig dock ord-
ringsmakten, som på ett hedrande
sätt fullgjorde sitt uppdrag att hål-
la banan klar.

R

Detta var andra gången vår före-
ning ställde upp 3 lag i huvudtävlin-
&&n. Priset för största antal lag

tillföll också oss.
Xx

Pekka.

Vårsäsongens internationella matcher.
Den engelska »blockaden» bruten — efter åtta långa år.

Under en längre tid ha ju försök
gjorts på skilda håll att få över nå-
got förstklassigt engelskt lag för att
visa den svenska publiken verkligt
fin fotboll. Men det har om bekant
endast stannat vid — försök. När
därför meddelandet kom, att de av
Göteborgs-Alliansen igågnsatta un-
derhandlingarna krönts med fram
gång, mottogs det med allmän för-
tjusning och intresset för de stun-
dande matcherna var oerhört.

Arsenal F. C.,
vilka inledde raden av svensk-engel-
ska matcher, är den första britiska
fotbollsklubb, som gästat Sverige
sedan krigsutbrottet, 1914. När de i
sina ljusröda, vackra tröjor, beträd-
de Ullevis plan den 14 maj, var det
sålunda. en idrottshistorisk tilldra-
gelse av största vikt och betydelse.
Det första steget var taget till sam-
förstånd och — endräkt.
Som motståndare i sin första

mateh på den svenska jorden hade
de våra egna blåvita pojkar. Inför
rekordpublik (11,206 personer plus
de c:a 800 stafettlöpare, som deltogo
1 ”Göteborg Runt”, men ej togos
med i den officiella räkningen) och
under intensiv spänning tog spelet
sin början. Det blev också en match.
som sent skall glömmas. Andra halv-
lekens spel torde få hänföras till —
om ej rent av kallas — det bästa,

som någonsin visats å denna bana.
Säga vad manvill, men det vilar
deck något säreget över engelsk fot-
boll. Det är metod, mål och mening
i deras spel, och de ha en omväxlan-

de och angenäm blandning av lång-
och kortpassning, som är idealisk.
De våra gjorde en av sina bästa

mateher. Innan Arsenal ännu ha-
de hunnit komma underfund med
vårt lags spelstyrka, överraskade de
både dem och publiken med ett vae-
kert, av Sven Johansson inspelat,

mål. Engelsmännen kvitterade dock
snart och togo ledningen efter en ut-
omordentligt flott hörnspark. 2—1
stod ställningen i halvtid. John
Bulls söner ökade kort efter paus
till 3—1. Vid denna tidpunkt pres-
terade båda lagen sitt bästa spel,
och det mål Baldwin Johansson nu
med ett briljant skott satte in, bi-
drog ytterligare till att höja humö-
ret hos våra pojkar, av vilka sär-
skilt Lund och Henning Svensson
spelade överdådigt. Något utjäm-
nande mål fingo vi ej, utan med 3—2
4 engelsk favör slöt matchen — ett
vederlag så hedersamt som möjligt.
Samtidigt med att vi konstatera det-
ta, böra vi dock ha nog självkritik
att förstå. det vi på långt när ej äro
jämbördiga med dessa fotbollens

läromästare. Resultatet i denna
match får sålunda ej förvilla vårt
sunda omdöme, eller driva oss till

större delen av banan, dock betyd-
ligt inknappad av Melander och
Holmberg.

Först på sträckan genom Annedal
återfick vårt lag téten, men det var
också här Örgrytes man saknades.
och en och samma löpare på så vis
tvangs att löpa två sträckor.” Ro-
sell trummade gladeligen ifrån yt-

terligare några meter genom de svå-
ra Föreningsbackarna, och de övriga
löparna höllo med glans det vunna
försprånget. Vi sprängde målsnöret

som segrare, tolv sekunder före Ön-
gryte. Vårt andra lag placerade sig
på åttonde plats och vårt tredjelag
på trettioförsta, goda placeringari
den hårda konkurrensen.
Våra fotbollsspelare synas icke på

något vidare allvar taga upp en dy-
lik löpning, ty varje år visar det sig
svårigheter att få ihop lagen. Så
även nu. Träningen före tävlingen
nonehaleras alldeles, tråkigt nog,

men resultatet blir ju också däref-
ter.

Fotbollsspelare, ni måste bättra
Edertill ett kommande år!

Prislista:

Huvudtävlingen.

DI. F. -Kamraternas lag I, Tid
46,08; 2) Örgryte I. S., Tid 46,20; 3)
I. K. Vega; 4) I. F. Elvsborg, Borås;
Elvsborgs Reg. I. F. d:o; 6) Udde-
valla I. S.; 7) Landala I. F.; 8) I. F.
Kamraterna, Lag II; 31 I. F. Kam-
raterna, Lag III.

Fobollsspelareklassen.
3) I. F. Kamraternas lag 1; 8) I.

I" Kamraternas lag IT;

Kallprat kring loppet.
Forsberg: Jag såg solen och him-

melens alla stjärnor danså jazz
framför mina ögon, och jag trodde
säkert, att jag skulle stupa.

(Forsberg gick sista man i 3:dje
laget, icke med så värst stor fram-

" En sanning med modifikation. Rätta

förhållandet var, att löparen ifråga upp-

hanns av sin försumlige kamrat (som

kom åkande i bil) mitt i sträckan Linné-

platsen—Föreningsgatan och växlade där

med honom, som sedan fortsatte fram till

växlingsplatsen. Denna växling var f. ö.

i och för sig stridande mot tävlingsregler-

na och tillräcklig anledning till diskvali-
fikation, om en viss klubb proponerat här-
på. Vilket den inte gjorde. Den har vår

högaktning för det.

Red.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

fart.... Men det hejades väldeliga,
när andra-plats-publiken upptäckie
Forsbergs frodiga stofthydda, sve-
pande runt hörnflaggorna).

Xx

Söderbom: De” e” lögn, att Bengts-
son knep in 75 meter på mig, och det
var ju skada att vi inte låg lite” när-
mare varandra.

&

Källqvist: Många har jag tvålat
tili, men här var det omöjligt, jag
måste raka juden. Försprånget var
för stort.

&

Melander: Öisaren körde ohygg-
ligt, men vid Värmlandsgatan tog
han slut, och jag gladdes åt varje
meter jag kunde knappa in på av-
ståndet, men slut blev jag.

+

3

Örgrytes Hulthin fick fullt rätt-
vist priset för bästa individuella
prestation.

1 +

Av våra egna löpte Melander,

Holmberg och Kronberg samt Nils
Andersson med mest förtjänst, Oscar
Svensson med minst, i det han förlo-
rade en hel del, grundat på stopp av
spårvagnar. |

x

Bäst av alla skötte sig dock ord-
ringsmakten, som på ett hedrande
sätt fullgjorde sitt uppdrag att hål-
la banan klar.

R

Detta var andra gången vår före-
ning ställde upp 3 lag i huvudtävlin-
&&n. Priset för största antal lag

tillföll också oss.
Xx

Pekka.

Vårsäsongens internationella matcher.
Den engelska »blockaden» bruten — efter åtta långa år.

Under en längre tid ha ju försök
gjorts på skilda håll att få över nå-
got förstklassigt engelskt lag för att
visa den svenska publiken verkligt
fin fotboll. Men det har om bekant
endast stannat vid — försök. När
därför meddelandet kom, att de av
Göteborgs-Alliansen igågnsatta un-
derhandlingarna krönts med fram
gång, mottogs det med allmän för-
tjusning och intresset för de stun-
dande matcherna var oerhört.

Arsenal F. C.,
vilka inledde raden av svensk-engel-
ska matcher, är den första britiska
fotbollsklubb, som gästat Sverige
sedan krigsutbrottet, 1914. När de i
sina ljusröda, vackra tröjor, beträd-
de Ullevis plan den 14 maj, var det
sålunda. en idrottshistorisk tilldra-
gelse av största vikt och betydelse.
Det första steget var taget till sam-
förstånd och — endräkt.
Som motståndare i sin första

mateh på den svenska jorden hade
de våra egna blåvita pojkar. Inför
rekordpublik (11,206 personer plus
de c:a 800 stafettlöpare, som deltogo
1 ”Göteborg Runt”, men ej togos
med i den officiella räkningen) och
under intensiv spänning tog spelet
sin början. Det blev också en match.
som sent skall glömmas. Andra halv-
lekens spel torde få hänföras till —
om ej rent av kallas — det bästa,

som någonsin visats å denna bana.
Säga vad manvill, men det vilar
deck något säreget över engelsk fot-
boll. Det är metod, mål och mening
i deras spel, och de ha en omväxlan-

de och angenäm blandning av lång-
och kortpassning, som är idealisk.
De våra gjorde en av sina bästa
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GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

- Npela-

re: Skoglund, Lund, Svensson, Le-

vin, Törnqvist, Karl Andersson,
Sven Johansson, Rydberg. Herb.

Karlsson, Hjelm, Baldw. Johansson.
Hade manhaft tur med vädret på

söndagen, så var det raka motsatsen
på tisdagskvällen, den 16 :de. då reg-
net silade ned hela dagen, även un-
der matchen. Denna gång var det
Gais' tur att försvara de svenska
färgerna. I första halvleken såg det
också ljust ut för de grön-svarta —

dock icke så mycket vad spelet be-
träffar — då ledningen var deras vid

paus. 1—0. Mendesista 45 min. visa-
de Arsenal fullständigt uppvisnings-

spel, en provkarta av alla fotbolls-
spelets finesser. som måste rycka
med även den mest kritiskt anlagde

och komma honomatt ge sig på nåd
och onåd. Denna överlägsenhet ma-
vifesterädes på det mest otvetydiga
sätt genom 4 mästerligt gjorda mål,
av vilka detvå sista hade centerhal-
ven Voysey till upphovsman. Den-
ne presterade det bästa halvbacks-
spel som tills dato skådats i Göte-
borg. och det skulle här töra för
långt att i detalj beskriva detsamma.

Men honom glömmer man nog inte

i brådrasket. 4—1 blev alltså mat-
chens facit.
Fredagen den 18 mötte Örgryte

den professionella Londonklubben.

För att få någon reda i sitt for-

wardsspel hade de rödblå fått Bör-
Jesson att leda kedjan. Han visade
också en hel del av sina gamla ta-

langer, men ensam i anfallskvintet-
ten" kunde hangivetvis inget uträt-

ta. Tack vare ett gott arbete av Ör-
grytes försvar blev emellertid mat-
ehen något så när jämn, och Arsenal,
vilka ej på långa vägar framvisade
samma spel, som vid de föregående
matcherna, utan tog det alltför non-

chalant, fingo nöja sig med en 2—0-
seger. Detta var Arsenals avskeds-
match och de efterträddes av

några förhastade slutsatser.

Newcastle United,

som den 21 maj ställde upp mot G.
A. I. 8. De senare hade en mycket
dålig dag och kommo alldeles till
korta mot engelsmännens fina kom-

binationsspel.
mot saknade. var en verklig mål-

skytt. Och därför inskränkte sig
målsiffrorna till endast 3—21.

Den 23 spelade Newcastle sin an-
cGra och sista match i Götaälvstaden

 

> Det låter ledsamt (och skarpt!), men

det var dock så. Tyvärr.

Vad Newcastle däre-

och nu mot Komb. Gbgs lag. Från
vår förening deltogo Lund, Svens-
son, Herbert Karlsson och Hjelm.

Trots att gästerna icke kunde upp-

repa sitt spel från Gais-matehen,
vunno de nu mera markant — det

låter egendomligt — eller med 4—0.
Vilket nog var något för mycket och
cj stod i proportiontil spelet. Göte-
bergs yttrar voro synnerligen skrala
och nedsatte betydligt kedjans ecf-
Tektivitet. Motsatta förhållandet

var rådande i det engelska laget,

där i synnerhet v. y. dokumenterade
sit som en farlig målskytt, den där

på egen hand styrde om två mål.
Som en avlösning på denna inva-

sion från Stor-Britanien kom
Det låter ledsamt (och skarpt»,

men det var dock så. Tyvärr.

Dumbarton F. C.

from Scotland. Dessa gjorde sin en-
1ré på Ullevi Kristi Himmelsfärds-
cag (25 maj). Örgryte skulle ta”
emot den första stöten, vilken ej
väntades bliva av så allvarlig be-

skafftenhet, alldenstund skottarna,
mänskligt att döma, borde vara rätt
tröttkörda av alla sina matcheri
Norge, där de gasterat en tid. Men
Dumbarton överraskade o. vann mat-
chen med 2—1. De spelade typisk
skottsk fotboll, fint och nätt, nästan
fröken-aktigt, om ett så vanvördigt
uttryek (i detta sammanhang) må
tilåtas oss. I fysiskt hänseende voro
de underlägsna båda de förra engel-

ska lagen och sina motståndare vid
detta tillfälle, men i gengäld besutto

flera av spelarna en utmärkt bollbe-
Handling och teknik. Dessutom vi-
sade de sig kunna skjuta på mål, och
i detta stycke stodo de snarare ett

trappsteg över sina föregångare.

Dagen därpå, den 26, var vår elva

i cdlden mot Dumbarton. Även här

komförde skottarna en knapp vinst:
1—0. Spelet var f. ö., om manbort-
scr från den sista perioden i andra
balvleken, på en hög nivå, och det
artade sig till en hård och envis strid
om segermålet. Att det blev skottar-
na förunnat göra detta, var mera en

tilifällighet. Faktiskt kunde lika
gärna de våra vunnit... med litet
tur. Dumbarton hade i denna mateh
satt in ett par nya män, och dels ge-
nom några lyckade omplaceringar,
dels på grund av att de funnit den
vila, de så väl behövde, gingo de med
cit helt annat humör in i kampen.
Vår uppställning: Skoglund, Lund,
Svensson, Levin, Törnqvist, Karl An-
dersson, Sven Johansson, Rydberg,

Herbert Karlsson,
Johansson.
Den 28 maj spelade Höglandets sö-

rer sin sista match mot Komh. Göte-

borgslag. Detta utvecklade ett
stundtals ypperligt spel. speciellt då
forwardskedjan, men man måste na-

turligtvis täga i betraktande, att
tröttheten så småningom skulle in-

ställa sig hos skottarna. som nu käm-
pade sin tredje match på 4 dagar.
Göteborgslaget tillskansade sig här
den första segern i denna internatio-

nella ”turnering”. 40 vart slut-

resultatet. Börjesson ledde kedjan
briljant, men även Murren, Henning

Svensson och Friberg presterade ut-
märkt spel. Av målen kommo två
på Herbert Karlsson, Hjelm och
aldw. Johansson delade upp resten,
Kombinationens slagordning: Zan-
der, Krook, H. Svensson. Levin, Fri-

berg, Hillén (fick ersätta frånvaran-
de Nils Karlsson), Magnusson, Her-

bert Karlsson, Börjesson, Iljelm.
Baldw. Johansson.

Sist i raden av vårsäsongens ut-

ländska gäster uppträdde

Fjelm, Baldw.

D. F. C.,
aus Prag, på skådebanan. Tjecker-
na, förlåt... tyskarna (Deutscher

ussball Club håller mycket styvt
på sin släktskap med das grosse
Vaterland ””!) spelade en enda mateh

här, och den gick mot en Göteborgs-
kombination, den 2 juni. D. F. C
var ett trevligt och intelligent spe-
larde lag, närmast att jämföra med
Dumbarton. Trots ett överlägset

spel från Gbgs-lagets sida i första
halvleken kunde de notera — målet.
Som egentligen Gais-Johansson i
målburen får taga på sin andel. Den
niålbollen blev emellertid matchens
enda och Prag-borna fingo njuta se-
gerns sötma. Från vår förening del-
togo i det komb. laget: Levin, Her-
bert Karlsson, Hjelm. Vid detta till-
fälle ställde Göteborg ej upp med
sin bästa elva, då man ville spara
spelarna, och avsåg att omväxla nå-
got med spelarmaterialet. Laget var
sälunda litet ojämt, vilket även

framträdde under spelets gång. D.
F. C:s segervilja och över lag otroli-
ga energi är dock värd allt beröm,
och sett ur denna synpunkt kanske
deras seger ej får anses direkt. oför-
tiänt.
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larde lag, närmast att jämföra med
Dumbarton. Trots ett överlägset

spel från Gbgs-lagets sida i första
halvleken kunde de notera — målet.
Som egentligen Gais-Johansson i
målburen får taga på sin andel. Den
niålbollen blev emellertid matchens
enda och Prag-borna fingo njuta se-
gerns sötma. Från vår förening del-
togo i det komb. laget: Levin, Her-
bert Karlsson, Hjelm. Vid detta till-
fälle ställde Göteborg ej upp med
sin bästa elva, då man ville spara
spelarna, och avsåg att omväxla nå-
got med spelarmaterialet. Laget var
sälunda litet ojämt, vilket även

framträdde under spelets gång. D.
F. C:s segervilja och över lag otroli-
ga energi är dock värd allt beröm,
och sett ur denna synpunkt kanske
deras seger ej får anses direkt. oför-
tiänt.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

- Npela-

re: Skoglund, Lund, Svensson, Le-

vin, Törnqvist, Karl Andersson,
Sven Johansson, Rydberg. Herb.

Karlsson, Hjelm, Baldw. Johansson.
Hade manhaft tur med vädret på

söndagen, så var det raka motsatsen
på tisdagskvällen, den 16 :de. då reg-
net silade ned hela dagen, även un-
der matchen. Denna gång var det
Gais' tur att försvara de svenska
färgerna. I första halvleken såg det
också ljust ut för de grön-svarta —

dock icke så mycket vad spelet be-
träffar — då ledningen var deras vid

paus. 1—0. Mendesista 45 min. visa-
de Arsenal fullständigt uppvisnings-

spel, en provkarta av alla fotbolls-
spelets finesser. som måste rycka
med även den mest kritiskt anlagde

och komma honomatt ge sig på nåd
och onåd. Denna överlägsenhet ma-
vifesterädes på det mest otvetydiga
sätt genom 4 mästerligt gjorda mål,
av vilka detvå sista hade centerhal-
ven Voysey till upphovsman. Den-
ne presterade det bästa halvbacks-
spel som tills dato skådats i Göte-
borg. och det skulle här töra för
långt att i detalj beskriva detsamma.

Men honom glömmer man nog inte

i brådrasket. 4—1 blev alltså mat-
chens facit.
Fredagen den 18 mötte Örgryte

den professionella Londonklubben.

För att få någon reda i sitt for-

wardsspel hade de rödblå fått Bör-
Jesson att leda kedjan. Han visade
också en hel del av sina gamla ta-

langer, men ensam i anfallskvintet-
ten" kunde hangivetvis inget uträt-

ta. Tack vare ett gott arbete av Ör-
grytes försvar blev emellertid mat-
ehen något så när jämn, och Arsenal,
vilka ej på långa vägar framvisade
samma spel, som vid de föregående
matcherna, utan tog det alltför non-

chalant, fingo nöja sig med en 2—0-
seger. Detta var Arsenals avskeds-
match och de efterträddes av

några förhastade slutsatser.

Newcastle United,

som den 21 maj ställde upp mot G.
A. I. 8. De senare hade en mycket
dålig dag och kommo alldeles till
korta mot engelsmännens fina kom-

binationsspel.
mot saknade. var en verklig mål-

skytt. Och därför inskränkte sig
målsiffrorna till endast 3—21.

Den 23 spelade Newcastle sin an-
cGra och sista match i Götaälvstaden

 

> Det låter ledsamt (och skarpt!), men

det var dock så. Tyvärr.

Vad Newcastle däre-

och nu mot Komb. Gbgs lag. Från
vår förening deltogo Lund, Svens-
son, Herbert Karlsson och Hjelm.

Trots att gästerna icke kunde upp-

repa sitt spel från Gais-matehen,
vunno de nu mera markant — det

låter egendomligt — eller med 4—0.
Vilket nog var något för mycket och
cj stod i proportiontil spelet. Göte-
bergs yttrar voro synnerligen skrala
och nedsatte betydligt kedjans ecf-
Tektivitet. Motsatta förhållandet

var rådande i det engelska laget,

där i synnerhet v. y. dokumenterade
sit som en farlig målskytt, den där

på egen hand styrde om två mål.
Som en avlösning på denna inva-

sion från Stor-Britanien kom
Det låter ledsamt (och skarpt»,

men det var dock så. Tyvärr.

Dumbarton F. C.

from Scotland. Dessa gjorde sin en-
1ré på Ullevi Kristi Himmelsfärds-
cag (25 maj). Örgryte skulle ta”
emot den första stöten, vilken ej
väntades bliva av så allvarlig be-

skafftenhet, alldenstund skottarna,
mänskligt att döma, borde vara rätt
tröttkörda av alla sina matcheri
Norge, där de gasterat en tid. Men
Dumbarton överraskade o. vann mat-
chen med 2—1. De spelade typisk
skottsk fotboll, fint och nätt, nästan
fröken-aktigt, om ett så vanvördigt
uttryek (i detta sammanhang) må
tilåtas oss. I fysiskt hänseende voro
de underlägsna båda de förra engel-

ska lagen och sina motståndare vid
detta tillfälle, men i gengäld besutto

flera av spelarna en utmärkt bollbe-
Handling och teknik. Dessutom vi-
sade de sig kunna skjuta på mål, och
i detta stycke stodo de snarare ett

trappsteg över sina föregångare.

Dagen därpå, den 26, var vår elva

i cdlden mot Dumbarton. Även här

komförde skottarna en knapp vinst:
1—0. Spelet var f. ö., om manbort-
scr från den sista perioden i andra
balvleken, på en hög nivå, och det
artade sig till en hård och envis strid
om segermålet. Att det blev skottar-
na förunnat göra detta, var mera en

tilifällighet. Faktiskt kunde lika
gärna de våra vunnit... med litet
tur. Dumbarton hade i denna mateh
satt in ett par nya män, och dels ge-
nom några lyckade omplaceringar,
dels på grund av att de funnit den
vila, de så väl behövde, gingo de med
cit helt annat humör in i kampen.
Vår uppställning: Skoglund, Lund,
Svensson, Levin, Törnqvist, Karl An-
dersson, Sven Johansson, Rydberg,

Herbert Karlsson,
Johansson.
Den 28 maj spelade Höglandets sö-

rer sin sista match mot Komh. Göte-

borgslag. Detta utvecklade ett
stundtals ypperligt spel. speciellt då
forwardskedjan, men man måste na-

turligtvis täga i betraktande, att
tröttheten så småningom skulle in-

ställa sig hos skottarna. som nu käm-
pade sin tredje match på 4 dagar.
Göteborgslaget tillskansade sig här
den första segern i denna internatio-

nella ”turnering”. 40 vart slut-

resultatet. Börjesson ledde kedjan
briljant, men även Murren, Henning

Svensson och Friberg presterade ut-
märkt spel. Av målen kommo två
på Herbert Karlsson, Hjelm och
aldw. Johansson delade upp resten,
Kombinationens slagordning: Zan-
der, Krook, H. Svensson. Levin, Fri-

berg, Hillén (fick ersätta frånvaran-
de Nils Karlsson), Magnusson, Her-

bert Karlsson, Börjesson, Iljelm.
Baldw. Johansson.

Sist i raden av vårsäsongens ut-

ländska gäster uppträdde

Fjelm, Baldw.
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enda och Prag-borna fingo njuta se-
gerns sötma. Från vår förening del-
togo i det komb. laget: Levin, Her-
bert Karlsson, Hjelm. Vid detta till-
fälle ställde Göteborg ej upp med
sin bästa elva, då man ville spara
spelarna, och avsåg att omväxla nå-
got med spelarmaterialet. Laget var
sälunda litet ojämt, vilket även

framträdde under spelets gång. D.
F. C:s segervilja och över lag otroli-
ga energi är dock värd allt beröm,
och sett ur denna synpunkt kanske
deras seger ej får anses direkt. oför-
tiänt.
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Kungsbackaloppet.
Adolf Johansson (»>Boysen>)

tog hem Källmans vandringspris.

Kristi Himmelstärdsdag imgick
medstrålande sol och en svag bris. i
alli ett riktigt önskeväder för dem.

som skulle tävla å den krävande
landsvägen mellan Kungsbacka och
Cöteborg. I årets tävling deltogo ic-
ke mindre än tjugo mannar, repre-

senterande Götebörg, Stockholm och
en hel del andra städer.
Det var inte fritt utan att små

sensationer vädrades av dem, som
skulle heta sig vara förståsigpåare.
Sålunda visste ju alla fantaster, att
”Boysen” inte kunde klara hem

Källmans vandringspris i år, då han
till följd av dälig träning och andra
orsaker absolut inte var i form för

att löpa ”Kungsbacka”. Men ”Boy-

sen”” välte alla tips över ända och
bevisade, att han fortfarande är
mannen som kan göra't, i det han ö-

verlägset. slog hela bunten, såväl gö-
teborgare som Övriga (Kinn och
Seheuster undantagna). Glädjen var

också sann och uppriktig bland de
närvarande Kamratmedlemmarna.

när ”Boysens” något undersätsioa
gestalt uppenbarade sig i Ullevis in-
gång. Skall man tro sina ögon,

eller. har ”Boysen” övernaturliga
makters benägna bistånd? Ty för-
mälde icke rapporten från Mölndal,
att han där låg placerad som femte
man? Och nu kommerin somtred-

je!

Huru som helst, prestationen är
så utomordentlig, att man måste,
medeller mot sin vilja, draga en un-
drande suck och glädja sig över

gamlingens ”löp”. ”Boysen” om
rpågon är ett levande bevis på
idrottens nytta för en männi-
skas fysiska fostran, nota bene,
när idrotten bedrives med för-
nuft och eftertanke, och icke huvud-
löst tränande och tränande. Jag
rärker nu, att jag allt för mycket
imgår på beröm över vår gode
”Boys”, men det kan nu icke hjäl-
pas — hanär det värd.
Av övriga medlemmar från vår

förening, kom Holmberg in som
sjätte man, då däremot Ferdinand
måste utgå redan i Anneberg, på
grund av ihållande kramp. Ferdi-

nen brukar annars klara Kungsbac-

kaloppet utan ansträngning. TIolm-
berg harlitet svårt att inarbeta ett
förståndigt löpsätt på denna långa
distans. Det synes annars, att han

GÖTEBORGS-KAMRATEN

efier 110 års ansträngningar skulle
kunnat lära något, men ho vet. Som
"Boysen ” emellertid lovat att vara
Holmbergs pacemakers ett komman-
de år, skall det nog gåflott.
En stor olägenhet för de flesta var

nog också målets förläggandetill
Ullevi, och säkerligen satte den sista
bitens  stenläggning kraftiga spår

etter sig i löparnas. fötter. Mån-
ga var det i varje fall icke som kla-
rat sig utan blåsor och ömheter.

litt glädjande bevis på den fria
idrottens frammarsch är publikens
intresse, vilket tycks vara i stigande

är från år. Kanske det om några år

skall Ivckas att anordna en större
idrottstävling. som blir ckonomiskt

bärande för arrangörerna. Eja, vore
vi där!
Kungsbackalöpningens onda ande

är och har alltid varit det otal av o-
kyrinesåkande cyklister och bilister,
som med förnäm värdighet kretsa

;ramför och efter de tävlande, upp-
rivande massor av landsvägsdamm.

viket just inte .senteras av den, som
skall inandas den förpestade luften.
Kemmer därtill en massa oljerök och

andra odörer från motorcyklar och
bilar, så kan man snart tänka sig,

huru det skal! kännas. Man måste
särskilt beteckna en viss daglig tid-
nings snurra” som en styggelse för
deltagarna, ty sanningen att säga så

fräste den framför löparna ideligen,
ideliecf, utspyende rök och uppri-
vande dammet. Och det skulle än-
då vara idrottskännare, som voro u-

t2 på reportagejakt!...

Även cyklisterna gjorde livet surt
för löparna, sålunda blev Kinn på-
körd av en cykeldrulle vid Anne-
berg,och tack vare denna malör kan-
ske den sympatiske Kinn förlorade
loppet.

Resultatet av löpningen blev:
DD HH. Schuster, Fredrikshov,

Stockholm, 1,47,9,8; 2) G. Kinn,

Thor, Uppsala, 1,51,18; 3) Adolf Jo-
hansson, I. F. K.. Göteborg: 4) CI.

Johansson, Ulrieehamn; 5) Rudolf
Olsson, Örgryte; 6) Erik Holmberg,

I. F. K., Göteborg.
Pavo.

Annonsera i
Göleborgs-Kamraten!

Svenska Serien.
På andra plats vid våromgångens

slut.

Denna tävling är i år uppdelad i
två grupper, Västra och Östra, för
vilken uppdelning vi redogjort i vårt
aprilnummer. För vårt vidkomman-

de tog densamma sin början den 10
maj, då vi mötte

GA. LS.
Det blev. en försiktig och jämn

kamp, ingetdera laget visade sitt
bösta spel, snarare tvärtom. Ut-
sången var allt för betydelsefull.

Gais hade nämligen redan förskaf-
fat sig en god ledning på sina spela-
de matcher, och för oss gällde det

att göra en god start. Man vet vil-

ken uppiggande verkan det har på
pojkarna, och vice versa... Nuslöt
piatehen oavgjord: 1—1. Men med
litet. mera lugn och kallblodighet
irån de våras sida, borde vi kunnat

rädda båda poängen. Baldw. Johans-
son var pappa för ”ettan””. Spela-

re: Wenzel, Lund, Svensson, Levin,
Törnqvist, Karl Andersson, Sven Jo-

hansson, Rydberg, Herb. Karlsson
Hjelm, Baldw. Johansson.

Den andra matchen i serien gick

den 21 maj i

Malmö,

mot därvarande Kamratkrets, och

här hämtade vi den första segern:

2--0. Målgörare: Murren och Ryd-
berg vardera 1. Våra egna voro ic-
ke riktigtrtillfreds med sitt spel, men
kritiken var tydligen av en annan
mening. Åtminstone om manfår dö-
ma efter Sydsv. Dagbl. Snällposten.
ur vars referat av matchen vi tillå-
ta oss göra följande utdrag: ”Göte-
borgarna hade det bästa spelet. — —
Backarna och Törnqvist, framförallt
Törnqvist, föllo särskilt i smaken,
Den ”gamle”” Törnqvist spelade helt
enkelt superbt. Forwardskedjans
fyndiga innertrio och goda yttrar
fingo ibland till stånd ett anfallsspel
vars make man nog ej får se av nå-
oct annat lag här i landet.” Fak-
tum var nog emellertid, att våra poj-
kar ej hade en av sina bästa dagar,
fastän pretentionerna äro ju något
olika här (ännu med engelsmännens

uppvisning i livligt minne!) och i
Malmö... Spelare: Skoglund,
Fund, Svensson, Levin, Törnqvist,
Karl Andersson, Sven Johansson,

Rydberg, Herb. Karlsson, Iljelm,
Baldw. Johansson.
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orsaker absolut inte var i form för

att löpa ”Kungsbacka”. Men ”Boy-

sen”” välte alla tips över ända och
bevisade, att han fortfarande är
mannen som kan göra't, i det han ö-

verlägset. slog hela bunten, såväl gö-
teborgare som Övriga (Kinn och
Seheuster undantagna). Glädjen var

också sann och uppriktig bland de
närvarande Kamratmedlemmarna.

när ”Boysens” något undersätsioa
gestalt uppenbarade sig i Ullevis in-
gång. Skall man tro sina ögon,

eller. har ”Boysen” övernaturliga
makters benägna bistånd? Ty för-
mälde icke rapporten från Mölndal,
att han där låg placerad som femte
man? Och nu kommerin somtred-

je!

Huru som helst, prestationen är
så utomordentlig, att man måste,
medeller mot sin vilja, draga en un-
drande suck och glädja sig över

gamlingens ”löp”. ”Boysen” om
rpågon är ett levande bevis på
idrottens nytta för en männi-
skas fysiska fostran, nota bene,
när idrotten bedrives med för-
nuft och eftertanke, och icke huvud-
löst tränande och tränande. Jag
rärker nu, att jag allt för mycket
imgår på beröm över vår gode
”Boys”, men det kan nu icke hjäl-
pas — hanär det värd.
Av övriga medlemmar från vår

förening, kom Holmberg in som
sjätte man, då däremot Ferdinand
måste utgå redan i Anneberg, på
grund av ihållande kramp. Ferdi-

nen brukar annars klara Kungsbac-

kaloppet utan ansträngning. TIolm-
berg harlitet svårt att inarbeta ett
förståndigt löpsätt på denna långa
distans. Det synes annars, att han

GÖTEBORGS-KAMRATEN

efier 110 års ansträngningar skulle
kunnat lära något, men ho vet. Som
"Boysen ” emellertid lovat att vara
Holmbergs pacemakers ett komman-
de år, skall det nog gåflott.
En stor olägenhet för de flesta var

nog också målets förläggandetill
Ullevi, och säkerligen satte den sista
bitens  stenläggning kraftiga spår

etter sig i löparnas. fötter. Mån-
ga var det i varje fall icke som kla-
rat sig utan blåsor och ömheter.

litt glädjande bevis på den fria
idrottens frammarsch är publikens
intresse, vilket tycks vara i stigande

är från år. Kanske det om några år

skall Ivckas att anordna en större
idrottstävling. som blir ckonomiskt

bärande för arrangörerna. Eja, vore
vi där!
Kungsbackalöpningens onda ande

är och har alltid varit det otal av o-
kyrinesåkande cyklister och bilister,
som med förnäm värdighet kretsa

;ramför och efter de tävlande, upp-
rivande massor av landsvägsdamm.

viket just inte .senteras av den, som
skall inandas den förpestade luften.
Kemmer därtill en massa oljerök och

andra odörer från motorcyklar och
bilar, så kan man snart tänka sig,

huru det skal! kännas. Man måste
särskilt beteckna en viss daglig tid-
nings snurra” som en styggelse för
deltagarna, ty sanningen att säga så

fräste den framför löparna ideligen,
ideliecf, utspyende rök och uppri-
vande dammet. Och det skulle än-
då vara idrottskännare, som voro u-

t2 på reportagejakt!...

Även cyklisterna gjorde livet surt
för löparna, sålunda blev Kinn på-
körd av en cykeldrulle vid Anne-
berg,och tack vare denna malör kan-
ske den sympatiske Kinn förlorade
loppet.

Resultatet av löpningen blev:
DD HH. Schuster, Fredrikshov,

Stockholm, 1,47,9,8; 2) G. Kinn,

Thor, Uppsala, 1,51,18; 3) Adolf Jo-
hansson, I. F. K.. Göteborg: 4) CI.

Johansson, Ulrieehamn; 5) Rudolf
Olsson, Örgryte; 6) Erik Holmberg,

I. F. K., Göteborg.
Pavo.

Annonsera i
Göleborgs-Kamraten!

Svenska Serien.
På andra plats vid våromgångens

slut.

Denna tävling är i år uppdelad i
två grupper, Västra och Östra, för
vilken uppdelning vi redogjort i vårt
aprilnummer. För vårt vidkomman-

de tog densamma sin början den 10
maj, då vi mötte

GA. LS.
Det blev. en försiktig och jämn

kamp, ingetdera laget visade sitt
bösta spel, snarare tvärtom. Ut-
sången var allt för betydelsefull.

Gais hade nämligen redan förskaf-
fat sig en god ledning på sina spela-
de matcher, och för oss gällde det

att göra en god start. Man vet vil-

ken uppiggande verkan det har på
pojkarna, och vice versa... Nuslöt
piatehen oavgjord: 1—1. Men med
litet. mera lugn och kallblodighet
irån de våras sida, borde vi kunnat

rädda båda poängen. Baldw. Johans-
son var pappa för ”ettan””. Spela-

re: Wenzel, Lund, Svensson, Levin,
Törnqvist, Karl Andersson, Sven Jo-

hansson, Rydberg, Herb. Karlsson
Hjelm, Baldw. Johansson.

Den andra matchen i serien gick

den 21 maj i

Malmö,

mot därvarande Kamratkrets, och

här hämtade vi den första segern:

2--0. Målgörare: Murren och Ryd-
berg vardera 1. Våra egna voro ic-
ke riktigtrtillfreds med sitt spel, men
kritiken var tydligen av en annan
mening. Åtminstone om manfår dö-
ma efter Sydsv. Dagbl. Snällposten.
ur vars referat av matchen vi tillå-
ta oss göra följande utdrag: ”Göte-
borgarna hade det bästa spelet. — —
Backarna och Törnqvist, framförallt
Törnqvist, föllo särskilt i smaken,
Den ”gamle”” Törnqvist spelade helt
enkelt superbt. Forwardskedjans
fyndiga innertrio och goda yttrar
fingo ibland till stånd ett anfallsspel
vars make man nog ej får se av nå-
oct annat lag här i landet.” Fak-
tum var nog emellertid, att våra poj-
kar ej hade en av sina bästa dagar,
fastän pretentionerna äro ju något
olika här (ännu med engelsmännens

uppvisning i livligt minne!) och i
Malmö... Spelare: Skoglund,
Fund, Svensson, Levin, Törnqvist,
Karl Andersson, Sven Johansson,

Rydberg, Herb. Karlsson, Iljelm,
Baldw. Johansson.

Kungsbackaloppet.
Adolf Johansson (»>Boysen>)

tog hem Källmans vandringspris.

Kristi Himmelstärdsdag imgick
medstrålande sol och en svag bris. i
alli ett riktigt önskeväder för dem.
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de år, skall det nog gåflott.
En stor olägenhet för de flesta var

nog också målets förläggandetill
Ullevi, och säkerligen satte den sista
bitens  stenläggning kraftiga spår

etter sig i löparnas. fötter. Mån-
ga var det i varje fall icke som kla-
rat sig utan blåsor och ömheter.

litt glädjande bevis på den fria
idrottens frammarsch är publikens
intresse, vilket tycks vara i stigande

är från år. Kanske det om några år

skall Ivckas att anordna en större
idrottstävling. som blir ckonomiskt

bärande för arrangörerna. Eja, vore
vi där!
Kungsbackalöpningens onda ande

är och har alltid varit det otal av o-
kyrinesåkande cyklister och bilister,
som med förnäm värdighet kretsa

;ramför och efter de tävlande, upp-
rivande massor av landsvägsdamm.

viket just inte .senteras av den, som
skall inandas den förpestade luften.
Kemmer därtill en massa oljerök och

andra odörer från motorcyklar och
bilar, så kan man snart tänka sig,

huru det skal! kännas. Man måste
särskilt beteckna en viss daglig tid-
nings snurra” som en styggelse för
deltagarna, ty sanningen att säga så

fräste den framför löparna ideligen,
ideliecf, utspyende rök och uppri-
vande dammet. Och det skulle än-
då vara idrottskännare, som voro u-

t2 på reportagejakt!...

Även cyklisterna gjorde livet surt
för löparna, sålunda blev Kinn på-
körd av en cykeldrulle vid Anne-
berg,och tack vare denna malör kan-
ske den sympatiske Kinn förlorade
loppet.

Resultatet av löpningen blev:
DD HH. Schuster, Fredrikshov,

Stockholm, 1,47,9,8; 2) G. Kinn,

Thor, Uppsala, 1,51,18; 3) Adolf Jo-
hansson, I. F. K.. Göteborg: 4) CI.

Johansson, Ulrieehamn; 5) Rudolf
Olsson, Örgryte; 6) Erik Holmberg,

I. F. K., Göteborg.
Pavo.

Annonsera i
Göleborgs-Kamraten!

Svenska Serien.
På andra plats vid våromgångens

slut.

Denna tävling är i år uppdelad i
två grupper, Västra och Östra, för
vilken uppdelning vi redogjort i vårt
aprilnummer. För vårt vidkomman-

de tog densamma sin början den 10
maj, då vi mötte

GA. LS.
Det blev. en försiktig och jämn

kamp, ingetdera laget visade sitt
bösta spel, snarare tvärtom. Ut-
sången var allt för betydelsefull.

Gais hade nämligen redan förskaf-
fat sig en god ledning på sina spela-
de matcher, och för oss gällde det

att göra en god start. Man vet vil-

ken uppiggande verkan det har på
pojkarna, och vice versa... Nuslöt
piatehen oavgjord: 1—1. Men med
litet. mera lugn och kallblodighet
irån de våras sida, borde vi kunnat

rädda båda poängen. Baldw. Johans-
son var pappa för ”ettan””. Spela-

re: Wenzel, Lund, Svensson, Levin,
Törnqvist, Karl Andersson, Sven Jo-

hansson, Rydberg, Herb. Karlsson
Hjelm, Baldw. Johansson.

Den andra matchen i serien gick

den 21 maj i

Malmö,

mot därvarande Kamratkrets, och

här hämtade vi den första segern:

2--0. Målgörare: Murren och Ryd-
berg vardera 1. Våra egna voro ic-
ke riktigtrtillfreds med sitt spel, men
kritiken var tydligen av en annan
mening. Åtminstone om manfår dö-
ma efter Sydsv. Dagbl. Snällposten.
ur vars referat av matchen vi tillå-
ta oss göra följande utdrag: ”Göte-
borgarna hade det bästa spelet. — —
Backarna och Törnqvist, framförallt
Törnqvist, föllo särskilt i smaken,
Den ”gamle”” Törnqvist spelade helt
enkelt superbt. Forwardskedjans
fyndiga innertrio och goda yttrar
fingo ibland till stånd ett anfallsspel
vars make man nog ej får se av nå-
oct annat lag här i landet.” Fak-
tum var nog emellertid, att våra poj-
kar ej hade en av sina bästa dagar,
fastän pretentionerna äro ju något
olika här (ännu med engelsmännens

uppvisning i livligt minne!) och i
Malmö... Spelare: Skoglund,
Fund, Svensson, Levin, Törnqvist,
Karl Andersson, Sven Johansson,

Rydberg, Herb. Karlsson, Iljelm,
Baldw. Johansson.

Kungsbackaloppet.
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Den 53 juni (Annandag Pingst;

spelade vi mot :

Hälsingborgs I. F. .
nere på Olympia i Hälsingborg. Här
fingo vi det första nederlaget för
året mot svenskt lag. H. I. F. vann
kampen med 2—1 efter en match,
där våra spelare utan tvivel hade
cet bättre och mesta spelet, men nå-
gra av dem glömde att spela förla-
get. Och det brukar bestraffa sig.
Dörtill kom, att Lund saknades (spe-
lade samtidigt i Hälsingfors, federa-
ticnsmatehen Finland-Sverige) och
ersatts av Erik Andersson från B-la-
get. ”Den röda backen” skötte sig
gott, men kunde givetvis ej fullt er-
sätta ”Gobben”, i synnerhet som
han har lite svårt komma till rätta
på högersidan, då han egentligen är
vänster-back. Målet gjorde Hjelm,
men Murren hade Chansen (med

stort C!) i sin hand, eller kanske
rättare sina fötter, då han var allde-
les solo med Lindberg. Han väntade
dock med skottet, och följden blev

att Lindberg tog — bollen. Detta
kallas av lokalpatriotiska referenter
för ”Sigges storartade räddning” !!
Nåja, var och en harju sin uppfatt-
ning... Vårt lag: Wentzel, Erik
Andersson, H. Svensson, Levin,
Törnqvist, Karl Andersson, Sven Jo-
hansson, Rydberg, Herbert Karlsson,
Hjelm, Baldw. Johansson.

Vårfjärde mateh var mot

Örgryte,
och gick den 9 juni på Ullevi. De
rödblå hade 3 reserver, däribland för

Zander o. Magnusson, under det vi
mönstrade ord. lag. Våra pojkar pre-
sterade mycket gott spel och vunno
matchen med 3—1, vilket knappast
kar. anses som någon verklig värde-
mätare. Faktum var nämligen, att

de blåvita större delen av kamper
behärskade spelet rätt fullständigt,
rien Örgrytes halvbackar (eller no-
ga räknat Friberg och Klingström)
gjorde vad på dem ankom och mer
till, och dessutom drev Murren sina
individuella genombrottsförsök för
långt. Vilka båda faktorer tillsam-
mans inskränkte målsiffrornatill 3.
Hjelm och Rydberg äro förtjänta av
en eloge för sitt osjälviska, fyndiga
och energiska arbete. Det bakre för-
svaret hade det tämligen lugnt, ty
våra gamla konkurrenters forwards-
kedja var ganska olycklig i sina fö-
rehavanden. Oech som en naturlig
följd av deras (Örgryte—forwards)
svaga. spel, återföll hela bördan på
halvbackar och försvar, som därige-

nemfick en övermäktig uppgift.
Av målen . hade Rydberg 2 och

Törnqvist 1 (på straffspark, Murren

slog bort en strax förut!) på sitt
konto. Spelare: Wenzel, Lund,

Svensson, Levin, Törnqvist, Karl An-
dersson, Sven Johansson, Rydberg,
Herbert Karlsson, Hjelm, Baldw, Jo-
hansson.
Denfemte ochsista matchen i vår-

omgången spelade vi den 18, då

Malmö F. F.
gästade Oss. De blåvita hade

även här en mycket god dag ,oeh
särskilt glädjande var våra forwards
osjälviska spel. Kombinationerna
och de fina passningarna gjorde
matchen fullt acceptabel och njut-

kar, och därtill sköts det en hel del
på mål: inte mindre än 5 (fem) bol-

iar dansade in bakom Malmös glugg-
väktare, vilket är målrekord för se-
rien. Målen fördelades mellan
Hjelm (2), Rydberg (1), Murren (1)
och Levin (1). Malmö-borna hade
ett gott backpar, men sämre for-
wards, vilka ej beredde våra bakre

slaglinjer några större bekymmer.

De spelade emellertid med hurtigt
mod och gott humör matchen ut —

alla motgångartill trots — och det
äre de värda beröm för. Vår upp-
ställning: Wenzel, Lund, Svensson,
Levin, Törnqvist, Karl Andersson.
Sven Johansson, Rydberg, Herbert
Karlsson, Hjelm, Baldw. Johansson.

Härmed är första omgången i

Västra divisionen slutspelad, och,
som framgår av nedanstående lilla
tabell, ligga vi f. n. på andra plats
efter Gais, men med denna grupps
bästa målkvot. När höstomgången
börjar, gäller det alltså för de gam-
la Serie-Mästarna att slå ett slag för
Kamraternas blåvita färger! Vi sä-
&a inte mer — vi ha förtroende för
våra pojkar, vi lita på deras ambi-
ticn, deras intresse och kärlek för
den förening, som fostrat och danat
demtill, vad de nu äro. — — —

Västra divisionen.
 | 
 

    

sp.| v. oa f. mål IP

| |
G. A. J.S. ...... 5 3 21 0 8-3 8
Gbgs-Kamrat....| 5| 3| 1 1112—4 7
Hälsingb. I. FI 5! 2! 3 0 5—3 7
Orgryte I. S. ...| 5 1 1 35-61 3
Malmö -Kamrat.] 5) 1 11 3 2—7 3
Malmö F. F. ...| 5| 0; 2) 3| 2—11] 2

Spridda fotbollsnotiser,
En kombination av representa-

tions- och B-lagsspelare besökte den
7 maj

Linköping

för en vänskapsmatch mot Bollklub-
ber. Derby. Det blev en match av det
mcra humoristiska slaget, allden-
stund de våra visade sig vara kolos-
salt överlägsna och kunde briljera
med fullständigt uppvisningsspel.
Slutresultatet: 12—0! Enligt förda
protokoll lära följande ha utmärkt
sig som målgörare: G. Rydberg, 4;
Sandström 4; Baldw. Johansson 2;
Sven Johansson 2.
För Linköpingsspelarna torde mat-

chen varit synnerligen lärorik och
lämplig ur propagandasynpunkt.
Och ha våra spelare genom sin in-
sats bidragit till att föra fotbollsspe-
spelet framåt och uppåt — på ett
högre plan — i lärdomsstaden på
Östgötaslätten, skulle det glädja oss
uppriktigt. På den verkligt goda
planen ställde Kamraterna upp med

slagordningen: Wenzel, O. Rydberg,
Erik Andersson, Levin, Törnqvist,
Cillis Andersson, Sven Johansson, GC.
Rydberg, Sandström, Baldw. Johans-
son. Branting.

-

Stadsmatchen mot Stockholm spe-
lades i Kungl. Huvudstaden den 7
maj. Gbgs-laget tippades allmänt

. som överlägsna segrare, t. o. m. av
lokalpressen. Följden blir ofta, att
de så på förhand utpekade segrarna
taga det alltför liknöjt och noncha-
lant, under det motståndarna spela i

ett förtvivlat, desperat humör, och
med den känslan att ha allt att vin-
ra, intet att förlora. Så blev det ä-
ven nu Göteborg vann, men
kpappt: 1—0. Målskytt: Murren.
Kritiken konstaterade dock det blå-
vita lagets avgjort bättre kvalitet
och spelstyrka. Följande Kamrater
deltogo: Lund, Svensson, Herbert
Karlsson, Hjelm och Moje Sandberg.

+

I Centralföreningens fotbollstäv-
lan hade vi även i år ett lag med.
Ehuru ej med någon framgång. I
denna tävling har vår förening ut-
gått som segrare icke mindre än 4
gånger, och sålunda erövrat mäster-

skapsteeken å 44 spelare. Då den
bestämmelsen gäller, att varje spela-
re blott får taga detta mästerskaps-

tecken en gång, blir det givetvis rätt
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som framgår av nedanstående lilla
tabell, ligga vi f. n. på andra plats
efter Gais, men med denna grupps
bästa målkvot. När höstomgången
börjar, gäller det alltså för de gam-
la Serie-Mästarna att slå ett slag för
Kamraternas blåvita färger! Vi sä-
&a inte mer — vi ha förtroende för
våra pojkar, vi lita på deras ambi-
ticn, deras intresse och kärlek för
den förening, som fostrat och danat
demtill, vad de nu äro. — — —

Västra divisionen.
 | 
 

    

sp.| v. oa f. mål IP

| |
G. A. J.S. ...... 5 3 21 0 8-3 8
Gbgs-Kamrat....| 5| 3| 1 1112—4 7
Hälsingb. I. FI 5! 2! 3 0 5—3 7
Orgryte I. S. ...| 5 1 1 35-61 3
Malmö -Kamrat.] 5) 1 11 3 2—7 3
Malmö F. F. ...| 5| 0; 2) 3| 2—11] 2

Spridda fotbollsnotiser,
En kombination av representa-

tions- och B-lagsspelare besökte den
7 maj

Linköping

för en vänskapsmatch mot Bollklub-
ber. Derby. Det blev en match av det
mcra humoristiska slaget, allden-
stund de våra visade sig vara kolos-
salt överlägsna och kunde briljera
med fullständigt uppvisningsspel.
Slutresultatet: 12—0! Enligt förda
protokoll lära följande ha utmärkt
sig som målgörare: G. Rydberg, 4;
Sandström 4; Baldw. Johansson 2;
Sven Johansson 2.
För Linköpingsspelarna torde mat-

chen varit synnerligen lärorik och
lämplig ur propagandasynpunkt.
Och ha våra spelare genom sin in-
sats bidragit till att föra fotbollsspe-
spelet framåt och uppåt — på ett
högre plan — i lärdomsstaden på
Östgötaslätten, skulle det glädja oss
uppriktigt. På den verkligt goda
planen ställde Kamraterna upp med

slagordningen: Wenzel, O. Rydberg,
Erik Andersson, Levin, Törnqvist,
Cillis Andersson, Sven Johansson, GC.
Rydberg, Sandström, Baldw. Johans-
son. Branting.

-

Stadsmatchen mot Stockholm spe-
lades i Kungl. Huvudstaden den 7
maj. Gbgs-laget tippades allmänt

. som överlägsna segrare, t. o. m. av
lokalpressen. Följden blir ofta, att
de så på förhand utpekade segrarna
taga det alltför liknöjt och noncha-
lant, under det motståndarna spela i

ett förtvivlat, desperat humör, och
med den känslan att ha allt att vin-
ra, intet att förlora. Så blev det ä-
ven nu Göteborg vann, men
kpappt: 1—0. Målskytt: Murren.
Kritiken konstaterade dock det blå-
vita lagets avgjort bättre kvalitet
och spelstyrka. Följande Kamrater
deltogo: Lund, Svensson, Herbert
Karlsson, Hjelm och Moje Sandberg.

+

I Centralföreningens fotbollstäv-
lan hade vi även i år ett lag med.
Ehuru ej med någon framgång. I
denna tävling har vår förening ut-
gått som segrare icke mindre än 4
gånger, och sålunda erövrat mäster-

skapsteeken å 44 spelare. Då den
bestämmelsen gäller, att varje spela-
re blott får taga detta mästerskaps-

tecken en gång, blir det givetvis rätt

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Den 53 juni (Annandag Pingst;

spelade vi mot :

Hälsingborgs I. F. .
nere på Olympia i Hälsingborg. Här
fingo vi det första nederlaget för
året mot svenskt lag. H. I. F. vann
kampen med 2—1 efter en match,
där våra spelare utan tvivel hade
cet bättre och mesta spelet, men nå-
gra av dem glömde att spela förla-
get. Och det brukar bestraffa sig.
Dörtill kom, att Lund saknades (spe-
lade samtidigt i Hälsingfors, federa-
ticnsmatehen Finland-Sverige) och
ersatts av Erik Andersson från B-la-
get. ”Den röda backen” skötte sig
gott, men kunde givetvis ej fullt er-
sätta ”Gobben”, i synnerhet som
han har lite svårt komma till rätta
på högersidan, då han egentligen är
vänster-back. Målet gjorde Hjelm,
men Murren hade Chansen (med

stort C!) i sin hand, eller kanske
rättare sina fötter, då han var allde-
les solo med Lindberg. Han väntade
dock med skottet, och följden blev

att Lindberg tog — bollen. Detta
kallas av lokalpatriotiska referenter
för ”Sigges storartade räddning” !!
Nåja, var och en harju sin uppfatt-
ning... Vårt lag: Wentzel, Erik
Andersson, H. Svensson, Levin,
Törnqvist, Karl Andersson, Sven Jo-
hansson, Rydberg, Herbert Karlsson,
Hjelm, Baldw. Johansson.

Vårfjärde mateh var mot

Örgryte,
och gick den 9 juni på Ullevi. De
rödblå hade 3 reserver, däribland för

Zander o. Magnusson, under det vi
mönstrade ord. lag. Våra pojkar pre-
sterade mycket gott spel och vunno
matchen med 3—1, vilket knappast
kar. anses som någon verklig värde-
mätare. Faktum var nämligen, att

de blåvita större delen av kamper
behärskade spelet rätt fullständigt,
rien Örgrytes halvbackar (eller no-
ga räknat Friberg och Klingström)
gjorde vad på dem ankom och mer
till, och dessutom drev Murren sina
individuella genombrottsförsök för
långt. Vilka båda faktorer tillsam-
mans inskränkte målsiffrornatill 3.
Hjelm och Rydberg äro förtjänta av
en eloge för sitt osjälviska, fyndiga
och energiska arbete. Det bakre för-
svaret hade det tämligen lugnt, ty
våra gamla konkurrenters forwards-
kedja var ganska olycklig i sina fö-
rehavanden. Oech som en naturlig
följd av deras (Örgryte—forwards)
svaga. spel, återföll hela bördan på
halvbackar och försvar, som därige-

nemfick en övermäktig uppgift.
Av målen . hade Rydberg 2 och

Törnqvist 1 (på straffspark, Murren

slog bort en strax förut!) på sitt
konto. Spelare: Wenzel, Lund,

Svensson, Levin, Törnqvist, Karl An-
dersson, Sven Johansson, Rydberg,
Herbert Karlsson, Hjelm, Baldw, Jo-
hansson.
Denfemte ochsista matchen i vår-

omgången spelade vi den 18, då

Malmö F. F.
gästade Oss. De blåvita hade

även här en mycket god dag ,oeh
särskilt glädjande var våra forwards
osjälviska spel. Kombinationerna
och de fina passningarna gjorde
matchen fullt acceptabel och njut-

kar, och därtill sköts det en hel del
på mål: inte mindre än 5 (fem) bol-

iar dansade in bakom Malmös glugg-
väktare, vilket är målrekord för se-
rien. Målen fördelades mellan
Hjelm (2), Rydberg (1), Murren (1)
och Levin (1). Malmö-borna hade
ett gott backpar, men sämre for-
wards, vilka ej beredde våra bakre

slaglinjer några större bekymmer.

De spelade emellertid med hurtigt
mod och gott humör matchen ut —

alla motgångartill trots — och det
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Spridda fotbollsnotiser,
En kombination av representa-

tions- och B-lagsspelare besökte den
7 maj

Linköping

för en vänskapsmatch mot Bollklub-
ber. Derby. Det blev en match av det
mcra humoristiska slaget, allden-
stund de våra visade sig vara kolos-
salt överlägsna och kunde briljera
med fullständigt uppvisningsspel.
Slutresultatet: 12—0! Enligt förda
protokoll lära följande ha utmärkt
sig som målgörare: G. Rydberg, 4;
Sandström 4; Baldw. Johansson 2;
Sven Johansson 2.
För Linköpingsspelarna torde mat-

chen varit synnerligen lärorik och
lämplig ur propagandasynpunkt.
Och ha våra spelare genom sin in-
sats bidragit till att föra fotbollsspe-
spelet framåt och uppåt — på ett
högre plan — i lärdomsstaden på
Östgötaslätten, skulle det glädja oss
uppriktigt. På den verkligt goda
planen ställde Kamraterna upp med

slagordningen: Wenzel, O. Rydberg,
Erik Andersson, Levin, Törnqvist,
Cillis Andersson, Sven Johansson, GC.
Rydberg, Sandström, Baldw. Johans-
son. Branting.

-

Stadsmatchen mot Stockholm spe-
lades i Kungl. Huvudstaden den 7
maj. Gbgs-laget tippades allmänt

. som överlägsna segrare, t. o. m. av
lokalpressen. Följden blir ofta, att
de så på förhand utpekade segrarna
taga det alltför liknöjt och noncha-
lant, under det motståndarna spela i

ett förtvivlat, desperat humör, och
med den känslan att ha allt att vin-
ra, intet att förlora. Så blev det ä-
ven nu Göteborg vann, men
kpappt: 1—0. Målskytt: Murren.
Kritiken konstaterade dock det blå-
vita lagets avgjort bättre kvalitet
och spelstyrka. Följande Kamrater
deltogo: Lund, Svensson, Herbert
Karlsson, Hjelm och Moje Sandberg.

+

I Centralföreningens fotbollstäv-
lan hade vi även i år ett lag med.
Ehuru ej med någon framgång. I
denna tävling har vår förening ut-
gått som segrare icke mindre än 4
gånger, och sålunda erövrat mäster-

skapsteeken å 44 spelare. Då den
bestämmelsen gäller, att varje spela-
re blott får taga detta mästerskaps-

tecken en gång, blir det givetvis rätt
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Den 53 juni (Annandag Pingst;

spelade vi mot :

Hälsingborgs I. F. .
nere på Olympia i Hälsingborg. Här
fingo vi det första nederlaget för
året mot svenskt lag. H. I. F. vann
kampen med 2—1 efter en match,
där våra spelare utan tvivel hade
cet bättre och mesta spelet, men nå-
gra av dem glömde att spela förla-
get. Och det brukar bestraffa sig.
Dörtill kom, att Lund saknades (spe-
lade samtidigt i Hälsingfors, federa-
ticnsmatehen Finland-Sverige) och
ersatts av Erik Andersson från B-la-
get. ”Den röda backen” skötte sig
gott, men kunde givetvis ej fullt er-
sätta ”Gobben”, i synnerhet som
han har lite svårt komma till rätta
på högersidan, då han egentligen är
vänster-back. Målet gjorde Hjelm,
men Murren hade Chansen (med

stort C!) i sin hand, eller kanske
rättare sina fötter, då han var allde-
les solo med Lindberg. Han väntade
dock med skottet, och följden blev

att Lindberg tog — bollen. Detta
kallas av lokalpatriotiska referenter
för ”Sigges storartade räddning” !!
Nåja, var och en harju sin uppfatt-
ning... Vårt lag: Wentzel, Erik
Andersson, H. Svensson, Levin,
Törnqvist, Karl Andersson, Sven Jo-
hansson, Rydberg, Herbert Karlsson,
Hjelm, Baldw. Johansson.

Vårfjärde mateh var mot

Örgryte,
och gick den 9 juni på Ullevi. De
rödblå hade 3 reserver, däribland för

Zander o. Magnusson, under det vi
mönstrade ord. lag. Våra pojkar pre-
sterade mycket gott spel och vunno
matchen med 3—1, vilket knappast
kar. anses som någon verklig värde-
mätare. Faktum var nämligen, att

de blåvita större delen av kamper
behärskade spelet rätt fullständigt,
rien Örgrytes halvbackar (eller no-
ga räknat Friberg och Klingström)
gjorde vad på dem ankom och mer
till, och dessutom drev Murren sina
individuella genombrottsförsök för
långt. Vilka båda faktorer tillsam-
mans inskränkte målsiffrornatill 3.
Hjelm och Rydberg äro förtjänta av
en eloge för sitt osjälviska, fyndiga
och energiska arbete. Det bakre för-
svaret hade det tämligen lugnt, ty
våra gamla konkurrenters forwards-
kedja var ganska olycklig i sina fö-
rehavanden. Oech som en naturlig
följd av deras (Örgryte—forwards)
svaga. spel, återföll hela bördan på
halvbackar och försvar, som därige-

nemfick en övermäktig uppgift.
Av målen . hade Rydberg 2 och

Törnqvist 1 (på straffspark, Murren

slog bort en strax förut!) på sitt
konto. Spelare: Wenzel, Lund,

Svensson, Levin, Törnqvist, Karl An-
dersson, Sven Johansson, Rydberg,
Herbert Karlsson, Hjelm, Baldw, Jo-
hansson.
Denfemte ochsista matchen i vår-

omgången spelade vi den 18, då

Malmö F. F.
gästade Oss. De blåvita hade

även här en mycket god dag ,oeh
särskilt glädjande var våra forwards
osjälviska spel. Kombinationerna
och de fina passningarna gjorde
matchen fullt acceptabel och njut-

kar, och därtill sköts det en hel del
på mål: inte mindre än 5 (fem) bol-

iar dansade in bakom Malmös glugg-
väktare, vilket är målrekord för se-
rien. Målen fördelades mellan
Hjelm (2), Rydberg (1), Murren (1)
och Levin (1). Malmö-borna hade
ett gott backpar, men sämre for-
wards, vilka ej beredde våra bakre

slaglinjer några större bekymmer.

De spelade emellertid med hurtigt
mod och gott humör matchen ut —

alla motgångartill trots — och det
äre de värda beröm för. Vår upp-
ställning: Wenzel, Lund, Svensson,
Levin, Törnqvist, Karl Andersson.
Sven Johansson, Rydberg, Herbert
Karlsson, Hjelm, Baldw. Johansson.

Härmed är första omgången i

Västra divisionen slutspelad, och,
som framgår av nedanstående lilla
tabell, ligga vi f. n. på andra plats
efter Gais, men med denna grupps
bästa målkvot. När höstomgången
börjar, gäller det alltså för de gam-
la Serie-Mästarna att slå ett slag för
Kamraternas blåvita färger! Vi sä-
&a inte mer — vi ha förtroende för
våra pojkar, vi lita på deras ambi-
ticn, deras intresse och kärlek för
den förening, som fostrat och danat
demtill, vad de nu äro. — — —

Västra divisionen.
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kinkigt för vederbörande att få ett
starkt och representativt lag på be-
nen.

F. S. hade dock uttagit ett gott
lag, det bästa vi kunde åstadkomma

uuder sådana förhållanden. Ledsamt
neg behagade det emellertid ej en
3—4 spelare att ställa upp, varför
rsan i sista minuten fick låta några
reserver rycka in. Laget: Skoglund,
0. Rydberg, E. Suber, Helmer Eng-
lund, Tuvesson, Helge Stålfors, Hj.

ITmmdberg, Hugo Olsson, Stellan An-
dersson, Bror Appelgren, Erland
Olsson.

Motståndare voro Redbergslids I.

K.. vars unga, trevliga lag stoppade
vår marsch för i år, med en 2—0-se-
ger. Värt lag hade en ojämn for-

wardskedja, men goda ytterhalvor.

Det bakre försvaretstabilt, men litet
”tungrott”. Och det var närmaste

anledningen till målen . . . Nå, det

det blir att slå ett slag för fosterlan-
dei nästa år igen. Och då med bhätt-

re lveka, få vi hoppas.

Valdus Lund deltog (jämte Nils
Carlsson och Holmberg från Gais) i
federationsmatehen mot Finland.

Annandag Pingst (5 juni) i Hälsing-
fors. Laget bestod f. ö. av stock-
holmare och en norrköpingspojk.
"Sverige vann landskampen med
4-1. Glädjande.

En triangelserie

spelades på Ullevi den 14 juni mel-
lan I. F. K., Gais och Öis, till förmån
för de arbetslösa i Göteborg. Varje
match pågick trettio min. — halvlek
efter 15 min,. Det kunde ju aldrig
bliva tal om någon verklig match,
därtill var tiden alltför kort, men
det. blev ändå litet omväxling med

det sedvanliga, och för en del av pu-
bliken torde det ha varit förenat
med nyhetens behag.
Den fotboll som bjöds var emeller-

tid rätt så god. Först möttes Kam-
raterna och Örgryte, och de våra
vunno med 1—0. Målet hade Ryd-

berg största andelen i, fastän Mur-

ren lade sista handen vid verket,

Matchen var ganska jämn, men de
blåvita . voro betydligt farligare
framför mål.
Gais och Örgryte drabbade sedan

samman. En livlig kamp, men mål-
lös. Båda lagen slarvade bort ett
par fina chanser.
Avgörandet kom sålunda att stå

mellan oss och de grönsvarta (i mat-
cherna tillämpades vanlig poängbe-
räkning). Och här vann Gais, dels
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tack vare bättre tur, dels på ett par
”tabbar” i vårt försvar. som gav
dem två mål. Ena gången skulle
Karl Andersson passa bakåt till Hen-
nmg, men gjorde det för lamt, så
att Bror Carlsson fick tag i bollen
och satte in den. Sens—moral:
centra aldrig i närkamp framför
mål! Slå bollen åt sidan celler åt vil-
ket håll som helsl, men ej mot mål.

Vid .det andra tillfället tappade
Wenzel bollen, varvid Björkman var
framme och petade in den. 2—0.
Vära pojkar hade annars det me-

sta av spelet och sköto dessutom
många vackra skott, men Gais mål-
vakt utmärkte sig och Fru Fortuna
log sitt blidaste leende mot honom
och hans lag... Som ändock inne-
slöt 4 reserver. — — —

Segrare i den lilla ”turneringen ”
blev alltså Gais med 3 poäng.

2) L.F. Kl,2p.;3) ÖL S.1p.
Värt lag: Wenzel, Lund, Svensson,

Levin, Tönqvist, Karl Andersson,
Sven Johansson, Rydberg, Herbert
Karlsson, Hjelm. Baldw. Johansson.

I stadsmatchen mot

Kristiania,

som gick av stapeln den 18 juni, re-
presenterades Göteborgs F. F. av ett

komb. lag ur Gais och Öis. Vi spe-
lade nämligen samma dag här hem-

ma mot Malmö F. F. i Serien, varför

några av våra spelare ej kunde kom-
ma ifråga.

Gbegs-laget 2—0.segrade med
Rättvist. Efter ett, om man får tro

kritiken, särskilt i andra halvlek

överlägset spel. Joel Björkman och

Alb. Olsson målfabrikörer.

KHANtrtiNat LnrAhTikrnratTaNIT

Meddelande.
Medlemmar, som äro i behov av

läkarevård, kunna vända sig till
D:r Turitz, Ö. Hamngatan 25,
vilken mot uppvisande av årskort

(1922) lämnar viss nedsättning å
gällande taxa.
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S. A. MOLLDÉN
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FRIGGAGATAN 09. » 10612.
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i alla prislagen.
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I. FP. Kamraternas styrelse 1922:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780.
bostad Kommendörsgatan 11, tel. 42016.

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. Sekr.: Gunnar Wahlgren, bostad Drott-
ninggatan58, tel. 668.

Intendent: Per Tundquist, bostad Kron-
husgatan 32, tel. 2986.

Klubbmästare: Erik Zachrisson,

Chalmersgatan 18, tel. 10639.
V. Kassör: Josef Holsner, bostad Äng-

gårdsgatan 2, tel. 9104.

Adjungerad ledamot: Carl Linde, bostad

Svangatan 7, tel. 18399.

Suppleanter: Adolf Forsberg, bostad Ri-
såsgatan 20, tel. 13224.
Jacob Schylander, bostad Albogatan 23,
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kinkigt för vederbörande att få ett
starkt och representativt lag på be-
nen.

F. S. hade dock uttagit ett gott
lag, det bästa vi kunde åstadkomma

uuder sådana förhållanden. Ledsamt
neg behagade det emellertid ej en
3—4 spelare att ställa upp, varför
rsan i sista minuten fick låta några
reserver rycka in. Laget: Skoglund,
0. Rydberg, E. Suber, Helmer Eng-
lund, Tuvesson, Helge Stålfors, Hj.

ITmmdberg, Hugo Olsson, Stellan An-
dersson, Bror Appelgren, Erland
Olsson.

Motståndare voro Redbergslids I.

K.. vars unga, trevliga lag stoppade
vår marsch för i år, med en 2—0-se-
ger. Värt lag hade en ojämn for-

wardskedja, men goda ytterhalvor.

Det bakre försvaretstabilt, men litet
”tungrott”. Och det var närmaste

anledningen till målen . . . Nå, det

det blir att slå ett slag för fosterlan-
dei nästa år igen. Och då med bhätt-

re lveka, få vi hoppas.

Valdus Lund deltog (jämte Nils
Carlsson och Holmberg från Gais) i
federationsmatehen mot Finland.

Annandag Pingst (5 juni) i Hälsing-
fors. Laget bestod f. ö. av stock-
holmare och en norrköpingspojk.
"Sverige vann landskampen med
4-1. Glädjande.

En triangelserie

spelades på Ullevi den 14 juni mel-
lan I. F. K., Gais och Öis, till förmån
för de arbetslösa i Göteborg. Varje
match pågick trettio min. — halvlek
efter 15 min,. Det kunde ju aldrig
bliva tal om någon verklig match,
därtill var tiden alltför kort, men
det. blev ändå litet omväxling med

det sedvanliga, och för en del av pu-
bliken torde det ha varit förenat
med nyhetens behag.
Den fotboll som bjöds var emeller-

tid rätt så god. Först möttes Kam-
raterna och Örgryte, och de våra
vunno med 1—0. Målet hade Ryd-

berg största andelen i, fastän Mur-

ren lade sista handen vid verket,

Matchen var ganska jämn, men de
blåvita . voro betydligt farligare
framför mål.
Gais och Örgryte drabbade sedan

samman. En livlig kamp, men mål-
lös. Båda lagen slarvade bort ett
par fina chanser.
Avgörandet kom sålunda att stå

mellan oss och de grönsvarta (i mat-
cherna tillämpades vanlig poängbe-
räkning). Och här vann Gais, dels

GÖTEBORGS-KAMRATEN

tack vare bättre tur, dels på ett par
”tabbar” i vårt försvar. som gav
dem två mål. Ena gången skulle
Karl Andersson passa bakåt till Hen-
nmg, men gjorde det för lamt, så
att Bror Carlsson fick tag i bollen
och satte in den. Sens—moral:
centra aldrig i närkamp framför
mål! Slå bollen åt sidan celler åt vil-
ket håll som helsl, men ej mot mål.

Vid .det andra tillfället tappade
Wenzel bollen, varvid Björkman var
framme och petade in den. 2—0.
Vära pojkar hade annars det me-

sta av spelet och sköto dessutom
många vackra skott, men Gais mål-
vakt utmärkte sig och Fru Fortuna
log sitt blidaste leende mot honom
och hans lag... Som ändock inne-
slöt 4 reserver. — — —

Segrare i den lilla ”turneringen ”
blev alltså Gais med 3 poäng.

2) L.F. Kl,2p.;3) ÖL S.1p.
Värt lag: Wenzel, Lund, Svensson,

Levin, Tönqvist, Karl Andersson,
Sven Johansson, Rydberg, Herbert
Karlsson, Hjelm. Baldw. Johansson.

I stadsmatchen mot

Kristiania,

som gick av stapeln den 18 juni, re-
presenterades Göteborgs F. F. av ett

komb. lag ur Gais och Öis. Vi spe-
lade nämligen samma dag här hem-

ma mot Malmö F. F. i Serien, varför

några av våra spelare ej kunde kom-
ma ifråga.

Gbegs-laget 2—0.segrade med
Rättvist. Efter ett, om man får tro

kritiken, särskilt i andra halvlek

överlägset spel. Joel Björkman och

Alb. Olsson målfabrikörer.

KHANtrtiNat LnrAhTikrnratTaNIT

Meddelande.
Medlemmar, som äro i behov av

läkarevård, kunna vända sig till
D:r Turitz, Ö. Hamngatan 25,
vilken mot uppvisande av årskort

(1922) lämnar viss nedsättning å
gällande taxa.
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kinkigt för vederbörande att få ett
starkt och representativt lag på be-
nen.

F. S. hade dock uttagit ett gott
lag, det bästa vi kunde åstadkomma

uuder sådana förhållanden. Ledsamt
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K.. vars unga, trevliga lag stoppade
vår marsch för i år, med en 2—0-se-
ger. Värt lag hade en ojämn for-

wardskedja, men goda ytterhalvor.

Det bakre försvaretstabilt, men litet
”tungrott”. Och det var närmaste

anledningen till målen . . . Nå, det

det blir att slå ett slag för fosterlan-
dei nästa år igen. Och då med bhätt-

re lveka, få vi hoppas.

Valdus Lund deltog (jämte Nils
Carlsson och Holmberg från Gais) i
federationsmatehen mot Finland.

Annandag Pingst (5 juni) i Hälsing-
fors. Laget bestod f. ö. av stock-
holmare och en norrköpingspojk.
"Sverige vann landskampen med
4-1. Glädjande.

En triangelserie

spelades på Ullevi den 14 juni mel-
lan I. F. K., Gais och Öis, till förmån
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Avgörandet kom sålunda att stå
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räkning). Och här vann Gais, dels

GÖTEBORGS-KAMRATEN
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centra aldrig i närkamp framför
mål! Slå bollen åt sidan celler åt vil-
ket håll som helsl, men ej mot mål.

Vid .det andra tillfället tappade
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Vära pojkar hade annars det me-
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och hans lag... Som ändock inne-
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GÖTEBORG

(Medlemsblad för Idrottsföreningen Kamraterna, Göteborg).

 

N:o 7—8
 

Ansvarig utgivare: E. SVANBORG. Juli— Aug. 1922
 
 

Våra fria idrottsmän på propagandaturné.
Idrottssektionens uppslag: ett efterföljansvärt exempel.

 

Truppen i Falun.

Eu gång i höstas, då sektionens

arbete egentligen avslutats för året,
iramkläcktes en utomordentligt god

idé av vår nuvarande ordförande.
Sektionen skulle göra sig själv och

sin förening mera känd och uppskat-

tad i vidare kretsar. Fotbollsspe-

lerna hade ju genomsina vackra
framgångar under årens lopp givit

föreningen ett aktat namn inomden-
na idrottsgren, och varför skulle då
ieke idrottsmännen också i andra
läger kunna göra sak samma.

"Alltså: sommaren 1922 skulle bli-
va vår förenings stora genombrotts-
åi för idrottssektionen. En trupp
av våra bästa och mest skötsamma

pojkar skulle beredas tillfälle att få
resa upp till det mångomsjungna
Dalom. Och samtidigt som en för
idrotten nyttig och god propaganda
gjordes, skulle ju resan ur turistsyn-
punkt bliva av bestående värde.

Förslaget vann bland medlemmar-

ra allmänt gillande, och antalet av
dem somtecknadesig för deltagande
uppgick till omkring 25 stycken.
Var och en skulle själv bestrida re-

sekostnaderna med 60 kronor, då
vivre och dylikt skulle utverkas hos
gästande föreningar. Den kommitté
som tillsattes för resans organisa-
tion, satte sig omedelbart i förbin-
delse med några föreningar i Dalar-

aa, vilka samtliga upptogo vårt för-
slag med glädje. Då resan skulle
anträdas hade alltså utvalts följan-

ce platser: Karlstad, Falun, Orsa,

Rättvik och Mora. Kunde bättre
sal göras? Kunde vackrare trakter

av vårt land framletas?!

Tyvärr blevo en del av vära bätt-
re förmågor icke i tillfälle att med-

följa, men den trupp som vid resans

arträdande medföljde, var i alla fall

av mycket god kvalité, även om den
genomsnittliga standarden kunde

höjts betydligt, om Verner Magnus-
«on, Holsner och Erik Larsson del-

tagit i färden.

Lördagen den 17 juni kl. 2,30 ce.

iw. skedde avresan från B. J. station.

bär tjuga förhoppningsfulla och ec-

ucrgimättade pojkar togo farväl av

fruar, fästmör och andra bekanta,

beredda att äntra tåget för beford-
ran till Karlstad, där vår första täv-
ling skulle hållas. Sektionens lilla

jazzkapell gjorde sitt bästa för att
minska resans obehag; kortlapparne
kemmoigång, några priffelag bilda-
des, då allt spel om pengar, eller

pengars värde, strängeligen för-

kjöds. Efter cirka 7 timmars resa,

arkom truppen till Solstaden, där

vännen Söderbom i förväg gjort

klart med matställe och rum.

I Karlstad.

”Som solen i Karlstad”, det ut-

trycket har ju tusentals gånger klin-

gat i vårt öra. Vad var det då för
märkvärdigt med solen just i Karl-
stad? Det skulle ju givetvis konsta-
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Våra fria idrottsmän på propagandaturné.
Idrottssektionens uppslag: ett efterföljansvärt exempel.
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teras på söndagsmorgonen. Men
”hast Du mir gesehen”', solen beha-
gade leka kurragömma med molnen
och visade sig icke på hela dagen.

Tävlingarna, som för vår del hade

formen av en klubbmatch mot I. F.

Göta. blevo högst intressanta. Mest
kanske tack vare vår överlägsenhet
i löpningar och underlägsenhet i

kest. Poängställningen växlade
oavbrutet, och slutsiffrorna voro in i

det sista ovissa. Det blev dock ne-
derlag. Med åtta poängs övervikt
kunde Göta lämna planen somstolta
"segerherrar.

Vi själva överraskades av att vi
verkligen lyckades komma våra mot-

ståndare så pass inpå livet. 1 de in-

dividuella Joppen vunno vi vackra
framgångar, undantagandes 1,500
meter, där en ny förmåga, Sandin,

slog NSöderbom, som då ännu icke

hunnit hämta sig från 400 meters-
loppet, några minuter förut.

På kvällen anordnades dans på
det lilla idylliska Tynnäs, en liten ö
vie i Vänern, där en kordial stöm-

ning satte sin prägel på sällskapet.
Och äntligen behagade den nyck-

fulla solen visa sig. ltt verkligt pa-

norama upprullades för våra blickar,

då solen sänkte sig i Vänersböljan.

Underbart vackert!
Uppbrottets timma nalkades, och

den lilla ångslupen förde oss åter
till staden, till vila och vederkvic-
kelse för kommande mectings. Fler-
talet hade dock knutit bekantska-
per med Karlstads vackra femininer
och i nattens tystnad ekade stegen
genomde annars i gravlikt men lig-

gande gatorna.
Redan påföljande dag fortsattes

färden, nu med Falun som närmaste

mål. Färdledaren hade i förväg be-
givit sig till ort och ställe för att
ha allt ordnat, då truppen anlände.
Fram på kvällssidan anlände denna,
synbarligt något uttröttad av en

läng och enformig tågresa. tagande

Falun

1 besittning. Den hos Lissel fram-
dukade kvällsmaten smakade säker-
ligen de hungrande pojkarna väl,
åtgången var i alla fall god. Maten
var utmärkt och fru Lissel har vår
särskilda éloge, för det älskvärda
och humana sätt, varpå vi städse ble-
vo bemötta. Nya Hotellets sängar
mottogo de trötta idrottsmännentill
en vederkviekande sömn och vila,
endast då och då avbruten av vän-
nen och kulstötaren Nybergs ener-
giska hejningar på Waldenborg, där

GÖTEBORGS-KAMRATEN
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han i drömmen fantiserade om
idrott och tävlingar.

Tävlingsdagen, tisdagen den 20,
var, om icke av allra vackraste slag,

doek acceptabel. Tävlingarna fingo
också ett utmärkt, och för vår del
glänsande förlopp, fastän vi blevo
slagna i ett stafettlopp av ett ener-

giskt Korsnäslag. Stor var gläd-
jen, då Löfgren efter ett välberäk-

nat 5090-meterslopp segrade och be-

segrade bl. a. den gamle kumpanen
FTärnström. Vilken trots sina kraf-
tiga ryck, omöjligt kunde befria sig
från Löferens efterhängsenhet. Löf-
erens seger var populär och trup-

pens glädje berättigad.
På kvällen var det prisutdelning

med dans på ”Matis”. Vårt jazz-
kapell stod för den musikaliska un-
derhållningen och skördade minst
lika mycket bifall, som förut idrotts-
minnen.

Onsdagen, vilodag, användes för

besök å olika sevärda platser i Fa-
"lun. Kyrkantilldrog sig berättigad
uppmärksamhet för sin konstnärliga
utsmyckning. Gruvorna och Berg-

slagsmuséet försummades givetvis
heller inte. Kvällen togs i anspråk

för visit å ”Kullen”, där förfrisk-

ningar intogs. Långt bort i fjärran
hördes dova mandolintoner, ho vet

från vems instrument.
Torsdagen, som var anslagen för

tävlingar i Orsa, blev åter en rese-
dag. Undertecknad, som kan skry-
ta med att ha rest åtskilligt, både
på statens och andra in- och utländ-
ska banor, har dock aldrig upplevat
en resa
som den mellan Mora och Orsa. Med
hjärtat i halsgropen, varje ögon-
blick väntande en katastrof, blevo

vi i ordets bemärkelse riktigt or-
dentligt omskakade. Och det så
pass erundligt, att det var förenat
med svårigheter att sitta kvar på
bänkarne. Hemskt! |

Hur otrevlig en resa än må vara,
ett slut har den under alla omstän-
digheter, och efter många om och
men kunde vi dock till slut stiga av
"id vår bestämmelsestation,

Orsa.

Orsa (Du fagraste bland fagra
bygder!) blev nog på sätt och vis
resans elou. Det var ju dagen före
midsommarafton, överallt rådde ett
rörligt liv. Tydligt syntes, att nå-
got stort var i görningen. Detta
”stora” var, dels våra tävlingar,
dels" midsommarfirandet. Tyvärr
visade sig det senare samla det

av så omskakande natur.

största intresset, i det tävlingarna
voro ganska fåtaligt besökta.
De som voro där fingo 1 alla fall

se en serie vackra idrottsprestatio-

ner, även om resultaten icke blevo
över sig sensationella, då banorna
voro alldeles nyanlagda och därför
ännu något tunga. Men Martin
Jansson, göteborgarnes gamle vän
och tränare, som varit den ledande

vid banornas anlägening, trodde för

sin del, att om någon tid skulle det
bliva något annat. Om blott bancr-

na finge vila .en tid. Experimentet
att istället för kolstybb använda
träkol och -pinnmo, kanske är bättre

än vad man1 första överslaget tror.
bfter tävlingarna och maten före-

tog0o en del av de mera naturälskan-

de medlemmarne en bergsvandring
upp till den halvannan mil avlägsna

täbodvallen Fryksås. där de, enligt
cochn utsago, fingo uppleva resans

härligaste timmar. Kanske det ja!

ifin dylik tur vore ju för sig en 2od

artikel för värt medlemsblad ; alltså,

fiällvandrande skribenter: skriv om

applevelsen !)") .
De kvarvarandetillbringade kväl-

ien nere vid dansbanan, där ortens

ungdom som bäst höll på med att
kläda majstången. Jazzkapellet in-
iog musikestraden på dansbanan,
och snart var dansen i full gång och

rsajstångsklädseln glömd. Det var
just ieke på nattens första timmar,
som fiol: och mandoliner upphörde

att klinga och den danslystna ung-
domen drog hemåt.
På morgonen, midsommarafton,

drog truppen åstad möt nya öden
och äventyr, dock utan Waldenborg
och ”Söder”', vilka i diverse affärer

ansågo sig böra stanna kvar i Orsa
ännu en dag.

Rättvik.

Vid Rättviks station mötte oss
Kättvikskamraternas ordförande. hr

Ola Hanson, som utgjorde någon

sorts mottagningskommitté, visade
oss till Strand Hotell samt försvann.
Först som sist kan sägas, att Rätt-
viksvistelsen blev en stor besvikelse
för oss, som blivit vanavid, att var
vi kommo bliva väl bemötta och
nästan furstligt mottagna. I Rättvik
voro stora midsommarspel anordna-
de, vilka vansköttes på det mest häp-

+) Uppmaningen är alldeles på sin

Det är just dylika alster vi behöva

Vi ga-

plats.
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blick väntande en katastrof, blevo

vi i ordets bemärkelse riktigt or-
dentligt omskakade. Och det så
pass erundligt, att det var förenat
med svårigheter att sitta kvar på
bänkarne. Hemskt! |

Hur otrevlig en resa än må vara,
ett slut har den under alla omstän-
digheter, och efter många om och
men kunde vi dock till slut stiga av
"id vår bestämmelsestation,

Orsa.

Orsa (Du fagraste bland fagra
bygder!) blev nog på sätt och vis
resans elou. Det var ju dagen före
midsommarafton, överallt rådde ett
rörligt liv. Tydligt syntes, att nå-
got stort var i görningen. Detta
”stora” var, dels våra tävlingar,
dels" midsommarfirandet. Tyvärr
visade sig det senare samla det

av så omskakande natur.

största intresset, i det tävlingarna
voro ganska fåtaligt besökta.
De som voro där fingo 1 alla fall

se en serie vackra idrottsprestatio-

ner, även om resultaten icke blevo
över sig sensationella, då banorna
voro alldeles nyanlagda och därför
ännu något tunga. Men Martin
Jansson, göteborgarnes gamle vän
och tränare, som varit den ledande

vid banornas anlägening, trodde för

sin del, att om någon tid skulle det
bliva något annat. Om blott bancr-

na finge vila .en tid. Experimentet
att istället för kolstybb använda
träkol och -pinnmo, kanske är bättre

än vad man1 första överslaget tror.
bfter tävlingarna och maten före-

tog0o en del av de mera naturälskan-

de medlemmarne en bergsvandring
upp till den halvannan mil avlägsna

täbodvallen Fryksås. där de, enligt
cochn utsago, fingo uppleva resans

härligaste timmar. Kanske det ja!

ifin dylik tur vore ju för sig en 2od

artikel för värt medlemsblad ; alltså,

fiällvandrande skribenter: skriv om

applevelsen !)") .
De kvarvarandetillbringade kväl-

ien nere vid dansbanan, där ortens

ungdom som bäst höll på med att
kläda majstången. Jazzkapellet in-
iog musikestraden på dansbanan,
och snart var dansen i full gång och

rsajstångsklädseln glömd. Det var
just ieke på nattens första timmar,
som fiol: och mandoliner upphörde

att klinga och den danslystna ung-
domen drog hemåt.
På morgonen, midsommarafton,

drog truppen åstad möt nya öden
och äventyr, dock utan Waldenborg
och ”Söder”', vilka i diverse affärer

ansågo sig böra stanna kvar i Orsa
ännu en dag.

Rättvik.

Vid Rättviks station mötte oss
Kättvikskamraternas ordförande. hr

Ola Hanson, som utgjorde någon

sorts mottagningskommitté, visade
oss till Strand Hotell samt försvann.
Först som sist kan sägas, att Rätt-
viksvistelsen blev en stor besvikelse
för oss, som blivit vanavid, att var
vi kommo bliva väl bemötta och
nästan furstligt mottagna. I Rättvik
voro stora midsommarspel anordna-
de, vilka vansköttes på det mest häp-

+) Uppmaningen är alldeles på sin

Det är just dylika alster vi behöva

Vi ga-

plats.

som omväxling i Medlemsbladet.

rantera införandet av event. opus. Ske

alltså! Red.

teras på söndagsmorgonen. Men
”hast Du mir gesehen”', solen beha-
gade leka kurragömma med molnen
och visade sig icke på hela dagen.

Tävlingarna, som för vår del hade

formen av en klubbmatch mot I. F.

Göta. blevo högst intressanta. Mest
kanske tack vare vår överlägsenhet
i löpningar och underlägsenhet i

kest. Poängställningen växlade
oavbrutet, och slutsiffrorna voro in i

det sista ovissa. Det blev dock ne-
derlag. Med åtta poängs övervikt
kunde Göta lämna planen somstolta
"segerherrar.

Vi själva överraskades av att vi
verkligen lyckades komma våra mot-

ståndare så pass inpå livet. 1 de in-

dividuella Joppen vunno vi vackra
framgångar, undantagandes 1,500
meter, där en ny förmåga, Sandin,

slog NSöderbom, som då ännu icke

hunnit hämta sig från 400 meters-
loppet, några minuter förut.

På kvällen anordnades dans på
det lilla idylliska Tynnäs, en liten ö
vie i Vänern, där en kordial stöm-

ning satte sin prägel på sällskapet.
Och äntligen behagade den nyck-

fulla solen visa sig. ltt verkligt pa-

norama upprullades för våra blickar,

då solen sänkte sig i Vänersböljan.

Underbart vackert!
Uppbrottets timma nalkades, och

den lilla ångslupen förde oss åter
till staden, till vila och vederkvic-
kelse för kommande mectings. Fler-
talet hade dock knutit bekantska-
per med Karlstads vackra femininer
och i nattens tystnad ekade stegen
genomde annars i gravlikt men lig-

gande gatorna.
Redan påföljande dag fortsattes

färden, nu med Falun som närmaste

mål. Färdledaren hade i förväg be-
givit sig till ort och ställe för att
ha allt ordnat, då truppen anlände.
Fram på kvällssidan anlände denna,
synbarligt något uttröttad av en

läng och enformig tågresa. tagande

Falun

1 besittning. Den hos Lissel fram-
dukade kvällsmaten smakade säker-
ligen de hungrande pojkarna väl,
åtgången var i alla fall god. Maten
var utmärkt och fru Lissel har vår
särskilda éloge, för det älskvärda
och humana sätt, varpå vi städse ble-
vo bemötta. Nya Hotellets sängar
mottogo de trötta idrottsmännentill
en vederkviekande sömn och vila,
endast då och då avbruten av vän-
nen och kulstötaren Nybergs ener-
giska hejningar på Waldenborg, där
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han i drömmen fantiserade om
idrott och tävlingar.

Tävlingsdagen, tisdagen den 20,
var, om icke av allra vackraste slag,

doek acceptabel. Tävlingarna fingo
också ett utmärkt, och för vår del
glänsande förlopp, fastän vi blevo
slagna i ett stafettlopp av ett ener-

giskt Korsnäslag. Stor var gläd-
jen, då Löfgren efter ett välberäk-

nat 5090-meterslopp segrade och be-

segrade bl. a. den gamle kumpanen
FTärnström. Vilken trots sina kraf-
tiga ryck, omöjligt kunde befria sig
från Löferens efterhängsenhet. Löf-
erens seger var populär och trup-

pens glädje berättigad.
På kvällen var det prisutdelning

med dans på ”Matis”. Vårt jazz-
kapell stod för den musikaliska un-
derhållningen och skördade minst
lika mycket bifall, som förut idrotts-
minnen.

Onsdagen, vilodag, användes för

besök å olika sevärda platser i Fa-
"lun. Kyrkantilldrog sig berättigad
uppmärksamhet för sin konstnärliga
utsmyckning. Gruvorna och Berg-

slagsmuséet försummades givetvis
heller inte. Kvällen togs i anspråk

för visit å ”Kullen”, där förfrisk-

ningar intogs. Långt bort i fjärran
hördes dova mandolintoner, ho vet

från vems instrument.
Torsdagen, som var anslagen för

tävlingar i Orsa, blev åter en rese-
dag. Undertecknad, som kan skry-
ta med att ha rest åtskilligt, både
på statens och andra in- och utländ-
ska banor, har dock aldrig upplevat
en resa
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radsväckande sätt. Gästande idrotts-
män fingo själva ordna för sig och

söka reda sig på bästa sätt. Tävlin-

carne fingo omhändertagas av utom-

stående, och kunna gott betecknas
som rent fiasko. Föreningen är att
beklaga, då dess ordförande är en
person, absolut olämplig till inneha-
vandet av en sådan ansvarsfull be-
fattning. Ilan sätter hela förenin-
gens anseende på spel, och det är
fråga värt, om icke föreningen förr

eller senare måste göra sig av med

pämnda herre.” )
Tävlingarne genomfördes dock,

tack vare medverkan av några in-
tresserade åskådare, och med lättat
hjärta vände vi våra steg mot Mo-

ra. Den enda ljuspunkten i Rätt-
viksvistelsen, åtminstone för uuder-
tecknad, var midsommaraftonens
färd till Leksand, vilken jag i ett
kommande nummer utförligt skall
Icrätta.
Rika bå erfarenhet, men fattiga på

pengar, det blev vår behållning av

höättvik.

I Mora

klev det åter ett hjärtligt mottagan-
dv. De styrande gjorde allt för att
skingra våra dystra tankar och
verkligen, måste man icke vara av
sten, om man inför denna storslag-
na välvilja icke skulle kunnat glöm-
ma all världens förtretligheter.
Tävlingarna gingo med fart och

publiken, som var talrikare än på
någon föregående plats, ”var helt
med” och belönade med ivriga app-

låder idrottsmännens prestationer.
fillströmningen från Dalaidrotts-
männen var dock icke allt för im-
ponerande. | |

Ett väldigt smörgåsbord och gedi-
gen mat väntade efter tävlingen de
nu något ”sugna” pojkarna. Kväl-
len fördrevs åter med dans med kul-
lorna. Nu gjorde det ju också mind-
re. om det skulle råka bliva litet
”nattsudd”, då det endast återstod
ati resa hem.
På måndagsmorgonen kl. 6 voro

samtliga i farten, och i samlad trupp

vändes Dalarne ryggen och återfär-
cen till Göteborg påbörjades. Var
uppresan långsam, så var hemresan
det desto mera. Det är ju heller icke
något vidare angenämt, att i femton
timmars tid sitta på ett skramlande
tåg.
Men med det gemyt och uppslupp-

na humör, som pojkarna i så rikt

 

5") Det har visst redan skett.

relse lär vara vald.

Ny sty-

Red.
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mått visade sig inneha, gick också
hemfärden i den glada stilen. Jazz-
kapellet blev icke uttröttat, trots sin
ganska ivriga verksamhet, och nöj-
da och belåtna med färden ankommo
vi till Göteborg på måndagskvällen
efter tio dagars bortavaro.

I ett följande nummer kommer en
hel del ”efterslängar”” att presente-
ras för medlemsbladets läsekrets, då

utrymmet icke tillåter mera i detta
nummer. .

Pekka.

Med 4:de laget på Marstrandsvigit
Söndagen den 18 juni klockan 8 tf.

am. lättade m/s ”Arvid”, kapten K.
Johansson, alias ”Makarn”, ankar

samt styrde till havs, medförande en
del av det numera rätt skamfilade
4:de lagets spelare, för att i skär-
gården, på Brännö och Öckerö, upp-
samla några av de där boende ”för-
mågorna ””, varefter kursen sattes till
Marstrand. Under vägen dit passa-
de några stycken av de mera god-
kjärtade (för att nu inte nämna någ-
ra namn) på att mata de eventuellt
wedföljande  måsarna med den
(månne för tidigt?) intagna frukos-

ten.

Vid 12-tiden förtöjde vi vid Mar-
strands kaj samt mottogos och väl-
komnades av ”kommittén för festen
1 dess helhet ””, vilken, inom parentes
sagt, ej trodde att vi skulle komma,
enär vi ej voro med den ordinarie
kåten, som anlänt en stund före oss.
Matchen gick kl. 1,15 och hade vi

då följande uppställning: O. Wen-
zel, R. Sandberg, E. Suber, G. Gun-
r.örsson, K. Johansson, J. Hammar,

T. Abrahamsson, F. Andersson, BE.

Clsson, B. Appelgren och E. Anders-
son. Enhel del gott folk hade läg-
rat sig på de 2:nc vallar, som be-
gränsa långsidorna av planen, vilken
knappt är 35 m. bred, för att få åse
reatehen.
Utan skryt skulle underteckna”

för sin del vilja påstå, att denna

mateh var en av fyrans bästa för i
år, oaktat spelarna voro ganska
mycket handikapade .på grund av
Marstrandspojkarnas vana vid den
smala planen. Och deras goda kän-
r.edom om alla stenar och utskjutan-
de klipputsprång, som de centrade
(') emot, utan att bollen därför räk-
nades som ”död”. Första halvleken
ledde vi med 2—1, meni andra halv-
lekens början lyckades M. utjämna,

och efter ett missförstånd mellan
vårt bakre försvar satte deras v. i.

råpassligt in sitt lags 3:dje mål, va-
daän M. nu hade ledningen med 1
måls övervikt. Detta tyckte vi e-
mellertid blev litet för mycket av det
goda till deras fördel, varför alla

kiutar sattes till för att utjämna,
vilket också lyckades strax före do-
marens pipa gick för full tid. Mat-
cheslöt alltså oavgjord: 3—3. Som
domare tjänstgjorde hr ÅA. Lind-

strand, vilken rest med för att se
kampen. Betyg: ”Ieke utan beröm
godkänd ””. .

Efter matehen bjöd M. I. S. på

haffe med dopp, varefter vi ”heså-

 

20 oss” ett slag i den vackra sta'n
och dess omgivningar, Carlstens
gamla fästning inte att förglömma,
som vi hade nöjet se igenom riktigt
ordentligt under ciceronskap av en
gammal ”Styckis””.

KIL. 7 ce. m. kastade vi oss förtöj-

ningarne samt styrde till havs, efter

att ha växlat åtskilliga +-faldiga

hurrarop med minst ”halva” sta'n,
som var nere när vi foro. Vid 12-ti-
den voro vi åter i ”Götet ”. rätt tröt-
ta, men dock helåtna med vårresa.

E. Sbr.

2-mils-mästerskapen.

Distriktsmästerskapet, som gick
den 5 juni (Annandag Pingst), blev
walk over” för Kamraterna genom

1. Erik Larsson 1.11.39.
2. Adolf Johansson 1.15.14.
3. Erik Holmberg 1.15.47.
Svenska Mästerskapet däremot

blev en stor besvikelse. Vi ”Kamra-

ter” och vänner till ”Lasse” och
”Krullen”” hade väntat oss en helt
annan utgång av tävlingen. Men

lyekans gudinna var vresig mot våra

pojkaro. grusade alla förhoppningar
om den oftertrådda lagern o. titeln.
”Lasse”” blev blott 3:dje man och
”Krullen” 7:de, gamle ”Old Boys”
Johansson 8:de. Mästerskapet bär-
gade Stockholm genom sympatiska
Schuster från ”Hovet”. Tävlingen
var detta år förlagd till Borås och

ägde rum den 18 juni.

Annonsera i
Göleborgs-Kamraten!
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marens pipa gick för full tid. Mat-
cheslöt alltså oavgjord: 3—3. Som
domare tjänstgjorde hr ÅA. Lind-

strand, vilken rest med för att se
kampen. Betyg: ”Ieke utan beröm
godkänd ””. .

Efter matehen bjöd M. I. S. på

haffe med dopp, varefter vi ”heså-

 

20 oss” ett slag i den vackra sta'n
och dess omgivningar, Carlstens
gamla fästning inte att förglömma,
som vi hade nöjet se igenom riktigt
ordentligt under ciceronskap av en
gammal ”Styckis””.

KIL. 7 ce. m. kastade vi oss förtöj-

ningarne samt styrde till havs, efter

att ha växlat åtskilliga +-faldiga

hurrarop med minst ”halva” sta'n,
som var nere när vi foro. Vid 12-ti-
den voro vi åter i ”Götet ”. rätt tröt-
ta, men dock helåtna med vårresa.

E. Sbr.

2-mils-mästerskapen.

Distriktsmästerskapet, som gick
den 5 juni (Annandag Pingst), blev
walk over” för Kamraterna genom

1. Erik Larsson 1.11.39.
2. Adolf Johansson 1.15.14.
3. Erik Holmberg 1.15.47.
Svenska Mästerskapet däremot

blev en stor besvikelse. Vi ”Kamra-

ter” och vänner till ”Lasse” och
”Krullen”” hade väntat oss en helt
annan utgång av tävlingen. Men

lyekans gudinna var vresig mot våra

pojkaro. grusade alla förhoppningar
om den oftertrådda lagern o. titeln.
”Lasse”” blev blott 3:dje man och
”Krullen” 7:de, gamle ”Old Boys”
Johansson 8:de. Mästerskapet bär-
gade Stockholm genom sympatiska
Schuster från ”Hovet”. Tävlingen
var detta år förlagd till Borås och

ägde rum den 18 juni.

Annonsera i
Göleborgs-Kamraten!

radsväckande sätt. Gästande idrotts-
män fingo själva ordna för sig och

söka reda sig på bästa sätt. Tävlin-

carne fingo omhändertagas av utom-

stående, och kunna gott betecknas
som rent fiasko. Föreningen är att
beklaga, då dess ordförande är en
person, absolut olämplig till inneha-
vandet av en sådan ansvarsfull be-
fattning. Ilan sätter hela förenin-
gens anseende på spel, och det är
fråga värt, om icke föreningen förr

eller senare måste göra sig av med

pämnda herre.” )
Tävlingarne genomfördes dock,

tack vare medverkan av några in-
tresserade åskådare, och med lättat
hjärta vände vi våra steg mot Mo-

ra. Den enda ljuspunkten i Rätt-
viksvistelsen, åtminstone för uuder-
tecknad, var midsommaraftonens
färd till Leksand, vilken jag i ett
kommande nummer utförligt skall
Icrätta.
Rika bå erfarenhet, men fattiga på

pengar, det blev vår behållning av

höättvik.

I Mora

klev det åter ett hjärtligt mottagan-
dv. De styrande gjorde allt för att
skingra våra dystra tankar och
verkligen, måste man icke vara av
sten, om man inför denna storslag-
na välvilja icke skulle kunnat glöm-
ma all världens förtretligheter.
Tävlingarna gingo med fart och

publiken, som var talrikare än på
någon föregående plats, ”var helt
med” och belönade med ivriga app-

låder idrottsmännens prestationer.
fillströmningen från Dalaidrotts-
männen var dock icke allt för im-
ponerande. | |

Ett väldigt smörgåsbord och gedi-
gen mat väntade efter tävlingen de
nu något ”sugna” pojkarna. Kväl-
len fördrevs åter med dans med kul-
lorna. Nu gjorde det ju också mind-
re. om det skulle råka bliva litet
”nattsudd”, då det endast återstod
ati resa hem.
På måndagsmorgonen kl. 6 voro

samtliga i farten, och i samlad trupp

vändes Dalarne ryggen och återfär-
cen till Göteborg påbörjades. Var
uppresan långsam, så var hemresan
det desto mera. Det är ju heller icke
något vidare angenämt, att i femton
timmars tid sitta på ett skramlande
tåg.
Men med det gemyt och uppslupp-

na humör, som pojkarna i så rikt

 

5") Det har visst redan skett.

relse lär vara vald.

Ny sty-

Red.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

mått visade sig inneha, gick också
hemfärden i den glada stilen. Jazz-
kapellet blev icke uttröttat, trots sin
ganska ivriga verksamhet, och nöj-
da och belåtna med färden ankommo
vi till Göteborg på måndagskvällen
efter tio dagars bortavaro.

I ett följande nummer kommer en
hel del ”efterslängar”” att presente-
ras för medlemsbladets läsekrets, då

utrymmet icke tillåter mera i detta
nummer. .

Pekka.

Med 4:de laget på Marstrandsvigit
Söndagen den 18 juni klockan 8 tf.

am. lättade m/s ”Arvid”, kapten K.
Johansson, alias ”Makarn”, ankar

samt styrde till havs, medförande en
del av det numera rätt skamfilade
4:de lagets spelare, för att i skär-
gården, på Brännö och Öckerö, upp-
samla några av de där boende ”för-
mågorna ””, varefter kursen sattes till
Marstrand. Under vägen dit passa-
de några stycken av de mera god-
kjärtade (för att nu inte nämna någ-
ra namn) på att mata de eventuellt
wedföljande  måsarna med den
(månne för tidigt?) intagna frukos-

ten.

Vid 12-tiden förtöjde vi vid Mar-
strands kaj samt mottogos och väl-
komnades av ”kommittén för festen
1 dess helhet ””, vilken, inom parentes
sagt, ej trodde att vi skulle komma,
enär vi ej voro med den ordinarie
kåten, som anlänt en stund före oss.
Matchen gick kl. 1,15 och hade vi

då följande uppställning: O. Wen-
zel, R. Sandberg, E. Suber, G. Gun-
r.örsson, K. Johansson, J. Hammar,

T. Abrahamsson, F. Andersson, BE.
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Utan skryt skulle underteckna”

för sin del vilja påstå, att denna

mateh var en av fyrans bästa för i
år, oaktat spelarna voro ganska
mycket handikapade .på grund av
Marstrandspojkarnas vana vid den
smala planen. Och deras goda kän-
r.edom om alla stenar och utskjutan-
de klipputsprång, som de centrade
(') emot, utan att bollen därför räk-
nades som ”död”. Första halvleken
ledde vi med 2—1, meni andra halv-
lekens början lyckades M. utjämna,

och efter ett missförstånd mellan
vårt bakre försvar satte deras v. i.

råpassligt in sitt lags 3:dje mål, va-
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««Stjerne-pokalen''

till vår prissamling.

Sent på lördag e m. den 1
juli blev det bestämt, att vi
skulle försvara ”Stjernens pokal”

å 41000 meter i Köpenhamn

följande dag. Som vi endast
voro 3 man närvarande, när beslutet
fattades, igångsattes omedelbart en
cnergisk jakt efter en god 4:de man.
Denne påträffades också efter en
stunds sökande, och befanns efter
någon övertalning villig att medföl-
ja. Anmälningen ordnades prtele-

for och i vederbörlig tid instuvades
på södergående nattsnälltåget Hols-
per,  Söderbom, Bergström och
Kronberg, plus en massa obehöriga
pessagerare.

Efter en relativt sömnlös natt kle-
vo vi ur vår föga eleganta 3:dje
klass kupé på söndagsmorgonen, för
att genast mottagas av A. I. K:s (Ar-
bejdernes I. K.) formand med den

utsöktaste älskvärdhet. Samt den

uppiggande underrättelsen, att Nor-
ges rekordlag på 4£X<1,500 m. befann:
sig i ”Byen”, i den enligt vårt tyc-

ke föga lovvärda avsikten att låta
vandringspriset ta” en tur över till
Norge. Vi fingo emellertid i största
hast tag på vårt hotell och inmundi-
gade en enkel frukost, för att ovan-
på denna njuta ett par timmars väl-

behövlig vila. Vilken endast stör-
des av en tupp, som från en bakgård

mitt emot hotellet lät höra sin stäm-

ma med föga berömvärd energi.
Emellertid var tiden för tävlingen

satt till halv 2 e. m., och i god tid

plockade vi oss alltså upp i en bil
cch foro i väg till Köpenhamns vack-
ra ”Atlehtikstadion””. Bergström

hade fått sig anförtrott att infinna
sig vid starten och svara för pinnens
första hastiga framfart, och han ut-
förde uppdraget till belåtenhet. D.
v. s. Vi voro belåtna, om norrmannen.

som fick se sig distanserad med

några meter, var det, vet jag ej! —
Nästa man på ”styva linan””,

Tiolsner, plockade omedelbart upp en
K.I.F:are, som hade haft fräckheten

snita före B. Mot slutet kom en
norrman upp och slank förbi, dock
utan att kunna gå ifrån, så att Kron-

berg, som var 3:dje man, började
loppet i norrmannens kölvatten, där
han dock ej länge trivdes.
Vid första lägliga tillfälle sade han

och därmedlaget definitivt farväl åt
sällskapet. : Söderbom fick hugga i
medett litet försprång, som han ald-

GÖTEBORGS-KAMRA TEN

rig släppte, och i mål var han alltså
förste man, 1.6 sek. före närmaste
lag — det norska. Vår tid blev 10
min. 40 sek., den bästa vi haft i den-
na tävlan, som också var vår skar-

paste. Genom denna seger hemförde
vi Stjernepokalen som arv och eget
till föreningen.
Bergström startade dessutom på

en dansk mil, där han efter ett be-
räiknande lopp blev 2:a. En minut

cfter vår förre klubbkamrat Back-
raan. Söderbom gjorde om 2:dra
placeringen på måndagskvällen i ett
1,500 meterslopp, som vår gamle be-
kante Vohralik vann på4,07,3. ”Sö-
der”” hade 4,08,2.
Efter måndagens tävlingar åkte vi

omedelbart åter till fosterjorden,
ganska trötta, men nöjda med vår
Danmarkstripp.

Ewe.

2 RS
”Sparta-statyetten” för sista gången.

Årets tredje internationella vandringspris erövrat.

 
Stafettlaget, som bärgade hem dyrgripen.

E. Säderbom.J. Holsner. E. Larsson.

mellan ”Sparta”, Köpenhamn, och
rsellan ”Sparta, Köpenhamn, och

C.öteborgskamraterna gick för tredje
gången den 7 aug.
Våra representanter i den sista

löpningen om denna vackra och syn-
nerligen eftersträvansvärda trofé vo-
ro: Erik Larsson, Bergström, Hols-
ner och Söderbom. Dessutom med-
följde Kronberg som deltagare i kor-
tare, individuella lopp.

Själva stafettlöpningen gick på
måndagen den 7. Under söndagens
tävlingar tävlade samtliga våra män
individuellt” och klarade sig täm-
ligen gott i den internationella kon-

kurrensen. Någon seger lyckades
likväl ingen av de våra bärga, och
detta faktum blev nog en smula trå-
kigt, så mycket mer som tvenne seg-

N. Bergström.

rar voro så ytterst nära att hamna

hos de blåbyxade. I sådana fall
känns det som bekant alltid värst

att bli slagen.
På 5,000 m. hoppades vi åskådan-

de länge att få se Bergström vinna,
men Kaldal, Köpenhamn, visade sig
för tillfället vara i finfin kondition,
och han gick mot slutet ifrån B. och
vänn på fin tid. Bergström blev tvåa
cfter att ha lett så gott som hela
loppet. . Kaldal låg under tiden bak-
cm B. och sparade sig, då och dågi-:
vande sig tillkänna för den framför-;
varande genomatt trampa honom på

hälarna. Dennanärgångenhet tillta-.
lade Bergströmså litet, att han efter
löpningens slut framgångslöst prote-
sterade
sätt”. Erik-Larsson placerade sig

mot islandsdanskens .”löp-..
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uppiggande underrättelsen, att Nor-
ges rekordlag på 4£X<1,500 m. befann:
sig i ”Byen”, i den enligt vårt tyc-

ke föga lovvärda avsikten att låta
vandringspriset ta” en tur över till
Norge. Vi fingo emellertid i största
hast tag på vårt hotell och inmundi-
gade en enkel frukost, för att ovan-
på denna njuta ett par timmars väl-

behövlig vila. Vilken endast stör-
des av en tupp, som från en bakgård

mitt emot hotellet lät höra sin stäm-

ma med föga berömvärd energi.
Emellertid var tiden för tävlingen

satt till halv 2 e. m., och i god tid

plockade vi oss alltså upp i en bil
cch foro i väg till Köpenhamns vack-
ra ”Atlehtikstadion””. Bergström

hade fått sig anförtrott att infinna
sig vid starten och svara för pinnens
första hastiga framfart, och han ut-
förde uppdraget till belåtenhet. D.
v. s. Vi voro belåtna, om norrmannen.

som fick se sig distanserad med

några meter, var det, vet jag ej! —
Nästa man på ”styva linan””,

Tiolsner, plockade omedelbart upp en
K.I.F:are, som hade haft fräckheten

snita före B. Mot slutet kom en
norrman upp och slank förbi, dock
utan att kunna gå ifrån, så att Kron-

berg, som var 3:dje man, började
loppet i norrmannens kölvatten, där
han dock ej länge trivdes.
Vid första lägliga tillfälle sade han

och därmedlaget definitivt farväl åt
sällskapet. : Söderbom fick hugga i
medett litet försprång, som han ald-

GÖTEBORGS-KAMRA TEN

rig släppte, och i mål var han alltså
förste man, 1.6 sek. före närmaste
lag — det norska. Vår tid blev 10
min. 40 sek., den bästa vi haft i den-
na tävlan, som också var vår skar-

paste. Genom denna seger hemförde
vi Stjernepokalen som arv och eget
till föreningen.
Bergström startade dessutom på

en dansk mil, där han efter ett be-
räiknande lopp blev 2:a. En minut

cfter vår förre klubbkamrat Back-
raan. Söderbom gjorde om 2:dra
placeringen på måndagskvällen i ett
1,500 meterslopp, som vår gamle be-
kante Vohralik vann på4,07,3. ”Sö-
der”” hade 4,08,2.
Efter måndagens tävlingar åkte vi

omedelbart åter till fosterjorden,
ganska trötta, men nöjda med vår
Danmarkstripp.

Ewe.

2 RS
”Sparta-statyetten” för sista gången.

Årets tredje internationella vandringspris erövrat.

 
Stafettlaget, som bärgade hem dyrgripen.

E. Säderbom.J. Holsner. E. Larsson.

mellan ”Sparta”, Köpenhamn, och
rsellan ”Sparta, Köpenhamn, och

C.öteborgskamraterna gick för tredje
gången den 7 aug.
Våra representanter i den sista

löpningen om denna vackra och syn-
nerligen eftersträvansvärda trofé vo-
ro: Erik Larsson, Bergström, Hols-
ner och Söderbom. Dessutom med-
följde Kronberg som deltagare i kor-
tare, individuella lopp.

Själva stafettlöpningen gick på
måndagen den 7. Under söndagens
tävlingar tävlade samtliga våra män
individuellt” och klarade sig täm-
ligen gott i den internationella kon-

kurrensen. Någon seger lyckades
likväl ingen av de våra bärga, och
detta faktum blev nog en smula trå-
kigt, så mycket mer som tvenne seg-

N. Bergström.

rar voro så ytterst nära att hamna

hos de blåbyxade. I sådana fall
känns det som bekant alltid värst

att bli slagen.
På 5,000 m. hoppades vi åskådan-

de länge att få se Bergström vinna,
men Kaldal, Köpenhamn, visade sig
för tillfället vara i finfin kondition,
och han gick mot slutet ifrån B. och
vänn på fin tid. Bergström blev tvåa
cfter att ha lett så gott som hela
loppet. . Kaldal låg under tiden bak-
cm B. och sparade sig, då och dågi-:
vande sig tillkänna för den framför-;
varande genomatt trampa honom på

hälarna. Dennanärgångenhet tillta-.
lade Bergströmså litet, att han efter
löpningens slut framgångslöst prote-
sterade
sätt”. Erik-Larsson placerade sig

mot islandsdanskens .”löp-..
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som trea 1 detta lopp, och med den-
na prisplockning fingo vi vara nöj-

da.
Signaturen löpte en eng. mil och

blev tvåa. Det är särskilt förargligt

att genom dumhet tappa i ett lopp,
som man haft möjligheter vinna. Låt
css alltså förbigå denna kappspring-
ning med en blygselns tystnad. Blott
det må sägas, att Sören Nielsen i o-

medelbar närhet av det vinkande
målet genom en extra fin finish be-
rövade ”Söder” den gamla vandrings-
bunke, som hantroddesig ha bärgat
för sista gången. Alla tre första
männen gingo under danska rekor-
det.

Kronberg klarade sig överraskan-
de fint på 400 m., där han blev fyra
i den skarpa konkurrensen. Han nåd-
de sin bästa tid och tog blott stryk
av tysken Dinker och österrikaren
Cassinone samt Kaj Jensen.

På måndagen började tävlingarna
med vår stafett 4X1,500 m.
Vi ha just aldrig haft någon hår-

dare konkurrens i denna löpning, och
den här gången hadevi det lindriga-
re än någonsin. Utan att ”förta”

oss besegrade vi ”Sparta” med 34
varv och det andra deltagandelaget
med 11/4 banvarv.
Larsson löpte första sträckan mot

Spartas: Brahm, en av danskarnas

bästa. Mot slutet fick han släppa
denne några meter före sig.
På andra sträckan hämtade cmel-

lertid Holsner snabbt upp den lilla
förlusten och drog ifrån konkurren-
terna en avsevärd bit.
Bergström ökade ytterligare på

försprånget och danskarna, som nu
uppgivit allt hopp, bryddesig ej ens
omatt sätta in sin bästa man på sis-
ta sträckan, utan läto en reserv taga
band om stafetten.
Söderbom kunde därför ta” saken

lugnt, men undgick trots detta inte

att varva mannen i det ena danska
laget.
Vi vunno löpningen på vårhittills

bästa tid och kunde glädja oss åt att
ha slutgiltigt hemfört till föreningen
det tredje internationella vandrings-
priset. för året.

I måndagens internationella täv-
lingar deltogo Kronberg och Berg-
ström.

Den förre placerade sig till stor
förvåning som trea på den för ho-
nom relativt främmande distansen
200 m., och Bergström gjorde, trots
sit föregående deltagandei stafett-
löpningen, 2,000-metéersloppettill af-
tonens intressantaste - tävling. Han
blev slagen med en tiondels sekunå

"dessa valfångstbolag.
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av Sören Nielsen, efter att ha preste-
rat en enastående grann slutspurt,
vilken dock den danske matadoren
något litet överträffade.

Resultaten i de tävlingar, vari de
våra deltogo, blevo:

5,000 m.: 1) J. Kaldal 15,23, 2;
Bergström 15.43,4, 3) ERE. Larsson
16,01.

1 eng. mil: 1) S. Nielsen 4,25,2, 2)
I. Söderbom 4,25.3, 3) A. Rasmussen
4,25,4.
400 m.: 1) Dänker, Berlin, 50 s.

2) Cassinone, Wien, 51,2, 3) Kaj Jen-
sen 51,4, 4) Kronberg 51,7.
4X1,500 m.: 1) Göteborgskamra-

terna 17 min. 06,4 sek., 2) Sparta.
17,36, 3) Söborgs I. F.
2,000 m.: 1) S. Nielsen 541,4, 2)

Bergström 5,41,5, 3) Ebert 5,45.

200 m.: 1) Dinker 22,6, 2) Schnic-
ker-Petersen, 3) Kronberg.
Sedan vi nu för tredje och sista

gången hemfört de båda köpen-

På valfångstfärd
Vännen Cairo har hållit sitt löfte. Ne-

danstående aktstycke (som han själv ru-
bricerar:; En skepparhistoria!) utgör så-
lunda den utlovade reseskildringen från
hans period som valfångare. Det var
säkerligen en hård skola. Men med ett
oförbranneligt humör och sinne för li-
vets ljusa sidor kan man övervinna även
de största besvärligheter och vedermödor.
Den lärdomen kunna vi draga (omvi ej
veta det förut!) av den store skämtaren
och humoristen Cairos berättelse. Som
f. ö är ovanligt väl »fångad» med en hel
del trevliga »poäng». Läs och döm!

Tönsberg, Norges äldsta ”by”,
där undertecknad sedan början av
är 1919 haft sin ”verelse”, är tilli-
ka säte för mycket stora rederier
och valfångstbolag. Största delen
av stadens innevånare äro sjömän,
och att inte ha varit ”utom knu-
den”” anses som underbetyg. Många
hårresande historier från valfånga-
relivet äro i svang, när ”eutterna”

om kvällarna träffas.
Vi voro några stycken bollspar-

kare, som kommo överens om att

”ta” en törn” och tågade upp till
disponenten för Tönsbergs Valfång-
eri, där vi förhyrdes för stationen på
Syd-Georgien. Det är stora företag

De ha egna

fartyg, både för själva fisket och
för transporterna; värden represaor--

terande miljoner. Så det är en be-
tydligt större apparat än att på No-

hamnska

=

vandringsprisen åå

=

re-
spektive 4X1,000 och 4X1,500 m., ha
våra stafettlöpare vissa anledningar
alt känna sig nöjda med sig själva.
Och jag tror också, att stafettstrider-
na med de danska lagen (plus det
norska rekordlaget, som våra dan-
ska vänner kallat till sin hjälp) ha
skaffat oss ett gott och aktat namn
hinsidan Sundet. Åtminstone får
mandetintrycket, när man läser den
köpenhamnska tidningsreklam, som
man brukar göra för våra stafett-
lag.

För våra löpares del ha köpen-
hamnsresorna alltid hört till de an-
scnämaste, vilket icke berott endast
på våra idrottsliga framgångar i
Kongens by, utan i minst lika hög
grad på den gästvänlighet, varmed
särskilt vår äldsta förbindelse —
Idretsforeningen Sparta — alltid
mottagit oss.

Söder.

till Syd-Georgien
rings manér ”skjuta räkor med vat-
tentäta skott” ...

Alltnog ”sjörövaregänget”” sumn-
lades i Kristiania (det var på som-
maren år 1920), varifrån resan skul-

le anträdas till England, f. v. b. till
södra Ishavet, med bolagets ecen
håt. Det var en samling, detta
”sjörövaregäng”. Äventyrare och
gamla beprövade sjömän i brokig
blandning; pojkar med präktig fy-
sik, ett åskådningsmateriel för dem,
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en flyktig granskning av dessa tv-

per varit mindre högljudd.
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köpenhamnska tidningsreklam, som
man brukar göra för våra stafett-
lag.

För våra löpares del ha köpen-
hamnsresorna alltid hört till de an-
scnämaste, vilket icke berott endast
på våra idrottsliga framgångar i
Kongens by, utan i minst lika hög
grad på den gästvänlighet, varmed
särskilt vår äldsta förbindelse —
Idretsforeningen Sparta — alltid
mottagit oss.

Söder.

till Syd-Georgien
rings manér ”skjuta räkor med vat-
tentäta skott” ...

Alltnog ”sjörövaregänget”” sumn-
lades i Kristiania (det var på som-
maren år 1920), varifrån resan skul-

le anträdas till England, f. v. b. till
södra Ishavet, med bolagets ecen
håt. Det var en samling, detta
”sjörövaregäng”. Äventyrare och
gamla beprövade sjömän i brokig
blandning; pojkar med präktig fy-
sik, ett åskådningsmateriel för dem,
som jämt i alla tidningar för ”fy-
sisk fostran” skrika om släktets
klemighet. Jag tror, att man efter

en flyktig granskning av dessa tv-

per varit mindre högljudd.

I Cardiff (England) blevo vi lig-
cande i 14 dagar för kolning, pro-
viantering cte. Undertecknad bhe-
gagnade tillfället att åse några fot-
bollsmatcher, varibland en rugby-
mateh mellan Cardiff City och, om
jag ej missminner mig, Preston.
Kalabaliken blev ursinnig, och jag
tror ej en sådan lek skulle senterats
hemma. Där var inte noga med ar-
mar och ben, utan den ”matchen”

karaktäriseras bäst som en enda

våldsam brottning om det oväla

lädret. Det var annat än de små

knuffar och ”tricks”, som förekom-.
ma 1 våra städade fotbollsmatcher. .

Läste för en tid sedan, att man visst

som trea 1 detta lopp, och med den-
na prisplockning fingo vi vara nöj-

da.
Signaturen löpte en eng. mil och

blev tvåa. Det är särskilt förargligt

att genom dumhet tappa i ett lopp,
som man haft möjligheter vinna. Låt
css alltså förbigå denna kappspring-
ning med en blygselns tystnad. Blott
det må sägas, att Sören Nielsen i o-

medelbar närhet av det vinkande
målet genom en extra fin finish be-
rövade ”Söder” den gamla vandrings-
bunke, som hantroddesig ha bärgat
för sista gången. Alla tre första
männen gingo under danska rekor-
det.

Kronberg klarade sig överraskan-
de fint på 400 m., där han blev fyra
i den skarpa konkurrensen. Han nåd-
de sin bästa tid och tog blott stryk
av tysken Dinker och österrikaren
Cassinone samt Kaj Jensen.

På måndagen började tävlingarna
med vår stafett 4X1,500 m.
Vi ha just aldrig haft någon hår-

dare konkurrens i denna löpning, och
den här gången hadevi det lindriga-
re än någonsin. Utan att ”förta”

oss besegrade vi ”Sparta” med 34
varv och det andra deltagandelaget
med 11/4 banvarv.
Larsson löpte första sträckan mot

Spartas: Brahm, en av danskarnas

bästa. Mot slutet fick han släppa
denne några meter före sig.
På andra sträckan hämtade cmel-

lertid Holsner snabbt upp den lilla
förlusten och drog ifrån konkurren-
terna en avsevärd bit.
Bergström ökade ytterligare på

försprånget och danskarna, som nu
uppgivit allt hopp, bryddesig ej ens
omatt sätta in sin bästa man på sis-
ta sträckan, utan läto en reserv taga
band om stafetten.
Söderbom kunde därför ta” saken

lugnt, men undgick trots detta inte

att varva mannen i det ena danska
laget.
Vi vunno löpningen på vårhittills

bästa tid och kunde glädja oss åt att
ha slutgiltigt hemfört till föreningen
det tredje internationella vandrings-
priset. för året.

I måndagens internationella täv-
lingar deltogo Kronberg och Berg-
ström.

Den förre placerade sig till stor
förvåning som trea på den för ho-
nom relativt främmande distansen
200 m., och Bergström gjorde, trots
sit föregående deltagandei stafett-
löpningen, 2,000-metéersloppettill af-
tonens intressantaste - tävling. Han
blev slagen med en tiondels sekunå

"dessa valfångstbolag.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

av Sören Nielsen, efter att ha preste-
rat en enastående grann slutspurt,
vilken dock den danske matadoren
något litet överträffade.

Resultaten i de tävlingar, vari de
våra deltogo, blevo:

5,000 m.: 1) J. Kaldal 15,23, 2;
Bergström 15.43,4, 3) ERE. Larsson
16,01.

1 eng. mil: 1) S. Nielsen 4,25,2, 2)
I. Söderbom 4,25.3, 3) A. Rasmussen
4,25,4.
400 m.: 1) Dänker, Berlin, 50 s.

2) Cassinone, Wien, 51,2, 3) Kaj Jen-
sen 51,4, 4) Kronberg 51,7.
4X1,500 m.: 1) Göteborgskamra-

terna 17 min. 06,4 sek., 2) Sparta.
17,36, 3) Söborgs I. F.
2,000 m.: 1) S. Nielsen 541,4, 2)

Bergström 5,41,5, 3) Ebert 5,45.

200 m.: 1) Dinker 22,6, 2) Schnic-
ker-Petersen, 3) Kronberg.
Sedan vi nu för tredje och sista

gången hemfört de båda köpen-

På valfångstfärd
Vännen Cairo har hållit sitt löfte. Ne-

danstående aktstycke (som han själv ru-
bricerar:; En skepparhistoria!) utgör så-
lunda den utlovade reseskildringen från
hans period som valfångare. Det var
säkerligen en hård skola. Men med ett
oförbranneligt humör och sinne för li-
vets ljusa sidor kan man övervinna även
de största besvärligheter och vedermödor.
Den lärdomen kunna vi draga (omvi ej
veta det förut!) av den store skämtaren
och humoristen Cairos berättelse. Som
f. ö är ovanligt väl »fångad» med en hel
del trevliga »poäng». Läs och döm!

Tönsberg, Norges äldsta ”by”,
där undertecknad sedan början av
är 1919 haft sin ”verelse”, är tilli-
ka säte för mycket stora rederier
och valfångstbolag. Största delen
av stadens innevånare äro sjömän,
och att inte ha varit ”utom knu-
den”” anses som underbetyg. Många
hårresande historier från valfånga-
relivet äro i svang, när ”eutterna”

om kvällarna träffas.
Vi voro några stycken bollspar-

kare, som kommo överens om att

”ta” en törn” och tågade upp till
disponenten för Tönsbergs Valfång-
eri, där vi förhyrdes för stationen på
Syd-Georgien. Det är stora företag

De ha egna

fartyg, både för själva fisket och
för transporterna; värden represaor--

terande miljoner. Så det är en be-
tydligt större apparat än att på No-

hamnska

=

vandringsprisen åå

=

re-
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rings manér ”skjuta räkor med vat-
tentäta skott” ...

Alltnog ”sjörövaregänget”” sumn-
lades i Kristiania (det var på som-
maren år 1920), varifrån resan skul-

le anträdas till England, f. v. b. till
södra Ishavet, med bolagets ecen
håt. Det var en samling, detta
”sjörövaregäng”. Äventyrare och
gamla beprövade sjömän i brokig
blandning; pojkar med präktig fy-
sik, ett åskådningsmateriel för dem,
som jämt i alla tidningar för ”fy-
sisk fostran” skrika om släktets
klemighet. Jag tror, att man efter

en flyktig granskning av dessa tv-

per varit mindre högljudd.

I Cardiff (England) blevo vi lig-
cande i 14 dagar för kolning, pro-
viantering cte. Undertecknad bhe-
gagnade tillfället att åse några fot-
bollsmatcher, varibland en rugby-
mateh mellan Cardiff City och, om
jag ej missminner mig, Preston.
Kalabaliken blev ursinnig, och jag
tror ej en sådan lek skulle senterats
hemma. Där var inte noga med ar-
mar och ben, utan den ”matchen”

karaktäriseras bäst som en enda

våldsam brottning om det oväla

lädret. Det var annat än de små

knuffar och ”tricks”, som förekom-.
ma 1 våra städade fotbollsmatcher. .

Läste för en tid sedan, att man visst

som trea 1 detta lopp, och med den-
na prisplockning fingo vi vara nöj-

da.
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bunke, som hantroddesig ha bärgat
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av Sören Nielsen, efter att ha preste-
rat en enastående grann slutspurt,
vilken dock den danske matadoren
något litet överträffade.

Resultaten i de tävlingar, vari de
våra deltogo, blevo:

5,000 m.: 1) J. Kaldal 15,23, 2;
Bergström 15.43,4, 3) ERE. Larsson
16,01.

1 eng. mil: 1) S. Nielsen 4,25,2, 2)
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funderade på att införa rugby i

Danmark, £. v. hb. till övriga Skan

cHavien. Jag skulle vilja in: tämma

med Kalle Bareklind i hans bekanta

uttryck: ”Tat on ligga”
Vi lämnade Eneland under 2la-

daste stämning. Många underliga

figurer voro med i ”gänget”, drag-

”spilare” och skämtare av alla slag:

”eutter” som icke ens kniven bet
på.

Bland provianten hade vi cck-

så med oss en del grisar, mot vilka

galten Serimner var on riktigt ynk-

lig spädgris. Jag satte vad med de

övriga, att jag utan vidare spisning

skulle kunna  ”slå kotletten” ur

dem, d. v. s. erisarne... Tidiet en

morgon skulle avlivningen gå av sta-

peln, och som jag förut fuskat i yr-

ket, var jag ej så ”bangen”. Jag

tågade upp på däck beväpnad med

Tors hammare och en kniv från

hronsåldern. Nyfikenheten var stor.

Offren lågo och sovo i solskenet, så

det var ju lömskt överfall, men det

fanns ingen annan råd. Avrättnin-

gen lyckades jag verkställa till all-

män belätenhet, så det var inte utan

att mina aktier stego bland ”poj-

karna”. — — —-
Ombord voro vi några stycken

som ej ”passerat linjen” — och det
fingo vi veta om. En eftermiddag
gavs order om att spänna ut ctt

större segel på däck och fylla det
med vatten. Upp ur däckslueckan
kom nu havsguden Neptun med sin
stav, åtföljd av sina barberare, och
spektaklet hegynte. Namnen på de-
likventerna uppropades. Jag åkte

fram som nummer tre. Man blev

nu insmord med sot och valfett över
både hals och ansikte, varefter har-

heringen vidtog med en kniv som
liknade en murslev. Var det någon

som ”klöv näbb”, fick han sig on
portion fett och sot. Efter proce-
duren hystades man upp i det vat-
tenfyllda seglet, där man fick vaska
sig ren så gott en kunde.

Gott humör och gott kamratskap
ojorde att resan oick fort. Vi voro

rätt som det var framme vid ön,
vars anbliek kom en att tänka på

Djävulsön eller S:t Helena. Ogäst-
vänlig, kall och dyster verkade hela
miljön, men kom man bara iland

förändrades bilden rätt avsevärt, på
grund av de utmärkta logementen
cch kokeribyggnaderna. — — —

Det var till att börja med ett ocr-
hört dåligt väder med orkaner och
snöstormar, så fisket gick dåligt.
Jag föreslog stationsbefälhavaren

— — —)

GÖTEBORGS-KAMRATEN

att vi skulle försöka lägga ut en

långrev med några fläskbitar på —

ett förslag som dock ej fann lednin-

eens eillande ... Så småningom
ordnades allt till det bättre, och tre

å fyra valar harpunerades dagligen.
(Hela fångsten för vår expedition

belöpte sie till 34,000 tunnor val-

fett). Som varje man hade provi-

sion på fångsten arbetades duktiga

tag. Det gällde att kunna hänga
med, antingen man tjänstgjorde på
fångstfartygen celler på stationen,

äär världens största däggdjur be-

handlades som man behandlar stor-

skogen vid de norrelöndska sågvoer-

ken.
Kvällarne I Jlogementen voro

muntra. Vi hade vod hjälp av
pingvinerna, vilka kommo in till
oss, så fort vi öppnade dörrarne. De
steppade som Charlie Chaplin, nie-
kade på vårt tilltal och beredde oss
många stunder av glädje.

Litet fotboll bedrevs även, fastän
väderleken och naturen ju inte vår

den lämpligaste (snö och is). Stora
vidder fanns dock, så att planer
med fullt internationella mått sak-
nades ej. Kostymen bestod för det
mesta av tjocka pälsar och storstöv-
lar. Någon elegant fotboll kunde
det sålunda näppeligen bli tal om.
Som vi voro fyra å fem stycken,

somspelat fotboll (där fanns t. o. m.
käde en svensk och en norsk interna-
tionell spelare), utmanade vi en eng-
elsk station och vunno en lysande
seger: 12-00. — — —

Vi roade oss också med att försö-
ka lära pingvinerna spela fotboll,

men så oläraktiga individer har nog
aldrig on fotbollstränare råkat ut
för. — — —

På de andra stationerna hade
man fått tag på några negrer i Buc-

nos Aires, i stället för de som beha-

gat rymma. Svartingarna var det
synd om, och så mycket kom man

underfund med, att däet inte tjänar

något till att skrämma en neger

med, att han kommertill ett varmt

ställe efter döden. Det enda han är
rädd för, är nog att ligga som val-
fångare på Syd-Georgien vintertid,
fön sak som egentligen inte är myc-
ket att förvåna sig över, ty det

kunde storma och blåsa. Maken ha-
de jag aldrig 1 min vildaste fantasi
kunnat föreställa mig.

Under dessa storm- oeh köldpe-
rioder kände man sin egen litenhet
och obetydlighet gentemot natur-
inakterna och elementens kraft.

”Enliten ynklig jordloppa är män-
niskan ”, resonerade vår logements-

befälhavare, cn gammal väderbiten
valfångare; en typ å la Jack Lon-
dons Varg bBarsen, och han hade

rätt. Denne store, brutale och arg-

sinte gubbe, vars hela liv varit rikt
på umbäranden o. strapatser, besatt
dock en stor portion humor. Ljuga
kunde han med besked.
Om morgnarna hov han upp sin

stentorsstämma och sjöng en bit om
en resa, som han i sin ungdomvarit
med om. Denlöd så här: ”Rejs ud,
rejs ud, och skaffe 15 valer i boj-
en”. Valarne förtöjdes nämligen,
sedan de blivit fångade, i en jätte-
stor boj utanför stationen. Och i
visan ville gubben påskina, att han
varit med om att ha förankrat 15
valar på en dag i samma boj. En
lögn så stor som ett hus. Att försö-

ka resonera med honom om det var
emellertid som att slå huvudet i
väggen. Denna krafttyp, vars like
jag aldrig skådat, glömmer jag ej.

Tiden gick, och efter ett år styr-
des kosan åter ”hjemover””. Den
tog c:a två månader, varpå ”gäng-

ct” upplöstes i Kristiania. Det var

på eftersommaren 1921. En minnes-

rik färd och ett minne för livet för
Cairo.
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peln, och som jag förut fuskat i yr-

ket, var jag ej så ”bangen”. Jag

tågade upp på däck beväpnad med

Tors hammare och en kniv från

hronsåldern. Nyfikenheten var stor.

Offren lågo och sovo i solskenet, så

det var ju lömskt överfall, men det

fanns ingen annan råd. Avrättnin-

gen lyckades jag verkställa till all-

män belätenhet, så det var inte utan

att mina aktier stego bland ”poj-

karna”. — — —-
Ombord voro vi några stycken

som ej ”passerat linjen” — och det
fingo vi veta om. En eftermiddag
gavs order om att spänna ut ctt

större segel på däck och fylla det
med vatten. Upp ur däckslueckan
kom nu havsguden Neptun med sin
stav, åtföljd av sina barberare, och
spektaklet hegynte. Namnen på de-
likventerna uppropades. Jag åkte

fram som nummer tre. Man blev

nu insmord med sot och valfett över
både hals och ansikte, varefter har-

heringen vidtog med en kniv som
liknade en murslev. Var det någon

som ”klöv näbb”, fick han sig on
portion fett och sot. Efter proce-
duren hystades man upp i det vat-
tenfyllda seglet, där man fick vaska
sig ren så gott en kunde.

Gott humör och gott kamratskap
ojorde att resan oick fort. Vi voro

rätt som det var framme vid ön,
vars anbliek kom en att tänka på

Djävulsön eller S:t Helena. Ogäst-
vänlig, kall och dyster verkade hela
miljön, men kom man bara iland

förändrades bilden rätt avsevärt, på
grund av de utmärkta logementen
cch kokeribyggnaderna. — — —

Det var till att börja med ett ocr-
hört dåligt väder med orkaner och
snöstormar, så fisket gick dåligt.
Jag föreslog stationsbefälhavaren

— — —)

GÖTEBORGS-KAMRATEN

att vi skulle försöka lägga ut en

långrev med några fläskbitar på —

ett förslag som dock ej fann lednin-

eens eillande ... Så småningom
ordnades allt till det bättre, och tre

å fyra valar harpunerades dagligen.
(Hela fångsten för vår expedition

belöpte sie till 34,000 tunnor val-

fett). Som varje man hade provi-

sion på fångsten arbetades duktiga

tag. Det gällde att kunna hänga
med, antingen man tjänstgjorde på
fångstfartygen celler på stationen,

äär världens största däggdjur be-

handlades som man behandlar stor-

skogen vid de norrelöndska sågvoer-

ken.
Kvällarne I Jlogementen voro

muntra. Vi hade vod hjälp av
pingvinerna, vilka kommo in till
oss, så fort vi öppnade dörrarne. De
steppade som Charlie Chaplin, nie-
kade på vårt tilltal och beredde oss
många stunder av glädje.

Litet fotboll bedrevs även, fastän
väderleken och naturen ju inte vår

den lämpligaste (snö och is). Stora
vidder fanns dock, så att planer
med fullt internationella mått sak-
nades ej. Kostymen bestod för det
mesta av tjocka pälsar och storstöv-
lar. Någon elegant fotboll kunde
det sålunda näppeligen bli tal om.
Som vi voro fyra å fem stycken,

somspelat fotboll (där fanns t. o. m.
käde en svensk och en norsk interna-
tionell spelare), utmanade vi en eng-
elsk station och vunno en lysande
seger: 12-00. — — —

Vi roade oss också med att försö-
ka lära pingvinerna spela fotboll,

men så oläraktiga individer har nog
aldrig on fotbollstränare råkat ut
för. — — —

På de andra stationerna hade
man fått tag på några negrer i Buc-

nos Aires, i stället för de som beha-

gat rymma. Svartingarna var det
synd om, och så mycket kom man

underfund med, att däet inte tjänar

något till att skrämma en neger

med, att han kommertill ett varmt

ställe efter döden. Det enda han är
rädd för, är nog att ligga som val-
fångare på Syd-Georgien vintertid,
fön sak som egentligen inte är myc-
ket att förvåna sig över, ty det

kunde storma och blåsa. Maken ha-
de jag aldrig 1 min vildaste fantasi
kunnat föreställa mig.

Under dessa storm- oeh köldpe-
rioder kände man sin egen litenhet
och obetydlighet gentemot natur-
inakterna och elementens kraft.

”Enliten ynklig jordloppa är män-
niskan ”, resonerade vår logements-

befälhavare, cn gammal väderbiten
valfångare; en typ å la Jack Lon-
dons Varg bBarsen, och han hade

rätt. Denne store, brutale och arg-

sinte gubbe, vars hela liv varit rikt
på umbäranden o. strapatser, besatt
dock en stor portion humor. Ljuga
kunde han med besked.
Om morgnarna hov han upp sin

stentorsstämma och sjöng en bit om
en resa, som han i sin ungdomvarit
med om. Denlöd så här: ”Rejs ud,
rejs ud, och skaffe 15 valer i boj-
en”. Valarne förtöjdes nämligen,
sedan de blivit fångade, i en jätte-
stor boj utanför stationen. Och i
visan ville gubben påskina, att han
varit med om att ha förankrat 15
valar på en dag i samma boj. En
lögn så stor som ett hus. Att försö-

ka resonera med honom om det var
emellertid som att slå huvudet i
väggen. Denna krafttyp, vars like
jag aldrig skådat, glömmer jag ej.

Tiden gick, och efter ett år styr-
des kosan åter ”hjemover””. Den
tog c:a två månader, varpå ”gäng-

ct” upplöstes i Kristiania. Det var

på eftersommaren 1921. En minnes-

rik färd och ett minne för livet för
Cairo.
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Juniorernas Fotbollsmästerskap.
I denna tävling stodo vi över för-

sta omgången. Somf. ö. ej bjöd på
något större intresse. Men i andra
mötte vårt 1:sta juniorlag, som även
här utsetts representera Holmens B.
EK. den 13 juli på Ånästältet.
Det blev en god match, med de vå-

ra som överlägsna. I första halvle-

ken gjorde Friberg ett vackert mål
på Dan Johanssons centring, sedan

han nyss förut skjutit bort en lik-
nande chans. Holmens anfall revos

nu liksom i fortsättningen upp av
våra halvbackar, eller strandade på
det verkligt goda, samspelta bakre

försvaret, som här riktigt var på
”sin mammas gata”, bokstavliet ta-
lat. Vid halvtid (man fick spela 45
min. i stället för den fastställda

halvtimman. då domaren (Zander;

av misstag lät matchen fortoå) var
ställningen 1—0).

Densista perioden hade vi det av-
gjort bästa spelet. Särskilt inner-
trion i forwards-kedjan visade ett
konibinationsspel, som kunde till-
fredsställa ganska stora anspråk.
Ytterligare två mål kommo, som en

naturlig följd, och för dessa svarade
Åke Fagerlund ochLjunggren. Den

senares var synnerligen vackert, ef-

ter genomdribbling av hela försva-
ret. Ifolmen hade annars ett mycket
bra försvar, i synnerhet målvakten.
Och en god c. f., som emellertid
Westlund & Co. höll ett vakande ö-
ga på. 3—0 blev sålunda slutresulta-
tet.

I semifinalen drabbade vi samman
med Redbergslids I. R. på Ullevi
den 19 juli. Den matchen torde få
räknas som tävlingens bästa. Oaktat
R. 1. R. var ett verkligt gott lag,
bevisade de blå-vita, attde voro det
bättre laget. Försvaret spelade ut-
märkt och halvbackarna skötte sig
utan större anmärkningar. For-
wardskedjan kombinerade vackert,
men det gick bättre i lås mot Hol.
men. Trots alla anstr:ängningar slöt
matchen oavgjord: 0—0.
Men det hängde på en tunn tråd,

att de våra skulle vunnit. Vid ett
tillfälle i första halvleken kom så-
lunda Friverg igenom (fastän nå-
Sot på sidan), men sköt av farten
över. Och lille Ljunggren nickade
(i andra halvleken) hårfint över rib-
ban vid- ett farligt anfall. Efter
spelet borde våra pojkar vunnit med

Vilket även sportmannamäs-
sigt erkändes av våra motståndare.

gas.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Men nu kommer det löjliga. En-
ligt bestämmelserna skulle matehen

i händelse: av oavgjort spel förlän-
Man hade därför allmänt vän-

tat, att spelet omedelbart skulle

fortsätta.  Aber, hast Du mir

sehen?! 1 stället påbjöds från ar-
rangörerna att låta matchen fortsät-

ta först efter den andra semifinal-

matchen Öreryte—Wega, som gv-
nast skulle taga sin hörjan. SNSpelar-
na fingo alltså god tid (1 timma)
att stelna till och konmna uv ”tak-
ten” om vi så få säga; fotbollsspe-

lare förstå vad vi mena!

Nå, efter denne långa ”paus” tor

alltså leken vid på nytt. Den halv-
timman var något i de svartas fa-

deras större fysiska kraft

gjorde sig nu gällande. Men utan

nävot positivt resultat. Efter 115

tim. spel var ställningen alltså allt-

jämt 0-0. Varpå bestämdes, att

omspel skulle äga rum.

Som det var första gången före-

vingen representerades i Göteborgs
Juniormästerskap (tävlingen är ny

för året) lämna vi här nedan nam-
nen på de förhoppningsfulla yng-

försvarade de blåvita

vÖr —

lingar, som

färgerna: BE. Mossberg, OC. Thorin.

6. Westlund, H. Dahlström, V. An-

dersson, T. Abrahamsson, Å. Fager-
lund, N. Skoog, IH. Friberg, 0.
bLjungeren. G. Fagerlund.

Tisdagen den 25 juli gick omspe-
let mot R. I. K. på Ullevi. Vårt lag
varsig ej likt. Tröttheten och stel-
heten från söndagens match (om Ju-
niorpokalen). visade sig mer ödesdi-
ger, än man kunnat tänka; Det var

ingen fart över spelet, det brast allt-
för mycket i passningarna och ä-
ven i de individuella genombrotts-
försöken misslyckades man allt som
oftast. Spelet var f. ö. också från
de svartas sida avgjort sämre än vid
förra mötet. Men de hade dock tyd-
ligen sina krafter något så när i be-
håll. Och vunno rättvist, fastän
med för hög målsiffra: 3—0. Det
tredje målet var emellertid klart
offside.

Vårt första deltagande i det ny-

stiftade Juniormästerskapet blev så-
lunda mindre lyckosamt. Vi få dock
här liksom ifråga om Juniorpoka-
len trösta oss med, att nästa år
”komma igen”. Vad våra pojkari
sina bästa ögonblick presterat, har
dock ingivit löften, som vi hoppas
skola infrias inom en snar framtid.

Klubbmästare:

KNArkArrLINK

Meddelan
Medlemmar, som äro i behov av

läkarevård, kunna vända sig till
D:r Turitz, Ö. Hamngatan 25,
vilken mot uppvisande av årskort
(1922) lämnar viss nedsättning å
gällande taxa.
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Adjungerad ledamot: Carl Linde, bostad

Svangatan 7, tel. 18399.

Suppleanter: Adolf Forsberg, bostad Ri-

såsgatan 20, tel. 13224.

Jacob Schylander, bostad Albogatan 223,

tel. 3712.

hostad
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Intendent: O. Corneliusson.

Utan funktion: E. Suber och

Viktor Hansson.

Juniorernas Fotbollsmästerskap.
I denna tävling stodo vi över för-

sta omgången. Somf. ö. ej bjöd på
något större intresse. Men i andra
mötte vårt 1:sta juniorlag, som även
här utsetts representera Holmens B.
EK. den 13 juli på Ånästältet.
Det blev en god match, med de vå-

ra som överlägsna. I första halvle-

ken gjorde Friberg ett vackert mål
på Dan Johanssons centring, sedan

han nyss förut skjutit bort en lik-
nande chans. Holmens anfall revos

nu liksom i fortsättningen upp av
våra halvbackar, eller strandade på
det verkligt goda, samspelta bakre

försvaret, som här riktigt var på
”sin mammas gata”, bokstavliet ta-
lat. Vid halvtid (man fick spela 45
min. i stället för den fastställda

halvtimman. då domaren (Zander;

av misstag lät matchen fortoå) var
ställningen 1—0).

Densista perioden hade vi det av-
gjort bästa spelet. Särskilt inner-
trion i forwards-kedjan visade ett
konibinationsspel, som kunde till-
fredsställa ganska stora anspråk.
Ytterligare två mål kommo, som en

naturlig följd, och för dessa svarade
Åke Fagerlund ochLjunggren. Den

senares var synnerligen vackert, ef-

ter genomdribbling av hela försva-
ret. Ifolmen hade annars ett mycket
bra försvar, i synnerhet målvakten.
Och en god c. f., som emellertid
Westlund & Co. höll ett vakande ö-
ga på. 3—0 blev sålunda slutresulta-
tet.

I semifinalen drabbade vi samman
med Redbergslids I. R. på Ullevi
den 19 juli. Den matchen torde få
räknas som tävlingens bästa. Oaktat
R. 1. R. var ett verkligt gott lag,
bevisade de blå-vita, attde voro det
bättre laget. Försvaret spelade ut-
märkt och halvbackarna skötte sig
utan större anmärkningar. For-
wardskedjan kombinerade vackert,
men det gick bättre i lås mot Hol.
men. Trots alla anstr:ängningar slöt
matchen oavgjord: 0—0.
Men det hängde på en tunn tråd,

att de våra skulle vunnit. Vid ett
tillfälle i första halvleken kom så-
lunda Friverg igenom (fastän nå-
Sot på sidan), men sköt av farten
över. Och lille Ljunggren nickade
(i andra halvleken) hårfint över rib-
ban vid- ett farligt anfall. Efter
spelet borde våra pojkar vunnit med

Vilket även sportmannamäs-
sigt erkändes av våra motståndare.

gas.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
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tat, att spelet omedelbart skulle

fortsätta.  Aber, hast Du mir
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ta först efter den andra semifinal-

matchen Öreryte—Wega, som gv-
nast skulle taga sin hörjan. SNSpelar-
na fingo alltså god tid (1 timma)
att stelna till och konmna uv ”tak-
ten” om vi så få säga; fotbollsspe-

lare förstå vad vi mena!

Nå, efter denne långa ”paus” tor

alltså leken vid på nytt. Den halv-
timman var något i de svartas fa-

deras större fysiska kraft

gjorde sig nu gällande. Men utan

nävot positivt resultat. Efter 115

tim. spel var ställningen alltså allt-

jämt 0-0. Varpå bestämdes, att
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V. Kassör: Josef Holsner, bostad äng-
gårdsgatan 2, tel. 9104.

Adjungerad ledamot: Carl Linde, bostad

Svangatan 7, tel. 18399.

Suppleanter: Adolf Forsberg, bostad Ri-

såsgatan 20, tel. 13224.

Jacob Schylander, bostad Albogatan 223,

tel. 3712.

hostad

EXPEDITIONER:

Östra Hamngatan 24, tel. 20456.

Ullevi, tel. 18456.

KAMRATSÄLLSKAPETS STYRELSE

1922:

Ordf.: ”Th. Waldenborg.

..Sektr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.

RESERVLAGENS ARBETSUTSKOTT

1922:

Ordf.: Th. Mellberg.

Sekr.: E. Svanborg.

Intendent: O. Corneliusson.

Utan funktion: E. Suber och

Viktor Hansson.

Juniorernas Fotbollsmästerskap.
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den 19 juli. Den matchen torde få
räknas som tävlingens bästa. Oaktat
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Vilket även sportmannamäs-
sigt erkändes av våra motståndare.

gas.
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tat, att spelet omedelbart skulle

fortsätta.  Aber, hast Du mir

sehen?! 1 stället påbjöds från ar-
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vÖr —

lingar, som

färgerna: BE. Mossberg, OC. Thorin.
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Klubbmästare:

KNArkArrLINK

Meddelan
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D:r Turitz, Ö. Hamngatan 25,
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(Medlemsblad för Idrottsföreningen Kamraterna, Göteborg).
 

N:o 9—10
 

Ansvarig utgivare: E.: SVANBORG. Sept.-Okt. 1922
 
 

Med Göteborgs-Kamraterna på propagandaturné.
En färd genom Sveriges fagraste trakter — Dalarne undantaget.

 

Vid resans -slutpunkt:. Karlskoga.

Den 27 juni 'samilades 18 ”Kam-
rater” och «undertecknads ringa per-
son vid Statens station. Avsikten
var att starta den beramade pro-

pagandaresan, som skulle sträcka

sig över följande platser: Stock-
holm, Gävle, Sandviken, Västerås,

Köping och Örebro. Som man ser
ett rätt omfattande program. >>
Sedan man tagit avsked av de

anhöriga, vilka talrikt infunnit sig
vid tåget, och wvi väl ångat ut från
Göteborgs Central, dröjde det ej
länge förrän sowvkupéerna togos i
besittning av den lilla truppen. In-
Qm en liten stund sov Ihela sällska-

pet. Först då restauratrisen nästa
morgon kom med kaffet kunde vi
få liv i pojkarna. | |

Ffter ankomsten till
Stockholm

föro vi till pensionat Fahlström på
Birger Jarlsgatan, där vi thälsades
välkomna som ”sensationsgäster”.
Dags- o. sporttidningarna i Kungi.
Huvudstaden hade nämligen ej spa-
rat någon möda att framställa den
kommande Ikampen mot A. I. K. så-
som ”sommarens match”, ”säson-

gens :största sensation” m. m.

Redan under vägen till Stadion

sågo vi stora folkmassor, som

strömmade fram på gatorna mot

valplatsen, dryftande lagens ohan-

ser. Och då kampen började voro

c:a 10,000 åskådare församlade i
idrottsborgen. Stämningen var på-

fallande lugn. Vi ställde upp med

Wenzel. Erik An-
dersson, Svensson, Levin, Törn-

qvist, Karl Amdersson, Sven Jo-

hansson, Rydberg, Herbert Karis-
son, Hjelm och Baldw. Johansson.
Vid spelets början voro vi de

överlägsna, och efter 6 min. sköt
Herbert Karlsson vårt första mål.

följande elva:

Men i åttonde minuten inträffade
en malör med Rydberg. Vid ett
angrepp hade han just avlevererat
bollen, då motståndarnes centerfor-

ward inom eget straffområde 'hop-
pade rakt på Rydbergs ben. Spar-

ken tycktes ha varit farlig, och då
Rydberg ropade till av smärta, fin-
go åskådarna det intrycket, att be-
net blivit avsparkat. Tyvärr be-
sannade det sig också, att den sym-
patiske spelaren blivit ett offer för
detta oförsiktiga spelsätt. Båda
benpiporna i högra benet voro av-
brutna. Jag anlade ett provisoriskt
förband och Rydberg fördes genast
till Sabbatsbergs sjukhus. Sand-
ström fick rycka in i forwardsked-
jan, och spelet fortsatte.

Vårt lag blev emellertid till den
grad nedstämt av den ledsamma
olyckan, att hela matchen förlorade
sitt sportsliga värde. Pojkarna
tänkte på den förolyckade kamra-
ten och tappade alldeles spellusten.
Slutresultatet blev oavgjort: 3—3-
Målen för de våra gjordes av: Her-
bert Karlsson 2, Hjelm 1. Hade ej
-demna beklagliga tiltdragelse inträf-

SS 5

fat, torde vi säkerligen vunnit mat-
chen med överlägsna målsiffror.
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grad nedstämt av den ledsamma
olyckan, att hela matchen förlorade
sitt sportsliga värde. Pojkarna
tänkte på den förolyckade kamra-
ten och tappade alldeles spellusten.
Slutresultatet blev oavgjort: 3—3-
Målen för de våra gjordes av: Her-
bert Karlsson 2, Hjelm 1. Hade ej
-demna beklagliga tiltdragelse inträf-

SS 5

fat, torde vi säkerligen vunnit mat-
chen med överlägsna målsiffror.
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Vid resans -slutpunkt:. Karlskoga.
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rater” och «undertecknads ringa per-
son vid Statens station. Avsikten
var att starta den beramade pro-

pagandaresan, som skulle sträcka

sig över följande platser: Stock-
holm, Gävle, Sandviken, Västerås,

Köping och Örebro. Som man ser
ett rätt omfattande program. >>
Sedan man tagit avsked av de

anhöriga, vilka talrikt infunnit sig
vid tåget, och wvi väl ångat ut från
Göteborgs Central, dröjde det ej
länge förrän sowvkupéerna togos i
besittning av den lilla truppen. In-
Qm en liten stund sov Ihela sällska-

pet. Först då restauratrisen nästa
morgon kom med kaffet kunde vi
få liv i pojkarna. | |

Ffter ankomsten till
Stockholm

föro vi till pensionat Fahlström på
Birger Jarlsgatan, där vi thälsades
välkomna som ”sensationsgäster”.
Dags- o. sporttidningarna i Kungi.
Huvudstaden hade nämligen ej spa-
rat någon möda att framställa den
kommande Ikampen mot A. I. K. så-
som ”sommarens match”, ”säson-

gens :största sensation” m. m.

Redan under vägen till Stadion

sågo vi stora folkmassor, som

strömmade fram på gatorna mot

valplatsen, dryftande lagens ohan-

ser. Och då kampen började voro

c:a 10,000 åskådare församlade i
idrottsborgen. Stämningen var på-

fallande lugn. Vi ställde upp med

Wenzel. Erik An-
dersson, Svensson, Levin, Törn-

qvist, Karl Amdersson, Sven Jo-

hansson, Rydberg, Herbert Karis-
son, Hjelm och Baldw. Johansson.
Vid spelets början voro vi de

överlägsna, och efter 6 min. sköt
Herbert Karlsson vårt första mål.

följande elva:

Men i åttonde minuten inträffade
en malör med Rydberg. Vid ett
angrepp hade han just avlevererat
bollen, då motståndarnes centerfor-

ward inom eget straffområde 'hop-
pade rakt på Rydbergs ben. Spar-

ken tycktes ha varit farlig, och då
Rydberg ropade till av smärta, fin-
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sannade det sig också, att den sym-
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Olyckshändelsen bedrövade hela
sällskapet, och sympatierna för
Rytdiberg voro sådana, att stämnin-
gen rakt inte blev den på endylik
turné önskvärda. Trots de lovord,
vi erhöllo av pressen, begåvo vi oss
av mot Gävle i deprimerad sinnes-
stämning. Strax före avfärden ha-
de vi gjort ett besök på sjukhuset
hos Rydberg och kommo i sista mi-
nutentill bangården.

Efter en angenäm resa anlände
vi till

Gävle,

där vi vänligt mottogos. Först där
hade vi ett verkligt tillfälle att se,
huru uppskattade Göteborgs-Kam-
raterna äro runt om i Sverige. Vi
gjorde också vårt bästa för att be-
visa vår tacksamihet över gästvän-
skapen. Och presterade i den föl-
janikle matchen mot Komb. Gävle-
lag ett mycket gott spel. Vi voro
själva tillfreds, ty här spelade de
våra så, som fotboll verkligen skall
spelas. Trots att några reservspe-
lare blevo insatta, vart spelet så
vackert, att pressen enhälligt kon-
staterade, att så fin fotboll tills da-
to icke visats i Gävle. Experterna
förklarade också, att varken Wiener
Amateure eller Rapid förra året
spelat så fulländat som vi, och av-
tackade oss för den lärorika iek-
tion, vi givit dem. Matchen slu-
tade med vinstsiffrorna 3—0 för «de
blåvita. Målgörare: Hjelm 2, Her-
bert Karlsson 1.

ok

Vi tillbringade några dagar i
Gävle. Spelarna inbjödos av pri-
vatpersoner, och våra talrika ”bon-
vivanter” gjorde sina erövringar.

+

I Gävle utkämpades samtidigt en
”Fotbollsvecka” mellan distriktsför-
bunden i Västmanland, Gästrik-
land, Västernorrland och Hälsing-
land. Våra värdar vunno tävlin-
gen.

Från Rydberg fingo vi varje dag
underrättelser. . Och allteftersom vi
erforo, att febern lagt sig och att
hans tillstånd förbättrades, steg
stämningen inom truppen.

> «K

En vacker och oförglömmelig ut-
flykt gjorde vi till Sandviken, där
Skandinaviens största järnverk
togs i ögonsikte. Den sevärda an-
läggningen var lärorik och intres-
sant. Själva färden genom den un-
derbara trakten muntrade upp oss,

GÖTEBORGS-KAMRATEN

och under den tre timmar långa
färden sjöngo pojkarna oawvbrutet.

på

Den 1 juli ikorinro vi på nytt till

Sandviken,

denna gång för ätt matcha. 'Mot-
ståndare voro Sandvikens A. I. K.
Vi vunno med 4—1. Sven Johans-
son och Hjelm kunde vardera skri-
va upp 2 mål på sitt konto. Vid
varje match fingo vi en spelare
mer eller mindre svårt justerad, och
denna gång blev Törnqvist offret.
Vi kommo alla överens om, att vå-
ra värdar voro älskvärda och goda
sportsmän, men under spelet ble-
vo ide ofta rent farliga, då de ar-
betade med både kropp och själ...
Efter :imatcherna sämjades vi alltid
och blevo goda vänner. Var och en
av våra spelare erhöll ett iklubb-
märke och dessutom en del andra
tecken på uppmärksamhet. Under
mycket god stämning bestego vi
vår ”lyxauto” (en större lastbil)
och anlände vid midnattstid till
Gävle, där en del av sällskapet icke
underlät studera nattlivet i staden.

+

Den 2 juli slutade ”Fotbollsvec-
kan” i Gävle. Samma afton inbjö-
dos vi, tillika med samtliga delta-
gare i tävlingen, till en bankett, vid

vilken närmare 100 fotbollsspelare
voro närvarande. Tillställningen
blev dock icke riktigt lydkad, då en
del av gästerna från de olika dist-
rikten måste avresa under aftonens
lopp.

Ed

Dagen därpå foro vi från Gävle
för att bege oss till vår fjärde ”håll-
plats”: Västerås. Resan gick otro-
ligt långsamt, men vår icke desto
mindre nöjsam. Tåget stannade
några minuter vid varje liten sta-

des naturligtvis väl.” Olof Rydberg
och Sven Johansson voro huvud-
figurerna, när det gällde munter-
het och sång. Särskild framgång
ihade Rydberg i sina opera-arior,
vilka han sjöng som dam-imitatör.
Duetten ur ”Carmen” med Sven
Johansson som partner gjorde stor-
mande lycka. Den gode Rydberg
måste sjunga natt och dag. När vi
voro för oss själva måste han sjun-
ga för oss, och när vi kommo till-
sammans med värdarne, måste han

också producera sig. — — — I Sala
fingo vi middag och ”kort” däref-
ter anlände vi äntligentill - |

Västerås.
Västerås är en liten vacker stad,,

och vi träffade även där på goda
sportsmän, som bjödo oss välkom-
na. Vi hade här tillfälle bese Aseas
berömda anläggningar.
I Västerås mötte vi motståndare
(V. I. K.), som överraskade oss
med gott och framgångsrikt spel.
Efter några minuter fingo vi oss
ett mål på halsen, och strax före
halviekens slut stod spelet 3—0
Först efter ett energiskt offemsiv-
spel fingo vi vårt första mål. Halv-
tid 3—1. I andra halvleken måste
våra spelare göra sitt allra bästa
för att vinna matchen, vilket också

lyckades efter en spännande kamp.
Slutsiffrorna blevo: 4—3. Hjelm
och Sandström gjorde vardera ett
mål samt Herbert Karlsson de två
övriga.

Forwardskedjan i V. I. K. var
mycket stark. Särskilt centern är
en man, som besitter alla de egen-
skaper en spelare bör ha för att
kunna bliva förstklassig. Kedjan;
han dirigerade, speladesom helhet
ett förbluffande gott och målmed-
vetet kombinationsspel.

I denna stad hade vi f. ö. ett ut
märkt hem med präktig mat och
litio uppassning. Efter kort tid vo-

 

  

 
 

  

tion, och dessa uppehåll utnyttja- ro vi vänner med hela Västerås:

fe

2 9
2 2

= GOÖTEBORGSTIDNINGEN /
5 Enda dagliga förmid- :
= dagstidning i Göteborg 2

3 Läses av alla . Utmärkt annonsorgan ä

UN

  

Olyckshändelsen bedrövade hela
sällskapet, och sympatierna för
Rytdiberg voro sådana, att stämnin-
gen rakt inte blev den på endylik
turné önskvärda. Trots de lovord,
vi erhöllo av pressen, begåvo vi oss
av mot Gävle i deprimerad sinnes-
stämning. Strax före avfärden ha-
de vi gjort ett besök på sjukhuset
hos Rydberg och kommo i sista mi-
nutentill bangården.

Efter en angenäm resa anlände
vi till

Gävle,

där vi vänligt mottogos. Först där
hade vi ett verkligt tillfälle att se,
huru uppskattade Göteborgs-Kam-
raterna äro runt om i Sverige. Vi
gjorde också vårt bästa för att be-
visa vår tacksamihet över gästvän-
skapen. Och presterade i den föl-
janikle matchen mot Komb. Gävle-
lag ett mycket gott spel. Vi voro
själva tillfreds, ty här spelade de
våra så, som fotboll verkligen skall
spelas. Trots att några reservspe-
lare blevo insatta, vart spelet så
vackert, att pressen enhälligt kon-
staterade, att så fin fotboll tills da-
to icke visats i Gävle. Experterna
förklarade också, att varken Wiener
Amateure eller Rapid förra året
spelat så fulländat som vi, och av-
tackade oss för den lärorika iek-
tion, vi givit dem. Matchen slu-
tade med vinstsiffrorna 3—0 för «de
blåvita. Målgörare: Hjelm 2, Her-
bert Karlsson 1.

ok

Vi tillbringade några dagar i
Gävle. Spelarna inbjödos av pri-
vatpersoner, och våra talrika ”bon-
vivanter” gjorde sina erövringar.

+

I Gävle utkämpades samtidigt en
”Fotbollsvecka” mellan distriktsför-
bunden i Västmanland, Gästrik-
land, Västernorrland och Hälsing-
land. Våra värdar vunno tävlin-
gen.

Från Rydberg fingo vi varje dag
underrättelser. . Och allteftersom vi
erforo, att febern lagt sig och att
hans tillstånd förbättrades, steg
stämningen inom truppen.

> «K

En vacker och oförglömmelig ut-
flykt gjorde vi till Sandviken, där
Skandinaviens största järnverk
togs i ögonsikte. Den sevärda an-
läggningen var lärorik och intres-
sant. Själva färden genom den un-
derbara trakten muntrade upp oss,

GÖTEBORGS-KAMRATEN

och under den tre timmar långa
färden sjöngo pojkarna oawvbrutet.

på

Den 1 juli ikorinro vi på nytt till

Sandviken,

denna gång för ätt matcha. 'Mot-
ståndare voro Sandvikens A. I. K.
Vi vunno med 4—1. Sven Johans-
son och Hjelm kunde vardera skri-
va upp 2 mål på sitt konto. Vid
varje match fingo vi en spelare
mer eller mindre svårt justerad, och
denna gång blev Törnqvist offret.
Vi kommo alla överens om, att vå-
ra värdar voro älskvärda och goda
sportsmän, men under spelet ble-
vo ide ofta rent farliga, då de ar-
betade med både kropp och själ...
Efter :imatcherna sämjades vi alltid
och blevo goda vänner. Var och en
av våra spelare erhöll ett iklubb-
märke och dessutom en del andra
tecken på uppmärksamhet. Under
mycket god stämning bestego vi
vår ”lyxauto” (en större lastbil)
och anlände vid midnattstid till
Gävle, där en del av sällskapet icke
underlät studera nattlivet i staden.

+

Den 2 juli slutade ”Fotbollsvec-
kan” i Gävle. Samma afton inbjö-
dos vi, tillika med samtliga delta-
gare i tävlingen, till en bankett, vid

vilken närmare 100 fotbollsspelare
voro närvarande. Tillställningen
blev dock icke riktigt lydkad, då en
del av gästerna från de olika dist-
rikten måste avresa under aftonens
lopp.

Ed

Dagen därpå foro vi från Gävle
för att bege oss till vår fjärde ”håll-
plats”: Västerås. Resan gick otro-
ligt långsamt, men vår icke desto
mindre nöjsam. Tåget stannade
några minuter vid varje liten sta-

des naturligtvis väl.” Olof Rydberg
och Sven Johansson voro huvud-
figurerna, när det gällde munter-
het och sång. Särskild framgång
ihade Rydberg i sina opera-arior,
vilka han sjöng som dam-imitatör.
Duetten ur ”Carmen” med Sven
Johansson som partner gjorde stor-
mande lycka. Den gode Rydberg
måste sjunga natt och dag. När vi
voro för oss själva måste han sjun-
ga för oss, och när vi kommo till-
sammans med värdarne, måste han

också producera sig. — — — I Sala
fingo vi middag och ”kort” däref-
ter anlände vi äntligentill - |

Västerås.
Västerås är en liten vacker stad,,

och vi träffade även där på goda
sportsmän, som bjödo oss välkom-
na. Vi hade här tillfälle bese Aseas
berömda anläggningar.
I Västerås mötte vi motståndare
(V. I. K.), som överraskade oss
med gott och framgångsrikt spel.
Efter några minuter fingo vi oss
ett mål på halsen, och strax före
halviekens slut stod spelet 3—0
Först efter ett energiskt offemsiv-
spel fingo vi vårt första mål. Halv-
tid 3—1. I andra halvleken måste
våra spelare göra sitt allra bästa
för att vinna matchen, vilket också

lyckades efter en spännande kamp.
Slutsiffrorna blevo: 4—3. Hjelm
och Sandström gjorde vardera ett
mål samt Herbert Karlsson de två
övriga.

Forwardskedjan i V. I. K. var
mycket stark. Särskilt centern är
en man, som besitter alla de egen-
skaper en spelare bör ha för att
kunna bliva förstklassig. Kedjan;
han dirigerade, speladesom helhet
ett förbluffande gott och målmed-
vetet kombinationsspel.

I denna stad hade vi f. ö. ett ut
märkt hem med präktig mat och
litio uppassning. Efter kort tid vo-
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Olyckshändelsen bedrövade hela
sällskapet, och sympatierna för
Rytdiberg voro sådana, att stämnin-
gen rakt inte blev den på endylik
turné önskvärda. Trots de lovord,
vi erhöllo av pressen, begåvo vi oss
av mot Gävle i deprimerad sinnes-
stämning. Strax före avfärden ha-
de vi gjort ett besök på sjukhuset
hos Rydberg och kommo i sista mi-
nutentill bangården.

Efter en angenäm resa anlände
vi till

Gävle,

där vi vänligt mottogos. Först där
hade vi ett verkligt tillfälle att se,
huru uppskattade Göteborgs-Kam-
raterna äro runt om i Sverige. Vi
gjorde också vårt bästa för att be-
visa vår tacksamihet över gästvän-
skapen. Och presterade i den föl-
janikle matchen mot Komb. Gävle-
lag ett mycket gott spel. Vi voro
själva tillfreds, ty här spelade de
våra så, som fotboll verkligen skall
spelas. Trots att några reservspe-
lare blevo insatta, vart spelet så
vackert, att pressen enhälligt kon-
staterade, att så fin fotboll tills da-
to icke visats i Gävle. Experterna
förklarade också, att varken Wiener
Amateure eller Rapid förra året
spelat så fulländat som vi, och av-
tackade oss för den lärorika iek-
tion, vi givit dem. Matchen slu-
tade med vinstsiffrorna 3—0 för «de
blåvita. Målgörare: Hjelm 2, Her-
bert Karlsson 1.

ok

Vi tillbringade några dagar i
Gävle. Spelarna inbjödos av pri-
vatpersoner, och våra talrika ”bon-
vivanter” gjorde sina erövringar.

+

I Gävle utkämpades samtidigt en
”Fotbollsvecka” mellan distriktsför-
bunden i Västmanland, Gästrik-
land, Västernorrland och Hälsing-
land. Våra värdar vunno tävlin-
gen.

Från Rydberg fingo vi varje dag
underrättelser. . Och allteftersom vi
erforo, att febern lagt sig och att
hans tillstånd förbättrades, steg
stämningen inom truppen.

> «K

En vacker och oförglömmelig ut-
flykt gjorde vi till Sandviken, där
Skandinaviens största järnverk
togs i ögonsikte. Den sevärda an-
läggningen var lärorik och intres-
sant. Själva färden genom den un-
derbara trakten muntrade upp oss,

GÖTEBORGS-KAMRATEN

och under den tre timmar långa
färden sjöngo pojkarna oawvbrutet.

på

Den 1 juli ikorinro vi på nytt till

Sandviken,

denna gång för ätt matcha. 'Mot-
ståndare voro Sandvikens A. I. K.
Vi vunno med 4—1. Sven Johans-
son och Hjelm kunde vardera skri-
va upp 2 mål på sitt konto. Vid
varje match fingo vi en spelare
mer eller mindre svårt justerad, och
denna gång blev Törnqvist offret.
Vi kommo alla överens om, att vå-
ra värdar voro älskvärda och goda
sportsmän, men under spelet ble-
vo ide ofta rent farliga, då de ar-
betade med både kropp och själ...
Efter :imatcherna sämjades vi alltid
och blevo goda vänner. Var och en
av våra spelare erhöll ett iklubb-
märke och dessutom en del andra
tecken på uppmärksamhet. Under
mycket god stämning bestego vi
vår ”lyxauto” (en större lastbil)
och anlände vid midnattstid till
Gävle, där en del av sällskapet icke
underlät studera nattlivet i staden.

+

Den 2 juli slutade ”Fotbollsvec-
kan” i Gävle. Samma afton inbjö-
dos vi, tillika med samtliga delta-
gare i tävlingen, till en bankett, vid

vilken närmare 100 fotbollsspelare
voro närvarande. Tillställningen
blev dock icke riktigt lydkad, då en
del av gästerna från de olika dist-
rikten måste avresa under aftonens
lopp.

Ed

Dagen därpå foro vi från Gävle
för att bege oss till vår fjärde ”håll-
plats”: Västerås. Resan gick otro-
ligt långsamt, men vår icke desto
mindre nöjsam. Tåget stannade
några minuter vid varje liten sta-

des naturligtvis väl.” Olof Rydberg
och Sven Johansson voro huvud-
figurerna, när det gällde munter-
het och sång. Särskild framgång
ihade Rydberg i sina opera-arior,
vilka han sjöng som dam-imitatör.
Duetten ur ”Carmen” med Sven
Johansson som partner gjorde stor-
mande lycka. Den gode Rydberg
måste sjunga natt och dag. När vi
voro för oss själva måste han sjun-
ga för oss, och när vi kommo till-
sammans med värdarne, måste han

också producera sig. — — — I Sala
fingo vi middag och ”kort” däref-
ter anlände vi äntligentill - |

Västerås.
Västerås är en liten vacker stad,,

och vi träffade även där på goda
sportsmän, som bjödo oss välkom-
na. Vi hade här tillfälle bese Aseas
berömda anläggningar.
I Västerås mötte vi motståndare
(V. I. K.), som överraskade oss
med gott och framgångsrikt spel.
Efter några minuter fingo vi oss
ett mål på halsen, och strax före
halviekens slut stod spelet 3—0
Först efter ett energiskt offemsiv-
spel fingo vi vårt första mål. Halv-
tid 3—1. I andra halvleken måste
våra spelare göra sitt allra bästa
för att vinna matchen, vilket också

lyckades efter en spännande kamp.
Slutsiffrorna blevo: 4—3. Hjelm
och Sandström gjorde vardera ett
mål samt Herbert Karlsson de två
övriga.

Forwardskedjan i V. I. K. var
mycket stark. Särskilt centern är
en man, som besitter alla de egen-
skaper en spelare bör ha för att
kunna bliva förstklassig. Kedjan;
han dirigerade, speladesom helhet
ett förbluffande gott och målmed-
vetet kombinationsspel.

I denna stad hade vi f. ö. ett ut
märkt hem med präktig mat och
litio uppassning. Efter kort tid vo-
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nutentill bangården.

Efter en angenäm resa anlände
vi till
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där vi vänligt mottogos. Först där
hade vi ett verkligt tillfälle att se,
huru uppskattade Göteborgs-Kam-
raterna äro runt om i Sverige. Vi
gjorde också vårt bästa för att be-
visa vår tacksamihet över gästvän-
skapen. Och presterade i den föl-
janikle matchen mot Komb. Gävle-
lag ett mycket gott spel. Vi voro
själva tillfreds, ty här spelade de
våra så, som fotboll verkligen skall
spelas. Trots att några reservspe-
lare blevo insatta, vart spelet så
vackert, att pressen enhälligt kon-
staterade, att så fin fotboll tills da-
to icke visats i Gävle. Experterna
förklarade också, att varken Wiener
Amateure eller Rapid förra året
spelat så fulländat som vi, och av-
tackade oss för den lärorika iek-
tion, vi givit dem. Matchen slu-
tade med vinstsiffrorna 3—0 för «de
blåvita. Målgörare: Hjelm 2, Her-
bert Karlsson 1.

ok

Vi tillbringade några dagar i
Gävle. Spelarna inbjödos av pri-
vatpersoner, och våra talrika ”bon-
vivanter” gjorde sina erövringar.
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I Gävle utkämpades samtidigt en
”Fotbollsvecka” mellan distriktsför-
bunden i Västmanland, Gästrik-
land, Västernorrland och Hälsing-
land. Våra värdar vunno tävlin-
gen.

Från Rydberg fingo vi varje dag
underrättelser. . Och allteftersom vi
erforo, att febern lagt sig och att
hans tillstånd förbättrades, steg
stämningen inom truppen.
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flykt gjorde vi till Sandviken, där
Skandinaviens största järnverk
togs i ögonsikte. Den sevärda an-
läggningen var lärorik och intres-
sant. Själva färden genom den un-
derbara trakten muntrade upp oss,
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Sandviken,

denna gång för ätt matcha. 'Mot-
ståndare voro Sandvikens A. I. K.
Vi vunno med 4—1. Sven Johans-
son och Hjelm kunde vardera skri-
va upp 2 mål på sitt konto. Vid
varje match fingo vi en spelare
mer eller mindre svårt justerad, och
denna gång blev Törnqvist offret.
Vi kommo alla överens om, att vå-
ra värdar voro älskvärda och goda
sportsmän, men under spelet ble-
vo ide ofta rent farliga, då de ar-
betade med både kropp och själ...
Efter :imatcherna sämjades vi alltid
och blevo goda vänner. Var och en
av våra spelare erhöll ett iklubb-
märke och dessutom en del andra
tecken på uppmärksamhet. Under
mycket god stämning bestego vi
vår ”lyxauto” (en större lastbil)
och anlände vid midnattstid till
Gävle, där en del av sällskapet icke
underlät studera nattlivet i staden.
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dos vi, tillika med samtliga delta-
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blev dock icke riktigt lydkad, då en
del av gästerna från de olika dist-
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lopp.
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Dagen därpå foro vi från Gävle
för att bege oss till vår fjärde ”håll-
plats”: Västerås. Resan gick otro-
ligt långsamt, men vår icke desto
mindre nöjsam. Tåget stannade
några minuter vid varje liten sta-

des naturligtvis väl.” Olof Rydberg
och Sven Johansson voro huvud-
figurerna, när det gällde munter-
het och sång. Särskild framgång
ihade Rydberg i sina opera-arior,
vilka han sjöng som dam-imitatör.
Duetten ur ”Carmen” med Sven
Johansson som partner gjorde stor-
mande lycka. Den gode Rydberg
måste sjunga natt och dag. När vi
voro för oss själva måste han sjun-
ga för oss, och när vi kommo till-
sammans med värdarne, måste han

också producera sig. — — — I Sala
fingo vi middag och ”kort” däref-
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Västerås.
Västerås är en liten vacker stad,,

och vi träffade även där på goda
sportsmän, som bjödo oss välkom-
na. Vi hade här tillfälle bese Aseas
berömda anläggningar.
I Västerås mötte vi motståndare
(V. I. K.), som överraskade oss
med gott och framgångsrikt spel.
Efter några minuter fingo vi oss
ett mål på halsen, och strax före
halviekens slut stod spelet 3—0
Först efter ett energiskt offemsiv-
spel fingo vi vårt första mål. Halv-
tid 3—1. I andra halvleken måste
våra spelare göra sitt allra bästa
för att vinna matchen, vilket också

lyckades efter en spännande kamp.
Slutsiffrorna blevo: 4—3. Hjelm
och Sandström gjorde vardera ett
mål samt Herbert Karlsson de två
övriga.

Forwardskedjan i V. I. K. var
mycket stark. Särskilt centern är
en man, som besitter alla de egen-
skaper en spelare bör ha för att
kunna bliva förstklassig. Kedjan;
han dirigerade, speladesom helhet
ett förbluffande gott och målmed-
vetet kombinationsspel.
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En åv de yngsta spelarna råkade
t. o. m. att förälska sig...

Vi måste emellertid fortsätta vår
propagandaturné och enligt planen
flytta till

Köping,
där vi möttes av en överraskning.

Från Fotbollsförbundet nådde oss

nämligen ett telegram, som förbjöd
de av våra spelare, vilka skulle va-
ra med i landskanipen mot Ungern
—att spela i Köping, vid tot att el-
jest stoppa turnén. Allt gjordes
naturligtvis för att vi skulle få spe-
ta med våra bästa män (som utlo-
vat), men förgäves. Vi måste stäl-
la upp med ett reservspäckat lag,
vilket dock presterade gott spei
och vann över Köping med 2—1.
”Kanonskyttar”: Wenzel 1, Sand-
ström I. Den förre gick c.£. (!) och
gjorde ett stiligt genombrott med
thy åtföljande mål. En tovande de-
but...
Från Köping foro vi via Väster-

ås med båt till Stockholm, då som
nämnt en del av våra pojkar skulle
deltaga i federattonsmatchen mot
Ungern. Samtidigt fingo vi till-
fälle hälsa på Gunnar Rydberg.
Andra dagen åsågo vi landskam-
pen. Efter densamma var ingen av
oss nöjd med spelet och den all-
männa meningen var, att Göte-

sborgs-Kamraternas lag bestämt ha-
de levererat ett bättre och vack-
rare spel.

Efter ett kortvarigt uppehåll i
Stockholm, under vilket jag sam-
manträffade med mina landsmän,
fortsatte vi vår färd till
: Örebro,
där vi enligt uppgift hade att möta
Örebros bästa lag. (Från Skoma-
karsta'n «hade den varningen nått
Oss, att vi där komme att få vår
segerrika turné avbruten med ett
nederlag —). Det var också ett täm-
ligen självmedvetet lag, som ställ-
de upp mot oss.

Spelet visade emellertid snart, att
Örebro, trots forwardskedjans för-
stärkning med Krantz från A.I.K.”.
hade ett mycket svagare lag än
Västerås, som så när hade besegrat
oss. Laget bestod av kraftiga, väl-
byggda spelare, men deras spel var
ganska primitivt och kunde ej gö-
ra sig mot vårt kombinationsspel.
Vi segrade med 6—1. Av målen
hade ”Murren” 4 på sitt samvete,
Sandström 2.

 

' "Lär visst även tillhöra Örebro, Malmö,
Göteborg m. fl. platser i vårt avlånga
fädernesland, såsom representant för fot-
bollskulturen å nämnda orter... Red.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

De goda örebroarna tyckte na-
turligtvis, att domaren underlättade
vår seger, då han icke bortdömde
ett mål, som enligt uppgift gjor-
des ur offside-läge. Våra värdar
voro ej belåtna över att anses som
ett sämre lag än Västerås. Och då
vår ledare vid supén, i den bästa
mening, gav det rådet åt örebro-
spelarna att för framtiden spela
mer lugnt och beräknande, blevo de
litet stötta. Vi beklaga livligt, om
vårt propagandaarbete här missför-
stods. Men den tid torde snart
komma, då de måste inse, att våra

ord .voro goda och välmenande råd.
Från omgivningarna strömmade

naturligtvis. publiken till våra mat-
cher, och vi fingo talrika inbjud-
ningar att fortsätta vår propagan-
daresa. Men vi ville ej anstränga
laget allt för mycket och antogo
därför blott en inbjudan, nämligen
till |

Karlskoga.
Dit 'komino vi efter en bilfärd,

som var både längre och vackrare
än resan Gävle—Sandviken. Älsk-
värda idrottskamrater träffade vi på
i Karlskoga, vilka dessutom hade
en diten överraskning i bakfickan
åt oss. Här fanns nämligen en
fullständigt modern idrottsplats,
belägen på en höjd i en skog. Lä-
get det mest idealiska som skan tän-
kas för en plats, vigd åt idrottsligt
stärkande ikroppsövningar. Fråga
är om någon annan städes i värl-

o—

den finnes ett så idylliskt beläget
idrottens tempel. Matchen slöt
med vår seger: 8—1. Målskyttar:
:H. Karlsson 5, B. Johansson 2 och
Hjelm 1. |
Därmed hade vi slutat vår som-

:marturné, och spelarna skulle en-
ligt planen få en tids fullständig
vila, för att sedan börja träningen
till ”Fotbollsveckan” och vid höst-
säsongens start hefinna sig i god
kondition. Att denna plan sedan
blev ändrad, så att våra pojkar
måste börja säsongen betydligt
tidigare, är en annan och me-
ra ledsam historia, över vilken vi
dock ej själva voro rådande.
Turnén får betecknas som myc-

ket Ivckad. Beklagansvärd var
blott den ledsamma olyckshändel-
sen med Rydberg, i vilken vi för-
lorade en förstklassig spelare. Vi
hoppas emellertid till nästa år åter
få se honom spela i våra klubbfär-
eger. I ärlig strid vunna sår blott
stärka «len sanne kämpen. Och
Gunnar Rydberg ha vi alltid lärt
känna som en sådan.

Jag begagnar detta tillfälle att
uttala mitt innerliga tack till alla
deltagare i turnén. Och hoppas, att
de, trots amin stränghet, vilja ha
mig med, om det skulle bliva oss
förunnat ett kommande år upprepa
denna i allo angenäma och trevliga
resa, som endast efterlämnar ljusa
och behagliga minnen.

A. Brody.

Årets fotbollsvecka blev ej lika glansfull

som den förra.

Den förra året startade
bollsveckan”, med Göteborgs-Tid-
ningen och Göteborgs-Alliansen
som arrangörer, upprepades på nytt
1 år, denna gång med Ferencvarensi
Torna Club, populärt 'kallad T. T.
C., från Budapest, som ihedersgäs-
ter. ”Veckan” öppnades (den I
aug.) liksom förra gången med di-
verse ceremonier, varefter den förs-
ta matchen tog vid, mellan Örgryte
och de långväga främlingarna. Ut-
gången blev i viss mån sensatio-
nell, i det de rödblå regelrätt be-
segrade F. T. C. med 2—1. Ung-
rarna voro dock rätt trötta, då de

ej hunnit vila ut från sina föregå-
ende duster i Sverige. Och det var
givetvis den största anledningentill

”Fot- deras överraskande nederlag. Man
fick sålunda i denna match ej se så
mycket av Budapestlagets omtala-
de fina och ikultiverade spel.
På onsdagen möttes G. A. I. S.

och vår egen elva. Det vart en
ihård kamp, 'där de grönsvarta i
första halvleken hade en 2—0-led-
ning, trots de blåvitas bättre spel.
Men efter pausen utjämnade våra
pojkar (som hela tiden bibehöllo
sitt lugna och metodiska spelsätt),
vilket dock satt hårt åt. Ty Gais
har ett särskilt svårgenomträngligt
försvar, då samtliga thalvbackar
agera backar (fenrbacks-taktiken!).
Typiskt nog gjordes också båda vå-
ra mål av halvbackar, efter hörn-
spark. Det första av Levin och n:r

En åv de yngsta spelarna råkade
t. o. m. att förälska sig...

Vi måste emellertid fortsätta vår
propagandaturné och enligt planen
flytta till

Köping,
där vi möttes av en överraskning.

Från Fotbollsförbundet nådde oss

nämligen ett telegram, som förbjöd
de av våra spelare, vilka skulle va-
ra med i landskanipen mot Ungern
—att spela i Köping, vid tot att el-
jest stoppa turnén. Allt gjordes
naturligtvis för att vi skulle få spe-
ta med våra bästa män (som utlo-
vat), men förgäves. Vi måste stäl-
la upp med ett reservspäckat lag,
vilket dock presterade gott spei
och vann över Köping med 2—1.
”Kanonskyttar”: Wenzel 1, Sand-
ström I. Den förre gick c.£. (!) och
gjorde ett stiligt genombrott med
thy åtföljande mål. En tovande de-
but...
Från Köping foro vi via Väster-

ås med båt till Stockholm, då som
nämnt en del av våra pojkar skulle
deltaga i federattonsmatchen mot
Ungern. Samtidigt fingo vi till-
fälle hälsa på Gunnar Rydberg.
Andra dagen åsågo vi landskam-
pen. Efter densamma var ingen av
oss nöjd med spelet och den all-
männa meningen var, att Göte-

sborgs-Kamraternas lag bestämt ha-
de levererat ett bättre och vack-
rare spel.

Efter ett kortvarigt uppehåll i
Stockholm, under vilket jag sam-
manträffade med mina landsmän,
fortsatte vi vår färd till
: Örebro,
där vi enligt uppgift hade att möta
Örebros bästa lag. (Från Skoma-
karsta'n «hade den varningen nått
Oss, att vi där komme att få vår
segerrika turné avbruten med ett
nederlag —). Det var också ett täm-
ligen självmedvetet lag, som ställ-
de upp mot oss.

Spelet visade emellertid snart, att
Örebro, trots forwardskedjans för-
stärkning med Krantz från A.I.K.”.
hade ett mycket svagare lag än
Västerås, som så när hade besegrat
oss. Laget bestod av kraftiga, väl-
byggda spelare, men deras spel var
ganska primitivt och kunde ej gö-
ra sig mot vårt kombinationsspel.
Vi segrade med 6—1. Av målen
hade ”Murren” 4 på sitt samvete,
Sandström 2.

 

' "Lär visst även tillhöra Örebro, Malmö,
Göteborg m. fl. platser i vårt avlånga
fädernesland, såsom representant för fot-
bollskulturen å nämnda orter... Red.

GÖTEBORGS-KAMRATEN
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2 av Törnqvist. 2—2. ”Kalle Ma-
karn” hade denna match fått rycka
in som wvänsterhalv och skilde sig,

trots ringa träning, relativt gott
från dén uppgiften. Spelare: Wen-
zel, Lund, Svensson, Levin, Törn-
qvist, K. Johansson, Sven Johans-
son, K. Andersson, H. Karlsson,
Hjelm och Branting.

Den 3 aug. spelade vi mot Ör-
gryte. Även denna kamp slöt oav-
gjord, 1—1,men de våra borde vun-
nitymedlitet större energiutveckling.
Första halvtid hade vi ett ganska
konstant övertag (men inget mål),
då däremot de sista 45 min. voro
något jämnare. Målskytt: Hjelm.
Spelare: Wenzel, Lund, Svensson,
Levin, Törnqvist, K. Johansson,
Sven Johansson, K. Andersson, H.

Karlsson, Hjelm och Branting.

4:de matchen i turneringen gick
av stapeln fredagen Iden 4, då F. T.
C. drabbade samman med G. A.

J. S. Resultatet av matchen, som
blev en överlägsen seger för Gais
med hela 3—0, bevisade tillfullo,
att det ungerska laget var fullstänr.
digt utspelat och trasigt, säkerligen
endast en skugga av sig själv. Vil-
iket var mer än beklagligt, då just
F. T. C. har namn om sig att näst
M. T. K. (en del påstå t. o. m. att
de stå i jämnhöjd med dessa i fråga
om vackert spel) prestera den fi-

naste fotbollen i Ungern. Men var-
för inte låta F. T. C. spela sina
första matcher ihär i landet i Göte-
borg, så att publiken fått se, vad
de verkligen &å för, frågar kanske
någon. Jo, saken var iden, att man
ursprungligen tänkt få hit ”Spar-
ta”, tlen herömsla tjeckiska mäster-
skapsklubben. Men dessa gjorde,
när förhandlingarna voro rätt längt
framekridna, svårigheter. Och då
måste arrangörerna i sista stund
träffa avtal med ungrarna. som
just i det ögonblicket befunno sig i
Stockholm. |

Den 6 spelade ungraärna sim tred-
je och sista match här, med I. F. K.
som motståndare. Efter sina före-
gående mederlag ansågos främlin-
garna dömda till undergång även
vid detta tillfälle, men till allmän
överraskning (kanske dock inte för
de mest initierade, varom mera ne-
dan) lyckades F. T. C. icke blott
hålla de våra stången utan även
'vinna kampen: 1—0. Budapest-
borna togo ut sig fullkomligt och
tack vare sin 'energi segrade de
även. Ett oavgjort resultat hade
emellertid bättre svarat mot spelet.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Våra pojkar hade:'ingen god dag,
men förklaringen ligger nära till
hands. Faktum är, att laget vid
den tidpunkten var alldeles trött-
kört av alla matcher, som då 'kom-

meo slag i slag, D. M., S. M. o. s. v.

Spelarna devde på sin' teknik och
laget på Iden goda Ikontakten mel-
lan dess olika delar, men det var
något som fattades, vartill kräves
fullgod ikondition — kamplust: I
denna match saknade vi dessutom
Karl Andersson, ” vilken blev ska-
dad mot Örgryte, och var uppställ-
ningen: Wenzel, Lund, Svensson,

Levin, Törnqvist, Karl Johansson,
Sven Johansson, B. Johansson, H.
Karlsson, Hjelm och Branting.

Tisdagens (den 8 aug.) kamp
mellan Ö. I. S. och G. A. I. S. hade
alltså (karaktären av final. Trots
odisputabelt bättre spel av de röd-
blå slöt matchen oavgjord: 2—2.
Och därmed vann Gais turneringen
på hättre målkvot.

Den
blev:

1) G. ÅA. I. Si oo 4 Pp, 7—4.

slutliga poängställningen

2) Ö. IL So .o..... + P., 5—4..
3) I. F. K. ...... 2 Pp, 3—1
4) F. T. C., 2... 2 Pp, 2—5.

Vår insats i årets ”Fotbollsvec-
ika” var sålunda ej så lyckosam.
Men de omständigheter vi nyss på-
pekat :ha givetvis därvid varit av
avgörande betydelse. Vi hoppas
vid nästkommande turnering kun-
na möta upp med ett utvilat, av
segervilja sprudlande idag. Berett
att bjuda såväl in- som utländska
konkurrenter spetsen. Att F. T. C.,
en av Kontinentens bäst renomme-
rade fotbollsklwbbar, skulle hamna
på jumboplatsen, var ju en första
klassens överraskning. Men de
kunna i dikhet med oss dra fram
förhållanden, som tillfyllest förkla-

ra deras mindre respektingivande
prestationer.

Våra internationella tävlingar — med

Österrikare

Den som tilläventyrs ihade råkat
komma in på Ullevi onsdagen den
9 aug., frapperades av planens nå-
got egendomiliga linjering och hbe-
lamring med rep och diverse red-
skap för allmän idrott. Det var
också Kamraterna, närmast dess

idrottssektion, som, i förlitande på
vackert väder och publik en masse,

vågat sig på experimentet att ar-
rangera idrottstävlingar. Därtill in-
ternationella, och med så förnäm-
liga gäster som fem av Österrikes
allra främsta idrottsmän.
Men både väder och publik sve-

ko arrangörerna och grusade deras

som gäster.

förhoppningar om att kunna tjäna
en liten slant för sin verksamhet.
Regnet stod som spön i backen,
och publiken muteblev naturligtvis
under så vidriga förhållanden. En-
dast omkring 400 av de mest in-
piskade idrottsälskarne hade vågat
sig ned för att övervara tävlingar-
na.

Det var verkligen synd, att väd-
rets makter visade ett så osympa-
tiskt anlete, i annat fall shade det
blivit tävlingar av allra högsta
klass. Nu fick programmet köras
igenom med största skyndsamhet
för att undvika dränkning av del-
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tägare och  funiktionärer.
Men trots det genomusla vädret

uppnåddes en del anmärkningsvär-
da resultat. - Särskilt Söderboms
och Bergströms -(samt den lille
Rydbergs i Wega) prestationer för-
tjäna omnämnande.

Resultat:

100 yards: 1) F. Schedl, Wien,

10.6 sek., 2) G. Dahlén, Ö. I. S

10.7, 3) G. Johansson, Landala.
400 mtr: 1) E. Cassinone, Wien,

54.2 sek., 2) K. Swatonek, Wien,
54.5, 3) H: Eriksson, Vega. :

1,500 mtr: 1) E. Söderbom, I. FT.
K., 4 min. 15.4 sek., 2) J. Holsner,
I. F. K., 4164, 3) E. Hultin, Ö.

J.S.
5,000 "mtr: 1) N. Bergström, I.

F. K., 16.5, 2) B. Bengtson, Ör-
gryte, 16.9, 3) K. Sandberg, Vikin-
gen. | .
400 imtr (för deltagare som icke

löpt under 57 sek.): 1) Elon Lar-
son, I. F. K., 56.8, 2) Nils Anders-

son, I. F. K., 56.9, 3) Ä. OdHén,
BR. I. K., 1,500 mtr för deltagare som ic-
ke löpt .under 4.35): 1) H. Bjur-
felt, K. F. U. M., 4.41.6, 2) H; An-
dersson, Majorna, 4.45-1, 3): Sa Hå-
kansson, I. F.

1,000 mtt juniorer utider 18

år): 1) G. Rydberg, Vega, 2.48.4,
2) S. Olsson, I. F. K., 2.53.7, 3)
F. Sjöberg, Ö. I. S

1,500 mtr old boys: 1) C. Berg,
Landala, 4.41.2, 2) Axlolf Johans-
son, I. F. K., 3) Otterdahl, R. I. K:

Stafett, fyra gånger ett varv: 1)
Wiener Athletic Club 2.34, 2) I. F.
Kamraterna 2.35.7, 3) Ö. I. S.

Stafett 3X2 banvarv (enold boy,
en junior och en senior): I) Ör-
gryte I. S., 2) I. F. Kamraterna.
Spjutkastning: 1) Filip Almquist,

Ö. I. S., 49:89 mtr, 2) G. Thorn-
berg, Ö. I. S., 44.58, 3) G. Barney,
K. F. U. M |
Höjdhopp: 1) K. Pettersson, San-

na, 170 cm., omhopp 175, 2) IF.
Dahlgren, Ö. I. S., 170, 3) C. Fur-
Ness, Vega, 165.

0

Egger, Cassinone, Schedl, Swa-
tonek, Kleinowitz och deras ledare,

Joseph Schäffer, äto en trupp av
de mest sympatiska idrottsmän,
man gärna kan komma i lag med.
Det sydländska blodet svallar ju
lätt över, men lika hastigt sjunker
deras hetsighet, och med ett vin-
nande leende göra de klart för en
att de bedja om ursäkt. Deras tem-
'Perament är sådant, till motsats
Mot oss, något tröga nordbor.

Hos oss ha de gjort det allra
bästa.intryck. -Och glädjande skul-
le det vara, om vi ett kommande

år kunde återförenas till fredlig
tävlan och samvaro. Föreningen
skulle säkerligen vinna på det. Det
är bara synd, att valutan är så iko-
lossalt till deras nackdel; i annat
fall tror jag säkerligen, att ett be-
sök i det ”wwunderschöne Wien”
skulle kunna ställas i utsikt. Kan-
ske det dock ordnar sig till sist.

Lå

De österrikiska idrottsmännen
äro alldeles hänryckta över Sverige.
I synnerhet besöket å Särö (där de
sett sitt livs största vattenmassa)
slog an.

ok

Cassinone är en stor spjuver och
skämtare, som med ett aldrig svi-
kande humör ”skojar” bort allting.
Han har god hjälp av Schedli.

Pekka.

En midsommarnatt i

Leksand.

Ett minne från idrottsmännens

resa i Dalom.

Många tjusande moment fingo vi
uppleva under vår vistelse i Da-
larna. Men ett av dem, som säkrast

inetsat sig i vårt minne, är själva
midsommarfirandet.

Midsommarafton hade truppen
hunnit till Rättvik, där tävlingar

nästa dag skulle avhållas. Men vi,
som endast ihade till uppgift att
övervaka truppens välbefinnande,
beslöto att, sedan pojkarna kojat,
företaga en tripp till det ett par mil
avlägsna Leksand, där vi visste, att
stora festligheter skulle äga rum.
En ihbil anskaffades, och utmed Sik
jans stränder gick så färden i den
vackra midsommarkvällen.

Sagolikt skimrande låg Siljan, i
vars vatten den dalande solen speg-
lade sig, givande en 'storslagen re-
flex åt tavlan. Över oss välvde sig
himmeln flammande rödgul, och
runt om oss ett stycke natur, vars
skönhet var 'betagande. Genom dju-
på skogar, över höga åsar foro vi

” mot vårt mål.

Utmed -vägen stodo thumäratals
barn, vilka med varm ihand över-

ihöljde de bilande turisterna med

,

blomster och grönt. I gengäld
väntande sig en: liten slant för sin
välvilja. Det märktes dock snart,
att vi närmade oss Leksand, ty
cyklande och gående strömmade
den nationalklädda ungdomeni tu-
sental till festplatsen; förtroligt,
arm i arm, trallande och skrattan-
de.

I Leksand rådde ett myller och
ett spring, som vi inte ens i våra
vildaste fantasier vågat föreställa
oss. Över tolvtusen (!) människor
voro sämlade, för att i Guds fria
natur fira sin traditionella midsom-
marfest. Alla, eller så gott som

alla, «klädda i sina vackra och färg-
rika landskapsdräkter.
Nere vid ångbåtsbryggan togs en

svängom, efter tonerna av spelmän-

nens (sex till antalet) instrument,
till dess iklockan var elva. Då maj-
stången restes och dansen där tog
vid, för att slutligen avslutas nere
på idrottsplatsens trenne danhanor.
Men då stod solen redan högt på
ihimmeln.
Man måste ha ett okänsligt sin-

ne, om man icke gripes av dylika
skådespel. I sådana ögonblick kän-
na vi också starkare än annars, att
Sverige är oss ett kärt och härligt
lanid.

Efter att ha gjört en sista rond
runt marknadsstånden, och kaståt

en sista blick på den färgrika tav-'
lan vid dansbanan, företogs återfär-
den till Rättvik och de väntande
idrottskamraterna. G. & Hj.

Juniorpokalen är

svåråtkomlig.
Vi anmälde även i år ett lag till

denna tävling, ehuru det inte var

utan en viss tvekan. Genom det
av Göteborgs Fotbollsförbund ny-
instiftade D. M. för jumiorer, där
vi också deltogo, kunde lätt uppstå
det missförhållandet, att de båda

tävlingarna kolliderade med var-
andra. (Våra farhågor i det hän-
seendet blevo tyvärr sorgligt be-
sannade.) — Men samtidigt måste
tagas med i beräkningen, att man
kunde bli utslagen i den ena täv-

lingen, och då hade laget ett till-
fälle revanchera sig i den andra.
Slutet på visam blev emellertid, som
nämnt, att vi beslöto deltaga.

1:sta Juniorlaget hade utsetts
representera föreningen, och dess
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himmeln flammande rödgul, och
runt om oss ett stycke natur, vars
skönhet var 'betagande. Genom dju-
på skogar, över höga åsar foro vi

” mot vårt mål.

Utmed -vägen stodo thumäratals
barn, vilka med varm ihand över-

ihöljde de bilande turisterna med

,

blomster och grönt. I gengäld
väntande sig en: liten slant för sin
välvilja. Det märktes dock snart,
att vi närmade oss Leksand, ty
cyklande och gående strömmade
den nationalklädda ungdomeni tu-
sental till festplatsen; förtroligt,
arm i arm, trallande och skrattan-
de.

I Leksand rådde ett myller och
ett spring, som vi inte ens i våra
vildaste fantasier vågat föreställa
oss. Över tolvtusen (!) människor
voro sämlade, för att i Guds fria
natur fira sin traditionella midsom-
marfest. Alla, eller så gott som

alla, «klädda i sina vackra och färg-
rika landskapsdräkter.
Nere vid ångbåtsbryggan togs en

svängom, efter tonerna av spelmän-

nens (sex till antalet) instrument,
till dess iklockan var elva. Då maj-
stången restes och dansen där tog
vid, för att slutligen avslutas nere
på idrottsplatsens trenne danhanor.
Men då stod solen redan högt på
ihimmeln.
Man måste ha ett okänsligt sin-

ne, om man icke gripes av dylika
skådespel. I sådana ögonblick kän-
na vi också starkare än annars, att
Sverige är oss ett kärt och härligt
lanid.

Efter att ha gjört en sista rond
runt marknadsstånden, och kaståt

en sista blick på den färgrika tav-'
lan vid dansbanan, företogs återfär-
den till Rättvik och de väntande
idrottskamraterna. G. & Hj.

Juniorpokalen är

svåråtkomlig.
Vi anmälde även i år ett lag till

denna tävling, ehuru det inte var

utan en viss tvekan. Genom det
av Göteborgs Fotbollsförbund ny-
instiftade D. M. för jumiorer, där
vi också deltogo, kunde lätt uppstå
det missförhållandet, att de båda

tävlingarna kolliderade med var-
andra. (Våra farhågor i det hän-
seendet blevo tyvärr sorgligt be-
sannade.) — Men samtidigt måste
tagas med i beräkningen, att man
kunde bli utslagen i den ena täv-

lingen, och då hade laget ett till-
fälle revanchera sig i den andra.
Slutet på visam blev emellertid, som
nämnt, att vi beslöto deltaga.

1:sta Juniorlaget hade utsetts
representera föreningen, och dess
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0
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första matoh stod mot Örgryte den
16 juli i Balders Hage.
Våra pojkar gjorde en god match

och vunno lätt, efter att ha haft
spelet i 'sin ihanid större delen av
matchen. Redan i första halvleken
hade vi en säker ledning med 3—0.
Målen inspelades av Äke Fager-
lund, Friberg och Skoog.

Den sista Lhalvtimman togo de
blåvita saken lugnt, och sedan Ör-
gryte fått ett mål på frispark 'strax
intill mål, kvitterade Friberg nred
ett bra skott utom räckhåll för Öis-
målvakten. 4—1 blev slutresulta-

tet.

”[ semifinalen mötte vi så KRed-
bergslids I. K. den 23 juli. Här
fingo de våra spela utan h.b. Tho-
rin, vilken låg på semester. Dahl-
ström, ordinarie huh.b., fidk gå néd
somlback, och på irans plats inträd-
de Otto Larsson från 2:dra junior-
laget.

R. I. K. fick ett mål i mitten av
första halvleken genom ett låmng-
skott, som överraskade Mossberg,

men Friberg kvitterade nästan ome-
delbart med ett snarliknande mål.
Det piggade upp våra pojkar och
återstoden av matchen hade de det
bättre spelet.
De flesta av R. I. K:s anfall av-

blåstes för offside, då Dahlström
visade sig vara en fullärd ”offside-
'professor”, som snart av publiken
döptes till ”MeCracken”. Nu, så
här efteråt, gör det ju ingenting,
om vi tala om, att iden där taktiken

var en Överenskommelse (!) före
matchen, betingad av omständighe-
terna... In försvarsmanöver allt-
så, som dock inte var utan sina

risker (domaren ...). Det ledsam-
ma var emellertid, att de svartas

backar började efterapa metoden,
varför matchen mot slutet urarta-
de till enbart spel mellan de båda
backparen, under det resp. for-
wardskedjor kommo av sig redan
"vid ingången”, bildlikt talat. Mål-
siffrorna förändrades sålunda cej,
utan 1—1 blev matchens facit.

Omspelet ägde rum på onsdagen

(den 26 juli). Dagen förut (!) hade
de båda lagen drabbat samman i
omspelet om D. M. Detta var alltså
den tredje matchen inom loppet av
4 dagar! Något alldeles absurt, då

det gäller juniorer. F. S. gjorde
också allvarliga försök att få åt-
minstone omspelet i Juniorpokalen
uppskjutet, men förgäves. Från ar-
rangerande håll ville man göra gäl-
lande, att planen ej kunde påräknas
senare, och att tävlingen måste va-

ra avgjord före den och den datum

etc. Kvar står dock som ett fak-
tum, att resp. arrangörer visat en

beklaglig brist på förutseende och
förståelse för juniorernas sak.
Genom de täta matcherna hade

flera av våra pojkar ådragit sig
skador, och vid detta tillfälle voro
vi nödsakade ställa upp med 3 re-
server. Då R. I. K. på ett undantag
när mötte med samma lag, som

kvällen förut, såg det inte ljust ut
för 'de blåvita. Men de gjorde en
mateh! I ett desperat, obetving-
ligt humör kämpade hela celvan.
Övervinnande och glömmande alla
trötthetskänslor. |
Matchen var vår från början till

slut, men de svarta, som märkte
faran, drogo ned sina halvbackar
och inrar i försvaret. Iramför mål-
öppningen utspann sig den ena när-
striden efter den andra, men träng-
sen var för stor och Fru Fortuna
höll sin skyddande hand över
"gluggen”. Vid ett tillfälle spela-
de v.b. den räddande ängelns roll.

då kan stoppade ett givet mål med
handen, sedan målv. kommit ur
spel. Men tror någon (domaren såg
detta? Ingalunda. Hela publiken
(nå, den var ju inte så stor...) upp-
fattade situationen, och: syndaren

erkände själv — efteråt, men då
ingen signal hördes, sparkade han
naturligtvis kvickt undan bollen.

En straffspark med thy åtföljande
mål just vid den tidpunkten hade
troligtvis givit matchen en helt an-
man vändning. Nu fick R. I. K.
ett offside-mål, 1 min. före full tid.
Och vunno alltså oförtjänt på detta.
Det var en ledsam och harmfull

avslutning. Men Ni skall ha ett
tack i alla fall, pojkar, för vad Ni
den kvällen presterade, slet och
stred för gamla I. F. K.! Vi få för-
söka ta skadan igen nästa år i stäl-

Sn

Egentligen ha vi inget mer att
tillägga, men kunna inom parentes
anmärka, att Fässberg i finalen
segrade över R. I. K. med 4—3,
efter förlängd tid.

T

John Torsson,

 

Åter har den obevoklige Heman-
nen bortryckt en av vår förenings
medlemmar, i det idrottssektionens

f. d. kassör, John Torsson, efter
ett långvarigt lidande avgick med
döden torsdagen «den 21 september.

Att här redogöra för vad Tors-
son betytt och mträttat för vår
idrottssektion i dess första till-
komstår, låter sig näppeligen göra
inom ramen aw dessa spalter. Vare
nog sagt, att han var em av dem,
som mest oförtrutet arbetade på

 

let. Halva laget står ju kvar som att skapa en livskraftig avdelning
juniorer, så mtsikterna te sig rätt för den fria idrotten inom Kam-
ljusa. raterna.

Sportpriser
StatyetterNya modeller

Hovjuvelerare 
K. Anderson

O. Hamngatan 41  
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de båda lagen drabbat samman i
omspelet om D. M. Detta var alltså
den tredje matchen inom loppet av
4 dagar! Något alldeles absurt, då

det gäller juniorer. F. S. gjorde
också allvarliga försök att få åt-
minstone omspelet i Juniorpokalen
uppskjutet, men förgäves. Från ar-
rangerande håll ville man göra gäl-
lande, att planen ej kunde påräknas
senare, och att tävlingen måste va-

ra avgjord före den och den datum

etc. Kvar står dock som ett fak-
tum, att resp. arrangörer visat en

beklaglig brist på förutseende och
förståelse för juniorernas sak.
Genom de täta matcherna hade

flera av våra pojkar ådragit sig
skador, och vid detta tillfälle voro
vi nödsakade ställa upp med 3 re-
server. Då R. I. K. på ett undantag
när mötte med samma lag, som

kvällen förut, såg det inte ljust ut
för 'de blåvita. Men de gjorde en
mateh! I ett desperat, obetving-
ligt humör kämpade hela celvan.
Övervinnande och glömmande alla
trötthetskänslor. |
Matchen var vår från början till

slut, men de svarta, som märkte
faran, drogo ned sina halvbackar
och inrar i försvaret. Iramför mål-
öppningen utspann sig den ena när-
striden efter den andra, men träng-
sen var för stor och Fru Fortuna
höll sin skyddande hand över
"gluggen”. Vid ett tillfälle spela-
de v.b. den räddande ängelns roll.

då kan stoppade ett givet mål med
handen, sedan målv. kommit ur
spel. Men tror någon (domaren såg
detta? Ingalunda. Hela publiken
(nå, den var ju inte så stor...) upp-
fattade situationen, och: syndaren

erkände själv — efteråt, men då
ingen signal hördes, sparkade han
naturligtvis kvickt undan bollen.

En straffspark med thy åtföljande
mål just vid den tidpunkten hade
troligtvis givit matchen en helt an-
man vändning. Nu fick R. I. K.
ett offside-mål, 1 min. före full tid.
Och vunno alltså oförtjänt på detta.
Det var en ledsam och harmfull

avslutning. Men Ni skall ha ett
tack i alla fall, pojkar, för vad Ni
den kvällen presterade, slet och
stred för gamla I. F. K.! Vi få för-
söka ta skadan igen nästa år i stäl-

Sn

Egentligen ha vi inget mer att
tillägga, men kunna inom parentes
anmärka, att Fässberg i finalen
segrade över R. I. K. med 4—3,
efter förlängd tid.

T

John Torsson,

 

Åter har den obevoklige Heman-
nen bortryckt en av vår förenings
medlemmar, i det idrottssektionens

f. d. kassör, John Torsson, efter
ett långvarigt lidande avgick med
döden torsdagen «den 21 september.

Att här redogöra för vad Tors-
son betytt och mträttat för vår
idrottssektion i dess första till-
komstår, låter sig näppeligen göra
inom ramen aw dessa spalter. Vare
nog sagt, att han var em av dem,
som mest oförtrutet arbetade på

 

let. Halva laget står ju kvar som att skapa en livskraftig avdelning
juniorer, så mtsikterna te sig rätt för den fria idrotten inom Kam-
ljusa. raterna.
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Ännu i sin bästa ålder (han var

vid sitt frånfälle endast 27 år), to-
gos hams krafter dock allt för fort

i anspråk inom det merkantila 'om-
rådet. Och ihan nödgades draga
sig ifrån idrottsbanam, innan han
ännu uppnått det mål han strävade

efter.
Inom kamratikretsen väckte det

synnerlig förvåning, då budskapet
oni hans död nådde oss. Utrustad

GÖTEBORGS-KAMRATEN

som han var med god fysik, kunde
han "dock ioke förhindra em täran-
de sjukdom att fullborda sitt ödes-
digra verk.

För oss, kamrater, står Torsson

som den verklige :och sanne entu-
siasten, ivraren för vår idrotts väl-
färd. Och vi-komma alltid att min-
nas honom såsom en god och äkta
kamrat. Tv det är icke blott en
av de bästa idrottsarbetarne vi ha

 

förlorat, det är också en av våra

bästa kamrater, vars vänskap och
omtanke förskaffade honom en

plats inom kamratkretsen, som nu
kommer att stå tom. Och säkert
är, att så länge Kamratsällskapets
namn mämnes, komma vi att min-
nas honom med saknad, beundran
och uppriktig sorg.

GC. W.

Göteborgs-Serien visar goda resultat för våra klubbfärger.
Den traditionella segern togs hem av Juniorlag I.

I denna tävling deltogo i år 5
lag från vår förening. Förra året
hade vi 8 lag med, men omständig-
heterna ha gjort, att vi helt enkelt
tvingats inskränka representationen
något denna säsong. Träningsför-
hållandena ha också varit mindre
tillfredsställande (lindrigt sagt), vil-
ket haff till följd, att vi förlorat en
hel del spelare. Endel ha ”lagt
upp” trots sin ungdom, andra åter

ha spelat för någon mindre klubb i
sin ”hemytrakt”, där de fått träna och
spela efter behag. Trots dessa min-
dre glädjande företeelser ha våra
pojkar skött sig relativt bra. Och
bärgat hem ett första pris, ett an-
dra och ett tredje. Vi kunna vara
ganska nöjda med de resultaten,
uppnådda under sådana förhållan-
den. Här nedanföljer en kort över-
sikt över lagens placering etc.

a B-laget

placerasle sig på 3:dje plats i Klass
IL Endast passerade av Gais B.
(segr.) och Wirgo — «et senare var
säkerligen 'klassens bästa lag. Det
hade också en överlägsen målkvot,
men råkade genom en oavgjord
match (mot ett av de svagare la-

gen) komma cen poäng lägre. De
våra stå f. ö. som n:r 2 ifråga om
målkvoten, med endast 4 förlorade
mål. Något som tyder på att för-
Svaret hedrat sig. Forwardskedjan
har ej riktigt hållit jämna steg med
den bakre trion. Kapten: Harry
Olsson (vid seriestarten: Skog-
lund). Spelare: Skoglund, O. Ryd-
berg, Erik Andersson, J. Ager-
ström, Elam Johansson, Harry Ols-
son, Gillis Andersson, Ch. Johans-
son, H. Sandström, Baldw. Johans-
son, Branting.

IIT-laget
ligger, enligt tabellen, jumbo i Klass
II. Vilket verkar egendomligt, då
man tar i betraktande, att samma
lag förra året vann denna klass.
Faktum är, att 3:an i år varit vårt
sorgebarn. Början såg lovande ut,
men ett, tu, tre ”sprack” det hela,
av anledningar, som vi ännu grubb-
la över. Nu ihar det visserligen va-
rit litet tråkigt, då ett par av lagets
bättre spelare legat ute i exercis
(däribland kaptenen och den ledan-
de själen: Gunnarsson), men fullt
så illa hade det väl ändå inte be-
hövt gå. Som saken nu utvecklade
sig anmälde vi lagets utträde ur
klassen, men G. F. F. lät (tämligen

onödigt anse vi) det stå kvar i se-
rie-tabellen 'och påförde återstående
matcher som nederlag. Just det vi

velat undvika! Sedan emellertid
”skeppar'n” Gunnarsson återkom-
mit till fädernestaden har en sam-

manslagning ägt rum mellan tred-
je och fjärde laget. Om det så
framkonstruerade lagets spelstyrka
är ännuför tidigt att yttra sig, men
vi koppas pojkarna till nästa år
allvarligt ”taga sig samman” och
uppehålla våra traditioner i denna
tävling.

IV-laget
är tvåa nedifrån räknat (!) i Klass
IV. Eller med andra ord: kom på
g:de plats. Även här har man haft
det trassligt, på grund av en del
spelares värnplikt. Man har så-
lunda nästan varje match fått sät-
ta in ett par nya män, och under

» dylika förhållanden blir det ju svårt
att få något ordnat spel i laget. De
sista matcherna stabiliserades dock
laget märkbart och kunde därunder

notera ett par goda resultat. Nu-
mera har laget, som ovan nämnts,

"gått upp” i III-an.

Juniorlag I
står som segrare i Juniorklass I.
Kapten: Gösta Fagerlund. Spelare:
G. Fredin, C. Thorin, G. Westlund,

H. Dahlström, Valter Andersson,

N. Borgström, Åke Fagerlund, Nils
Skoog, Harry Friberg, Gösta Fa-
gerlund, Dan Johansson. God sam-
manhållning och vackert spel har
präglat laget, som endast förlorat

2 poäng (på ett något oförtjänt ne-
derlag mot Fässberg: 1—2, då or-
dinarie målvakten saknades) under
sin seriemarsch. Framgången är
desto vackrare, som konkurrensen
var mycket hård: de tre närmast
följande klubbarna förfoga samtli-
ga över verkligt goda juniorlag. Ut-
gången var också oviss in i det sis-
ta, och slutstriderna både intres-
santa och välspelade. Resultatet
förpliktar!

Juniorlag II
blev 2:a i Juniorklass II. Kapten:
Gösta Johansson. Spelare: Einar
Mossberg, Reimar Nilsson, Bertil
Björkstrand, Einar Andreasson,
Sven Källberg, Einar Berntsson, Ot-
to Larsson, Gösta Johansson, Olof

Ljunggren, Ture Lindqvist, Ernst
Hansson. Laget ledde länge i klas-
sen och ansågs som givna segrare,
men ett svårt nederlag mot Vega
(då halva laget bestod av reserver)
tog bort vinst-chansen. Placeringen
är ju dock hedrande. Gott mate-
rial. Har framtiden för sig. Kap-
tenen, Gösta Johansson, bör ha en
särskild éloge för visat intresse och
omtanke om sina pojkar. — — —

Ännu i sin bästa ålder (han var

vid sitt frånfälle endast 27 år), to-
gos hams krafter dock allt för fort

i anspråk inom det merkantila 'om-
rådet. Och ihan nödgades draga
sig ifrån idrottsbanam, innan han
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Inom kamratikretsen väckte det
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namn mämnes, komma vi att min-
nas honom med saknad, beundran
och uppriktig sorg.

GC. W.

Göteborgs-Serien visar goda resultat för våra klubbfärger.
Den traditionella segern togs hem av Juniorlag I.

I denna tävling deltogo i år 5
lag från vår förening. Förra året
hade vi 8 lag med, men omständig-
heterna ha gjort, att vi helt enkelt
tvingats inskränka representationen
något denna säsong. Träningsför-
hållandena ha också varit mindre
tillfredsställande (lindrigt sagt), vil-
ket haff till följd, att vi förlorat en
hel del spelare. Endel ha ”lagt
upp” trots sin ungdom, andra åter

ha spelat för någon mindre klubb i
sin ”hemytrakt”, där de fått träna och
spela efter behag. Trots dessa min-
dre glädjande företeelser ha våra
pojkar skött sig relativt bra. Och
bärgat hem ett första pris, ett an-
dra och ett tredje. Vi kunna vara
ganska nöjda med de resultaten,
uppnådda under sådana förhållan-
den. Här nedanföljer en kort över-
sikt över lagens placering etc.

a B-laget

placerasle sig på 3:dje plats i Klass
IL Endast passerade av Gais B.
(segr.) och Wirgo — «et senare var
säkerligen 'klassens bästa lag. Det
hade också en överlägsen målkvot,
men råkade genom en oavgjord
match (mot ett av de svagare la-

gen) komma cen poäng lägre. De
våra stå f. ö. som n:r 2 ifråga om
målkvoten, med endast 4 förlorade
mål. Något som tyder på att för-
Svaret hedrat sig. Forwardskedjan
har ej riktigt hållit jämna steg med
den bakre trion. Kapten: Harry
Olsson (vid seriestarten: Skog-
lund). Spelare: Skoglund, O. Ryd-
berg, Erik Andersson, J. Ager-
ström, Elam Johansson, Harry Ols-
son, Gillis Andersson, Ch. Johans-
son, H. Sandström, Baldw. Johans-
son, Branting.

IIT-laget
ligger, enligt tabellen, jumbo i Klass
II. Vilket verkar egendomligt, då
man tar i betraktande, att samma
lag förra året vann denna klass.
Faktum är, att 3:an i år varit vårt
sorgebarn. Början såg lovande ut,
men ett, tu, tre ”sprack” det hela,
av anledningar, som vi ännu grubb-
la över. Nu ihar det visserligen va-
rit litet tråkigt, då ett par av lagets
bättre spelare legat ute i exercis
(däribland kaptenen och den ledan-
de själen: Gunnarsson), men fullt
så illa hade det väl ändå inte be-
hövt gå. Som saken nu utvecklade
sig anmälde vi lagets utträde ur
klassen, men G. F. F. lät (tämligen

onödigt anse vi) det stå kvar i se-
rie-tabellen 'och påförde återstående
matcher som nederlag. Just det vi

velat undvika! Sedan emellertid
”skeppar'n” Gunnarsson återkom-
mit till fädernestaden har en sam-

manslagning ägt rum mellan tred-
je och fjärde laget. Om det så
framkonstruerade lagets spelstyrka
är ännuför tidigt att yttra sig, men
vi koppas pojkarna till nästa år
allvarligt ”taga sig samman” och
uppehålla våra traditioner i denna
tävling.

IV-laget
är tvåa nedifrån räknat (!) i Klass
IV. Eller med andra ord: kom på
g:de plats. Även här har man haft
det trassligt, på grund av en del
spelares värnplikt. Man har så-
lunda nästan varje match fått sät-
ta in ett par nya män, och under

» dylika förhållanden blir det ju svårt
att få något ordnat spel i laget. De
sista matcherna stabiliserades dock
laget märkbart och kunde därunder

notera ett par goda resultat. Nu-
mera har laget, som ovan nämnts,

"gått upp” i III-an.

Juniorlag I
står som segrare i Juniorklass I.
Kapten: Gösta Fagerlund. Spelare:
G. Fredin, C. Thorin, G. Westlund,

H. Dahlström, Valter Andersson,

N. Borgström, Åke Fagerlund, Nils
Skoog, Harry Friberg, Gösta Fa-
gerlund, Dan Johansson. God sam-
manhållning och vackert spel har
präglat laget, som endast förlorat

2 poäng (på ett något oförtjänt ne-
derlag mot Fässberg: 1—2, då or-
dinarie målvakten saknades) under
sin seriemarsch. Framgången är
desto vackrare, som konkurrensen
var mycket hård: de tre närmast
följande klubbarna förfoga samtli-
ga över verkligt goda juniorlag. Ut-
gången var också oviss in i det sis-
ta, och slutstriderna både intres-
santa och välspelade. Resultatet
förpliktar!

Juniorlag II
blev 2:a i Juniorklass II. Kapten:
Gösta Johansson. Spelare: Einar
Mossberg, Reimar Nilsson, Bertil
Björkstrand, Einar Andreasson,
Sven Källberg, Einar Berntsson, Ot-
to Larsson, Gösta Johansson, Olof

Ljunggren, Ture Lindqvist, Ernst
Hansson. Laget ledde länge i klas-
sen och ansågs som givna segrare,
men ett svårt nederlag mot Vega
(då halva laget bestod av reserver)
tog bort vinst-chansen. Placeringen
är ju dock hedrande. Gott mate-
rial. Har framtiden för sig. Kap-
tenen, Gösta Johansson, bör ha en
särskild éloge för visat intresse och
omtanke om sina pojkar. — — —

Ännu i sin bästa ålder (han var

vid sitt frånfälle endast 27 år), to-
gos hams krafter dock allt för fort

i anspråk inom det merkantila 'om-
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efter.
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synnerlig förvåning, då budskapet
oni hans död nådde oss. Utrustad
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digra verk.

För oss, kamrater, står Torsson

som den verklige :och sanne entu-
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sen och ansågs som givna segrare,
men ett svårt nederlag mot Vega
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Vi återgiva här nedan den slut-
liga poängställningen i de klasser,
vari vi FEPEESenNterats:

Shitrestitaten och poängställningen

i Gbgs-serien 1922.

Klass I.

Gais B ...... ww 9 7 IT I 19—0 13
Virgo I ...o... 9 6 2 1 12— 2 14
Kamraterna B.. 9 3 2 2 1I1— 4 12
Kolltorp I 2... 9 3 I 3 16—12 II
Landala IT o0o00v 9 3 4 2.6— 53 10
Örgryte B .... 9 2 3 2 8-3 90
Velox I ...... 0 3 2 4 14—11 8
Sanna I ...... 9 3 0 6 35—18 6
Vikingen I .... 0 1 2 6 2—15 4
Vega I uresk Hä 9 0 I 8 317 1

Klass II.

Lundby I 0 7 I I II—gIT3
Krokslätt I 2... 0 7 I 1 10— 4 15
Redbergslid TI... 9 6 I 2 9— 413
Goold I ...... 09 4 3 2 13—7 It
Holmen I Q 3 3 3 I1—6 9
Hisingstad I .. 9 4 0 3 15—12 8
Örgryte IIT..... 9 4 0 3 11—13 8
Otterhällan I 9 I 3 3 7—17 35
Vega Il ...... 9 2 0 7 3—8 4
Kamraterna II 9 1 0 8 3s—0 2

Klass IV.

Lundby IT ooo. 0 7 2 0 135— 2 16
Kolltorp IT .... 9 6 2 I 21—8 14
Fässberg II .. 9 6 2 I 13— 7 I4
Virgo IE .o..... 0 6 I 2 10—713
Hisingstad II .. 9 4 0 3 10—13 8
Mölndal IT .... 09 3 I 35 8-1 7
Velox IT ...... ÖO 3 I 3 10-—10 7
ÖrgrytesIV ov... 09 3 0 6 hb—17 6
Kamraterna IV 9 1 2 6 4—14 4
Redbergslid II... 9 0 1 8 0—=3 I

Juniorklass I.

Kamraterna I .. 7 6 0 I 13— 4 I2
Holmen I 7 6 0 I 1I— 312
Fäseberg EF .oscn 7 3 IT I 15— 04 II
Redbergslid I.. 7 3 2 2 6—4 8
Landala I 7 2 I 4 h—13 5
Örgryte I 7 2 0 35 3—1 4
Sanna I ...... 7 2 0 3 3-4 4
Örgryte II 7 0 07 2-8 a

Juniorklass II.
Lindholmen I .. 7 6 0 I 15— I 12
Kamraterna II 7 4 2 1 18—8 s0
Manhem I 7 3 3 I 9 4
Örgryte III 7 3 3 I 13—7 9
Vega I ...... 7 4 0 3 20—10 8
Otterhällan I 7 2 2 3 3—10 6
Örgryte V 7 1 06 4—27 2
Örgryte IV 7 0 0 7 4—19 0

d.dje laget i Falköping.
Från Falköpings I. F. erhöll för-

eningen en inbjudan för ett av våra
reservlag att spela en match mot
dess förstalag söndagen den 17 sep-
tember. Vilken accepterades.
uppdrogs åt 3:an att representera

oeningens lag det var
spela (men det kunde ju inte vi rå.

för).

Och

GÖTEBORGS-KAMRATEN

de blåvita färgerna. Laget (som
utgör en komvrbination: av. förutva-
rande fyrans och gamla treans häs-

ta spelare) fidk följande utseende
från mål räknat; A. Rydberg, R.
Sandberg, E. Suber, G. Gunnars-
son, K. Johansson, J. Hammar, Ä.
Fagerlund (juniorlag I), IF. An-
dersson, S. ARIErSSon, E. Olsson

och Carlstein.
Vi foro från. Göteborg vid Vv, Fr

draget och kommo tll ”Bracka”
somstaden visst heter på ”Knalle”-
dialekt, vid 2-tiden. Arrangörerna
hade annonserat: ”Göteborgs-Kam-
raterna komma” (!) etc., utan att

nämna vilket av den gästande för-
som sikulle

Och då var det inte att undra
på, att en del entusiaster samlat sig

nere på statrtonen, när vi kommo.

För att se på ”"Murren” m. fl. stor-
heter. (Att ”Murren” för en vecka
sedan rest till U. S. A. visste ingen
amidet goda samhället —). Ompub-
liken blev Ihesviken vet jag ej, men
den visade det åtminstone inte. F.
ö. hade vi ”Makarn” med oss —
och det var ju alltid något...

Matchen spelades kl. 743 i häl-
lande regn och inför cirka 200 per-
soner, vilka modigt höllo ut i rusk-
vädret tills kampen var slut. Själ-
va matchen är inte mycket att tala
om: men spelar laget i samma stil
allt framgent, hysa vi glada för-
hoppningar om, att det ej skall
skämma ut sig som tredje lag. För-
sta halvleken slöt med 2—0 till vår

fördel; båda måten vackert och på-
passligt msatta av Stellan Anders-

son. Andra shalvtid spelade vi bara
en halvtimma, tv regnet formligen
stod som ”spö i backen”. Strax
före full tid lade Stellan in det tred-
je målet, ”lekande och lätt”
Efter matchen bjödo falköpings-

borna på en bättre supé: och när
ikaffet intogs var stämningen lagom

Herrar Gunnarsson och

uppträdde som -fullkom-
liga jazzsdansare: :”Makarn” debu-
terade (?):som ”vis- och gluntsån-
gare”, och hade som sådan en lyc-
kad afton. : Det fanns nog flera
"förmågor", men jag namnger inga
fler. Tv då kanske vi inte få be- -
hålla. dem. — — —

Kl. 7 lämnade vi Västgötåbygden
och ankommo till Göta älv-staden
vid g-tiden, synnerligen belåtna
mes vår färd. Tredje laget reser
gärna på nytt till Iratköping.

Sbr.

animerad.:

Hammar

Omjuniorlagets resa
till Varberg.

Från Varbergs G. & I. F. fingo
vi en inbjudan till vårt 1:sta ju-
niorlag att spela en match mot de-
ras juniorer Iden 30 juli. Som våra
ungdomar just då voro rätt trött-
körda av en rad matcher i D. M.
och Centralföreningens tävling, för-
sökte vi få denna match framskju-
ten. Men arrangörerna förklarade
sig cj disponera planen vid iden av
oss föreslagna tidpunkten, varför
vi, hellre än att gå miste omTES
accepterade.

Söndagf.m. samlades alltså laget
vid stationen för avresa... För ovan-
lighetens skull — när det gäller ré-
sor — mangrant. Endast en av de
ordinarie spelarna saknades (men
reserv hade infunnit sig), och han

hade laga förhinder. Färden an-
träddes sålunda under ganska gynn-'
samma auspicier.
Stämningen wvar också hög ii Iden

dilla truppen. Och liksom varje an-
ständig resa saknade ej heller den-
na sina dramatiska poäng. Strax
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Herrar Gunnarsson och

uppträdde som -fullkom-
liga jazzsdansare: :”Makarn” debu-
terade (?):som ”vis- och gluntsån-
gare”, och hade som sådan en lyc-
kad afton. : Det fanns nog flera
"förmågor", men jag namnger inga
fler. Tv då kanske vi inte få be- -
hålla. dem. — — —

Kl. 7 lämnade vi Västgötåbygden
och ankommo till Göta älv-staden
vid g-tiden, synnerligen belåtna
mes vår färd. Tredje laget reser
gärna på nytt till Iratköping.

Sbr.

animerad.:

Hammar

Omjuniorlagets resa
till Varberg.

Från Varbergs G. & I. F. fingo
vi en inbjudan till vårt 1:sta ju-
niorlag att spela en match mot de-
ras juniorer Iden 30 juli. Som våra
ungdomar just då voro rätt trött-
körda av en rad matcher i D. M.
och Centralföreningens tävling, för-
sökte vi få denna match framskju-
ten. Men arrangörerna förklarade
sig cj disponera planen vid iden av
oss föreslagna tidpunkten, varför
vi, hellre än att gå miste omTES
accepterade.

Söndagf.m. samlades alltså laget
vid stationen för avresa... För ovan-
lighetens skull — när det gäller ré-
sor — mangrant. Endast en av de
ordinarie spelarna saknades (men
reserv hade infunnit sig), och han

hade laga förhinder. Färden an-
träddes sålunda under ganska gynn-'
samma auspicier.
Stämningen wvar också hög ii Iden

dilla truppen. Och liksom varje an-
ständig resa saknade ej heller den-
na sina dramatiska poäng. Strax
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efter det Kungsbacka passerats

kom nämligen vår ljuslockiga hö-
gerback, "Thörin, rusande och med-

delade bekymrad ledaren, att hans

hatt gjort en liten utfärd på egen
hand, under det ihan vistats på vag-
nens bakre plattfonm. Ja, nu voro

da råd dyra. Män beslöt emel-
rd anmäla saken till stinsen vid
nästa statwon, och i övrigt lita på
sfiren och en nådig försyn.

Vid. middagstiden anlände vi till
målet för vår färd, och sedan wi
välkomnats av en representänt från
den arrangerande iklubben, ställdes
stegen till ”Person's "Trädgård",
värt blivande huvudkvarter. Där
man fick skaka reströttheten av sig
och vid en kopp 'kaffe pigga upp
sina livsansdar.

: Matchen gick kl.
ravens” lilla, svårspelade plan.
Öch som motståndare uppenbarade
sig ett lag, vars spelare skulle gälla
för juniorer, men i verkligheten
orde ha gjort mycketlitet skäl för
den benämningen. (På affischerna

hade man varit ärligare oc annon-
serat: Varbergs G. & I. Reserv-
lag!). Nå, pojkarna togo saken ikallt
och beslöto att göra sitt vttersta.
Följande blåvita elva ställde den
vackra juli-dagen upp till spel, in-
för en synnerligen talrik (till stör-
fe delen av bhbadgäster bestående)
ublik: Mossberg, Thorin, West-
- Borgström, V. Andersson,

brahamsson,  Å. Fagerlund, OO:
junggren, Friberg, G. Fagerlund,
an Johansson.

| Våra pojkar hade i början svårt
att komma till rätta med planens
små besynnerligheter, vadan ihem-
malaget bestämde takten. Det vi-
sade sig förfoga över en god inner-
rio och ett dito back-par; den för-
I gjorde hastigt och lustigt 1 mål.
Och sedan vår hb. skadats vid en
kollision (Varberg spelade som de
flesta” landsortslag onödigt 'hårt)

' passade de- på, änder de 'omplace-
fingar som måste företagas i vårt
lag (Thorin fick hämta sig en
stund, varefter 'han återinträdde
och med berömvärd energi kämpa-
de matchen ut) att göra ytterligare
tvenfie mål, vilka domaren välvil-
igt skänkte dem. Deinspelades
nämligen” ur de: mest tydliga off-
side-ställningar. (En dömarekurs
är av nöden. i det goda landskapet
Halland, om man får döma efter
denne värde representant; vi nöja
ss (utrymmet är begränsat...)

med detta uttalande —). Vid ihalvtid
ivar ställningen 4—1 (det sista må-

145 på ”Vall-

GÖTEBORGS-KAMRATEN

let satte vår högerhalv olyckligt
nog in i egen ”glugg”). Älke Fa-
gerlund var den som utplånade nol-
lan.

Densista halvleken satte de våra
upp en fart, som Varberg hade
svårt att följa. ”Store” Fager och
Ljunggren reducerade härundertill
4—3: båda synnerligen vackra mål.
Och när den scnare efter passning
från Friberg bröt igenom och sköt
i stolpens insida, trodde vi 4:an

var klar. Men ödet ville annorlun-

da! Bollen rutlade längs mållinjen
och ut. Hela denna period visade
de våra ett verkligt fint spel. Trots
pojkarnas heroiska ansträngningar

att åtminstone få matehen oav-
gjord, stod sig dock resultatet ti-
den ut. IT betraktande av matehens

förlopp borde siffrorna snarare va-
rit omvända. I alla händelser voro
våra ej förtjänta av nederlag; oav-
gjord 'kämp var det minsta man
kunde tänka sig. — — —

Efter matehen återvände vi till
vårt ”Eden”. Sedan man fått litet
till livs, roade man sig med foto-

grafering. Dessutom underhöll na-
turligtvis . pianovirtuosen Fager-
lund "sällskapet på bästa sätt. -En
roande episod: under det pojkar-
na som bäst höllo på med smör-
gåsarna och kaffet, blandade sig
ett par ”infödingar” i det rätt ani-
merade samtalet. De gjorde frukt-
lösa försök övertyga våra ungdo-
mar, att Varbergskollegerna” voro

”juniorer”. En utav dem anmärk-
te, att hemmalagets spelare väl in-
te ”kunde” kallas stora”. "Den all-
tid slägfärdige och snarfyndige Cal-
le T—n replikerade genast: ”Nej,
vänsteryttern var ju en riktigt li-
ten pojk!” (Den omnämnde spela-
ren var en lång, skräckinjagande
yrigling, huvudet högre än allt fol-
ket, vilken höll på att alldeles koll-
ra bort vår ihsh.b., av pur förskräc-
kelse!). ”Försvarsadvokaterna” för-
säkrade, att han var yvagst i laget,
men tystnade inför den våldsamma
skrattsalva, som hälsade detta ”be-

riktigande”.
Hemresan. förlöpte utan andra

äventyr, än att truppen på tåget
kolliderade (inga inventarier skada-
des dock nämnwärt ...) med ”Pek-
ka” (den verklige, store trubadu-
ren), som sökte sig en fristad i en
något mindre folkrik kupé"...
"Hur ledaren senare, med utveck-

lande av vissa (troligen medfödda)
detektivanlag, lyckades muppspåra
den försvunna hatten, är én annan
historia. Vore nog sagt, att den

är borta.

mycket saknade persedeln återläm-
nades några dagar efteråt till dess,
nu Iycklige, ägare. — — —

Ja, det var en trevlig resa, led-
samt bara att det inte också blev
en seger för våra färger. Men poj-
karna ha ingenting att förebrå sig.
De gjorde i varjefall en god pro-
paganda, tro vi, för fotbollsspelet
och I. TF. K., som ej får underskat-
tas. Och det är ju strängt taget
huvudsaken. ”Den 13:de.”

 

 

Vår konvalescent
Gunnar Rydberg, ”Lillen”, är nu i

det närmaste återställd från sitt
benbrott, erhållet vid: A. I. K.-mat-

chen i Stockholm. Ocih har den se-
naste tiden varit en intresserad
åskårare av våra pojkars duster på
det gröna fältet.

Till nästa år hoppas han (och
Brodv när samma förhoppning)
kunna börja leken med kulan: igen.
Det kan synas djärvt efter en så-
dan händelse, men den ungdomen,
den ungdomen... ”Lillen” härf.ö.
något av ”Cairos”' temperament,
som ej låter sig medslås av första
motgång. Här vilar tydligen inga
ledsamheter...

En länk i ”Kamratkedjan”
Per Lundqvist, förenin-

gens lika uppskattade 'som allmänt
uppburne intendent, flyttade i sept.
till Vänmland. Han ihade en tid va-
rit utan sysselsättning, men fick
så en chans att erhålla plats på ett
brukskontor i Frödings och Selma
Lagerlöfs födelsebygd. Och i det
valet tvekade an ej länge.
Om det är någon, som vill skri-

va några rader:till:konom, är adres-
sen: "Bäckäng, Väse.
Saknaden är stor efter vännen

och kamraten Per, Men vi” hop-
pas "(medoförbätterlig 'optimism!),
att den tid snart skall ikomma, då
vi åter ha honom, lugn och nyter, i

vår krets. |

TILL MEDLEMMARNA.

De medlemmar, vilka ej erhållit
alla nummer av Medlemsbladet på

grund 'av fel i distributionen eller
felaktiga adresser, kunna erhålla
felände nummer å föreningens ex-
pedition: Östra Hamngatan 24,

tETIL
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Saknaden är stor efter vännen

och kamraten Per, Men vi” hop-
pas "(medoförbätterlig 'optimism!),
att den tid snart skall ikomma, då
vi åter ha honom, lugn och nyter, i

vår krets. |

TILL MEDLEMMARNA.

De medlemmar, vilka ej erhållit
alla nummer av Medlemsbladet på

grund 'av fel i distributionen eller
felaktiga adresser, kunna erhålla
felände nummer å föreningens ex-
pedition: Östra Hamngatan 24,

tETIL

-
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145 på ”Vall-
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let satte vår högerhalv olyckligt
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är borta.
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Ansvarig utgivare: E. SVANBORG. Nov.-Dec. 1922

  

Representationslagets verksamhet 1922.
En återblick på den svunna fotbollsäsongen.

1922 års fotbollsäsong får betrak-
tas som en av föreningens bästa. Den
reaktion för vilken vårt 1:sta lag år
1920 var utsatt och som även sträck-
te sina verkningar till föregående
års fotbollverksamhet, kan sålunda
nu sägas ha upphört. Och vi äro
åter på marsch framåt. Det har nä-
stan gått snabbare än vi vågat hop-
pas.
Orsaken till detta — för oss —

glädjande faktum är att finna, dels
i våra spelares stora intresse och
målmedvetna träning, dels i Bro-
dy's energiska och skickliga led-
ning. Med det material vi förfoga
över, kunna vi med tillförsikt se
framtiden an. Förvissade om, att
snart — kanske redan nästa år —-
kunna återtaga platsen som ”Sveri-
ges bästa klubblag”.
Den nu tilländalupna säsongen

har varit vårt representationslags
mest ansträngande hittills. Icke ens
1913 — vårt hitintills varande re-
kordår — kan uppvisa ett så stort
antal matcher. Då var man uppe i
siffran 41, men i år har noterats
summa 45. Det är otvivelaktigt en
hel del för mycket. En begränsning
av det sig alltmer utbredande match-
Programmet torde nästkommande år
li nödvändig. Vilken fara som lig-

ger i alltför stark koncentration av
matcher, fingo vi ett klart bevis på
1 den tillfälliga nedgångsperiod, vari
värt lag befann sie den första hälv-
ten av augusti månad.
Att vår ”elva” kunnat hålla sig

så väl uppe — i toppklassen — trots
ett sannskyldigt olycksår med spe-
lare (som skadats ete.), är desto
mer beundransvärt. Och visar, att
våra reservspelare varit besjälade
av den rätta andan, viljan och —-
förmågan att fylla de tomrum, som
uppstått.
Av de under året spelade (45)

matcherna ha 30 vunnits, 6 förlorats
och 9 slutat oavgjorda. I Svenska
Serien, som ännu icke slutspelats,
ligga vi gott placerade (på 3:dje
plats) och ha chanser till våren vin-
na denna viktiga tävling. Mäster-
skapet måste vi emellertid säga far-
väl till redan i första omgången, då
vi hade oturen möta Hälsingborg i
ett svagt ögonblick. Kamratmäster-
skapet — för 1921 — lyckades vi
däremot hemföra och kvarstå jäm-
väl till 1922 års final (uppskjuten
till 1923), vilken vi ha stora utsik-
ter att vinna. I Distriktsmästerska-
pet ha vi slagit oss fram till fina-
len, som äger rum nästa år.

Våra internationella förbindelser
ha genom Göteborgs-Alliansens strä-
vanden ytterligare utsträckts.  Så-
lunda ha matcher spelats mot U. T.
E. (Ungern), Arsenal (England)
och Dumbarton (Skottland). I den
förstnämnda matchen hemförde vi
segern. De båda andra — som f. ö.
hadestor idrottspolitisk betydelse, då
engelsmännen härigenom bröto sin
”isolering” till de neutrala — slöto
med knappa nederlag. I Göteborgs-
Tidningens Fotbollsvecka, vari utom

Örgryte. Gais och vår förening iäven
deltog F. T. C. (Budapest), hade vi
mindre lycka och kunde ej upprepa
vår fjolårsseger. Vårt lag var vid
den tidpunkten rätt ”utspelat”, vil-
ket förklarar vår något blygsamma
placering.
Dessutom har spelats en match

mot K. B. Hur säsongen i övrigt tett
sig torde framgå av nedanstående
statistiska uppgifter.

Spelade matcher:

12244 mot I. K. Welox 2—1
19, ov LK. Wikingen 10—2

25/2 » Landskrona B. & I. S.iL. 3—1
26/, >» Helsingborgs-Kamr. i H. -7—0

24, oo» Örgryte I. S. 4—2
92, oo» Komb. Boråslag i Borås 2—0
uj ooo » Halmstadslag i H. 6—0
1/7, >» U. T. E. i Gbg 3—2

2/, » Uddevalla-Kamrat. i Gbg 6—1
3/5 -» Fässbergs I. F. 5—2
7/5» Derby, Linköping, i L. 12—0

107.» GÅ. ÅA. I. S. (Sv. S) 1—1

4. oo» Arsenal F. C. i Gbg 2—3
22/4, oo» Malmö-Kamr. (Sv. S.) i M. 2—0

25/. -» Dumbarton F. C. i Gbg 0--1

5 » Helsingborgs I. F.(Sv.S.) i H. 1—2

94 oo» Örgryte I. S. (Sv. S.) 3—1
18/4. -» Malmö F. F. (Sv. S.) i Gbg 5—0

28/4, oo» OA. LK. i Sthlm :3—3
30/4, >» Komb. Gävlelag i G. 3—0

1/7, oo» » Sandvikens A.L K.iS. -4—1

4, oo» Västerås I. K. i V. 4—-3

7, >» Komb. Västmannalag i Köp. 2—1

4 » Örebro Sp. K. i Ö. 6—1
18/7 > Karlskoga I F. i K. 8-1
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den tidpunkten rätt ”utspelat”, vil-
ket förklarar vår något blygsamma
placering.
Dessutom har spelats en match

mot K. B. Hur säsongen i övrigt tett
sig torde framgå av nedanstående
statistiska uppgifter.

Spelade matcher:

12244 mot I. K. Welox 2—1
19, ov LK. Wikingen 10—2

25/2 » Landskrona B. & I. S.iL. 3—1
26/, >» Helsingborgs-Kamr. i H. -7—0

24, oo» Örgryte I. S. 4—2
92, oo» Komb. Boråslag i Borås 2—0
uj ooo » Halmstadslag i H. 6—0
1/7, >» U. T. E. i Gbg 3—2

2/, » Uddevalla-Kamrat. i Gbg 6—1
3/5 -» Fässbergs I. F. 5—2
7/5» Derby, Linköping, i L. 12—0

107.» GÅ. ÅA. I. S. (Sv. S) 1—1

4. oo» Arsenal F. C. i Gbg 2—3
22/4, oo» Malmö-Kamr. (Sv. S.) i M. 2—0

25/. -» Dumbarton F. C. i Gbg 0--1

5 » Helsingborgs I. F.(Sv.S.) i H. 1—2

94 oo» Örgryte I. S. (Sv. S.) 3—1
18/4. -» Malmö F. F. (Sv. S.) i Gbg 5—0

28/4, oo» OA. LK. i Sthlm :3—3
30/4, >» Komb. Gävlelag i G. 3—0

1/7, oo» » Sandvikens A.L K.iS. -4—1

4, oo» Västerås I. K. i V. 4—-3

7, >» Komb. Västmannalag i Köp. 2—1

4 » Örebro Sp. K. i Ö. 6—1
18/7 > Karlskoga I F. i K. 8-1

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01922, 2020 IFK Göteborg. 
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Ansvarig utgivare: E. SVANBORG. Nov.-Dec. 1922
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2 GÖTEBORGS-KAMRATEN

3, oo» I. S. Halmia ($. M) i Hu 2-0 av våra spelare gjort en icke för- en ”solskensdag” och — så fanns
284 oo» IK. Wirgo (D. M.) 5—1 aktlig insats. Och av denna anled- det svaga punkter i det norska la-

8, » Örgryte I. S. 3—1 ning böra vi kanske ägna desamma get... Lund och Svensson bildade
28 >» GA. I:S. (G. T:s Fi v) 2—2 ett kort omnämnande. tillsammans med Lindberg (Gi mål)

35 oo» ÖrgryteI.S.( » » ) 1-1 Den 9 juli mötte sålunda den blå- en ogenomtränglig mur, mot vilken
gg » F.T.C. (om » ) 0—1 gula elvan ”baggarna” stötte sina pannor blo-
73 6 I K. Wirgo (S. M.) 3—0 Ungerns diga. |

20/5» Helsingborgs I.F. (S.M.) i H. 0—4 representanter i Stockholms Sta- Ärets sista landskamp ägde rum i

25/8 » G.A.LS. (Sv. S., avbruten) 0-0 dion. Matchen lär, enligt ganska Köpenhamn den 1 okt. mot vår gam-
30/5”x » Fässbergs I. F. (D. M.) 1—1 samstämmiga uttalanden, ha varit Ja arvfiende
2 oo» Eskilstuna-K. (K. M-) i Gbg 2—0 mindre god och slöt oavgjord: 1—1. Danmark.
54 » Fässbergs I: F. (D. M.omsp.) 0-0 Vilket ju dock får betraktas som on För första gången i svensk fot

21/0 oo» K. B. i Gbg 2—2 framgång för ”de svenske”. Av de bol hi Or könd>n "ModerS ot
4, » Örgryte I. S. 3—2 ”våra” deltogo Lund, Svensson. bolls Mstoria Syn enu dtröt ve
8/4 » Helsingb. I. F. (Sv. $S.) i Gbg 1-1 Hjelm och Herbert Karlsson. (”Bör- registrera en vinst över rödtröjorna

s > 32 : 22 ” : DA deras egen mark. Resultat: I15/,, » Uddevalla-Kamr. i U. 6—3 je” gick center, ”Murren” h. i). ] vv a lade Lund och
29, > Malmö F. F. (Sv. S.) i M. 1—0 Nästa dust stod mot S; Fbven a spelade Juund oc

Sm > Örgryte I. S. (Sv. S) 1-2 Tjeckoslovakiet "Somframgår av ovanstående, ter2, » Fässbergs I. F.(D. M.omsp.) 1-—0 2 sa m i Kunol. Hu- si pt Sv 2 Il " sk stati tik .
25/4 > Stockholms-Kamr. i Gbg —5—2 den 13 aug., även den 1 Kungl. Hu- sig Sveriges Jandskampsstatistik i

45 matcher 143—52

Deltagande spelare och

  

målgörare: .

Sven Johansson 44 matcher 11 mål
Erik Hjelm 43 oo» 24 »

E. Levin 42 » 5 oo»

K. Törnqvist 42 oa 4
G. Wenzel 41 » 1 »
H. Svensson 39 oo» — »

Herbert Karlsson 31 » 43 >»
V; Lund 31 » — >»

Karl Andersson 30 » 3 »

Erik » 24 » —
Gunnar Rydberg 19 >» 21 >»
Baldw. Johansson 161, » 6 »
M. Sandberg 16 oo» 3 »

H. Sandström 13 » 9 »
H. Branting 11 » 4 >»

Harry Olsson 11 » 1 >»
Gunnar Johansson 6 , 5 »

V. Skoglund 6 » — >»

Gillis Andersson 5 » — »
Stellan Andersson 4 » 2-3

Olof Rydberg 4 oa — >
Alf Hjelm 3 oo» 1
Karl Johansson 3 » —
Harry Hjelm 2 » — »

H. Lundgren 2 > — a
Ch. Johansson 2 » —

R. Borssén 1 » —
H' Friberg 1 » — »

N. Ljunggren 1 » — >

29 spelare 143 mål

Årets framgångsrika landsmateher.
Och några ord om vår insats

i desamma.

I de under sista halvåret spelade
federationsmatecherna ha ju en del

vudstaden. Sverige led ett knappt,
men hedrande nederlag: 0—2. Föl-
jande Kamrater voro skrudade i blå-
gula färger: Lund, Svensson, Herb.
Karlsson och Levin. Den sistnämn-
de gjorde därmed sin debut som in-
ternationell spelare och fick god kri-
tik. ”Gobben” och Henning lära ha
presterat ”sitt livs match”, om man
får dömaefter pressens smickrande
omdömen.
Hemmamatchen mot

Norge

gick av stapeln den 23 i samma
månad. Kampen blev föga intres-
sant; ingendera parten lyckades hel-
ler göra något mål. Det svenska la-
get var inte ”i slag”. konstaterade
experterna. Av de ”blå-vita” voro
Lund, Levin och Herbert Karlsson
med. Den förstnämnde spelade i
1915-års-stil och var ”bäste man på
plan”. (Henning Svensson var ut-
tagen. men kände sig litet krasslig
och lämnade återbud).

Returmatchen

i Kristiania (24 sept.) blev en över-
väldigande svensk seger. ”Det Nor-
ske Landshold” åkte baklänges med
hela 5—0! Den svenskaelvan hade

år betydligt fördelaktigare än till-
förne. Och varför? Jo, höga veder-
börande ha (för alltid hoppas vi)
övergivit den förut förda, olycksal-
ga uttagningsprintipen och i stället
försökt uppkonstruera vårt starkaste
landslag. Vilket man sedan bibe-
hållit (med smärre förändringar)
från match till match. Förnuftigt.
Och resultatgivande. På den vägen
kanske Sverige, som fotbollsnation
hetraktad, kan gå en ny och ljusare
framtid till mötes.

Svenska Serien.

Höstomgången i Serien tog för
vår del sin början den 25 aug., då
vi mötte

G. A. I. S.
Här visade sig våra pojkar från

sin bästa sida och gjorde allt för att
reparera sitt från den olyckliga Häl-
singborgs-matehen (mot H. I. F. i
S. M.: 0—4(!), söndagen förut) nå-
got skamfilade anseende. Gais måi-
ste lägga sig på defensiven och för-
svarade sig hårdnackat. Trots alla

 

Fågelföda
alla slag.

Göteborgs Fröhandel
Södra Larmgatan 4

(intill Hyrverket)

Telefoner: 5932, 10984.  
Direkts Mjölk

rekommenderas

Säljes överallt  
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Och några ord om vår insats

i desamma.

I de under sista halvåret spelade
federationsmatecherna ha ju en del
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men hedrande nederlag: 0—2. Föl-
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gula färger: Lund, Svensson, Herb.
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tik. ”Gobben” och Henning lära ha
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får dömaefter pressens smickrande
omdömen.
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Norge

gick av stapeln den 23 i samma
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sant; ingendera parten lyckades hel-
ler göra något mål. Det svenska la-
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hetraktad, kan gå en ny och ljusare
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Svenska Serien.

Höstomgången i Serien tog för
vår del sin början den 25 aug., då
vi mötte

G. A. I. S.
Här visade sig våra pojkar från

sin bästa sida och gjorde allt för att
reparera sitt från den olyckliga Häl-
singborgs-matehen (mot H. I. F. i
S. M.: 0—4(!), söndagen förut) nå-
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ansträngningar, .: trots andra halvle-
kens (i synnerhet) överlägsna spel,
lyckades de våra ej ta' hem vinsten.
Men kunde kanske gjort det — om ej
domaren, David Andersson, avbrutit
matchen, när 8—10 min. återstodo.
Han lämnade banan utan att vare
sig rådgöra med linjemännen eller
underrätta lagens kaptener, om mo-
tivet till sitt handlingssätt. Vilket
han på senare förfrågan förklarade
vara ”svårigheten att se” (matchen
spelades en fredagskväll).
Då emellertid såväl övriga ageran-

de som publiken ej hade några stör-
re svårigheter i det stycket, föreföll
hans beteende oss oriktigt och stri-
dande mot bestämmelserna. Fot-
bollsförbundet visade sig vara av
samma åsikt, då det godkände av oss
inlämnad protest, och bestämde, att
matchen skulle gå om. (Detta ”om-
spel” kommer att äga rum nästa år).
. Vi betraktades som moraliska se-
gerherrar och skulle även vid en
tänkbar ”poängberäkning” vunnit
överlägset. Spelare: Wenzel, Lund,
Svensson, Levin, Törnqvist, Erik
Andersson, Sven Johansson, Karl
Andersson, H. Karlsson. Hjelm och
Sandberg.
" ”Karl Andreas” gamla knäskada
gick åter upp i denna match, så att
han måste lämna planen, och reserv
insattes.
år med våra spelare.
Den 8 oktober sågo vi

Hälsingborgs I. F.
som våra gäster på Ullevi. Vi hade
revanch att utkräva för 2 nederlag,
f. ö. de enda dittills (under året)
mot svenskt klubblag. Och till den
ändan gjorde de våra sitt bästa. Det
blev också en verkligt intressant
och periodvis välspelad match. För-
sta halvleken var rätt jämn, men i '
ndra gled spelet allt mer över i I.
F. K:s händer.

Första målet blev även vårt genom
Gunnar Johansson. H. I F. ut-
Jämnade dock med ett vackert skott

Vi synas ha ett olyckligt.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

av Malm, numera storinternationals
vorden . ... 1—1. Vilka siffror sto-
do. sig; men så vaktade ju också
Lindberg den skånska målburen.
Och det betyder en hel del...

Slagordning: Wenzel, Lund,
Svensson, Levin, Törnqvist, Erik
Andersson, Sven Johansson, Stellan
Andersson, Gunnar Johansson, Hjelm
och Sandberg.
Vår sista bortamatch ägde rum

den 29 okt. mot |
Malmö F. F.

Matchen spelades under ganska
olustiga väderleksförhållanden; isi-
ga vindar svepte över den flacka
Skåne-slätten och planen var hal
och hårdfrusen, när spelarna be-
trädde densamma. Under dylika om-
ständigheter kunde man inte vänta
något spel av högre klass, vilket ej
heller blev fallet. Kampen var i
stort sett jämn, och det mål vi kort
före dess slut erhöllo genom Gunnar
Johansson, motsvarade kanske ej
själva spelförloppet. Malmölaget
överraskade med gott spel och kunde
— med litet tur — lätt fått segern
att stanna på sin sida.
Faktum var nämligen, att de vå-

ra ej hade någon god dag; undan-
tag: Wenzel. Pojkarna tyckte själ-
va, att de haft litet ”smak”; men
det var väl också ”enda gången i
år”, menade de, och då så... Nå,
tack vare denna 1—0-seger bärgade
vi i alla fall hem 2 dyrbara poäng.
Vilka kunna bli av avgörande bety-
delse vid Seriens slutuppgörelse.
Spelare: Wenzel, Lund, Svensson,
Levin, Törnqvist, Erik Andersson,
Sven Johansson, Sandström, Gunnar
Johansson, Hjelm och Sandberg.
Den 5 nov. spelade vi mot

Örgryte.
Kampen hade emotsetts med stör-

re intresse än vanligt. Anledningen
skall strax förtäljas. Man visste
nämligen berätta, att gamle ”Börje”
skulle leda den röd-blå kedjan. Och
att 3 bröder Hjelm skulle bilda in-
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nertrion. i Kamraterna... Ryktet ta-
låde för en gång sant. Båda fallen
inträffade. Det förra måste ju för
varje Kamrat förefalla och kännas
underligt. Vi skola här icke komma
med några långa kommentarer. En-
dast uttrycka vår förvåning och
ledsnad över, att en spelare som till-
hört föreningen i närmare 14 år, och
bidragit mer än de flesta till dess
framgångar. tagit ett sådant steg —
Matchen var i början rätt jämn;

de sista 45 min. voro dock klart i
blåvit favör — vad spelet beträffar.
I första halvleken förskaffade sig
Örgryte det oaktat ledningen med
2 mål, av vilka det sista var synner-
ligen vackert, insatt av Börjesson ef-
ter genombrott.
Andra halvtid knappade Moje

Sandberg in försprånget med en oe-
motståndlig kula. Vilken föregåtts
av en stunds intensiv ”trumeld”
framför Öis-buren. 2—1. De vå-
ras alla ansträngningar att utjämna
blevo fruktlösa. Ett par gånger var
det dock enbart tur och den illa kän-
da ”olyckscentimetern”, som rädda-
de de rödas mål. Ett omvänt re-
sultat hade varit rättvist.

TI vårt lag debuterade, som nämnt,
Erik Hjelms båda yngre bröder,
Harry och [Alf, på resp. h. i. och v.
i.-platserna. (Erik gick center). De
äro pojkar med stora utvecklings-
möjligheter. Få se vad Brody kan
göra .... Spelare: Wenzel, Lund,
Svensson, Levin, Törnqvist, Erik
Andersson, Sven Johansson, Harry
Hjelm, Erik Hjelm, Alf Hjelm och
Sandberg.

I Serien återstå nu för vår del 2
matcher: mot Gais och Malmö-Kam-
raterna. Båda komma troligen att
spelas tidigt i vår. På de matcherna
hänger det, pojkar, om vi skola ta'
hem Serien! Som framgår av ne-
danstående tabell ligga vi f. n. på
tredje plats, men med den bästa mål-
kvoten. Det gäller alltså 4 poäng
(det låter inte mycket, men...) och
segern är vår! Skall det lyckas el-
ler...? På den frågan borde inte
finnas "er än elt svar.

Västra divisionen.
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Mästerskapet. farväl.

Rubriken härovan säger egentli-
gen tillräckligt. Men vi skola dock
i all korthet återgiva vår insats 1
årets fotbollsmästerskap.
Den 23 juli mötte vi i kvalifice-

rande omgången Halmia i Halm-
stad. Det blev en seger med 2—0.
Båda målen insatta av Hjelm. Om
matchen är annars just inte mycket
att orda. Omnämnas kanske dock
bör, att Baldwin Johansson strax
efter spelets början blev skadad, så
att de våra återstående tiden fingo
spela med 10 man. Den medföljan-
de reserven (Gillis Andersson) hade
nämligen fått rycka in omedelbart,
då Karl Andersson försovit sig och
ej kommit med tåget... Spelare:
Wenzel, Lund, Svensson. Levin,
Törnqvist, Gillis Andersson, Sven
Johansson, Sandström, Herb. Karls-
son, Hjelm, Baldw. Johansson.

Nästa slag stod mot Wirgo den 7
augusti (dagen efter F. T. C.—I. F.
K.-matchen!). Kampen präglades av
en ganska ömsesidig motvilja att
komma i närmare kontakt med bol-
len — lätt förklarlig f. ö., då an-
hopningen av matcher vid den tiden
var rätt betänklig, milt sagt. Re-
sultatet blev emellertid en vinst för
de blåvita: 3—0. Målen fördelades
broderligt mellan Herb. Karlsson,
Hjelm och Harry Olsson (från B-
laget). Erik Andersson debuterade
lovande som vänsterhalv, en plats
där han har alla förutsättningar att
gå ytterligare framåt. Uppställ-
ning: Wenzel, Lund, Svensson, Le-

vin, Törnqvist, Erik Andersson,
Sven Johansson, Harry Olsson,
Herb. Karlsson, Hjelm, Branting.

« Vi lottade så mot Hälsingborgs
I. F: nere på Olympia, på deras
egen ”mammas gata”. Den mat-
chen kom i en olycklig timma (spe-

GÖTEBORGS-KAMRATEN

sig från den senaste tidens ansträn-
gande och orimligt belastade fot-
bollsprogram. Därtill kom, att vi
måste ställa upp utan ”Gobben”
Lund — ett svårt minus för försva-
ret — Baldw. Johansson och na-
turligtvis Rydberg. ”Frots alla
olycksprofetior gladde de våra med
att prestera fint spel — ute på pla-
nen. Men det fanns inget krut i
skotten; anfallsspelet var m. a. 0.
tämligen ineffektivt. Pressen kon-
staterade också ganska enhälligt, att
ifråga om tekniskt utformat spel
den blåvita elvan måste givas ett
synnerligen högt betyg. Men sam-
tidigt  efterlystes målskyttarna...

Hälsingborg, som ju har ett verk-
ligt gott lag, förfogade emellertid
över, vad vi för dagen saknade:
”kulsprutor”. Och dessa fällde ut-
slaget. Första halvleken slöt mål-
lös, trots vår överlägsenhet, men i
andra fick H. I. F. 4 mål, varav det
första på straffspark, under det vå-

ra blevo utan. De sista 45 min. vo-
ro något jimnare. Och baklänges-
målen tillkommo genom ett påpass-
ligt och snabbt utnyttjande av chan-
serna — ej av något direkt övertag
i spelet. Vår elva hade följande ut-
seende: Wenzel, Levin, Svensson,
Harry Olsson, Törnqvist, Erik An-
dersson, Sven Johansson, Karl An-
dersson, H. Karlsson, Hjelm, Bors-
sén.

Ja, det var slutet på den visan.
Som gjorde oss något nedslagna.
Men vi äro ju härdade. Så det blir
att ta nya, friska tag — nästa år.

Kamralmästare — 1921 —falsk 1922.
Finalen om 1921 års Kamratmä-

sterskap, vilken som bekant av mel-
lankommande hinder inställdes, spe-
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kvalificerat sig. Och genom särskild
överenskommelse gällde denna match
samtidigt som semifinal i årets täv-
Peo

Det blev en trevlig kamp. Eskils:
tuna synes ha lagt om sin spelstil,
och laget presterade vid detta till-
fälle god fotboll. Vi hoppas de fort-
sätta på den vägen. Våra egna gjor-'
de likaledes en god match. Trots
saknaden av ett par av de bästa
spelarna. Men de ungdomar vi
släppt fram debuterade också på ett
ganska lovande sätt. Detta gäller
då särskilt ce. f. Gunnar Johansson,
som synes äga den blick för spelet,
vilken är ett ofrånkomligt villkor
för en kedjeledare. Under fortsatt
förståndig träning, med aktgivande
på Brodys råd och sina svaga sidor
(ty sådana finnas alltid), bör han
ha framtiden för sig. ”Store”
Ljunggren får träna bort stelheten i
överkronpen — öva upp huvudspe-
let!

Resultatet av kampen blev; att
segern och mästerskapstiteln stanna-
de hos ”de kristne”: 2—0. Hjelm
och Sven Johansson delade, som så-
ta bröder och kamrater anstå, målen.

Hör nedan följer namnen på 1921
års Kamratmästare i fotboll: <G.
Wenzel, V. Lund, H. Svensson, H.
Olsson, K. Törnqvist, E. Andersson,

'S. Johansson, N. Ljunggren, GG.
Johansson, E. Hjelm, M. Sandberg.
Genom denna seger gingo vi så-

lunda även direkt upp i finalen am
1922 års mästerskap, där vi hade
att möta Stockholm. Ursprungligen
skulle finalmatchen gått av stapeln i
Kungl. Huvudstaden, men svårighe-
ten att uppbringa bana tvingade
Centralstyrelsen för I. F. K. uppdra-
ga åt oss att arrangera densamma.
Sedan vi erhållit sanktion av S. F.
F. utlystes matchen till den 26 no-
vember. Dock ej på Ullevi (som då
slagit igen sina portar för säsongen)
utan i Balders Hage. Arrangeman-
get föregicks av en del alltför väl
kända och omdebatterade intrig-
spel, som vi här vare sig ha plats
för eller anse oss närmare behöva
ingå på.
Men inte nog med detta. Strax

före matchens början ingick medde-
lande från Fotbollsförbundet, att
kampen endast fick gällasom vän-
skapsmatch(!) Motivet.

Nå, nu varju intet AA att göra
än spela matchen ändå — under
vänskapliga former (varom läses på
annat ställe i detta nummer).
Det var emellertid en ledsam hi-

storia både för Centralföreningen.
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att orda. Omnämnas kanske dock
bör, att Baldwin Johansson strax
efter spelets början blev skadad, så
att de våra återstående tiden fingo
spela med 10 man. Den medföljan-
de reserven (Gillis Andersson) hade
nämligen fått rycka in omedelbart,
då Karl Andersson försovit sig och
ej kommit med tåget... Spelare:
Wenzel, Lund, Svensson. Levin,
Törnqvist, Gillis Andersson, Sven
Johansson, Sandström, Herb. Karls-
son, Hjelm, Baldw. Johansson.

Nästa slag stod mot Wirgo den 7
augusti (dagen efter F. T. C.—I. F.
K.-matchen!). Kampen präglades av
en ganska ömsesidig motvilja att
komma i närmare kontakt med bol-
len — lätt förklarlig f. ö., då an-
hopningen av matcher vid den tiden
var rätt betänklig, milt sagt. Re-
sultatet blev emellertid en vinst för
de blåvita: 3—0. Målen fördelades
broderligt mellan Herb. Karlsson,
Hjelm och Harry Olsson (från B-
laget). Erik Andersson debuterade
lovande som vänsterhalv, en plats
där han har alla förutsättningar att
gå ytterligare framåt. Uppställ-
ning: Wenzel, Lund, Svensson, Le-

vin, Törnqvist, Erik Andersson,
Sven Johansson, Harry Olsson,
Herb. Karlsson, Hjelm, Branting.

« Vi lottade så mot Hälsingborgs
I. F: nere på Olympia, på deras
egen ”mammas gata”. Den mat-
chen kom i en olycklig timma (spe-
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sig från den senaste tidens ansträn-
gande och orimligt belastade fot-
bollsprogram. Därtill kom, att vi
måste ställa upp utan ”Gobben”
Lund — ett svårt minus för försva-
ret — Baldw. Johansson och na-
turligtvis Rydberg. ”Frots alla
olycksprofetior gladde de våra med
att prestera fint spel — ute på pla-
nen. Men det fanns inget krut i
skotten; anfallsspelet var m. a. 0.
tämligen ineffektivt. Pressen kon-
staterade också ganska enhälligt, att
ifråga om tekniskt utformat spel
den blåvita elvan måste givas ett
synnerligen högt betyg. Men sam-
tidigt  efterlystes målskyttarna...

Hälsingborg, som ju har ett verk-
ligt gott lag, förfogade emellertid
över, vad vi för dagen saknade:
”kulsprutor”. Och dessa fällde ut-
slaget. Första halvleken slöt mål-
lös, trots vår överlägsenhet, men i
andra fick H. I. F. 4 mål, varav det
första på straffspark, under det vå-

ra blevo utan. De sista 45 min. vo-
ro något jimnare. Och baklänges-
målen tillkommo genom ett påpass-
ligt och snabbt utnyttjande av chan-
serna — ej av något direkt övertag
i spelet. Vår elva hade följande ut-
seende: Wenzel, Levin, Svensson,
Harry Olsson, Törnqvist, Erik An-
dersson, Sven Johansson, Karl An-
dersson, H. Karlsson, Hjelm, Bors-
sén.

Ja, det var slutet på den visan.
Som gjorde oss något nedslagna.
Men vi äro ju härdade. Så det blir
att ta nya, friska tag — nästa år.

Kamralmästare — 1921 —falsk 1922.
Finalen om 1921 års Kamratmä-

sterskap, vilken som bekant av mel-
lankommande hinder inställdes, spe-

 

 

 
 

 

lades den 20 aug.). Våra pojkar lades här den 3 sept. Till denna
hade inte på långt när återhämtat hade vår förening och Eskilstuna
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kvalificerat sig. Och genom särskild
överenskommelse gällde denna match
samtidigt som semifinal i årets täv-
Peo

Det blev en trevlig kamp. Eskils:
tuna synes ha lagt om sin spelstil,
och laget presterade vid detta till-
fälle god fotboll. Vi hoppas de fort-
sätta på den vägen. Våra egna gjor-'
de likaledes en god match. Trots
saknaden av ett par av de bästa
spelarna. Men de ungdomar vi
släppt fram debuterade också på ett
ganska lovande sätt. Detta gäller
då särskilt ce. f. Gunnar Johansson,
som synes äga den blick för spelet,
vilken är ett ofrånkomligt villkor
för en kedjeledare. Under fortsatt
förståndig träning, med aktgivande
på Brodys råd och sina svaga sidor
(ty sådana finnas alltid), bör han
ha framtiden för sig. ”Store”
Ljunggren får träna bort stelheten i
överkronpen — öva upp huvudspe-
let!

Resultatet av kampen blev; att
segern och mästerskapstiteln stanna-
de hos ”de kristne”: 2—0. Hjelm
och Sven Johansson delade, som så-
ta bröder och kamrater anstå, målen.

Hör nedan följer namnen på 1921
års Kamratmästare i fotboll: <G.
Wenzel, V. Lund, H. Svensson, H.
Olsson, K. Törnqvist, E. Andersson,

'S. Johansson, N. Ljunggren, GG.
Johansson, E. Hjelm, M. Sandberg.
Genom denna seger gingo vi så-

lunda även direkt upp i finalen am
1922 års mästerskap, där vi hade
att möta Stockholm. Ursprungligen
skulle finalmatchen gått av stapeln i
Kungl. Huvudstaden, men svårighe-
ten att uppbringa bana tvingade
Centralstyrelsen för I. F. K. uppdra-
ga åt oss att arrangera densamma.
Sedan vi erhållit sanktion av S. F.
F. utlystes matchen till den 26 no-
vember. Dock ej på Ullevi (som då
slagit igen sina portar för säsongen)
utan i Balders Hage. Arrangeman-
get föregicks av en del alltför väl
kända och omdebatterade intrig-
spel, som vi här vare sig ha plats
för eller anse oss närmare behöva
ingå på.
Men inte nog med detta. Strax

före matchens början ingick medde-
lande från Fotbollsförbundet, att
kampen endast fick gällasom vän-
skapsmatch(!) Motivet.

Nå, nu varju intet AA att göra
än spela matchen ändå — under
vänskapliga former (varom läses på
annat ställe i detta nummer).
Det var emellertid en ledsam hi-

storia både för Centralföreningen.



 

öss, som arrangerande part, Stock-
holms-kretsen och — publiken. Be-
klagligt att sådana . intermezzon
skola «behöva förekomma inom
idrottsrörelsen. Som därigenom skz-
dar sig själv. Har det ännu inte
gått upp för vissa av de ledande
männen?!
SR
När finalen nu kommer att spelas

är. ovisst. Nästa år — jubileums-
året — blir det givetvis ännu svå-
rare uppleta en lämplig speldag. Vi
skulle därför tillråda, att matchen
ordnades så tidigt på våren som möj-
ligt. Det vore nog lämpligast för
alla parter.

Distriktsmästerskapet

: I denna tävling drabbade vi först
samman med I. K. Wirgo den 26
inli på Ullevi. De våra segrade
utan större ansträngning med 5—-
1. ”Murren” var i ”målform” och
fabricerade 4 s. k. sylar. Sandström
bidrog förtjänstfullt med en synner-
ligen vacker ”fullträff”. Spelare:
Wenzel, Erik Andersson. Svensson,
Levin, Törnqvist, Karl Andersson,
Sven Johansson, ' Sandström, H.

Karlsson, Hjelm och Branting.
Nästa slag stod mot Fässbergs I.

F. den 30 aug. Våra pojkar under-
skattade sina motståndare och togo
det hela för nonchalant. Samt för-
föllo till onödiga och ineffektiva
dribblingar, då en passning till en
bättre placerad kamrat varit långt
mera fruktbärande. Sådant ger säl-
lan resultat och endaverkliga fram-
gången var också ett mål av Hjelm.
Vilket dock kvitterades av Fässberg
vid ett missförstånd — eller skola
vi kalla det slarv — i vårt bakre
försvar. Slutställning: 1—1. Upp-
ställning: Wenzel, Lund, Svensson,
Levin, Törnqvist, Erik Andersson,
Sven Johansson, Harrv Olsson, H.
Karlsson, Hjelm och Sandberg.
Omspelet ägde rum den 6 sept. I

denna match saknade vi H. Karls-
Son, som sjukrapporterats. Då Sand-
ström vid sammatid fullgjorde ett
repetitionsmöte, fick 1:sta juniorla-
gets c. f. Friberg rycka in på hans
plats. Debutanten var helt natur-
ligt litet nervös inför denna sin för-
sta, stora uppgift. Vilket mest
kom. till

-

synes i alltför osjälviskt
spel; d. v. s. han vågade inte före-
taga något på egen hand, utan över-

GÖTEBORGS-KAMRATEN

lät nästan varje boll han fick till
sina innerkamrater. Annars förde-
lade han spelet bra, och passningar-
na lades med god blick. för vad si-
tuationen krävde. Ett lovande ämne.
Om spelet är f. ö. inte mycket att

orda. Kampen slöt mållös. — Det
kanske bör anmärkas, att de våra
voro rätt olyckliga i sina föreha-
vanden — framför mål. Spelare:
Wenzel, Lund, Svensson, : Levin,
Törnqvist, Erik Andersson, Sven
Johansson, Harry Olsson, , H. Fri-
berg, Hjelm, Sandberg.
Detdröjde sedan till den 12 nov.

innan vi åter mötte våra sega och
energiska motståndare. Tredje gån-
gen gillt, heter det ju, och det ord-
stävet besannade sig nu. Segern
gick till de blåvita, om än knappt:

1—0. I denna match presterade
dock våra ett betydligt bättre spel
än. vid de föregående dusterna —
det var mest spel ”mot ett mål” hela
tiden. Vilket behöva vi väl ej säga!
Målskörden plär inte alltid bli så
rik under sådana förhållanden. Vil-
ket som ovan nämnts ej heller blev
fallet. Alf Hjelm ”förlossade” oss
från vidare omspels-bekymmer. Spe-
lare: Wenzel, Lund, Svensson, Le:
vin, Törnqvist, Erik Andersson, Sv:
Johansson, Sandström, Erik Hjelm,
Alf Hjelm, Sandberg.
Då matchen gällde som semifinal

i D. M. voro vi nu alltså uppe i fi-
nalen, lill vilken Örgryte förut sla-
git sig fram. Men denna har måst
framflyttas till nästa år — då vi få
återkomma.

Höstens orienteringslöpningar.
Stor Kamrat-triumf i budkavletävlingen.

Orienteringslöpning är på väg att
bliva populär sport. Detta bevisas
bäst av den ständigt stegrade till-
slutningen. Under den gångna hös-
ten ha inte mindre än tre stora täv-
lingar avhållits, arrangerade av resp.
Kamraterna, Distriktet och Örgryte.

Dessa stora löpningar föregingos
av klubbtävlingar en masse, inte
minst inom vår egen förening. Där
idrottssektionen. visat lika stort in-
tresse för orientering, som för all
annan form av fri idrott.
Tre klubbtävlingar avhöllos. Den

första i Sävedalen, där tre Sävedals-
bor, med Verner Magnusson i teten,
belade topp-platserna. Nästa täv-
liog gick i Partilleterrängen. Och
här triumferade Rosell, med lilla
Bergström och Ferdinand närmast

framför sektionssekreteraren
Wahlgren. Tredje klubbtävlingen

avhölls i Landvetter, i en miserabel
och svårorienterad terräng. Hild.
Persson utgick som segrare med Fer-
dinand och Liljeros som resp. 2:a
och 3:a. Slutliga poängställningen
blev:

1. A. Cederlöf 36 p.
2. Gunnar Wahlgren 35 p.
3. W. Magnusson 28 p.
Efter dessa förberedande tävlin-

gar kunde kampen — med god till-
försikt — upptagas med stadens öv-
riga orienterare. Och söndagen den
5 november startades

Kamraternas tävling,
som samlade över hundra deltagare.
Till denna hade Göteborgs-Tidnin-
gen skänkt en ståtlig pokal, vilken
skulle utdelas som lagpris och vin-
nas tre gånger.
Banan gick från Stekens gård

vid Agnesberg, över Linnarehult,
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Assåreds Kvarn och Utby Gård, ned
till Kviberg. En synterligen ange-
näm bana. Delvis ganska lätt, del-
vis svår, var den dock sådan, att

..samtliga deltagare uttryckte sin be-
låtenhet. Att första kontrollen stod
fel, förargade emellertid en del, och
det kan ju inte förundra.

Trots våra ”gubbar's” förtvivlade
strid i terrängen, kunde de inte för-
hindra Vegas sympatiska pojkar att
taga den första inteckningen i vand-
ringspriset. Vegas duktiga lag gra-
tuleras härmed och utmanas. (samti-
digt!) till förnyad dust nästa år.
Och då... Det blir säkert för vän-
nen Hoonk att köra med grabbarna
riktigt ordentligt, ty vi. komma att
uppbjuda alla våra krafter för att
få nästa inteckning.
Vårt lag, bestående av Nils Berg-

ström, Gunnar Wahlgren, Fohreus
och Liljeros, fick nöja sig med an-
dra lagpris. Oldboys-klassen vann
”Boysen” — naturligtvis — och. med
en tid, som skulle placerat honom på
4:de plats i huvudtävlingen! Det är
krya ”pojkar”. F. ö. hänvisas till
nedanstående

Prislista:

Neniorer:

OQO, Gunnarsson, Wega, 1.11.18.
. E. SJarneij, Wega, 3.14.10,
N. Bergström, I. F. K., 1.17.29.
Gunnar Rääf. Semwmin., 1.184".
W. Jonsson. VE119.06,
G. Wahluren, i, EF. KK. 1.22.39.
Lagpris:

I. I. K. Wega 5.07.58.
2. I. F. Kamraterna I. 5.38.13.

3. Seminariets I. F. 6.16.11.
K. TI., 6.16.44.
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I. F.
Oldboys:
1. Adolf Johansson, I. F.

1.17.48.
2. Karl Olsson, Ö. I. S., 1.26.14.
3. O. Hansson. Wega, 1.40.21.
4. EK. Bergh, Landala, 1.51.23.
a. G. Höög, I. F. K., 2,03.00.
Påföljande söndag (12 nov.) ar-

rangerades
Distriktets

orienteringslöpning, med
hundratalet deltagare.
Denna tävling startades vid Lag-

klarebäck, och var dragen över en
c:a 11 km. (fågelvägen) lång bana
till Långvattnet, St. Torp och Puke-
torp, med mål:vid Partille Präst-
gård.
Här togo vi revansch och ”spöa-

de” ganska eftertryckligt våra kon-
kurrenter från förra gången.
Den individuella segern lade dock

Garneij beslag på. I oldboysklassen

nn.

ungefär

GÖTEBORGS-KAMRATEN

de om hans bravad, med Johanssons
namne, Axel, som god tvåa.
Vårt 1:sta lag bestod denna gång

av Erik Larsson, Löfgren, Fohreus
och Ferdinand.

Resultat:
Seniorer:

1. E. Garneij, Wega, 1.36.04.
2. E. Larsson, I. F. K., 1.42.32.
3. W. Jonsson, Wega, 1.44.47.
4. Axel Forsberg, I. F. K.,

1.47.16.

Lagpris:

1. I. F. Kamraterna I, 7.25.
2. I. K. Wega, 7.48.23.
3. K. F. U. M. 8.03.58.
4. F. K. II, 8.19.25.IT.

Oldboys:

1. G. Höög, I. F. K., 1.50.06.
2. Axel Johansson, I. F. K.,

1.51.45.
3. O. Hansson,”Wega, 2.01.19.
4. Karl Olsson, Ö. I. S., 2.05.42.
Söndagen den 26 november kom

Örgrytes Budkavlelöpning

över en 3.5 mil lång bana, med mål
i Balders Hage.
Här firade vår förening en triumf,

vars make aldrig förekommit i en
tävling, i det våra tre deltagande lag
belade de tre främsta platserna.
Egendomligt nog i något omkastad
ordning, än vad som tänkts.

3:dje laget, som kom först, bestod
av: Rosell, R. Liljeros, E. Liljeros
och V. Magnusson. 2:dra laget
(2:a) av: Axel Forsberg, Hild. Pers-
son, Ferdinand och Erik Löfgren.
1:sta laget, slutligen, som tog 3:dje
pris, var sammansatt av: ”bergsäkra”
Höög, Fohreus, Bergströn och Erik
Larsson. Det laget borae vunnit,
och vem hade inte också tänkt detta.
Men ”Lasse” (som hade sista

sträckan) gjorde en felmanöver —
endast en liten — och den kostade
laget segern.

Protokoll:
. I. F. Kamraterna III, 4.22.
. I. F. Kamraterna II, 4.22.20.

I. F. Kamraterna I, 4.25.
Redbergslids I. K., 4.57.

Vi skulle kunna skriva betydligt
utförligare om dessa lopp, men ut-
rymmet är knappt, så vi måste fatta
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oss kort (Red. sax hägrar...) Och
därför punkt och slut.

Pavo.

Klubbmästerskapen.

Ärets tävlingar om föreningens
klubbmästerskapstecken ägde rum
under augusti och september månad;
dels åå <:Gibraltarfältet, dels å
Ullevi. Tävlingarna, vilka också
gällde föreningens villkorsmedaljer,
hade i de flesta grenar inte rönt den
tillslutning, som väntats. Glädjan-
de nog var dock antalet deltagare i
hopp- och kasttävlingarna tillfreds-
ställande, om än resultaten icke kun-
de kallas lysande.

Resultaten i sin helhet blevo:

100 meter:
O. Svensson 11,7.
E. Persson.
R. Kronberg.

200 meler:
1. ÅA. Svensson 24,6.
2. J. Rosell.
3. H. Simonsson.

400 meter:
Edv. Persson 54.1.
Elon Larsson 56.
Åke Svensson 56.1.

800 meter:
R. Kronberg 2.05.1.
O. Svensson 2.07.
Edv. Persson 2.07.1.

1,500 meter:
. R. Kronberg 4.20.8.

Erik Larsson 4.23.
. Sv. Olsson 4.29.5.
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Telefon 2748, 8415, 9650, 1453, 2747. saknades ”Boysen”, men Höög gjor-. .L .

Trävaror
av alla slag, såsom Byggnadsplank, spånt. och ospånt. hyv-

lade och ohyvlade Bräder, Listverk och Snickerifuru,

Snickerier från egen verkstad, Emballagevirke köpas förmånligast

hos

NATHAN PERSSON,

GÖTEBORG.  
 

Assåreds Kvarn och Utby Gård, ned
till Kviberg. En synterligen ange-
näm bana. Delvis ganska lätt, del-
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Prislista:
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Lagpris:

I. I. K. Wega 5.07.58.
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I. F.
Oldboys:
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a. G. Höög, I. F. K., 2,03.00.
Påföljande söndag (12 nov.) ar-

rangerades
Distriktets

orienteringslöpning, med
hundratalet deltagare.
Denna tävling startades vid Lag-

klarebäck, och var dragen över en
c:a 11 km. (fågelvägen) lång bana
till Långvattnet, St. Torp och Puke-
torp, med mål:vid Partille Präst-
gård.
Här togo vi revansch och ”spöa-

de” ganska eftertryckligt våra kon-
kurrenter från förra gången.
Den individuella segern lade dock

Garneij beslag på. I oldboysklassen

nn.

ungefär

GÖTEBORGS-KAMRATEN

de om hans bravad, med Johanssons
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5.000 meter:
1. Nils Bergström 16.18.6.

10,000 meter:
1. W. Magnusson 35.46.2.

3,000 meter, juniorer:
Sv. Olsson 9.55.
R. Liljeros.
T. Carlsson.

Höjdhopp:
1. H. Simonsson 1.60.
2. J. Rosell 1.60.
3. Sv. Börjesson 1.50.

Längdhopp:
1. J. Rosell 6.06.
2, H. Tobiasson 6.02.
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3. Ax. Gustafsson 5.90.
Trestegshopp:

1. E. Hedin 12.17.
2. J. Rosell 12.14.
3. H. Tobiasson 12,06.

Kulstötning:
1. G. Fagergren.

Diskuskastning:
Bertil Nyberg 45.83 mtr.
R. Sandberg 44.65 mtr.
R. Kronberg 41.56 mtr.

Spjutkastning:
R. Sandberg 51.73 mtr.
H. Simonsson 30.09 mtr.
B. Nyberg 47.50 mtr.

Pekka.
S
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VÅRA KLUBBREKORD.
En intressant tablå över våra idrottsmäns toppresultat:

Någon officiell tabell över gällan-
de klubbrekord har förut icke funnits
i föreningen. Då en dylik översikt
alltid verkar stimulerande på idrotts-
männens prestationer, har idrottssek-
tionens sekreterare, med ledning av
våra tävlingsprotokoll, uppgjort ne-
danstående tabell. Vilken ju inte gör

absolut anspråk på att vara fullt till-
förlitlig. Skulle därför någon av
medlemmarna konstatera någon fel-
aktighet, mottages med största tack-
samhet meddelande därom.:
En tabell över gällande juniorre-

kord är under utarbetande, och kom-
mer att publiceras med snaraste.
 
 

 

  

100 yards Charles Lutlhet...ssssessesersorsen er 10,3 sek. 1913

100 meter » » 10,9 » 1913

200 » » oo olesesereserse erarnoscssnr 22,1 oo» 1911

220 yards » » coccss sosseesensd 23,3 » 1913

400 meter Robert Kronberg .........sessorers ine 5L,7 » 1922

800  » Erik SöderbOmM..........ssssoser rens I m. 57,3 » 1920

1000 0» Erik Söderbom...... sssseserserrorset 2 » 36,9 » 1921

1500» Erik SöderbOm......sesseeseese0 sn ant 4 » 05,3 » 1921

2000 » Nils Bergström............ se-eeeess00 5 » 41,5 » 1922

3000 » Josef Holsner sessssssesessrerrner sen 9 » 01 oo» 1920
5000  » Erik Backman s.ssosscsesesrosnere rr 14 » 51 » 1919

10009 > » » na 31 » 13,7 > 1918

20000 >» Verner MagnussOn ................-] It. 7 02 1YTS2 0 1921

40200 >» Alex. Ahlgren s..sceeseseesonren ann 2124 » 15 >» 1912

1 eng. mi Erik SöderbOm.......sseseseesrossnnen 4 » 253 » 1922

2 a » Erik Backman .......scesssososo 000000 9 » 51,9 >» 1918

3 oo» » Alex. Ahlgren .. somssmsesesssen serna 15 » 10 >» 1913

4» oa Erik Backman ....sososssoose iron ser aan 19 » 56,4 » 1919

5 >» » » » detees ses oesesssr0s0s 015 24 » 55,7 >» 1918

30000 meter Alex. Ahlgren ssscmsessessesesnrennn 11.38 » 29 >» 1913
Timlöpning » » orresesenesesnn sanna on) 17,804 Meter 1913
Höjdhopp L. Högberg s.osssseseseesennnnnn annen) 175 CM. 1909

Längdhopp H. TObiasson aeessseeeereeneere enn ser 642 >» 1922

Tresteg O. AnderssOn .....sseeseesssensannn! 12,60 meter 1909

Stavhopp G. Åkerstedt.......... « sees > ca 315 cm. 1910

Kulstötning G. Johansson .. sosse seeeer serrn 10,81 mtr bästa h. 1909

» G. Johansson

=

..... 20,39 » sammanl. 1909

Diskuskastning O. Ericson .. .. soc. see se sense! 33,34 » bästa h. 1909

» «| O. Ericson ..... 66,56 » sammanl. 1909

Spjutkastning G. Johansson .....s seseeeeseers or 45,90 » bästa h. 1909

D G. Johansson ....sssee se seeee nr sr 81,00 » sammanl. 1909

Släggkastning G. Johansson oas ..1 30,99 » 1909

Mellanhopp Knut Holmgren ... ...ar serear nen 384 cm. l 1909
St. Längdhopp Charles Luther..... ......... enn af 215 1911

St. Höjphopp |H. Fremberg......sesseseseserneeren set 136 Ra 1908    

Vid betraktande av ovanstående,
frapperas man ovillkorligen av det
jämförelsevis goda kastargarde, vi
hade tidsperioden 1909—1910. 5Se-
dermera ha ju hopp och kast legat
i lägervall, men från och med 1922
åter upptagits. Varför vi avvakta
rekordens (i dessa grenar) omplace-
ringar på män av färskare datum än
de, vilka nu ståta som rekordhållare.

Höstmötet.

Föreningens sedvanliga höstmöte
ägde rum måndagen den 27 nov. å
Lorensberg. Tillslutningen av med-
lemmar var inte över sig — endast
50-tal — men så stod ju heller intet
av särskild vikt på dagordningen.

Sedan mötets behöriga utlysning
och andra formaliteter godkänts, vid-
tog diskussion, om föreningen borde
avhålla årsfest eller ej. Man enade
sig om, att även detta år slopa den-
samma. stället skulle klubbaftnar
— i stil med de i vår avhållna —
med snaraste anordnas. Dessa ha
säkerligen en stor uppgiftatt fylla
-— att föra medlemmarna närmare
varandra — allra helst som det ej
bör vara oöverkomligt för någon att
bevista desamma. Och det är just
detta skäl, som starkast talar för
årsfestens (för många förknippad
med alltför stora utgifter, särskilt i
dessa tider) ersättande med klubb-
aftnar. Tillsvidare.

Därefter kommo ett par ekono-
miska frågor på tal. Den ena rörde
idrottssektionens (i sommar genom-
förda) propagandaresa; den andra
var ett skadeersättningsfall. Båda
blevo av ganska vidlyftig utsträck-
ning. Den senare genomtrumfades
(genom sluten omröstning) till kä-
randens favör.

 

ANNONS
KRANTZ    
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I samband härmed meddelade vår
ktubbmästare, att han låg i under-
handling med ett försäkringsbolag,
som vore villigt åtaga sig försäkring
(olycks- och dödsfall-) av  fotboll-
spelare. Han hoppades till årsmötet
kunna framlägga detaljerat förslag
härom. Ett beaktansvärt uppslag.
Av stor betydelse för föreningen och
våra spelare.

Till slut fingo mötesdeltagarna on
liten orientering och inblick i för-

GÖTEBORGS-KAMRATEN

spelet och de närmare arrangeman-
gen vid 1922 års Kamratfinal —
som ej blev någon final. Det bråk
som nu uppstod om denna, torde va-
ra alltför väl bekant, för att här be-
höva rekapituleras. De uppgifter
vår sekr. lämnade, styrkte emellertid
till fullo, att Kamraterna i denna
angelägenhet ha fullständigt klara
papper.
Man skiljdes sedan åt — för att

återkomma till årsmötet.

Fotbollskrönika. . . . som handlar: om litet av värje.
Den tredje matchen om Ny Tids

vandringspris spelades den 30 juli
mellan oss och

Örgryte.
Kampen var ganska jämn, men i

slutet kommo de mål, som gåvo oss
segern. Vars siffror tedde sig: 3—
1. Murren nätade 2 ggr; Branting
1. Spelare: Wenzel, Lund, Svensson,
Levin, Törnqvist, Karl Andersson,
Sven Johansson, Sandström, H.
Karlsson, Hjelm och Branting. I
tävlingen---om- denna dyrgrip, som

- skall vinnas 3 ggr. (utan ordnings-
följd) för att bliva ständig cgen-
dom, är ställningen nu:

I. FE. K. 2 inteckn.
Ö. I. S. 1 inteckn.

Till förmån för Göteborgs Distr.
I. F:s tränare anordnades den 15
aug. en or

Triangelserie
mellan Ö. I. S., G. A. I. S. och I.
F. EK. Till vilken Propagandacen-
tralen N. E. J. uppsatt ett antal sta-
tyetter (det var ju knappa 2 vec-
kor före förbudsomröstningen . .).

Först drabbade våra pojkar sam-
man med Örgryte i en mållös match,
där vi dock hade överlägset spel.

Karl Andersson spelade med, trots
knäskada. Vilket nog snarast var till
vår nackdel. Ty det är alldeles gi-
vet, att en skadad spelare, han må
annars vara aldrig så god, ej på
långt när kan' göra sig rättvisa. Det
är något som vi böra lägga på min-
net.

Omedeibart härefter ställde Gais
upp till spel mot vår elva. De grön-
svarta fingo mål efter ett par minu-
ter genom Alb. Olsson, vilken dock
befann sig 1 tydlig offside-ställning.
David Andersson hade inte ögonen
med sig den gången. De blå-vita
spelade xott ute på planen, men sak-
nade ”finish”. I andra (15-min.-)
”halvleken” säkrade Gais segern —-
på en straffspark. Under det våra
blevo utan lön för sina ansträng-
ningar. 2—0 således. Ett något
missvisande resultat.

Mötet mellan Öis och Gais slutade
1—1; jämnt och rivande spel. Slut-
ställningen blev alltså:

1) Gais 3 p.
2) Öis 2 p.
3 IL FP. K. 1 p.

+

Stadsmatchen mot Kristiania spe-
lades här den 17 sept. Vid detta

 

 

Idrottsvärlden och

Göteborgs Morgonpost
stå i livlig förbindelse med varandra.

Göteborgs Morgonpost

är med sina snabba nyheter samt utförliga och sakkunniga referat

Idrottsmännens tidning.  
 

tillfälle representerades Göteborg
av följande lag: Wenzel, Lund,
Svensson, Levin, Törnqvist, Erik
Andersson, Sven Johansson, Påls-
son, Stenberg, Hjelm och Sandberg.
Alltså 9 man från I. F. K. plus 1
från vardera Gais (Pålsson) och
Fässberg (Stenberg). |

(Semifinalerna i S. M. gingo näm-
ligen samma dag i Stockholm, och
som både Örgryte och Gais voro en-
gagerade där, kunde naturiigtvis ej
några av deras spelare komma
ifråga). |

Göteborgslaget presterade ett gott
spel och verkade mer klubblag än
”kombin. lag”. (De nya ”länkar-

na” i kedjan passade oväntat väl in
i det övriga ”maskineriet”).
Med ctt resultat på 2—0 baklän-

ges måste , också de norska huvud-
stadsborna vända åter. För målen
svarade Sven Johansson (1) och
Pålsson (1).

Den 24 sept: sågo vi åter
K. B. :

som våra gäster. MNista gången vi
möttes (förra året) tillfogade dan-
skarna oss ett kännbart nederlag
(1—4). varför våra hade att taga
revansch. Det lyckades visserligen
inte, men oavgjort spel mot Dan-
marks gamla, ärekrönta mäster-
skapsklubb (i full slagordning) må-
ste, i betraktande av omständighe-
terna, anses verkligt hedrande.
Vi fingo nämligen spela utan

Lund och Svensson (vilka deltogo
i federationsmatchen Norge—Sve-
rige, varom läses på annat ställe i
detta nummer); och dessutom hade
ju Murr2en nyss rest till U. S. A.
Så det såg litet trassligt ut. Vi
löste emellertid den gordiska knu-
ten. Placerade B-lagets nya back
Lundgrea på ”Gobbens” plats, och
fingo Krsok (som ju är f. d. I. F.
K:are) i Gais som v. b. Gunnar Jo-

hansson (B-laget) gick c. f. och
Stellan Andersson (3:dje laget) h.
i.  Uppställningen var sålunda:
Wenzel. H. Lundgren, Krook, Le-
vin, Törnqvist, Erik Andersson,
Sven Johansson, Stellan Andersson,
Gunnar Johansson, Hjelm och Sand-
herg.

KE. B. tog ledningen, men vi kvit-
terade med en boll, som Gunnar J.
och Stellan ÅA. broderligt hjälptes åt
att placera bakom Graac. Förar-
betet var dock Mojes. Ännu en
gång (2:dra halvtid) svängde spelet
över i dansk favör, och även hu voro
de våra ej sena med svaret. Hjelm
utjämnade med matchens vackraste
skott... 2—92.



Spelet var som helhet. gott. Av
våra pojkar kunde man inte begära
mera, men K. B. visade kanske «cj
sin fulla. slagkraft. .. Våra. halvbac-

är länge sedan Kamraterna hade en
dylik trio — och häri låg också del- -
vis förklaringen till den danska an-
fallskedjans skenbara ineffektivitet.
(”Tist” t. ex., ”den gamle räven”,
kom aldrig 1 tillfälle göra något av
sina sedvanliga, fruktade genom-

brott). De nya männen skämdes hel-
ler inte för sig. Lundgren är en lo-
vande pojk, som sköter sin träning

förståndigt. De båda ungdomarna i
kedjan kunna också bli bra — un-
der Brodys ledning. Krook har vårt
tack för sin förtjänstfulla insats!

+

Omedelbart före kampen mot K.
B. hade vi arrangerat en match mel-
lan våra och Elfsborgs, Borås, ju-
niorer. Arrangemanget slog synner-
ligen väl ut, och vi skola nästa år
försöka 1 större utsträckning upp-
taga dylika ”förspel”. Som verka
sporrande och uppmuntrande »å
reservspelarna.

. Det blev en intressaut och välspe-
lad match. Elfsborg, som hade
förstärkt sitt lag med 3—4 senior-
spelare, vann med 4—2. Missvisan-
de efter spelet, ty våra ungdomar
presterade vackrare, finare fotboll.
Men de hade felaktig taktik. Man
drev passningsspelet för långt. Bor-
åsarna voro fysiskt överlägsna, och
utnyttjade sina fåtaligare (litet ”tur”-
begåvade) chanser på rätta sättet. De
blåvitas mål inspelades av: Fri-
berg (1) och N. Ljunggren (1). Lao-
get (saknade sin duktige centerhalv-
back Valter Andersson, som var
sjukskriven): Mossberg, Thorin,
Westlund, O. Larsson, Dahlström,
Abrahamsson, Ä. Fagerlund. N.
Ljunggren, Friberg, G. Linder, Q.
Ljunggren.

; >

En recettmatch för Brody spel
des den 1 okt. mellan vårt repre-
sentationslag och

Örgryte.
Som emellertid landskampen mot?

Danmark gick samma dag i ”Kor-
gens By”, måste både vi och de röå-
blå ställa upp med reserver för ett
Par av de ”internationella”. TI vårt
lag saknades sålunda Lund och
Svensson, i Örgryte Friberg och

— Klingström, samt ännu 2 ord. spe-
lere.

Matchen vart rätt pigg och om-
växlande, om än inte så alltigenom
välspelad. De.våra vunno med 3—-

GÖTEBORGS-KAMRATEN

"2. Målfabrikörer: Hjelm 1, G. Jo-
hansson 1, St. Andersson 1. Spelare:
Wenzel, Lundgren, Erik Andersson.

: Levin, Törnqvist, Gillis Anderésou,
kar gjordeen utmärkt match — det -. Sven Johansson, Stöllan Andersson,

Gunnar Johansson, Hjelm och
Sandberg.

+ .

Samma dag som H.I. F. gästade
oss (8 okt.), spelade vårt 1:sta ji-
niorlag på Ullevi mot Fässberys
Jun. Vilken match tog sin början
genast seriematchen slutat. De vå-
ra hade revansch att fordra för ett
nederlag i Gbgs-serien (1—2) och
fingo den även. Segern löd på 3—1.
Målskyttar: O. Ljunggren 1, N.
Ljunggren 1 och H. Dahlström 1.
Spelare: Mossberg, Thorin, West-
lund; Dahlström, V. Andersson,
Abrahamsson, Å. Fagerlund, N.
Ljunggren, Friberg, O. Ljunggren,
G. Linder. Spelet var av lägre
klass än vid Elfsborgs-matchen. De
våra voro ej riktigt till sin fördel —
och motståndarna ännu mindre.

>

Den stora sjö- och stapelstaden

Uddevalla
hemsöktes den 15 okt., nådens år
1922, av ett lag Kamrater från den
något större sjöfartsstaden vid Göta
älv. På den s. k. Rimmersvallen
drabbade dessa samman med en elva
från därvarande I. F. K.

Första halvleken fick ett mycket
vänskapligt förlopp. Sedan de våra
gjort 3 mål i följd, ansågo de six
ha uträttat tillräckligt för en stund
och togo det med ro. Vilken period
hemmalaget begagnade att utjämna.
3—3 således.

Sista halvtid lade våra pojkar
ned litet mer allvar i sina föreha-
vanden, och placerade 3 bollar bak-
om Uddevallas gluggväktare. Slut-
resultat: 6—23.

Slagordning: Wenzel,Lund, Erik
Andersson, Levin, Törnqvist, Gillis
Andersson, Sven Johansson, St. An-

dersson; G. Johansson, Hjelmoch
Sandberg. Varje man i foörwards- .
kedjan, med undantag av Sveti Jo-
hansson, och i halvbackskedjan,un-
dantagandes Gillis Andersson, gjorde
mål. Ett rätt sällsynt fall...

+

Stadsmatchen mot Stockholm äg-
de rum den 22 okt. på Ullevi. Och
slöt med traditionell göteborgsseger.
Målsiffror: 3—1. Från Kamrater-
na deltogo: Lund, Svensson, Levin,
Sven Johansson, Hjelm och Sand-
berg. Av målen ”bidrogo” Hjelm
och Sv. Johansson (vilken senare ha-
de en god dag) med ett var. För
det tredje och sista svarade Bror
Carlsson högst egenhändigt.

Huvudstadens enda mål insattes
av Palm (ny, lovande spelare i
Djurgården), vilket bör förskaffa
honom en viss gloria. Ty det var
Stockholms första mål härnere i en
stadsmatch. ...

Örgryte, som i år kan fira 35-års-
jubileum (vi gratulera!), hade för
att celebrera denna tilldragelse bl. a.
anordnat en fotbollstävling, den -s.
k. jubileumsturneringen, öppen för
stadens klubbar. Även vi anmälde
ett lag till deltagande. (De ”stora”
klubbarna, Örgryte, Gais och Kam-
raterna, läto representera sig av si-
na reservlag). Vårt B-lag stod utan
spel över till semifinalen. Vilken
spelades den 12 nov. i Balders Ha-
ge, med den jubilerande föreningens
B-lag som motståndare.
Vi fingo genom olika omständig-

heter ställa upp med ett något ”tra-
sigt” lag. Sandström och St. An-
dersson voro sålunda upptagna av
representationslagets match i D. M.
(mot Fässberg; vid samma tid).
Lundgren låg ute och försvarade
kung och fosterland; dessutom hade

ytterligare 2 man anmält förhinder.
Under sådana förhållanden får

manej förundra sig över, att Örgry-.

nrrrnn
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tes goda B-lag tog hem segern. Vil-
ken dock blev väl stor: 5—0. Våra
pojkar borde haft ett par mål i 2:
dra halvtid, men Öis säkra målman
Johansson hade turen på sin sida;
rätt uppenbart ett par gånger, när
”gluggen” stod tom och bollen: som
dragen av en magnet gick utanför.
Av ovan anförda skäl vilja vi ej kri-
tisera laget, utan nöja oss att med-
dela uppställningen: Skoglund, A.
Rydberg, 0. Rydberg, Olofsson, R.
Johansson, Th, Larssoh. H. Stålfors,
Harry Olsson, Gillis Andersson.
Gunnar Johansson. Carlstein.

+

Ärets sista match spelades den 26
nov. i Balders Hage (då Ullevi

stängt sina portar för säsongen) not

Stockholms-Kamraterna,

och skulle egentligen gällt finalen :
1922 års Kamratmästerskap. Son:
omnämnes på annan plats i detta
nummer, berövades emellertid kam-
pen 1 sista stund sin karaktär av fi-
nalmatch. Och blev i stället en vän-
skaps-dito.

Planen låg betäckt av ett tunnt
snötäcke och hindrade ytterligare
att utveckla något bättre spel. Kort
och gott. De våra vunno med 5—2
efter en god andra halvtid. Stock-
holms-Kamraterna spelade dock
bättre än väntat. Vår uppställning:
Wenzel, Lund, Svensson, Levin,

Törnqvist, Erik Andersson, Sven
Johansson, Erik Hjelm, Harry
Hjelm, Alf Hjelm och Sandberg. Må-
len gjordes av: Levin (2), Erik
Hjelm (2) och Sandberg (1).

Personalia.

Födelsedagar:

Erik Andersson 25 år den 1 Januari.
Rob. Kronberg 24 » » 3 >
Ingrid Linde 32 » » 4 oa

Gösta Lundqvist 28 » » 8 >»
Harry Hellberg 34 » » 17 -»

Knut Holmgren 35 » » 30 >»

Medlemmarna

att telefon-

numret till föreningens expedi-

tion, Östra Hamngatan 24, nu-

mera är 2986.

torde observera,

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Från en träningskväll i Exercishuset.

 

1:sta juniorlaget. Segrare i Göteborgs-Seriens juniorklass I 1922.
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En appell till K. S.-

pojkarne!

På senaste tid. har en märkbar
förskingring av vår idroftstrupp vi-
sat sig äga rum. Som agnar för vin-
den har den skingrats: den ene efter
den andre har dragit sig undan och
upphört med träningen. In i säsong-
ens elfte timma finnes det blott ett
fåtal kvar av alla de glädjande äm-
nen till goda idrottsmän, som vid
årets början uppenbarade sig.
Många gånger har jag funderat

över orsaken, varför pojkarna leds-
nat! Kan det vara ledningens fel?
Kan det vara de olidliga banförhål-
landenas fel? Huru somhelst, en

ändring måste åstadkommas, och
det snarast. Vår förening har i alla
fall sitt goda anseende att vidmakt-
hålla, och givetvis ligger det varje
”Kamrat” nära om hjärtat att så
vitt möjligt medverka till uppehål-
lande av det goda namn och rykte,
vi vunnit också inom den allmänna
idrotten.
Gå upp en dag på expeditionen

och se påalla de priser, våra löpare
under årens lopp erövrat. Och säg
sedan, att vår klubb legat på latsi-
dan. Ingalunda! Det garde av lö-
pare vi förfogat och förfoga över har
med sann entusiasm för sin klubb
och sin uppgift gått till tävlingarna.
Städse med beslut att göra sitt bi-
sta.

oFram med juniorer och nya,

De gamla kunna dock inte i alla
tider vara med; vi måste beundra en:
Adolf Johansson; en Werner Mag-

nusson m. fl. vilka. trots en ansen-
liv ålder. ännu aktivt och med stor
framgång deltaga. Men de vänta på
sina avlösare, pojkar, som kunna
upptaga deras mantel och i fortsätt-
ningen hålla Kamraternas namn i

vördnad och fruktan. Det har kom-
it fram pojkar: Erik Larsson, Edv.
ve con, Rob. Kronberg, Oscar
Svensson; F:ik Löfgren, för att
nämna nÅLia namn ur högen. Vi ha
ju fler, för all del, men det skall
vara ännu Cor.

Däriör, K. S:are. fram i ljuset
med de nya förmågorna! Omhulda
dem och instruera dem; och låt icke

någon blyghet bemäktiga sig de un-
ga adepterna. Parollen skall vara:

friska
krafter! Låt vår förening växa ut
i storlek, omfång och styrka. Låt
Kamratsällskapet bliva en samman-
slutning, lik den namnet åsyftar.
Låt oss bliva en sammanhållande
länk mellan gamla och unga. Och
vi kunna vara förvissade om, att
framtiden kommeratt te sig i de all-
ra ljusaste färger.

Men. huru skall denna samman-
hållning kunna organiseras, frågar
Du. Intet är lättare. Under vintern
anordna vi klubbaftnar: där skola
alla vara med. Vi ordna tränings-
promenader: där böra alla vara med.
Vidare äro planer å bane att bilda -
en skidavdelning. Som sport betrak-



tad är ju skidlöpning den bästa
tänkbara träning för en löpare, sam-
tidigt som den är intressant och stär-
kande i flera avseenden. Alla skid-
intresserade medlemmar böra därför
skaffa sig ett par ”laggar”. Och
så sätta vi i gång, de dagar till-
fällen givas. Vilka vi få hoppas
bliva många.

Styrelsen för K. S. har kanske in-
te alltid med det nit och i den ut-
sträckning som varit önskvärd kun-
nat ”ligga 1” vid alla tillfällen. Där-
för skola medlemmarna själva enas
om att vara styrelsen behjälplig i
största möjliga mån. Nu inrikta vi
oss sålunda till en början på att
samla nya, blivande förmågor. Vil-
ka under vintern ingjutas 1 sektio-
nen och bliva ett med den. «Sedan
går träningen lättare. Ske alltså!

G. W.

 

I fjärran västern,

i det stora dollarlandet, dväljes f. n.
vår internationelle c. f. Herbert

Karlsson, alias »Murren». Hans av-'

resa (i början av september) kom
som en Överraskning. Ty han hade
inte meddelat någonting om sina
planer, ens för kamraterna i laget.
Sedan dess ha vi av tidningsno-

tiser sett, att han spelat en del

matcher för »Viking», den svenska
klubben i New York. Men för en
tid sedan fick Törnqvist ett brev
från »Murren» själv. Vari han bl.
a. meddelade, att han nu erhållit
plats och för övrigt trivdes rätt bra.
Han bad om sin hälsning till de
Övriga pojkarna, kamrater och vän-
ner. |

: Ehuru föreningen härigenom lidit
en kännbar förlust, skulle det dock
glädja oss uppriktigt, om »>Murren»
därborta kunde slå sig fram och

Vinna framgång. Ty han var i grund
och botten en god kamrat.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

In i äktenskapets

lugnaoch trygga hamn styrde här-
förliden (närmare bestämt den 7
oktober) Kamraternas ”Finansmi-
nister”, Gustaf Magnusson, sin ko-

sa. Avskedet från ungkarlsståndet
firades vid en ”svensexa” några da-
gar före. Där en hel del av hans
gamla vänner och kamrater voro
närvarande. Den lilla festen präg-
lades f. ö. av den mest kordiaia
stämning.
På bröllopsdagen överlämnades

till den myblivne äkta maken bl. a.
en liten gåva ifrån föreningen, en
kaffeservis. Vilken åstadkommits
genomen insamling bland medlem-
marna.
Vi begagna tillfället att bringa

vår högt värderade och avhållne
kassör en hjärtlig gratulation. Och
önska honom lycka och välgång på
”den nya seglatsen”!

Årsmötet
äger rum

Måndagen den 22 Januari 1923

ki. Z e. m.

å Lorensberg.

Medlemskort för 1922 bör upp-

visas vid ingången.
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2Ett godt nytt år:
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5 medlemmarna. i
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I. F. Kamralernas styrelse: 1922:
Ordförande: Kaut Albrechtson, tel. 15780,

bostad Kommendörsgatan 11, tel. 42016.

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. Sekr.: Gunnar Wahlgren, bostad Drott-

ninggatan 58, tel. 668.
Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, tel. 2986.

Klubbmästare: Erik Zachrisson, bostad

Chalmersgatan 18, tel. 10639. |

V. Kassör: Josef Holsner, bostad äng-

gårdsgatan 2, tel. 9104.

Adjungerad ledamot: Carl Linde, bostad

Svangatan 7, tel. 18399.

Suppleanter: Adolf Forsberg, bostad Ri-

såsgatan 20, tel. 13224.

Jacob Sehylander, bostad Albogatan 23,

tel. 3712.

EXPEDITIONER:

Östra Hamngatan 24, tel. 2986.

Ullevi, tel. 18456.

KAMRATSÄLLSKAPETS STYRELSE

1922:

Oråf.: Th. Waldenborg.

..Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.

RESERVLAGENS ARBETSUTSKOTT

1922:

Ordf.: Th. Mellberg.

Sekt.: E. Svanborg.

Intendent: O. Corneliusson.

Utan funktion: E. Suber och

Viktor Hansson.
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Inreg Kungl. Patentverket

Desinficerar
SVALGET Å

Desinficerar
NASAN

 

Ende tillverkare

AXELFORSBERG,GÖTEBORG
Fabriken grundad 1876.     
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PERE. ROSÉN bokes- Intracit -Tal
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av yppersta kvalitéer.

IC. N. Andersson.
Telefoner: 2780, 6972, 10849.

Säsongens nyheter inkomna.
 Stilfulltarbete! "Billiga priser!  
 

Värva

nya medlemmar

till

Hamralterna!

  | Försäkringsaktiebolaget

| MÖRNAN
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