
  

 

GÖTEBORG

(Medlemsblad för Idrottsföreningen Kamraterna, Göteborg).

 

N:o 1—2
 

Ansvarig utgivare: E. SVANBORG. Jan. —Febr. 1923
 
 

Slottsskogsvallen — vårt nya hem.

 
Kamraterna ha flyttat. Från och

med vårsäsongens början förlägger
föreningen sin verksamhet till
Slottsskogsvallen, Göteborgs kom-
munala idrottsanläggning.
Då Kamraterna på hösten år 1916

togo Ullevi (eller som det då hette:
Ullervi) i besittning, var det en syn-
nerligen betydelsefull tilldragelse
för vårt fotbollsspels utveckling. En
fullt idealisk lösning av vår idrotts-
platsfråga var det dock ej. På Ulle-
vi funnos ju inga banor för allmän
idrott. Den olägenheten förefanns
alltså alltjämt,. att våra fotbollsspe-
lare och fria idrottsmän måste för-
lägga sin verksamhet på skilda håll,

Totalvy över Slottsskogsvallen.

Det bör sålunda ej förundra, att för-
eningens styrelse med vaket intresse
försökte finna en mer tillfredsstäl-
lande lösning av problemet.
Under 1921 gjordes allvarliga för-

sök att skaffa föreningen en egen
idrottsplats. Som bekant lågo vi ock-
så i underhandlingar med en del
myndigheter om upplåtande av ett
område i närheten av Skansen Lejo-
net. Dessa underhandlingar blevo
dock resultatlösa — sedan saken
skjutsats fram och tillbaka mellan
olika instanser utan avgörande. Men
därför släpptes icke tanken påett

eget hem.
Omständigheter ha även. bidragit

till att göra denna fråga ständigt
aktuell.  Träningsförhållandena på
Ullevi sistlidna året voro sålunda
rätt så besvärliga. För representa-
tionslagets spelare gick det väl an,
men reservlagen hade stora svårig-

heter, "då flertalet träningskvällar
bortföll genom matcher och andra
arrangemang. Manbör betänka, att
Ullevi genom Walhallas försvinnan-

de blev kolossalt anlitad. Alla tre
”storklubbarna”” måste ju hålla till
där och följden vart — överhopning.
Av de preliminära förhandlingar

föreningens styrelse i början av det-
ta år hade med Ullevibolaget, fram-
gick bl. a.. att vi i år endast kunde
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GÖTEBORGS-KAMRATEN

 

Huvudläktaren med kungl. logen.

påräkna 2 träningsdagar i veckan

(mot förut 3). Alltså en avgjord för-

sämring. Under sådana förhållan-

den ansåg styrelsen det vara sin oav-
visliga plikt mot föreningen — och
särskilt dess aktiva medlemmar —
att på nytt upptaga förhandlingar
med olika myndigheter. I avsikt att
på något sätt bringa detta brän-

nande spörsmål närmare sin lösning.
Blickarna riktades då helt natur-

ligt på den mot sin fulländning strä-
vande Slottsskogsvallen. Hänvän-

delse gjordes till ”Vallens” Bered-
ning, som välvilligt upptog frågan
till behandling. Glädjande nog gick
denna i för oss gynnsam riktning,

och avtal träffades och underskrevs
av båda parterna. I detta samman-

hang vilja vi begagnatillfället fram-

hålla det stora tillmötesgående, som
visats oss från Beredningens sida.
En sak som vi ej äro alltför bort-
skämda med, men just dörför så

mycket merförstå att uppskatta och
värdera.

På ”Vallen”', som Göteborgs Sta-
dion i dagligt tal kallas, kommaallt-
så Kamraternas fotbollsspelare i år
att tävla och träna — sida vid sida
med de fria idrottsmännen! Ett
gammalt kärt önskemål skall därmed
förverkligas. Vad föreningen vinner
i inre styrka och sammanhållning ge-
nomdetta lyckliga förhållande, tor-
de knappast nu kunna uppskattas
till sitt fulla värde.
Träningen för våra fotbollsspelare

kommeratt förläggas till särskilda

träningsbanor, helägna bakom fond-

 En allé vid 2:dra plats.

läktaren. Här skall iordningställas
tre (3) träningsplaher, av vilka en,
enligt Kamraternas förslag, med

måtten 100X60 m.. Den blir sålun-
da en fullt användbar tävlingsplan,

där våra reservlag kunna spela mat-

cher, såsom 1 Götehorgs-Serien t. ex.
I är få vi dock endast 2 planer fär-
diga — och även dessa bli givetvis
något provisoriska. Ty så här på

vårsidan, när tjälen börjar gå ur

jorden, kan man naturligtvis icke
vare sig harva, plöja upp eller drä-
nera området ifråga.

En sak av ofantlig betydelse är,
att träningen är alldeles oberoende
av event. samtidigt pågående match

eller annan tävling på själva ”Sta-

dionbanan””. Träningsplanerna bil
da alltså, om mansåfår säga, ettfri-
stående helt. Somvi disponera alla
dagar i veckantill träning, kan man
inte säga annat, än att fotbollsspe-
larna få det utomordentligt väl

ställt.
För våra fria idrottsmän börtill-

gången till förstklassiga banor för
löpningar, hopp och kast utgöra ett

glädjeämne. Det vore märkvärdigt,
omicke detta skulle ha till följd yt-
terligare frammarseh av vår redan
nu så livskraftiga idrottssektion.
För föreningens styrelse, som nu

efter stora svårigheter lyckats finna
en acceptabel lösning av vår svår-
lösta idrottsplatsfråga, bör det vara
en särskild tillfredsställelse veta, att

våra aktiva näppeligen kunde kom-
ma till en mera idyllisk plats för ut-
övande avsina idrotter. Här (i den
allmänt omtyckte och uppskattade
vaktm. Gunnarssons ”paradis””) om
någonsin får den idrottsälskande
ungdomen upp ögonen för naturens

skönhet.
Liksom i en däld ligger ”Val

len”, bekransad av skog, men
dock med fri och öppenutsikt över
nejden. Litet längre bort skymta
bergens toppar. Hela naturen andas

lugn och ro. — — — Härute — bor-
ta från stadens kvalm och damm —
kan man för en stund glömma av
vardagslivets små förtretligheter och
bekymmer, för ett friskt och otvun-

get friluftsliv.
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ligt på den mot sin fulländning strä-
vande Slottsskogsvallen. Hänvän-

delse gjordes till ”Vallens” Bered-
ning, som välvilligt upptog frågan
till behandling. Glädjande nog gick
denna i för oss gynnsam riktning,

och avtal träffades och underskrevs
av båda parterna. I detta samman-

hang vilja vi begagnatillfället fram-

hålla det stora tillmötesgående, som
visats oss från Beredningens sida.
En sak som vi ej äro alltför bort-
skämda med, men just dörför så

mycket merförstå att uppskatta och
värdera.

På ”Vallen”', som Göteborgs Sta-
dion i dagligt tal kallas, kommaallt-
så Kamraternas fotbollsspelare i år
att tävla och träna — sida vid sida
med de fria idrottsmännen! Ett
gammalt kärt önskemål skall därmed
förverkligas. Vad föreningen vinner
i inre styrka och sammanhållning ge-
nomdetta lyckliga förhållande, tor-
de knappast nu kunna uppskattas
till sitt fulla värde.
Träningen för våra fotbollsspelare

kommeratt förläggas till särskilda

träningsbanor, helägna bakom fond-

 En allé vid 2:dra plats.

läktaren. Här skall iordningställas
tre (3) träningsplaher, av vilka en,
enligt Kamraternas förslag, med

måtten 100X60 m.. Den blir sålun-
da en fullt användbar tävlingsplan,

där våra reservlag kunna spela mat-

cher, såsom 1 Götehorgs-Serien t. ex.
I är få vi dock endast 2 planer fär-
diga — och även dessa bli givetvis
något provisoriska. Ty så här på

vårsidan, när tjälen börjar gå ur

jorden, kan man naturligtvis icke
vare sig harva, plöja upp eller drä-
nera området ifråga.

En sak av ofantlig betydelse är,
att träningen är alldeles oberoende
av event. samtidigt pågående match

eller annan tävling på själva ”Sta-

dionbanan””. Träningsplanerna bil
da alltså, om mansåfår säga, ettfri-
stående helt. Somvi disponera alla
dagar i veckantill träning, kan man
inte säga annat, än att fotbollsspe-
larna få det utomordentligt väl

ställt.
För våra fria idrottsmän börtill-

gången till förstklassiga banor för
löpningar, hopp och kast utgöra ett

glädjeämne. Det vore märkvärdigt,
omicke detta skulle ha till följd yt-
terligare frammarseh av vår redan
nu så livskraftiga idrottssektion.
För föreningens styrelse, som nu

efter stora svårigheter lyckats finna
en acceptabel lösning av vår svår-
lösta idrottsplatsfråga, bör det vara
en särskild tillfredsställelse veta, att

våra aktiva näppeligen kunde kom-
ma till en mera idyllisk plats för ut-
övande avsina idrotter. Här (i den
allmänt omtyckte och uppskattade
vaktm. Gunnarssons ”paradis””) om
någonsin får den idrottsälskande
ungdomen upp ögonen för naturens

skönhet.
Liksom i en däld ligger ”Val

len”, bekransad av skog, men
dock med fri och öppenutsikt över
nejden. Litet längre bort skymta
bergens toppar. Hela naturen andas

lugn och ro. — — — Härute — bor-
ta från stadens kvalm och damm —
kan man för en stund glömma av
vardagslivets små förtretligheter och
bekymmer, för ett friskt och otvun-

get friluftsliv.
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Föreningens 18:de

årsmöte

ägde rum den 22 januari på Lorens-
berg och var besökt av ett 70-tal

medlemmar.

Sedan års- och revisionsberättel-

serna upplästs och godkänts av mö-
tet, och styrelsen beviljats ansvars-
frihet, företogs val av det nya årets
styrelse. Detta gick denna gång o-
vanligt snabbt, och endast i fråga
om posten som klubbmästare samt
suppleant-befattningarna behövde
mantillgripa votering.

Styrelsen fick följande samman-

sättning:

Ordf.: Knut Albrechtson.
V. ordf.: Jul. Rohtenberg.

Sckr.: Gösta Lundquist.
V. sekr. : Gunnar Wahlgren.
Kassör: Gustaf Magnusson.
V. kassör: Josef Holsner.
Klubbmästare: Harvid Abrahams-

son.
Intendent: Adolf Forsberg.
Suppleanter: Torsten Mellberg och

Thure Waldenborg.
Förutvarande suppleanten, hr J.

Sehylander, hade avböjt återval.
Till revisorer utsågos (sedan hr E.

Söderbom, förutvarande revisor, av-
sagt sig förnyat uppdrag):

E. Hedén och Gillis Andersson

samt till deras suppleanter:
F. Nylander och E. Larsson.

Sedan dessa huvudpunkter på fö-
redragningslistan voro undanstöka-
de, upptogs frågan om Medlemsbla-

dets vara eller icke vara till behand-
ling. Efter en kort diskussion be-

slöts dock utgiva detsamma även i
är. Under förhoppning, att medlem-
marna visa litet mer a k tivt in-
tresse för ”Göteborgs-Kamraten””
Öch på så sätt underlätta redaktio-
nens strävanden att åstadkomma

GÖTEBORGS-KAMRATEN

ett piggt, roande och för alla njut-
bart klubborgan.

Så skred mantill val av arbetsut-
skott för reservlagen. Till ledamöter
i detta utsågos hrr T. Mellberg, E.
Svanborg, 0. Corneliusson, Adolf
Forsberg och Ragnar Sandberg.

Till föreningens representanter vid
Göteborgs Distrikts Idrottsförbunds
årsmöte valdes hrr K. Albrechtson
och Th. Waldenborg. Ochtill Göte-
borgs Fotbollsförbunds årsmöte hrr

C. Linde, Gösta Lundquist och K.
Törnquist.
Vid utlottning av ständigt leda-

motskap vanns detsamma av hr Gös-
ta Kjellberg.

Som något annat ej stod på dag-
ordningen, skildes medlemmarna se-
dan åt i frid och endräkt.

Kamratsällskapets
årsmöte.

Torsdagen den 18 januari avhöll
idrottssektionen sitt årsmöte, i när-
varo av ett 40-tal idrottsmän.
Sedan års- och revisionsberättel-

serna föredragits och godkänts,
skreds till val av styrelse för år
1923. Och fick densammaföljande
sammansättning:
Ordf.: Thure Waldenborg.
V. ordf.: Erik Söderbom.
Sekr.: Gunnar Wahlgren.
Kassör: Josef Holsner.
Intendent: Joel Rosell.
Suppleant: Gösta Wahlgren.

Till revisorer valdes Arvid Mag-
nusson och Arthur Melander.
Det årligen utlottade ständiga l1e-

damotskapet vanns av hr Gösta

Wahlgren.
Sedan diverse stadge- och andra

föredragningspunkter undanstökats,
diskuterades vårens träning rätt in-
gående.

 

Nya modeller

Hovjuvelerare 

Sportpriser

K. Anderson

Statyetter

O. Hamngatan 41  
 

Till styrelse för den nybildade
ungdomsavdelningen valdes hrr Th.

Waldenborg, Sven Olsson och Rag-
nar Liljeros. Dessa fingo i uppdrag
att söka åstadkomma en god ochtal-
rik ungdomsavdelning — en uppgift
som säkerligen icke hörtill det lät-
tare slaget. Men vi hoppas de ej
skola förtröttas i sina strävanden
härutinnan.

För förbättrande av sällskapets
rätt tryckta ekonomi framkastades
och diskuterades diverse förslag.
Vilka slutligen överlätos åt styrel-
sen att närmare ventilera.

På framställning av styrelsen ha-
de utlysts en pristävling för åstad-

kommandeav en plakett, avsedd att
utdelas vid sektionens egna poäng-

tävlingar.

Då man så fann, att intet vidare

var att andraga till sektionens bäs-
ta, avslöts mötet i god försoning vid
en kopp kaffe å Allékaféct.

Pekka.

Fotbollsutskottet

har vid sammanträde för någon tid

sedan konstituerat sig sålunda:
Ordf.: T. Mellberg.

Sekr.: E. Svanborg.

Intendent: O. Corneliusson.

Ledamöter utan särskild funktion:
ÅA. Forsberg och R. Sandberg.

Dessa personer komma alltså att

tjänstgöra som arbetsutskott. Själv-

skrivna ledamöter äro dessutom
samtliga reservlagens kaptener.

F. S. har under hand haft sam-

manträden med våra reservlag, för

att med dem diskutera en del spörs-

mål rörande träningen, lagens sam-
mansättning inför den kommande

säsongen m. m. Därvid har även
valts kaptener för resp. lag. Till
detta förtroendeuppdrag harutsetts:

för B-laget Olof Rydberg, för 3:dje
laget Crunnar Gunnarsson, för 4:de
laget Harry Friberg, för 1:sta juni-

orlaget Henry Dahlström och för 2:
dra juniorlaget Gösta Johansson.

IFramtidsutsikterna te sig nu åter

ljusa för våra reservspelare, sedan

frågan om träningsverksamhetens
förläggande till ”Vallen” lyckligt

förts i hamn. Varom mera på annan

plats i detta nummer. Blotta käns-

lan och vetskapen om att vi nu för-
foga Over C ats. där man frittfos en plats, d anfritt och
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Öch på så sätt underlätta redaktio-
nens strävanden att åstadkomma

GÖTEBORGS-KAMRATEN

ett piggt, roande och för alla njut-
bart klubborgan.

Så skred mantill val av arbetsut-
skott för reservlagen. Till ledamöter
i detta utsågos hrr T. Mellberg, E.
Svanborg, 0. Corneliusson, Adolf
Forsberg och Ragnar Sandberg.

Till föreningens representanter vid
Göteborgs Distrikts Idrottsförbunds
årsmöte valdes hrr K. Albrechtson
och Th. Waldenborg. Ochtill Göte-
borgs Fotbollsförbunds årsmöte hrr

C. Linde, Gösta Lundquist och K.
Törnquist.
Vid utlottning av ständigt leda-

motskap vanns detsamma av hr Gös-
ta Kjellberg.

Som något annat ej stod på dag-
ordningen, skildes medlemmarna se-
dan åt i frid och endräkt.

Kamratsällskapets
årsmöte.

Torsdagen den 18 januari avhöll
idrottssektionen sitt årsmöte, i när-
varo av ett 40-tal idrottsmän.
Sedan års- och revisionsberättel-

serna föredragits och godkänts,
skreds till val av styrelse för år
1923. Och fick densammaföljande
sammansättning:
Ordf.: Thure Waldenborg.
V. ordf.: Erik Söderbom.
Sekr.: Gunnar Wahlgren.
Kassör: Josef Holsner.
Intendent: Joel Rosell.
Suppleant: Gösta Wahlgren.

Till revisorer valdes Arvid Mag-
nusson och Arthur Melander.
Det årligen utlottade ständiga l1e-

damotskapet vanns av hr Gösta

Wahlgren.
Sedan diverse stadge- och andra

föredragningspunkter undanstökats,
diskuterades vårens träning rätt in-
gående.
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Till styrelse för den nybildade
ungdomsavdelningen valdes hrr Th.

Waldenborg, Sven Olsson och Rag-
nar Liljeros. Dessa fingo i uppdrag
att söka åstadkomma en god ochtal-
rik ungdomsavdelning — en uppgift
som säkerligen icke hörtill det lät-
tare slaget. Men vi hoppas de ej
skola förtröttas i sina strävanden
härutinnan.

För förbättrande av sällskapets
rätt tryckta ekonomi framkastades
och diskuterades diverse förslag.
Vilka slutligen överlätos åt styrel-
sen att närmare ventilera.

På framställning av styrelsen ha-
de utlysts en pristävling för åstad-

kommandeav en plakett, avsedd att
utdelas vid sektionens egna poäng-

tävlingar.

Då man så fann, att intet vidare

var att andraga till sektionens bäs-
ta, avslöts mötet i god försoning vid
en kopp kaffe å Allékaféct.

Pekka.

Fotbollsutskottet

har vid sammanträde för någon tid

sedan konstituerat sig sålunda:
Ordf.: T. Mellberg.

Sekr.: E. Svanborg.

Intendent: O. Corneliusson.

Ledamöter utan särskild funktion:
ÅA. Forsberg och R. Sandberg.

Dessa personer komma alltså att

tjänstgöra som arbetsutskott. Själv-

skrivna ledamöter äro dessutom
samtliga reservlagens kaptener.

F. S. har under hand haft sam-

manträden med våra reservlag, för

att med dem diskutera en del spörs-

mål rörande träningen, lagens sam-
mansättning inför den kommande

säsongen m. m. Därvid har även
valts kaptener för resp. lag. Till
detta förtroendeuppdrag harutsetts:

för B-laget Olof Rydberg, för 3:dje
laget Crunnar Gunnarsson, för 4:de
laget Harry Friberg, för 1:sta juni-

orlaget Henry Dahlström och för 2:
dra juniorlaget Gösta Johansson.

IFramtidsutsikterna te sig nu åter

ljusa för våra reservspelare, sedan

frågan om träningsverksamhetens
förläggande till ”Vallen” lyckligt

förts i hamn. Varom mera på annan

plats i detta nummer. Blotta käns-

lan och vetskapen om att vi nu för-
foga Over C ats. där man frittfos en plats, d anfritt och

Föreningens 18:de

årsmöte

ägde rum den 22 januari på Lorens-
berg och var besökt av ett 70-tal

medlemmar.

Sedan års- och revisionsberättel-

serna upplästs och godkänts av mö-
tet, och styrelsen beviljats ansvars-
frihet, företogs val av det nya årets
styrelse. Detta gick denna gång o-
vanligt snabbt, och endast i fråga
om posten som klubbmästare samt
suppleant-befattningarna behövde
mantillgripa votering.

Styrelsen fick följande samman-

sättning:

Ordf.: Knut Albrechtson.
V. ordf.: Jul. Rohtenberg.

Sckr.: Gösta Lundquist.
V. sekr. : Gunnar Wahlgren.
Kassör: Gustaf Magnusson.
V. kassör: Josef Holsner.
Klubbmästare: Harvid Abrahams-

son.
Intendent: Adolf Forsberg.
Suppleanter: Torsten Mellberg och

Thure Waldenborg.
Förutvarande suppleanten, hr J.

Sehylander, hade avböjt återval.
Till revisorer utsågos (sedan hr E.

Söderbom, förutvarande revisor, av-
sagt sig förnyat uppdrag):

E. Hedén och Gillis Andersson

samt till deras suppleanter:
F. Nylander och E. Larsson.

Sedan dessa huvudpunkter på fö-
redragningslistan voro undanstöka-
de, upptogs frågan om Medlemsbla-

dets vara eller icke vara till behand-
ling. Efter en kort diskussion be-

slöts dock utgiva detsamma även i
är. Under förhoppning, att medlem-
marna visa litet mer a k tivt in-
tresse för ”Göteborgs-Kamraten””
Öch på så sätt underlätta redaktio-
nens strävanden att åstadkomma

GÖTEBORGS-KAMRATEN

ett piggt, roande och för alla njut-
bart klubborgan.

Så skred mantill val av arbetsut-
skott för reservlagen. Till ledamöter
i detta utsågos hrr T. Mellberg, E.
Svanborg, 0. Corneliusson, Adolf
Forsberg och Ragnar Sandberg.

Till föreningens representanter vid
Göteborgs Distrikts Idrottsförbunds
årsmöte valdes hrr K. Albrechtson
och Th. Waldenborg. Ochtill Göte-
borgs Fotbollsförbunds årsmöte hrr

C. Linde, Gösta Lundquist och K.
Törnquist.
Vid utlottning av ständigt leda-

motskap vanns detsamma av hr Gös-
ta Kjellberg.

Som något annat ej stod på dag-
ordningen, skildes medlemmarna se-
dan åt i frid och endräkt.

Kamratsällskapets
årsmöte.

Torsdagen den 18 januari avhöll
idrottssektionen sitt årsmöte, i när-
varo av ett 40-tal idrottsmän.
Sedan års- och revisionsberättel-

serna föredragits och godkänts,
skreds till val av styrelse för år
1923. Och fick densammaföljande
sammansättning:
Ordf.: Thure Waldenborg.
V. ordf.: Erik Söderbom.
Sekr.: Gunnar Wahlgren.
Kassör: Josef Holsner.
Intendent: Joel Rosell.
Suppleant: Gösta Wahlgren.

Till revisorer valdes Arvid Mag-
nusson och Arthur Melander.
Det årligen utlottade ständiga l1e-

damotskapet vanns av hr Gösta

Wahlgren.
Sedan diverse stadge- och andra

föredragningspunkter undanstökats,
diskuterades vårens träning rätt in-
gående.
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Till styrelse för den nybildade
ungdomsavdelningen valdes hrr Th.

Waldenborg, Sven Olsson och Rag-
nar Liljeros. Dessa fingo i uppdrag
att söka åstadkomma en god ochtal-
rik ungdomsavdelning — en uppgift
som säkerligen icke hörtill det lät-
tare slaget. Men vi hoppas de ej
skola förtröttas i sina strävanden
härutinnan.

För förbättrande av sällskapets
rätt tryckta ekonomi framkastades
och diskuterades diverse förslag.
Vilka slutligen överlätos åt styrel-
sen att närmare ventilera.

På framställning av styrelsen ha-
de utlysts en pristävling för åstad-

kommandeav en plakett, avsedd att
utdelas vid sektionens egna poäng-

tävlingar.

Då man så fann, att intet vidare

var att andraga till sektionens bäs-
ta, avslöts mötet i god försoning vid
en kopp kaffe å Allékaféct.

Pekka.

Fotbollsutskottet

har vid sammanträde för någon tid

sedan konstituerat sig sålunda:
Ordf.: T. Mellberg.

Sekr.: E. Svanborg.

Intendent: O. Corneliusson.

Ledamöter utan särskild funktion:
ÅA. Forsberg och R. Sandberg.

Dessa personer komma alltså att

tjänstgöra som arbetsutskott. Själv-

skrivna ledamöter äro dessutom
samtliga reservlagens kaptener.

F. S. har under hand haft sam-

manträden med våra reservlag, för

att med dem diskutera en del spörs-

mål rörande träningen, lagens sam-
mansättning inför den kommande

säsongen m. m. Därvid har även
valts kaptener för resp. lag. Till
detta förtroendeuppdrag harutsetts:

för B-laget Olof Rydberg, för 3:dje
laget Crunnar Gunnarsson, för 4:de
laget Harry Friberg, för 1:sta juni-

orlaget Henry Dahlström och för 2:
dra juniorlaget Gösta Johansson.

IFramtidsutsikterna te sig nu åter

ljusa för våra reservspelare, sedan

frågan om träningsverksamhetens
förläggande till ”Vallen” lyckligt

förts i hamn. Varom mera på annan

plats i detta nummer. Blotta käns-

lan och vetskapen om att vi nu för-
foga Over C ats. där man frittfos en plats, d anfritt och

Föreningens 18:de

årsmöte

ägde rum den 22 januari på Lorens-
berg och var besökt av ett 70-tal

medlemmar.

Sedan års- och revisionsberättel-

serna upplästs och godkänts av mö-
tet, och styrelsen beviljats ansvars-
frihet, företogs val av det nya årets
styrelse. Detta gick denna gång o-
vanligt snabbt, och endast i fråga
om posten som klubbmästare samt
suppleant-befattningarna behövde
mantillgripa votering.

Styrelsen fick följande samman-

sättning:

Ordf.: Knut Albrechtson.
V. ordf.: Jul. Rohtenberg.

Sckr.: Gösta Lundquist.
V. sekr. : Gunnar Wahlgren.
Kassör: Gustaf Magnusson.
V. kassör: Josef Holsner.
Klubbmästare: Harvid Abrahams-

son.
Intendent: Adolf Forsberg.
Suppleanter: Torsten Mellberg och

Thure Waldenborg.
Förutvarande suppleanten, hr J.

Sehylander, hade avböjt återval.
Till revisorer utsågos (sedan hr E.

Söderbom, förutvarande revisor, av-
sagt sig förnyat uppdrag):

E. Hedén och Gillis Andersson

samt till deras suppleanter:
F. Nylander och E. Larsson.

Sedan dessa huvudpunkter på fö-
redragningslistan voro undanstöka-
de, upptogs frågan om Medlemsbla-

dets vara eller icke vara till behand-
ling. Efter en kort diskussion be-

slöts dock utgiva detsamma även i
är. Under förhoppning, att medlem-
marna visa litet mer a k tivt in-
tresse för ”Göteborgs-Kamraten””
Öch på så sätt underlätta redaktio-
nens strävanden att åstadkomma

GÖTEBORGS-KAMRATEN

ett piggt, roande och för alla njut-
bart klubborgan.

Så skred mantill val av arbetsut-
skott för reservlagen. Till ledamöter
i detta utsågos hrr T. Mellberg, E.
Svanborg, 0. Corneliusson, Adolf
Forsberg och Ragnar Sandberg.

Till föreningens representanter vid
Göteborgs Distrikts Idrottsförbunds
årsmöte valdes hrr K. Albrechtson
och Th. Waldenborg. Ochtill Göte-
borgs Fotbollsförbunds årsmöte hrr

C. Linde, Gösta Lundquist och K.
Törnquist.
Vid utlottning av ständigt leda-

motskap vanns detsamma av hr Gös-
ta Kjellberg.

Som något annat ej stod på dag-
ordningen, skildes medlemmarna se-
dan åt i frid och endräkt.

Kamratsällskapets
årsmöte.

Torsdagen den 18 januari avhöll
idrottssektionen sitt årsmöte, i när-
varo av ett 40-tal idrottsmän.
Sedan års- och revisionsberättel-

serna föredragits och godkänts,
skreds till val av styrelse för år
1923. Och fick densammaföljande
sammansättning:
Ordf.: Thure Waldenborg.
V. ordf.: Erik Söderbom.
Sekr.: Gunnar Wahlgren.
Kassör: Josef Holsner.
Intendent: Joel Rosell.
Suppleant: Gösta Wahlgren.

Till revisorer valdes Arvid Mag-
nusson och Arthur Melander.
Det årligen utlottade ständiga l1e-

damotskapet vanns av hr Gösta

Wahlgren.
Sedan diverse stadge- och andra

föredragningspunkter undanstökats,
diskuterades vårens träning rätt in-
gående.
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Till styrelse för den nybildade
ungdomsavdelningen valdes hrr Th.

Waldenborg, Sven Olsson och Rag-
nar Liljeros. Dessa fingo i uppdrag
att söka åstadkomma en god ochtal-
rik ungdomsavdelning — en uppgift
som säkerligen icke hörtill det lät-
tare slaget. Men vi hoppas de ej
skola förtröttas i sina strävanden
härutinnan.

För förbättrande av sällskapets
rätt tryckta ekonomi framkastades
och diskuterades diverse förslag.
Vilka slutligen överlätos åt styrel-
sen att närmare ventilera.

På framställning av styrelsen ha-
de utlysts en pristävling för åstad-

kommandeav en plakett, avsedd att
utdelas vid sektionens egna poäng-

tävlingar.

Då man så fann, att intet vidare

var att andraga till sektionens bäs-
ta, avslöts mötet i god försoning vid
en kopp kaffe å Allékaféct.

Pekka.

Fotbollsutskottet

har vid sammanträde för någon tid

sedan konstituerat sig sålunda:
Ordf.: T. Mellberg.

Sekr.: E. Svanborg.

Intendent: O. Corneliusson.

Ledamöter utan särskild funktion:
ÅA. Forsberg och R. Sandberg.

Dessa personer komma alltså att

tjänstgöra som arbetsutskott. Själv-

skrivna ledamöter äro dessutom
samtliga reservlagens kaptener.

F. S. har under hand haft sam-

manträden med våra reservlag, för

att med dem diskutera en del spörs-

mål rörande träningen, lagens sam-
mansättning inför den kommande

säsongen m. m. Därvid har även
valts kaptener för resp. lag. Till
detta förtroendeuppdrag harutsetts:

för B-laget Olof Rydberg, för 3:dje
laget Crunnar Gunnarsson, för 4:de
laget Harry Friberg, för 1:sta juni-

orlaget Henry Dahlström och för 2:
dra juniorlaget Gösta Johansson.

IFramtidsutsikterna te sig nu åter

ljusa för våra reservspelare, sedan

frågan om träningsverksamhetens
förläggande till ”Vallen” lyckligt

förts i hamn. Varom mera på annan

plats i detta nummer. Blotta käns-

lan och vetskapen om att vi nu för-
foga Over C ats. där man frittfos en plats, d anfritt och

Föreningens 18:de

årsmöte

ägde rum den 22 januari på Lorens-
berg och var besökt av ett 70-tal

medlemmar.

Sedan års- och revisionsberättel-

serna upplästs och godkänts av mö-
tet, och styrelsen beviljats ansvars-
frihet, företogs val av det nya årets
styrelse. Detta gick denna gång o-
vanligt snabbt, och endast i fråga
om posten som klubbmästare samt
suppleant-befattningarna behövde
mantillgripa votering.

Styrelsen fick följande samman-

sättning:

Ordf.: Knut Albrechtson.
V. ordf.: Jul. Rohtenberg.

Sckr.: Gösta Lundquist.
V. sekr. : Gunnar Wahlgren.
Kassör: Gustaf Magnusson.
V. kassör: Josef Holsner.
Klubbmästare: Harvid Abrahams-

son.
Intendent: Adolf Forsberg.
Suppleanter: Torsten Mellberg och

Thure Waldenborg.
Förutvarande suppleanten, hr J.

Sehylander, hade avböjt återval.
Till revisorer utsågos (sedan hr E.

Söderbom, förutvarande revisor, av-
sagt sig förnyat uppdrag):

E. Hedén och Gillis Andersson

samt till deras suppleanter:
F. Nylander och E. Larsson.

Sedan dessa huvudpunkter på fö-
redragningslistan voro undanstöka-
de, upptogs frågan om Medlemsbla-

dets vara eller icke vara till behand-
ling. Efter en kort diskussion be-

slöts dock utgiva detsamma även i
är. Under förhoppning, att medlem-
marna visa litet mer a k tivt in-
tresse för ”Göteborgs-Kamraten””
Öch på så sätt underlätta redaktio-
nens strävanden att åstadkomma

GÖTEBORGS-KAMRATEN

ett piggt, roande och för alla njut-
bart klubborgan.

Så skred mantill val av arbetsut-
skott för reservlagen. Till ledamöter
i detta utsågos hrr T. Mellberg, E.
Svanborg, 0. Corneliusson, Adolf
Forsberg och Ragnar Sandberg.

Till föreningens representanter vid
Göteborgs Distrikts Idrottsförbunds
årsmöte valdes hrr K. Albrechtson
och Th. Waldenborg. Ochtill Göte-
borgs Fotbollsförbunds årsmöte hrr

C. Linde, Gösta Lundquist och K.
Törnquist.
Vid utlottning av ständigt leda-

motskap vanns detsamma av hr Gös-
ta Kjellberg.

Som något annat ej stod på dag-
ordningen, skildes medlemmarna se-
dan åt i frid och endräkt.

Kamratsällskapets
årsmöte.

Torsdagen den 18 januari avhöll
idrottssektionen sitt årsmöte, i när-
varo av ett 40-tal idrottsmän.
Sedan års- och revisionsberättel-

serna föredragits och godkänts,
skreds till val av styrelse för år
1923. Och fick densammaföljande
sammansättning:
Ordf.: Thure Waldenborg.
V. ordf.: Erik Söderbom.
Sekr.: Gunnar Wahlgren.
Kassör: Josef Holsner.
Intendent: Joel Rosell.
Suppleant: Gösta Wahlgren.

Till revisorer valdes Arvid Mag-
nusson och Arthur Melander.
Det årligen utlottade ständiga l1e-

damotskapet vanns av hr Gösta

Wahlgren.
Sedan diverse stadge- och andra

föredragningspunkter undanstökats,
diskuterades vårens träning rätt in-
gående.
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Till styrelse för den nybildade
ungdomsavdelningen valdes hrr Th.

Waldenborg, Sven Olsson och Rag-
nar Liljeros. Dessa fingo i uppdrag
att söka åstadkomma en god ochtal-
rik ungdomsavdelning — en uppgift
som säkerligen icke hörtill det lät-
tare slaget. Men vi hoppas de ej
skola förtröttas i sina strävanden
härutinnan.

För förbättrande av sällskapets
rätt tryckta ekonomi framkastades
och diskuterades diverse förslag.
Vilka slutligen överlätos åt styrel-
sen att närmare ventilera.

På framställning av styrelsen ha-
de utlysts en pristävling för åstad-

kommandeav en plakett, avsedd att
utdelas vid sektionens egna poäng-

tävlingar.

Då man så fann, att intet vidare

var att andraga till sektionens bäs-
ta, avslöts mötet i god försoning vid
en kopp kaffe å Allékaféct.

Pekka.

Fotbollsutskottet

har vid sammanträde för någon tid

sedan konstituerat sig sålunda:
Ordf.: T. Mellberg.

Sekr.: E. Svanborg.

Intendent: O. Corneliusson.

Ledamöter utan särskild funktion:
ÅA. Forsberg och R. Sandberg.

Dessa personer komma alltså att

tjänstgöra som arbetsutskott. Själv-

skrivna ledamöter äro dessutom
samtliga reservlagens kaptener.

F. S. har under hand haft sam-

manträden med våra reservlag, för

att med dem diskutera en del spörs-

mål rörande träningen, lagens sam-
mansättning inför den kommande

säsongen m. m. Därvid har även
valts kaptener för resp. lag. Till
detta förtroendeuppdrag harutsetts:

för B-laget Olof Rydberg, för 3:dje
laget Crunnar Gunnarsson, för 4:de
laget Harry Friberg, för 1:sta juni-

orlaget Henry Dahlström och för 2:
dra juniorlaget Gösta Johansson.

IFramtidsutsikterna te sig nu åter

ljusa för våra reservspelare, sedan

frågan om träningsverksamhetens
förläggande till ”Vallen” lyckligt

förts i hamn. Varom mera på annan

plats i detta nummer. Blotta käns-

lan och vetskapen om att vi nu för-
foga Over C ats. där man frittfos en plats, d anfritt och

Föreningens 18:de

årsmöte

ägde rum den 22 januari på Lorens-
berg och var besökt av ett 70-tal

medlemmar.

Sedan års- och revisionsberättel-

serna upplästs och godkänts av mö-
tet, och styrelsen beviljats ansvars-
frihet, företogs val av det nya årets
styrelse. Detta gick denna gång o-
vanligt snabbt, och endast i fråga
om posten som klubbmästare samt
suppleant-befattningarna behövde
mantillgripa votering.

Styrelsen fick följande samman-

sättning:

Ordf.: Knut Albrechtson.
V. ordf.: Jul. Rohtenberg.

Sckr.: Gösta Lundquist.
V. sekr. : Gunnar Wahlgren.
Kassör: Gustaf Magnusson.
V. kassör: Josef Holsner.
Klubbmästare: Harvid Abrahams-

son.
Intendent: Adolf Forsberg.
Suppleanter: Torsten Mellberg och

Thure Waldenborg.
Förutvarande suppleanten, hr J.

Sehylander, hade avböjt återval.
Till revisorer utsågos (sedan hr E.

Söderbom, förutvarande revisor, av-
sagt sig förnyat uppdrag):

E. Hedén och Gillis Andersson

samt till deras suppleanter:
F. Nylander och E. Larsson.

Sedan dessa huvudpunkter på fö-
redragningslistan voro undanstöka-
de, upptogs frågan om Medlemsbla-

dets vara eller icke vara till behand-
ling. Efter en kort diskussion be-

slöts dock utgiva detsamma även i
är. Under förhoppning, att medlem-
marna visa litet mer a k tivt in-
tresse för ”Göteborgs-Kamraten””
Öch på så sätt underlätta redaktio-
nens strävanden att åstadkomma

GÖTEBORGS-KAMRATEN

ett piggt, roande och för alla njut-
bart klubborgan.

Så skred mantill val av arbetsut-
skott för reservlagen. Till ledamöter
i detta utsågos hrr T. Mellberg, E.
Svanborg, 0. Corneliusson, Adolf
Forsberg och Ragnar Sandberg.

Till föreningens representanter vid
Göteborgs Distrikts Idrottsförbunds
årsmöte valdes hrr K. Albrechtson
och Th. Waldenborg. Ochtill Göte-
borgs Fotbollsförbunds årsmöte hrr

C. Linde, Gösta Lundquist och K.
Törnquist.
Vid utlottning av ständigt leda-

motskap vanns detsamma av hr Gös-
ta Kjellberg.

Som något annat ej stod på dag-
ordningen, skildes medlemmarna se-
dan åt i frid och endräkt.

Kamratsällskapets
årsmöte.

Torsdagen den 18 januari avhöll
idrottssektionen sitt årsmöte, i när-
varo av ett 40-tal idrottsmän.
Sedan års- och revisionsberättel-

serna föredragits och godkänts,
skreds till val av styrelse för år
1923. Och fick densammaföljande
sammansättning:
Ordf.: Thure Waldenborg.
V. ordf.: Erik Söderbom.
Sekr.: Gunnar Wahlgren.
Kassör: Josef Holsner.
Intendent: Joel Rosell.
Suppleant: Gösta Wahlgren.

Till revisorer valdes Arvid Mag-
nusson och Arthur Melander.
Det årligen utlottade ständiga l1e-

damotskapet vanns av hr Gösta

Wahlgren.
Sedan diverse stadge- och andra

föredragningspunkter undanstökats,
diskuterades vårens träning rätt in-
gående.
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Till styrelse för den nybildade
ungdomsavdelningen valdes hrr Th.

Waldenborg, Sven Olsson och Rag-
nar Liljeros. Dessa fingo i uppdrag
att söka åstadkomma en god ochtal-
rik ungdomsavdelning — en uppgift
som säkerligen icke hörtill det lät-
tare slaget. Men vi hoppas de ej
skola förtröttas i sina strävanden
härutinnan.

För förbättrande av sällskapets
rätt tryckta ekonomi framkastades
och diskuterades diverse förslag.
Vilka slutligen överlätos åt styrel-
sen att närmare ventilera.

På framställning av styrelsen ha-
de utlysts en pristävling för åstad-

kommandeav en plakett, avsedd att
utdelas vid sektionens egna poäng-

tävlingar.

Då man så fann, att intet vidare

var att andraga till sektionens bäs-
ta, avslöts mötet i god försoning vid
en kopp kaffe å Allékaféct.

Pekka.

Fotbollsutskottet

har vid sammanträde för någon tid

sedan konstituerat sig sålunda:
Ordf.: T. Mellberg.

Sekr.: E. Svanborg.

Intendent: O. Corneliusson.

Ledamöter utan särskild funktion:
ÅA. Forsberg och R. Sandberg.

Dessa personer komma alltså att

tjänstgöra som arbetsutskott. Själv-

skrivna ledamöter äro dessutom
samtliga reservlagens kaptener.

F. S. har under hand haft sam-

manträden med våra reservlag, för

att med dem diskutera en del spörs-

mål rörande träningen, lagens sam-
mansättning inför den kommande

säsongen m. m. Därvid har även
valts kaptener för resp. lag. Till
detta förtroendeuppdrag harutsetts:

för B-laget Olof Rydberg, för 3:dje
laget Crunnar Gunnarsson, för 4:de
laget Harry Friberg, för 1:sta juni-

orlaget Henry Dahlström och för 2:
dra juniorlaget Gösta Johansson.

IFramtidsutsikterna te sig nu åter

ljusa för våra reservspelare, sedan

frågan om träningsverksamhetens
förläggande till ”Vallen” lyckligt

förts i hamn. Varom mera på annan

plats i detta nummer. Blotta käns-

lan och vetskapen om att vi nu för-
foga Over C ats. där man frittfos en plats, d anfritt och



utan tvång får träna och tävla, bör
ha en kraftigt stimulerande verkan
på våra spelare.

En sak som redan nu bör föras på

tal, är vårt deltagande i ”Göteborg
runt”', fotbollsspelareklassen. Vår

insats i denna tävlan har de två se-
naste åren varit mindre tillfredsstäl-
lande. Och orsakerna? Ja, dels ha

förberedelserra, d. v. s. träningen,
varit ringa (eller ingen alls!), dels
har tävlingen ej omfattats med nå-
gon större entusiasm av spelarna.

I år få vi emellertid löpbanorna
alldeles inpå näsan, inbjudande till
några varvs uppmjukande ”trav”
Vad kunna vi mera begära?! Vi för-
vänta alltså, att Kamraternas fot-

bollsspelare nu komma att visa
”framfötterna””. — — —

Pojkar, som vilja vara med och
vinna fotbollsspelareklassen i ”Göte-

borg runt”, Jubileumsåret 1923, tor-

de därom snarast göra anmälantill
Fotbollssektionens sekr. — — —

Göteborgsminnet.
Under denna rubrik äterfinna vi föl-

jande skaldestycke i ett expl. av ””Ku-

pletter ur Derby-Spex”” (uppfört vid B.

K. Derbys, Linköping, 11:te ärsfäst), som

fallit i våra händer. Som bekant gästade

en kombination av A- och B-lagsspelare

från vår förening i maj månad (förra

året) lärdomsstaden på Östgötaslätten, för

en match mot B. K. Derby (resultat:

'12—0). En mateh som vi togo mera från

den humoristiska sidan. Och det synes

vi ej ha varit ensamma om — av nedan-

stående att döma...

Mel.: ””Amanda satt med en krans

i häret?”.

En dag i somras på stan vi vandra
till idrottsplanen som alla andra
för Göteborg va ju på turné
och möta skulle de B. EK.D.

Det var ett prat och ett skriv om laget
och aldrig lär de? ha blivit slaget;
:dom blott uppvisningar brukar ge.
Nu möta skulle de B. K. D.

Vi trodde folket rent av fått snurren,
de prata vilt om båd” Hjelm och Murren,
men dessa herrar va inte Ne
och tur var det för vårt B. K. D.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Och domarn bläste och gav signalen,
jag tror publiken-höll på bli galen.
De skrek och hojtade, vi får se
hur det i da? går för B. K. D.

De knappast spelat i fem minuter
förrn göteborgarn går ner och skjuter
ett vackert skott med en fermité
och mål det bliver hos B. K. D.

Och Derbys grabbar bli huvudyra
för ännu nätar dom gånger fyra.
Det luktar osmak, o, herre ge!
En katastrof för vårt B. K. D.

När pipan ljuder för halva tiden,
och fem mot roll står den heta striden,
men nästa halvtid då får vi se
det bättre går för vårt B. K. D.

När alla spelarna sig fått vila
och åter syntes på planenila
det blev uppvisning och blott succé
och målen hagla hos B. K. D.

Manstilla sitta nu knappast kunde
för snart noterades sjätte, sjunde
och folket yttra? (vi stod breve”):
”Det gär åt fanders med B. K. D.””

Med korta passningar, o, så flotta
de bakom Zander nu satt en åtta.
Och folk blev ilskna och skreko te:
””Ligg i för tusan, värt B. K. D.!””

Det gick åt fanders med fotbollsäran,
mål nio, tio till all förfäran.
Var snäll och sluta, om vi fär be,
att göra mål på vårt B. K. D.

Vi tror vi tystnar mitt uti sången,
för mål det blev nu för elfte gången.
Och folket skratta och gjorde spe
åt Linköping och vårt B. K. D.

Mcn Göteborg dom sig ej gencra”
nu duss'net jämt de ju leverera,
men sådant får inte mera ske
så sant vi kallas för B. K. D.

Da capo-vers.
Vi alla sorgerna här få glömma
och segerbägaren ska vi tömma,
och önska framgång och mer där/te”
för hela Linköpings B. K. D.

 - —
SNÖST- KARAMEI/pyOCH
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SVALGET

 

Ende tillverkare

AXEL FORSBERG,GÖTEBORG :
Fabriken grundad 1876.    
 

Årsavgifterna
 

 

kunna inbetalas till kassören,

hr G. Magnusson, eller v. kas-

sören, hr J. Holsner, vilka träf-

fas i Exercishuset tisdagar och

fredagar kl. 7—8 e, m. Inbe-

talningar kunna även ske å

Expeditionen, Ö. Hamngat. 24,

vardagar mellan 9—2 och 4—06.

Arbetslösa aktiva medlem-

mar erhålla fria årskort, om

anmälan göres å föreningens

expedition.

Medlemmarna uppmanas

att insända bidrag till

Medlemsbladet.

 

fröer alla slag.

Trädgårdsredskap.

 

KÖKSVÄXT OCH BLOMSTERFRÖER

Gräsfröer. Gräsfröblandningar till Trädgårdsmattor. Fågel-

Blomsterlökar för vår- och höstplantering.

Gödningsämnen för såväl krukväxter
Kataloger gratis o. franko.

böleborgs Fröbandel, SödraLarmgatan 4 (intill Hyrverket) Göteborg

som frilandskulturer.

Teiefoner 5932, 109

  

utan tvång får träna och tävla, bör
ha en kraftigt stimulerande verkan
på våra spelare.

En sak som redan nu bör föras på

tal, är vårt deltagande i ”Göteborg
runt”', fotbollsspelareklassen. Vår

insats i denna tävlan har de två se-
naste åren varit mindre tillfredsstäl-
lande. Och orsakerna? Ja, dels ha

förberedelserra, d. v. s. träningen,
varit ringa (eller ingen alls!), dels
har tävlingen ej omfattats med nå-
gon större entusiasm av spelarna.

I år få vi emellertid löpbanorna
alldeles inpå näsan, inbjudande till
några varvs uppmjukande ”trav”
Vad kunna vi mera begära?! Vi för-
vänta alltså, att Kamraternas fot-

bollsspelare nu komma att visa
”framfötterna””. — — —

Pojkar, som vilja vara med och
vinna fotbollsspelareklassen i ”Göte-

borg runt”, Jubileumsåret 1923, tor-

de därom snarast göra anmälantill
Fotbollssektionens sekr. — — —

Göteborgsminnet.
Under denna rubrik äterfinna vi föl-

jande skaldestycke i ett expl. av ””Ku-

pletter ur Derby-Spex”” (uppfört vid B.

K. Derbys, Linköping, 11:te ärsfäst), som

fallit i våra händer. Som bekant gästade

en kombination av A- och B-lagsspelare

från vår förening i maj månad (förra

året) lärdomsstaden på Östgötaslätten, för

en match mot B. K. Derby (resultat:

'12—0). En mateh som vi togo mera från

den humoristiska sidan. Och det synes

vi ej ha varit ensamma om — av nedan-

stående att döma...

Mel.: ””Amanda satt med en krans

i häret?”.

En dag i somras på stan vi vandra
till idrottsplanen som alla andra
för Göteborg va ju på turné
och möta skulle de B. EK.D.

Det var ett prat och ett skriv om laget
och aldrig lär de? ha blivit slaget;
:dom blott uppvisningar brukar ge.
Nu möta skulle de B. K. D.

Vi trodde folket rent av fått snurren,
de prata vilt om båd” Hjelm och Murren,
men dessa herrar va inte Ne
och tur var det för vårt B. K. D.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Och domarn bläste och gav signalen,
jag tror publiken-höll på bli galen.
De skrek och hojtade, vi får se
hur det i da? går för B. K. D.

De knappast spelat i fem minuter
förrn göteborgarn går ner och skjuter
ett vackert skott med en fermité
och mål det bliver hos B. K. D.

Och Derbys grabbar bli huvudyra
för ännu nätar dom gånger fyra.
Det luktar osmak, o, herre ge!
En katastrof för vårt B. K. D.

När pipan ljuder för halva tiden,
och fem mot roll står den heta striden,
men nästa halvtid då får vi se
det bättre går för vårt B. K. D.

När alla spelarna sig fått vila
och åter syntes på planenila
det blev uppvisning och blott succé
och målen hagla hos B. K. D.

Manstilla sitta nu knappast kunde
för snart noterades sjätte, sjunde
och folket yttra? (vi stod breve”):
”Det gär åt fanders med B. K. D.””

Med korta passningar, o, så flotta
de bakom Zander nu satt en åtta.
Och folk blev ilskna och skreko te:
””Ligg i för tusan, värt B. K. D.!””

Det gick åt fanders med fotbollsäran,
mål nio, tio till all förfäran.
Var snäll och sluta, om vi fär be,
att göra mål på vårt B. K. D.

Vi tror vi tystnar mitt uti sången,
för mål det blev nu för elfte gången.
Och folket skratta och gjorde spe
åt Linköping och vårt B. K. D.

Mcn Göteborg dom sig ej gencra”
nu duss'net jämt de ju leverera,
men sådant får inte mera ske
så sant vi kallas för B. K. D.

Da capo-vers.
Vi alla sorgerna här få glömma
och segerbägaren ska vi tömma,
och önska framgång och mer där/te”
för hela Linköpings B. K. D.
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kunna inbetalas till kassören,

hr G. Magnusson, eller v. kas-

sören, hr J. Holsner, vilka träf-

fas i Exercishuset tisdagar och

fredagar kl. 7—8 e, m. Inbe-

talningar kunna även ske å

Expeditionen, Ö. Hamngat. 24,

vardagar mellan 9—2 och 4—06.

Arbetslösa aktiva medlem-

mar erhålla fria årskort, om

anmälan göres å föreningens

expedition.

Medlemmarna uppmanas

att insända bidrag till

Medlemsbladet.

 

fröer alla slag.

Trädgårdsredskap.

 

KÖKSVÄXT OCH BLOMSTERFRÖER
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utan tvång får träna och tävla, bör
ha en kraftigt stimulerande verkan
på våra spelare.

En sak som redan nu bör föras på

tal, är vårt deltagande i ”Göteborg
runt”', fotbollsspelareklassen. Vår

insats i denna tävlan har de två se-
naste åren varit mindre tillfredsstäl-
lande. Och orsakerna? Ja, dels ha

förberedelserra, d. v. s. träningen,
varit ringa (eller ingen alls!), dels
har tävlingen ej omfattats med nå-
gon större entusiasm av spelarna.

I år få vi emellertid löpbanorna
alldeles inpå näsan, inbjudande till
några varvs uppmjukande ”trav”
Vad kunna vi mera begära?! Vi för-
vänta alltså, att Kamraternas fot-

bollsspelare nu komma att visa
”framfötterna””. — — —

Pojkar, som vilja vara med och
vinna fotbollsspelareklassen i ”Göte-

borg runt”, Jubileumsåret 1923, tor-

de därom snarast göra anmälantill
Fotbollssektionens sekr. — — —

Göteborgsminnet.
Under denna rubrik äterfinna vi föl-

jande skaldestycke i ett expl. av ””Ku-

pletter ur Derby-Spex”” (uppfört vid B.

K. Derbys, Linköping, 11:te ärsfäst), som

fallit i våra händer. Som bekant gästade

en kombination av A- och B-lagsspelare

från vår förening i maj månad (förra

året) lärdomsstaden på Östgötaslätten, för

en match mot B. K. Derby (resultat:

'12—0). En mateh som vi togo mera från

den humoristiska sidan. Och det synes

vi ej ha varit ensamma om — av nedan-

stående att döma...

Mel.: ””Amanda satt med en krans

i häret?”.

En dag i somras på stan vi vandra
till idrottsplanen som alla andra
för Göteborg va ju på turné
och möta skulle de B. EK.D.

Det var ett prat och ett skriv om laget
och aldrig lär de? ha blivit slaget;
:dom blott uppvisningar brukar ge.
Nu möta skulle de B. K. D.

Vi trodde folket rent av fått snurren,
de prata vilt om båd” Hjelm och Murren,
men dessa herrar va inte Ne
och tur var det för vårt B. K. D.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Och domarn bläste och gav signalen,
jag tror publiken-höll på bli galen.
De skrek och hojtade, vi får se
hur det i da? går för B. K. D.

De knappast spelat i fem minuter
förrn göteborgarn går ner och skjuter
ett vackert skott med en fermité
och mål det bliver hos B. K. D.

Och Derbys grabbar bli huvudyra
för ännu nätar dom gånger fyra.
Det luktar osmak, o, herre ge!
En katastrof för vårt B. K. D.

När pipan ljuder för halva tiden,
och fem mot roll står den heta striden,
men nästa halvtid då får vi se
det bättre går för vårt B. K. D.

När alla spelarna sig fått vila
och åter syntes på planenila
det blev uppvisning och blott succé
och målen hagla hos B. K. D.

Manstilla sitta nu knappast kunde
för snart noterades sjätte, sjunde
och folket yttra? (vi stod breve”):
”Det gär åt fanders med B. K. D.””

Med korta passningar, o, så flotta
de bakom Zander nu satt en åtta.
Och folk blev ilskna och skreko te:
””Ligg i för tusan, värt B. K. D.!””

Det gick åt fanders med fotbollsäran,
mål nio, tio till all förfäran.
Var snäll och sluta, om vi fär be,
att göra mål på vårt B. K. D.

Vi tror vi tystnar mitt uti sången,
för mål det blev nu för elfte gången.
Och folket skratta och gjorde spe
åt Linköping och vårt B. K. D.

Mcn Göteborg dom sig ej gencra”
nu duss'net jämt de ju leverera,
men sådant får inte mera ske
så sant vi kallas för B. K. D.

Da capo-vers.
Vi alla sorgerna här få glömma
och segerbägaren ska vi tömma,
och önska framgång och mer där/te”
för hela Linköpings B. K. D.
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kunna inbetalas till kassören,

hr G. Magnusson, eller v. kas-

sören, hr J. Holsner, vilka träf-

fas i Exercishuset tisdagar och

fredagar kl. 7—8 e, m. Inbe-

talningar kunna även ske å

Expeditionen, Ö. Hamngat. 24,

vardagar mellan 9—2 och 4—06.

Arbetslösa aktiva medlem-

mar erhålla fria årskort, om

anmälan göres å föreningens

expedition.

Medlemmarna uppmanas

att insända bidrag till

Medlemsbladet.

 

fröer alla slag.

Trädgårdsredskap.

 

KÖKSVÄXT OCH BLOMSTERFRÖER

Gräsfröer. Gräsfröblandningar till Trädgårdsmattor. Fågel-
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utan tvång får träna och tävla, bör
ha en kraftigt stimulerande verkan
på våra spelare.

En sak som redan nu bör föras på

tal, är vårt deltagande i ”Göteborg
runt”', fotbollsspelareklassen. Vår

insats i denna tävlan har de två se-
naste åren varit mindre tillfredsstäl-
lande. Och orsakerna? Ja, dels ha

förberedelserra, d. v. s. träningen,
varit ringa (eller ingen alls!), dels
har tävlingen ej omfattats med nå-
gon större entusiasm av spelarna.

I år få vi emellertid löpbanorna
alldeles inpå näsan, inbjudande till
några varvs uppmjukande ”trav”
Vad kunna vi mera begära?! Vi för-
vänta alltså, att Kamraternas fot-

bollsspelare nu komma att visa
”framfötterna””. — — —

Pojkar, som vilja vara med och
vinna fotbollsspelareklassen i ”Göte-

borg runt”, Jubileumsåret 1923, tor-

de därom snarast göra anmälantill
Fotbollssektionens sekr. — — —

Göteborgsminnet.
Under denna rubrik äterfinna vi föl-

jande skaldestycke i ett expl. av ””Ku-

pletter ur Derby-Spex”” (uppfört vid B.

K. Derbys, Linköping, 11:te ärsfäst), som

fallit i våra händer. Som bekant gästade

en kombination av A- och B-lagsspelare

från vår förening i maj månad (förra

året) lärdomsstaden på Östgötaslätten, för

en match mot B. K. Derby (resultat:

'12—0). En mateh som vi togo mera från

den humoristiska sidan. Och det synes

vi ej ha varit ensamma om — av nedan-

stående att döma...

Mel.: ””Amanda satt med en krans

i häret?”.

En dag i somras på stan vi vandra
till idrottsplanen som alla andra
för Göteborg va ju på turné
och möta skulle de B. EK.D.

Det var ett prat och ett skriv om laget
och aldrig lär de? ha blivit slaget;
:dom blott uppvisningar brukar ge.
Nu möta skulle de B. K. D.

Vi trodde folket rent av fått snurren,
de prata vilt om båd” Hjelm och Murren,
men dessa herrar va inte Ne
och tur var det för vårt B. K. D.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Och domarn bläste och gav signalen,
jag tror publiken-höll på bli galen.
De skrek och hojtade, vi får se
hur det i da? går för B. K. D.

De knappast spelat i fem minuter
förrn göteborgarn går ner och skjuter
ett vackert skott med en fermité
och mål det bliver hos B. K. D.

Och Derbys grabbar bli huvudyra
för ännu nätar dom gånger fyra.
Det luktar osmak, o, herre ge!
En katastrof för vårt B. K. D.

När pipan ljuder för halva tiden,
och fem mot roll står den heta striden,
men nästa halvtid då får vi se
det bättre går för vårt B. K. D.

När alla spelarna sig fått vila
och åter syntes på planenila
det blev uppvisning och blott succé
och målen hagla hos B. K. D.

Manstilla sitta nu knappast kunde
för snart noterades sjätte, sjunde
och folket yttra? (vi stod breve”):
”Det gär åt fanders med B. K. D.””

Med korta passningar, o, så flotta
de bakom Zander nu satt en åtta.
Och folk blev ilskna och skreko te:
””Ligg i för tusan, värt B. K. D.!””

Det gick åt fanders med fotbollsäran,
mål nio, tio till all förfäran.
Var snäll och sluta, om vi fär be,
att göra mål på vårt B. K. D.

Vi tror vi tystnar mitt uti sången,
för mål det blev nu för elfte gången.
Och folket skratta och gjorde spe
åt Linköping och vårt B. K. D.

Mcn Göteborg dom sig ej gencra”
nu duss'net jämt de ju leverera,
men sådant får inte mera ske
så sant vi kallas för B. K. D.

Da capo-vers.
Vi alla sorgerna här få glömma
och segerbägaren ska vi tömma,
och önska framgång och mer där/te”
för hela Linköpings B. K. D.

 - —
SNÖST- KARAMEI/pyOCH

PASTILLEN -

 

 Desinficerar
NÄSAN

Desinficerar &
SVALGET

 

Ende tillverkare

AXEL FORSBERG,GÖTEBORG :
Fabriken grundad 1876.    
 

Årsavgifterna
 

 

kunna inbetalas till kassören,

hr G. Magnusson, eller v. kas-

sören, hr J. Holsner, vilka träf-

fas i Exercishuset tisdagar och

fredagar kl. 7—8 e, m. Inbe-

talningar kunna även ske å

Expeditionen, Ö. Hamngat. 24,

vardagar mellan 9—2 och 4—06.
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expedition.

Medlemmarna uppmanas

att insända bidrag till

Medlemsbladet.

 

fröer alla slag.
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utan tvång får träna och tävla, bör
ha en kraftigt stimulerande verkan
på våra spelare.

En sak som redan nu bör föras på

tal, är vårt deltagande i ”Göteborg
runt”', fotbollsspelareklassen. Vår

insats i denna tävlan har de två se-
naste åren varit mindre tillfredsstäl-
lande. Och orsakerna? Ja, dels ha

förberedelserra, d. v. s. träningen,
varit ringa (eller ingen alls!), dels
har tävlingen ej omfattats med nå-
gon större entusiasm av spelarna.

I år få vi emellertid löpbanorna
alldeles inpå näsan, inbjudande till
några varvs uppmjukande ”trav”
Vad kunna vi mera begära?! Vi för-
vänta alltså, att Kamraternas fot-

bollsspelare nu komma att visa
”framfötterna””. — — —

Pojkar, som vilja vara med och
vinna fotbollsspelareklassen i ”Göte-

borg runt”, Jubileumsåret 1923, tor-

de därom snarast göra anmälantill
Fotbollssektionens sekr. — — —

Göteborgsminnet.
Under denna rubrik äterfinna vi föl-

jande skaldestycke i ett expl. av ””Ku-

pletter ur Derby-Spex”” (uppfört vid B.

K. Derbys, Linköping, 11:te ärsfäst), som

fallit i våra händer. Som bekant gästade

en kombination av A- och B-lagsspelare

från vår förening i maj månad (förra

året) lärdomsstaden på Östgötaslätten, för

en match mot B. K. Derby (resultat:

'12—0). En mateh som vi togo mera från

den humoristiska sidan. Och det synes

vi ej ha varit ensamma om — av nedan-

stående att döma...

Mel.: ””Amanda satt med en krans

i häret?”.

En dag i somras på stan vi vandra
till idrottsplanen som alla andra
för Göteborg va ju på turné
och möta skulle de B. EK.D.

Det var ett prat och ett skriv om laget
och aldrig lär de? ha blivit slaget;
:dom blott uppvisningar brukar ge.
Nu möta skulle de B. K. D.

Vi trodde folket rent av fått snurren,
de prata vilt om båd” Hjelm och Murren,
men dessa herrar va inte Ne
och tur var det för vårt B. K. D.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Och domarn bläste och gav signalen,
jag tror publiken-höll på bli galen.
De skrek och hojtade, vi får se
hur det i da? går för B. K. D.
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Sverigespelens

reklammärken.

Med dagens nummer av vårt med-
lemsblad följer en karta reklämmär-
ken för Sveriges Idrottsspel 1923 i
Göteborg.

Vi uppmana alla medlemmar att

använda desammavid sin korrespon-
dens!
Om det verkligen skulle finnas nå-

gon, som inte skriver brev, som inte
skriver ens det allra minsta lilla kär-
leksbrev eller kravbrev eller vykort
— så får han (eller hon!) vara vän-

lig överlämna reklammärkena till
vågon firma, något kontor, någon

handlande eller någon person, som
har idrottsintresse nog att begagna
märkena vid sin korrespondens till
propaganda för idrotten.
SomNi förstår är det auvudsaken

att reklammärkena komma ut i all-
männa marknaden. ifemma i byrå-
lådan, i kontorspulpeten eller i små-
barnens leksakskorg äro de icke till
glädje varken för Ereller Edra med-
människor. Göm gärna själv ett till
minne av Spelen, men se till att de
övriga sättas på brev! Detia bör Ni
kunna göra med så mycket större

glädje, som reklammärket är något
av det vackraste och stilfullaste som
i den vägen blivit utsläppt — enligt
vad kännare påstå.

Medlemmarna

torde observera,

numret till föreningens expedi-

tion, Östra Hamngatan 24, nu-

mera är 2986.

att telefon-= '

GÖTEBORGS-KAMRATEN

T

Torvald Larsson.

 

Ånyo har döden lagt sin hand på
en av våra medlemmar. Torvald

Larsson, en av Kamraternas yngre
fotbollsspelare (han varvid sin bort-
gång endast 24 år), har nämligen för
kort tid sedan skattat åt förgängel-
sen. Dödsorsaken var dubbelsidig

lunginflammation. En sjukdom som
han förut genomgått tre gånger.
Redan under skolpojksåren fatta-

"de Larsson intresse för fotbollsspe-
let, som han också tidigt kom att del-
taga uti. Är 1916 var han sålunda
med och bildade Holmens Fotbolls-
förening. Varifrån han år 1920 över-
gick till vår förening, där han de
första åren deltog i 3:dje laget som
vänsterhalvback. Larsson var emel-

lertid en spelare, som genom sin sto-
ra energi och arbetslust och livliga
temperament kom att anlitas även
på andra platseri laget.
Förra året tillhörde Larsson B-la-

get. Sista gången han representera-
de föreningen, var vid B-lagets
match i Balders Hage den 26 nov. i
fjol. Knappt en månad därefter ha-
de han lämnat detta jordiska. Så
litet veta vi om vårt öde.
För undertecknad, vilken känt Tor-

vald Larsson sedan hans tidigaste
barndomsår, skall han alltid fram-
stå som den gode och vänfaste kam-
raten. En uppfattning som jag vet
delas av alla hans vänner, såväl in-
om som utom föreningen. Frid över
hans minne! O. R.

Träning och kondition.
Vi påbörja här publicerandet av en ny

artikelserie av vår fotbollstränare, hr A.

Brödy, berörande (såsom rubriken angi-

ver) konditionsträningen. Betydelsen av

en rationell sådan, har nog rätt mycket

underskattats, varför våra fotbollsspelare

helt visst ha åtskilligt att lära av artik-

larna.

För varje fotbollsspelare, som har
regelbundna matcher att utkämpa,
är en rationell träning absolut ound-
gänglig. Endast om hans kropp blivit

 

 
 

Vårens
nyheter inkomma dagligen.

Skopalatset
13 Korsgatan 13.  

systematiskt skolad, kan en spelare
stå ut med matchernas alla ansträng-
ningar — utan skada för hälsan.

Visserligen äro vissa tekniska och
taktiska övningar förbundna med en
ofta påkostande löpträning, varige-
nom uthålligheten väsentligt upp-
övas. Men det vore ett stort fel att
tro, att kroppen endast på detta sätt
skulle bli tillräckligt tränad.

Fotbollsspelet ställer på sina utö-
vare fordringar, som äro i hög grad
främmande för ”vanligt folk”:

1:o tages vissa muskler intensivt
i anspråk vid det ständiga löpandet
upp och ned över planen; 2:0 sättes
ofta en del muskler i funktion, vilka
ej på långt när anlitas så mycket
vid t. ex. gymnastik, fri idrott eller
simning; 3:o användas somliga vik-
tiga muskelpartier icke alls — åt-
minstone ej direkt.
Konditiorsträningen skall därför

framför allt ske med tanke på, vad
som sammanfattats i de tre ovan-
nämnda punkterna. Man måste allt-
så uppöva för det första löpmuskler-
na, för det andra de muskelpartier,
som äro särskilt i bruk just vid fot-
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Med dagens nummer av vårt med-
lemsblad följer en karta reklämmär-
ken för Sveriges Idrottsspel 1923 i
Göteborg.

Vi uppmana alla medlemmar att

använda desammavid sin korrespon-
dens!
Om det verkligen skulle finnas nå-

gon, som inte skriver brev, som inte
skriver ens det allra minsta lilla kär-
leksbrev eller kravbrev eller vykort
— så får han (eller hon!) vara vän-

lig överlämna reklammärkena till
vågon firma, något kontor, någon

handlande eller någon person, som
har idrottsintresse nog att begagna
märkena vid sin korrespondens till
propaganda för idrotten.
SomNi förstår är det auvudsaken

att reklammärkena komma ut i all-
männa marknaden. ifemma i byrå-
lådan, i kontorspulpeten eller i små-
barnens leksakskorg äro de icke till
glädje varken för Ereller Edra med-
människor. Göm gärna själv ett till
minne av Spelen, men se till att de
övriga sättas på brev! Detia bör Ni
kunna göra med så mycket större

glädje, som reklammärket är något
av det vackraste och stilfullaste som
i den vägen blivit utsläppt — enligt
vad kännare påstå.

Medlemmarna

torde observera,

numret till föreningens expedi-

tion, Östra Hamngatan 24, nu-

mera är 2986.

att telefon-= '

GÖTEBORGS-KAMRATEN

T

Torvald Larsson.

 

Ånyo har döden lagt sin hand på
en av våra medlemmar. Torvald

Larsson, en av Kamraternas yngre
fotbollsspelare (han varvid sin bort-
gång endast 24 år), har nämligen för
kort tid sedan skattat åt förgängel-
sen. Dödsorsaken var dubbelsidig

lunginflammation. En sjukdom som
han förut genomgått tre gånger.
Redan under skolpojksåren fatta-

"de Larsson intresse för fotbollsspe-
let, som han också tidigt kom att del-
taga uti. Är 1916 var han sålunda
med och bildade Holmens Fotbolls-
förening. Varifrån han år 1920 över-
gick till vår förening, där han de
första åren deltog i 3:dje laget som
vänsterhalvback. Larsson var emel-

lertid en spelare, som genom sin sto-
ra energi och arbetslust och livliga
temperament kom att anlitas även
på andra platseri laget.
Förra året tillhörde Larsson B-la-

get. Sista gången han representera-
de föreningen, var vid B-lagets
match i Balders Hage den 26 nov. i
fjol. Knappt en månad därefter ha-
de han lämnat detta jordiska. Så
litet veta vi om vårt öde.
För undertecknad, vilken känt Tor-

vald Larsson sedan hans tidigaste
barndomsår, skall han alltid fram-
stå som den gode och vänfaste kam-
raten. En uppfattning som jag vet
delas av alla hans vänner, såväl in-
om som utom föreningen. Frid över
hans minne! O. R.

Träning och kondition.
Vi påbörja här publicerandet av en ny

artikelserie av vår fotbollstränare, hr A.

Brödy, berörande (såsom rubriken angi-

ver) konditionsträningen. Betydelsen av

en rationell sådan, har nog rätt mycket

underskattats, varför våra fotbollsspelare

helt visst ha åtskilligt att lära av artik-

larna.

För varje fotbollsspelare, som har
regelbundna matcher att utkämpa,
är en rationell träning absolut ound-
gänglig. Endast om hans kropp blivit
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bollsspel, och för det tredje får man

akta sig glömma bort träningen av
de muskelgrupper (å överkroppen).
vilka endast föga användas för fot-

bollsspel. Dessa tre uppgifter omfat-
tar konditionsträningen i huvudsak.

Träningen har emellertid även an-
dra uppgifter, som jag strax skall
förklara. Fotboll hör till de mest
ansträngande slagen av sport — då

det spelas riktigt. En match uttröt-
tar grundligt kroppen. Därför kan
man vid systematisk träning icke
hängiva sig även åt annan slags
idrott. Särskilt unga spelare måste
tänka på, att det icke är likgiltigt,
cm hjärta och muskler alltför ofta
få arbeta ”för högtryck”. Följder-
na av Ööveransträngning visa sig
först försent — vid 30-årsåldern — i
form av hjärtfel. En förnuftig trä-
ning lägger emellertid an på att i
vissa fall verka kraftbespea-
rande. Manfår lära sig hushålla
med hjärtat och musklerna.

En ändamålsenlig träning skall
slutligen ha ett mål för ögonen. Det
gäller icke blott att ha kroppen i vi-
gör så där i allmänhet, utan man
skall kunna förstå att bringa den i
högsta formtill en bestämd tidpunkt
— en konst, somredan de gamla gre-
kerna voro mästare i. Att hålla
kroppen i en ständig toppform vore
likväl omöjligt — och säkerligen
också skadligt för hälsan.

Fotboll är en löpsport. Där-

för gäller det även vid träningen att
löpa. Löpningen under fotbollsspel
skiljer sig dock avsevärt från den
löpning som förekommeri allmän
idrott. Här återfinnes icke varken
100-meterslöparens fjäderlätta, spän-
stiga rusning eller uthållighetslöpa-
rens jämna trav. Det är i stället en

hel del efter varandra följande, oli-
ka rörelser: startande, hastigt av-
stannande, ”side stepping”', hopp o.
s. v. Genomalla dessa rörelser bli
löpmusklerna använda på ett helt
annat sätt än vid ”vanlig”” löpning.
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Och en del muskler komma att anli-
tas, vilka ej tillnärmelsevis ansträn-
gas så vid utövandet av annan sport.
De flesta muskler bestå av två

slags fibrer. Dels av sådana, som
långsamt sammandragas eller sträc-
kas och vilka utveckla stor kraft,

dels av dylika, som hopdragas eller
utvecklas mycket snabbt, men besit-
ta ringa kraft och fort tröttas. =E-
huru vi t. ex. vid gång eller hopp
bruka samma slags muskler, arbeta i
dessa olika delar — allteftersom vi
oå eller hoppa.
Vid fotbollsspel anlitas i särskilt

hög grad just de muskeldelar, som
äro inställda på snabbhet.

A. Brödy.

TRÄNING

EXERCISHUSET
tisdagar och fredagar

kl. 5—9 e. m.

== =Där träffas vi!

 

I. F. Kamraternas

styrelse 1923:

Ordförande: Knut Albrechtson, tel.
15780. bostad Kommendörsgatan
11, tel. 42016.

V. ordförande: Jul. Rohtenberg, bo-

stad Södra Vägen 26. tel. 16018,

Sekreterare: Gösta Lundquist, bo-
stad Östra Flamngatan 24, tel.
2986.

V. sekr.: Gunnar Wahlgren, bostad
Drottninggatan 58, tel. 668

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad
Husargatan 23, tel. 13067.

V. kassör: Josef Holsner,
Änggårdsgatan2, tel. 9104.

Intendent: Adolf Forsberg, bostad
Risåsgatan 20.

Klubbmästare: Harvid Abrahams
son, bostad Trädgårdsgatan 3, tel
12573.

Suppleanter: Torsten Mellberg, bo-
stad Värmlandsgatan 28.
Thure Waldenborg, bostad 3:dje
Långgatan 6, tel. 43139.

bostad

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, tel. 2986.
Slottsskogsvallen, tel. 16211.

Kamratsällskapets styrelse 1928:

Ordf.: Th. Waldenborg.
V. ordf.: E. Söderbom.
Sekr.: (Crunnar Wahlgren.
Kassör: J. Holsner.
Intendent: J. Rosell. .
Suppleant: Gösta Wahlgren.

Reservlagens Arbetsutskott 1923:

Ordf.: T. Mellberg.
BSekr.: E. Svanborg.
Intendent: O. Corneliusson.
Ledamöter utan särskild funktion:

A. Forsberg och R. Sandberzg.

 

 

 
 

Haga Nygatan 27. — Telefon 12397.

Försäljer:
ELEKTR. STRYKJÄRN
KOKAPPARATER
LAMPOR
RINGKLOCKOR
ELEMENT
HAND- & FICKLAMPOR
BATTERIER
samt all slags materiel.

Utför:

REPARATIONER av alla slag  
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bollsspel, och för det tredje får man

akta sig glömma bort träningen av
de muskelgrupper (å överkroppen).
vilka endast föga användas för fot-

bollsspel. Dessa tre uppgifter omfat-
tar konditionsträningen i huvudsak.

Träningen har emellertid även an-
dra uppgifter, som jag strax skall
förklara. Fotboll hör till de mest
ansträngande slagen av sport — då

det spelas riktigt. En match uttröt-
tar grundligt kroppen. Därför kan
man vid systematisk träning icke
hängiva sig även åt annan slags
idrott. Särskilt unga spelare måste
tänka på, att det icke är likgiltigt,
cm hjärta och muskler alltför ofta
få arbeta ”för högtryck”. Följder-
na av Ööveransträngning visa sig
först försent — vid 30-årsåldern — i
form av hjärtfel. En förnuftig trä-
ning lägger emellertid an på att i
vissa fall verka kraftbespea-
rande. Manfår lära sig hushålla
med hjärtat och musklerna.

En ändamålsenlig träning skall
slutligen ha ett mål för ögonen. Det
gäller icke blott att ha kroppen i vi-
gör så där i allmänhet, utan man
skall kunna förstå att bringa den i
högsta formtill en bestämd tidpunkt
— en konst, somredan de gamla gre-
kerna voro mästare i. Att hålla
kroppen i en ständig toppform vore
likväl omöjligt — och säkerligen
också skadligt för hälsan.

Fotboll är en löpsport. Där-

för gäller det även vid träningen att
löpa. Löpningen under fotbollsspel
skiljer sig dock avsevärt från den
löpning som förekommeri allmän
idrott. Här återfinnes icke varken
100-meterslöparens fjäderlätta, spän-
stiga rusning eller uthållighetslöpa-
rens jämna trav. Det är i stället en

hel del efter varandra följande, oli-
ka rörelser: startande, hastigt av-
stannande, ”side stepping”', hopp o.
s. v. Genomalla dessa rörelser bli
löpmusklerna använda på ett helt
annat sätt än vid ”vanlig”” löpning.
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Och en del muskler komma att anli-
tas, vilka ej tillnärmelsevis ansträn-
gas så vid utövandet av annan sport.
De flesta muskler bestå av två

slags fibrer. Dels av sådana, som
långsamt sammandragas eller sträc-
kas och vilka utveckla stor kraft,

dels av dylika, som hopdragas eller
utvecklas mycket snabbt, men besit-
ta ringa kraft och fort tröttas. =E-
huru vi t. ex. vid gång eller hopp
bruka samma slags muskler, arbeta i
dessa olika delar — allteftersom vi
oå eller hoppa.
Vid fotbollsspel anlitas i särskilt

hög grad just de muskeldelar, som
äro inställda på snabbhet.

A. Brödy.
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BATTERIER
samt all slags materiel.

Utför:

REPARATIONER av alla slag  
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I böteborgs-Alliansen
(de tre ”stora”” klubbarnas samman-

slutning) representeras Kamraterna
av Carl Linde (ordf.), Gösta Lund-

quist (sekr.) och Gustaf Magnusson
(kassör).
Rörande programmet för den kom-

mande säsongen, kan redan nu med-

delas, att mateher uppgjorts med D.
F. C.. Prag, vilken klubb som bekant
förra året gästade Göteborg och en
del av den svenska landsorten. Så-
som lämpliga speldagar ha av ”Alli-
ansen ”” föreslagits 25, 27 och 30 maj,
då tjeckerna (förlåt tyskarna . .)
skulle möta resp. klubbar.
D. F. C. har sedan sin Sverige-vis-

telse gått framåt storartat, och torde
i detta nu tävla med Sparta och Sla-
via, de båda tjeckiska mästerskaps-
klubbarna, om titeln ”Kontinent-

mästare”. I synnerhet tysk-tjecker-
nas forwardsspel beskrives av fram-

stående experter såsom tiptop. Där
få våra tydligen en svår nöt att
knäcka.
Dessutomfinnes utsikt få hit Arse-

nal igen! In underrättelse, som sä-
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GÖTEBORGS-KAMRATEN

kerligen skall hälsas med allmäntill-
fredsställelse. Få om ens något
främmande fotbollslag har så spelat
sig in i den göteborgska fotbollspu-
blikens hjärtan. Deras sympatiska
uppträdande, kultiverade, idealiska
och alltigenomjusta fotbollsspel för-
enas till ett intryck av sällsynt hel-
hetsverkan. Vi hoppas få hälsa de
rödtröjade Londonpojkarna välkom-
na åter!

Personalia.
Födelsedagar:

Ernst Hedén 31 år den 6 Febr.
Gillis Andersson 28 » » 20 >»

Henry Ahlmén 27 » » 22 >

Karl Andersson (Andrea) 27 » » 23 >»

Elam Johansson 31 » » 23 »

Joel Rosell 25 » » 4 Mars

Frans Broberg 36 » » 18 >»
Axel Pettersson(Tedden) 27 » » 25 »

Värva

nya medlemmar

tull

HKamralerna:!

”TND00DA0ADE0bb0RONDD ADRA ADAABANAANNA DDNAADRNA ERAREESA DAR AREAARDRNANDEAANDERRESNRRONEARESAARDRDAEDSAANDDDSAARSARARDEARABDAABNDAAEDSAAEUSUR BE NAAADNAEERNRENNAAUNREAENARNNRAEUAEADEAEDDNAEBDEA ADR ABDURADNNAARDAAEDSA REDAS ANNA HDDSADNRAA DRA bDRACUNRANDNARbRRRNNNANÖT

Idrottsintresserad ungdom, ohoj!
När Din far eller bror som får

detta medlemsblad, låter Dig läsa
detsamma, och därigenom ger Dig
en liten inblick i föreningens trevli-
ga, idrottsliga arrangemang, då skall
Du säga till Din far eller bror: ”Nu
skall Du låta mig få komma med i
Kamraternas idrottstrupp ” — — —
Det har nämligen nu bildats en

ungdom s-avdelning, där alla
ynglingar över 15 å 16 år kunna vin-

na inträde, För att göra sina första

lärospån påidrottsmannabanan. Här
lägges grundentill idrottsmannens

karriär. — En vacker dag skall Du
kanske finna Dig själv bland de bäs-
ta. Med litet energi och förståndig
träning, är det en relativt lätt sak
att bli en god idrottsman.

Alltså, Du kommer endast nertill

Exercishuset en tisdags- eller fre-
dagskväll mellan 7—8, och låter Dig
inskrivas som medlem. Sedan tarsty-
relsen (för ungdomsavdelningen)

hand om Dig. Och Du skall snart
finna det hela vara ett nöje, som Du

inte vill försaka hädanefter.
G. W.
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kerligen skall hälsas med allmäntill-
fredsställelse. Få om ens något
främmande fotbollslag har så spelat
sig in i den göteborgska fotbollspu-
blikens hjärtan. Deras sympatiska
uppträdande, kultiverade, idealiska
och alltigenomjusta fotbollsspel för-
enas till ett intryck av sällsynt hel-
hetsverkan. Vi hoppas få hälsa de
rödtröjade Londonpojkarna välkom-
na åter!

Personalia.
Födelsedagar:

Ernst Hedén 31 år den 6 Febr.
Gillis Andersson 28 » » 20 >»

Henry Ahlmén 27 » » 22 >

Karl Andersson (Andrea) 27 » » 23 >»

Elam Johansson 31 » » 23 »

Joel Rosell 25 » » 4 Mars

Frans Broberg 36 » » 18 >»
Axel Pettersson(Tedden) 27 » » 25 »

Värva

nya medlemmar

tull

HKamralerna:!
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Idrottsintresserad ungdom, ohoj!
När Din far eller bror som får

detta medlemsblad, låter Dig läsa
detsamma, och därigenom ger Dig
en liten inblick i föreningens trevli-
ga, idrottsliga arrangemang, då skall
Du säga till Din far eller bror: ”Nu
skall Du låta mig få komma med i
Kamraternas idrottstrupp ” — — —
Det har nämligen nu bildats en

ungdom s-avdelning, där alla
ynglingar över 15 å 16 år kunna vin-

na inträde, För att göra sina första

lärospån påidrottsmannabanan. Här
lägges grundentill idrottsmannens

karriär. — En vacker dag skall Du
kanske finna Dig själv bland de bäs-
ta. Med litet energi och förståndig
träning, är det en relativt lätt sak
att bli en god idrottsman.

Alltså, Du kommer endast nertill

Exercishuset en tisdags- eller fre-
dagskväll mellan 7—8, och låter Dig
inskrivas som medlem. Sedan tarsty-
relsen (för ungdomsavdelningen)

hand om Dig. Och Du skall snart
finna det hela vara ett nöje, som Du

inte vill försaka hädanefter.
G. W.
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ola. Ägs Idrottsvärlden oc
Direkts Mjölk i Göteborgs Morgonpost

rekommenderas stå i livlig förbindelse med varandra.

Göteborgs Morgonpost

är med sina snabba nyheter samt utförliga och sakkunniga referat
Säljes överallt Idrottsmännens tidning.  
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av alla slag, sisom Byggnadsplank, spånt. och ospånt. hyv- g Å
lade och ohyvlade Bräder, Listverk och Smnickerifuru, På 4

Snickerier från egen verkstad, Emballagevirke köpas förmånligast g I
hos é Å

NATHAN PERSSON, $ $g
Telefon 2748, 8415, 9650, 1453, 2747. GÖTEBORG. 6 4

ggrNAPPARORE PEGEGII.  
Cokes - Antracit - Nötkol

VED

  

OLYCKSFALL- & SJUK- MOTORCYKEL- av yppersta kvalitéer.
SKADESTÅNDS- GLAS-
AUTOMOBIL- VATTENSKADE-

> i| sögsärene II C.N. Andersson
|; PREYRTTTELTTE 16311,18312,18313 | Telefoner: 2780, 6972, 10849.

   
Nya Hattmagasinet

(J PETERSON)

Etablerat 1888. Korsgatan 24.

Hattar, Mössor, Herrekiperings-
= artiklar. > må

BÄST. STÖRSTA URVAL. BILLIGAST.   
 

  
 

        
    

Rak- &

Frisérsalongen
Södra Hamngatan 37
— Telefon 3338 —

— Ferm och reel behandling. —

R. Lindborg & Co.

[nn

Göteborgs Nya Begravningsbyrå
FLODIN & UHRBOM

Göteborg Järntorget.
Tel. 10212, bost. ankn.

Rekommenderas.
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(Medlemsblad för Idrottsföreningen Kamraterna, Göteborg).
 

December
 

Ansvarig utgivare: E. SVANBORG. 1923
  

Vårt representationslag 1923.

 

FR

Första laget mot slutet av säsongen.
(Fotot är taget i Borås o. som synes saknas Lund, vilken samma dag deltog i landskampen mot Danmark).

År 1923 har för vårt representa-
tionslag ej varit lika framgångsrikt

som närmast föregående år. Men

detta faktum behöver inte oroa Oss

— det bör endast fördubbla våra an-

strängningar att övervinna denna,

Sportpriser

som vi” hoppas, tillfälliga nedgångs-
period. : >
Orsakerna =till detta ”avbrott”. (i

vår förra året ånyo påbörjade fram-
marsch) äro att söka; dels i den
fortsatta åderlåtningen av förstklas-

Nya modeller.
no

Statyetter.

on sättning

lags. ömtåligaste del.

siga spelare; dels ock i en större delen
av säsongen något felaktig samman-

av forwardskedjan — ett

Om emellertid . förra delen av det

snart tilländalupna året (och första

Kälvten av det senare halvåret) icke

. kan sägas ha varit direkt uppmunt-
rande, så lämnar i stället den sista

perioden goda och rika löften, som vi

tro redan hästkommande år — vår

förenings 20:de — skola gå i uppfyl-
lelse. |
Vid betraktande av vår matchstati-

stik finner man, att vi uppnått verk-
ligt goda resultat mot de 4 bästa
klubbarna i Sverige 1923: Örgryte,
Helsingborgs I. F., Gais och A. I.

K. Mot Örgryte ha vi sålunda spe-
lat 4 matcher, vunnit 2, fått I oav-

gjord och förlorat 1. Mål: 6—5 till

vår favör. Mot H. I. F. 2 matcher

(båda på bortaplan!), I vunnen och

1 oavgjord. Målkvot: 4—1 till vår

favör. Mot Gais ha vi spelat 4 mat-
cher, därav 2 vunna, I oavgjord och

I förlorad: Mål: 8—8. Med A. I.

K. ANDERSON
HOVJUVELERARE | |

Östra Hamngatan 4. . | |
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K. slutligen ha vi haft 2 duster (1

hemma och I borta), varav I seger

och I oavgjord. Målställning: 3—2

för Kamraterna.

I motsats härtill ha vi fått notera

några svaga resultat mot sådana lag

som Malmö- och Norrköpings-Kam-

raterna.

Allt som allt ha vi under året spe-

lat 34 matcher. Av vilka 20 vunnits,

8 förlorats och 6 slutat oavgjorda.

I Svenska serien 1922—1923 place-

rade vi oss på 2:dra plats — före

Örgryte, men efter Gais. Och i den

påbörjade serien 1923-—1924 ligga vi

vid höstomgångens slut på 3:dje

plats — med chansertill högre pla-

cering.. I Sv. M. hade vi anmält

vårt lag, och spelade även en kvali-

ficerande match (mot Halmia, seger

med 2—1), men utestängdes av 5.

F. F. (i likhet med "Örgryte och

Gais) från fortsatt deltagande, med

av en kontrövers mellan

Gbgs-Alliansen och Fotbollsförbun-

det, för vilken vi ej här hava utrym-

me redogöra. Om Kamratmästerska-

pet har icke spelats någon match, och

i D. M. deltogo vi ej — liksom de

två andra ”stora” klubbarna.

anledning

"Internationella matcher ha i år ägt

rum mot D. F. C. (Tjeckoslovakiet)

och Middlesex Wanderers (Eng-

land). Båda slutade med knappa

nederlag för de våra. Dessutom har

representationslaget deltagit i den

FÖRLOVNINGSRINGAR
JUVELERARE

Eric Svenson i
Engelbrektsgatan 26.

Tel. 12790.

  

Billigaste priser.

 

GÖTEBORGS-KAMRATEN

norska klubben ”Freidigs” (Trond-

hjem) jubileumsturnering, vilken såg
Kamraterna som segrare. I Göte-

borgs-Tidningens Fotbollsvecka, vari

nyssnämnda engelska lag deltog, be-

lade vid 3:dje plats. Slutligen har

även en match spelats mot K. B. i

Köpenhamn.

I övrigt hänvisas till nedanstående

statistiska uppgifter.

Spelade matcher:
17 mars mot Gbgs B. & I. S. 7—0.
24 mars mot Helsingborgs I. F. i H.
I—I1.

235 mars mot Helsingborgs-Kamr. i

H. 2—1.
30 mars mot Örgryte I. S. (Triangel-

serie) 1—0.
2 april mot G. A. I.

serie) 3—3
15 april mot Västerås I. K. i Gbg.
2—2.

22 april mot Malmö-Kamr. (Sv.
Gbg 1—2.

27 april mot K. B. i Köpenhamn 2—5.
2 maj mot G. A. I. S. (Sv. s.) 2—0.
6 maj mot Uddevalla-Kamr. i U.
1—0.

10 maj mot A. I. K. i Sthlm 1—0.
21 maj mot Norrk.-Kamr. i Gbg
2—4

235 maj mot D. F. C. i Gbg o—1.
3 juni mot A. I. K. i Gbg 2—2.
17 juni mot Komb. Jönk.-lag i Jkpg
2—1.

22 juni mot Fässbergs I. F. 2—0.
27 juni mot Redbergslids I. K. 5—2.
1 juli mot Freidig, Trondhjem (Ju-

bileums-tävl.) i T. 5—0.
2 juli mot Brage, Trondhjem (Jubi-

leums-tävl.) i T. S—1.
3 juli mot ”Kvik”, Trondhjem i T.
4—1.

22 juli mot I. S. Halmia (S. M-) i
H. 2—1.

S. (Triangel-

S.) 1

31 juli mot Majornas I. K. 2—1.
6 aug. mot Örgryte I. S. (G. T:s

F.-v.) O0—2.
8 aug. mot G. A. I. S. (G. T:s F-.-v.)
3—1.

12 aug. mot Middlesex W. (G. T:s
F.-v.) 2—3.

19 aug. mot Malmö-Kamr. (Sv. s.)
i M. 1—2.

26 aug. mot Majornas I. K. 2—0.
2 sept. mot Landskrona B. & I. S.

(Sv. s.) i Li 1—1.
9 sept. mot G. A. I. S. (Sv. s;) 0—4.
30 sept. mot Landskrona B. & I. S.

(Sv. s.) i Gbg 5—0.
7 okt. mot Helsingborgs I. F. (Sv. s.)

i H. 3—0.
14 okt. mot Borås-Kamr. i Borås
6—0

21 okt. mot Örgryte I. S. (Sv. s.)
I—1.

4 nov. mot Örgryte I. S. 4—2.
34 matcher. 85-—44.

Delt. spelare och målgörare:
Sven Johansson 34 matcher 4 mål,
Gunnar Rydberg 33 matcher 22 mål,
G Wenzel 3274 matcher 1 mål,
K. Törnqvist 32 matcher 4 mål,
Erik Andersson 31 matcher — mål,
Erik Hjelm 30 matcher 18 mål,
H. Svensson 2674 matcher — mål,
V. Eund 25 matcher — mål,
H. Sandström 23 matcher 9 mål,
Gillis Andersson 19 matcher — mål,
C. Schylander 13 matcher 13 mål,
Gunnar Johansson 11 matcher 5 mål,
Carl Andersson 11 matcher 1 mål,

Harry Olsson 9 matcher — mål,

Alf Hjelm 7 matcher 4 mål,
Stellan Andersson 7 matcher 3 mål,
E. Levin 7 matcher — mål,
M. Sandberg 6 matcher 1 mål,
Harry Hjelm 3 matcher — mål,
O. Rydberg 3 matcher — mål,
A. Rydberg 2 matcher — mål,
Ragn. Johansson 2 matcher — mål,
V.: Sundwall 2 matcher — mål,

G. Lovén 2 matcher — mål,
Carl Olsson I match — mål,
A. Kristiansson I match — mål,

John Andersson 1 match — mål.
27 spelare. 85 mål.

Svenska serien.

Våra 2 återstående matcher i 1922

—1923 års serie spelades fram på
vårsidan. Den första gick mot

Malmö-Kamr.

den 22 april på Ullevi. Våra pojkar
underskattade sina motståndare, som

 

AXEL HULTÉN, Optiker
Göteborgs Arkader Passagen.

Specialaffär för Glasögon o. Pincenez, Meniskenglas, Gullstrands glas.

Receptglasögon utföras skyndsamt.
Elektriska ficklampor och batterier.
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4—1.

22 juli mot I. S. Halmia (S. M-) i
H. 2—1.

S. (Triangel-

S.) 1

31 juli mot Majornas I. K. 2—1.
6 aug. mot Örgryte I. S. (G. T:s

F.-v.) O0—2.
8 aug. mot G. A. I. S. (G. T:s F-.-v.)
3—1.

12 aug. mot Middlesex W. (G. T:s
F.-v.) 2—3.

19 aug. mot Malmö-Kamr. (Sv. s.)
i M. 1—2.

26 aug. mot Majornas I. K. 2—0.
2 sept. mot Landskrona B. & I. S.

(Sv. s.) i Li 1—1.
9 sept. mot G. A. I. S. (Sv. s;) 0—4.
30 sept. mot Landskrona B. & I. S.

(Sv. s.) i Gbg 5—0.
7 okt. mot Helsingborgs I. F. (Sv. s.)

i H. 3—0.
14 okt. mot Borås-Kamr. i Borås
6—0

21 okt. mot Örgryte I. S. (Sv. s.)
I—1.

4 nov. mot Örgryte I. S. 4—2.
34 matcher. 85-—44.

Delt. spelare och målgörare:
Sven Johansson 34 matcher 4 mål,
Gunnar Rydberg 33 matcher 22 mål,
G Wenzel 3274 matcher 1 mål,
K. Törnqvist 32 matcher 4 mål,
Erik Andersson 31 matcher — mål,
Erik Hjelm 30 matcher 18 mål,
H. Svensson 2674 matcher — mål,
V. Eund 25 matcher — mål,
H. Sandström 23 matcher 9 mål,
Gillis Andersson 19 matcher — mål,
C. Schylander 13 matcher 13 mål,
Gunnar Johansson 11 matcher 5 mål,
Carl Andersson 11 matcher 1 mål,

Harry Olsson 9 matcher — mål,

Alf Hjelm 7 matcher 4 mål,
Stellan Andersson 7 matcher 3 mål,
E. Levin 7 matcher — mål,
M. Sandberg 6 matcher 1 mål,
Harry Hjelm 3 matcher — mål,
O. Rydberg 3 matcher — mål,
A. Rydberg 2 matcher — mål,
Ragn. Johansson 2 matcher — mål,
V.: Sundwall 2 matcher — mål,

G. Lovén 2 matcher — mål,
Carl Olsson I match — mål,
A. Kristiansson I match — mål,

John Andersson 1 match — mål.
27 spelare. 85 mål.

Svenska serien.

Våra 2 återstående matcher i 1922

—1923 års serie spelades fram på
vårsidan. Den första gick mot

Malmö-Kamr.

den 22 april på Ullevi. Våra pojkar
underskattade sina motståndare, som
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oväntat togo hem segern: 2—1. Där

fördärvade vi själva våra utsikter

att (som det sedan visade sig) wvin-

na" serien. Spelare: Wenzel; Eund,
Erik Andersson, Levin, Törnqvist,

Erik Hjelm, Sven Johansson, Ryd-
berg, Stellan Andersson, Alf Hjelm

och Sandberg. Vårt mål gjordes av

Alf Hjelm.
Den andra och sista matchen spe-

lades mot

G. A. I.S.

på Ullevi den 2 maj. Här prestera-
de vårt lag ett gott spel och vann med
2—0. Båda målen hade Stellan A.
till pappa... Genom denna seger kom-
mo vi på andra plats i den därige-
nom avslutade serien. Spelare:
Wenzel, Lund, Svensson, H. Olsson,

Törnqvist, Erik Andersson, Sven Jo-
hansson, Rydberg, Schylander,
Hjelm och St. Andersson.

Slutliga poängställningen i

1922—1923 års serie.
 

 

 

 

 
 

   

   

m 30

32. fä fare) mar fö
>

G. A. I. S........| 101 5 3 2 115—10113
Gbgs-Kamr. ...( 10151 213 118--9 112
Örgryte I. S. ....1 1015 1213 17—9 112
Helsingbgs I. F.|10| 4 4 2 |14—9 112
Malmö-Kamr.!...| 1013 116 8—221 7
Malmö F. F. ...|10|] 1/21 716-19] 4

   

Vår första match i 1923—1924 års
serie ägde rum den 19 aug. mot

Malmö-Kamr.

i Malmö. Trots att våra pojkar ha-
de det bättre spelet, vann hemma-
laget med 2—1. Den i övrigt gode
domaren förbisåg, att vi hade ett 2:a
mål inne. Det ”giltiga” målet gjor-
des av Gunnar Johansson. Spelare:
Wenzel, Lund, Svensson, Gillis An-
dersson, Törnqvist, Erik Andersson,
Sven Johansson, Rydberg, Gunnar
Johansson, Sandström, Karl Anders-
son.
Den 2 sept. gästade vi åter Skåne,

denna gång Landskrona och

Landskrona B. & I. S.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Denna match var ganska slätstru-
ken och ingendera parten komriktigt
igång. Våra borde dock ha tagit hem
vinstén. "Nu blev ställningen: 1—1.
Rydberg svarade för vårt mål. Spe-
lare: Wenzel, Lund, Svensson, Gil-
lis Andersson, Törnqvist, Erik An-
dersson, Sven Johansson, Rydberg,
Sandström, Hjelm, Karl Andersson.
Den 9 sept. mötte vi

G. A. I. S.
på Ullevi. Matchen gav till resultat,
att Gais segrade med hela 4—0, trots
att spelet varit jämnt fördelat. Ett av
dessa besynnerliga fotbollsresultat,
som ställa alla tips på huvudet. Spela-
re: Wenzel, Lund, Svensson, Gillis
Andersson, Törnqvist, Erik Anders-
son, Sven Johanson, Rydberg, Sand-
ström, Hjelm, Karl Andersson.

Returmatchen mot

Landskrona

spelades på "Vallen den 30 sept.
Och slöt med vår seger: 5—0. Den-
na match kan sägas utgöra en vänd-
punkt i repr.-lagets historia 1923.
Vår forwardskedja visade ett gläd-
jande vackert, klokt och effektivt
spel. Fortsätta pojkarna på den vä-
gen, ha vi all anledning se ljust på
framtiden. Målskyttar: Rydberg 3,
Sandström I och Gunnar Johansson
1. Spelare: Wenzel, Erik Anders-
son, Svensson, Gillis Andersson,
Törnqvist, Hjelm, Sven Johansson,
Rydberg, Gunnar Johansson, Sand-
ström, Karl Andersson.
Den 7 okt. hemsökte vi

Helsingborgs I. F.
nere på Olympia och vunno en vac-
ker seger med 3—0. Den matchen
(och resan) skildras i ett särskilt ka-
pitel, som följer omedelbart efter
denna artikel.
Nu hade de våra åter fast mark

under fötterna. Och gingo med glatt
modtill storms mot det i höstomgån-
gens matcher hittills segrande

Örgryte-
laget. Matchen ägde rum den 21
okt. på Ullevi, som dock var i ett
ganska miserabelt skick. Varav spe-
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  Barnekipering
Kyrkogatan 32, Tel. 7972.

Wettergrens Barnkläder.

Hattar, Skodon, Underkläder m. m.  
let givetvis blev lidande. Båda ia-
gen gjorde dock sitt bästa, men vi
anse att de våra förlorade mest på
planens beskaffenhet. Örgryte tog
ledningen, men våra utjämnade kort
[före paus genom Gunnar Johans-
son, som förändrade riktningen på
en av Sandström fint upplagd hör-
na. 2:dra halvleken blev mållös,

trots stora ansträngningar av våra

pojkar att avgöra matchen. Slutre-
sultatet sålunda: 1—1. Kamraterna
borde vunnit en knapp seger på sin
bättre 2:a halvlek (den första jämn).

 

Spelare: Wenzel, Lund, Svensson,
Gillis Andersson, Törnqvist, Erik
Andersson, Sven Johansson, Ryd-
berg, Gunnar Johansson, Hjelm och
Sandström.
Vid höstomgångens slut ligga vi

alltså på tredje plats, som framgår av
nedanstående tabell, och ha chanser
till våren gå upp ännu något trapp-
steg.

Västra divisionen.
   

 

   

 

 

 

. . da

Zelfflsese Mål 3

Örgryte I. S. ...| 6 | 5 1110 123—8 11
Gais ...........oo. 6 /3111/2/|21—12] 7
Gbgs-Kamr. .../ 612121 2111—8 6
Helsingbgs I. F.| 6 3 0 3 [14—13, 6
Malmö-Kamr....! 6 2'014 4—17 4
Landskr. B.&I.S.| 6 0 | 2 4 5—20]| 2

 

En Bod Jul och Ett Gott Nytt År
tillönskas

MEDLEMMARNA.

Redaktionen.
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G. A. I. S.
på Ullevi. Matchen gav till resultat,
att Gais segrade med hela 4—0, trots
att spelet varit jämnt fördelat. Ett av
dessa besynnerliga fotbollsresultat,
som ställa alla tips på huvudet. Spela-
re: Wenzel, Lund, Svensson, Gillis
Andersson, Törnqvist, Erik Anders-
son, Sven Johanson, Rydberg, Sand-
ström, Hjelm, Karl Andersson.

Returmatchen mot

Landskrona

spelades på "Vallen den 30 sept.
Och slöt med vår seger: 5—0. Den-
na match kan sägas utgöra en vänd-
punkt i repr.-lagets historia 1923.
Vår forwardskedja visade ett gläd-
jande vackert, klokt och effektivt
spel. Fortsätta pojkarna på den vä-
gen, ha vi all anledning se ljust på
framtiden. Målskyttar: Rydberg 3,
Sandström I och Gunnar Johansson
1. Spelare: Wenzel, Erik Anders-
son, Svensson, Gillis Andersson,
Törnqvist, Hjelm, Sven Johansson,
Rydberg, Gunnar Johansson, Sand-
ström, Karl Andersson.
Den 7 okt. hemsökte vi

Helsingborgs I. F.
nere på Olympia och vunno en vac-
ker seger med 3—0. Den matchen
(och resan) skildras i ett särskilt ka-
pitel, som följer omedelbart efter
denna artikel.
Nu hade de våra åter fast mark

under fötterna. Och gingo med glatt
modtill storms mot det i höstomgån-
gens matcher hittills segrande

Örgryte-
laget. Matchen ägde rum den 21
okt. på Ullevi, som dock var i ett
ganska miserabelt skick. Varav spe-
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  Barnekipering
Kyrkogatan 32, Tel. 7972.

Wettergrens Barnkläder.

Hattar, Skodon, Underkläder m. m.  
let givetvis blev lidande. Båda ia-
gen gjorde dock sitt bästa, men vi
anse att de våra förlorade mest på
planens beskaffenhet. Örgryte tog
ledningen, men våra utjämnade kort
[före paus genom Gunnar Johans-
son, som förändrade riktningen på
en av Sandström fint upplagd hör-
na. 2:dra halvleken blev mållös,

trots stora ansträngningar av våra

pojkar att avgöra matchen. Slutre-
sultatet sålunda: 1—1. Kamraterna
borde vunnit en knapp seger på sin
bättre 2:a halvlek (den första jämn).

 

Spelare: Wenzel, Lund, Svensson,
Gillis Andersson, Törnqvist, Erik
Andersson, Sven Johansson, Ryd-
berg, Gunnar Johansson, Hjelm och
Sandström.
Vid höstomgångens slut ligga vi

alltså på tredje plats, som framgår av
nedanstående tabell, och ha chanser
till våren gå upp ännu något trapp-
steg.

Västra divisionen.
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Zelfflsese Mål 3

Örgryte I. S. ...| 6 | 5 1110 123—8 11
Gais ...........oo. 6 /3111/2/|21—12] 7
Gbgs-Kamr. .../ 612121 2111—8 6
Helsingbgs I. F.| 6 3 0 3 [14—13, 6
Malmö-Kamr....! 6 2'014 4—17 4
Landskr. B.&I.S.| 6 0 | 2 4 5—20]| 2

 

En Bod Jul och Ett Gott Nytt År
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GÖTEBORGS-KAMRATEN
 
 v a

Glädjedagen på

Olympia,
Lördagen den 6 okt. avreste en

glad samling utövare av den högre
läderkulesporten med kontinentaltå-
get söderut. Det var Göteborgs-
Kamraternas första lag, och resans
mål var Hälsingborg, där dagen där-
på en kamp i Svenska serien (mot
Hälsingborgs I. F.) skuile gå av sta-
peln.

Laget var fullt ordinarie, och alia
pojkarna voro vid gott humör, fast
beslutna att göra sitt bästa. Vad
kan man önska mer? Det var heller
inte utan, att undertecknad, som i

klätt sig en färdledares tunga an-
svar, med en viss tillförsikt såg mor-
gondagen an.

Strax efter tågets avgång blev vår
kupé, trots trängseln, föremål för in-
vasion av ”Bomans flickor”, vilka ser

dan i hög grad bidrogo till trevna-
den. Karl Andrea, Wenzel, Rydberg
och Sandström handskades med dem
på ett för mig oförklarligt sätt.
Framkomna intogo vi Hotel Con-

tinental, där vi läto oss maten väi

smaka.
Efter en av god sömn präglad

natt, upprann söndagen regnig och
grå, men vårt humör var trots detta
ljust och förhoppningsfullt. Och när
tiden för matchen nalkades, anlade

även vädrets makter en blidare upp-
syn.

I ett av Olympias avklädningsrum
voro då våra 11 mannar, under all-

var, i färd med att ikläda sig fot-
bollsdressen — när vännen Ceve up-
penbarade sig och uppmanade dem
att göra sitt yttersta för att segra.
Domaren kallade lagen till spel,
och våra pojkar gingo ut, efter att
ha tagit varandra i hand på att: ”här
ska” spelas”! Vår slagordning var:
Wenzel, Eund, H. Svensson, Gillis
Andersson, Törnqvist, Erik Anders-
son, Sven Johansson, Rydberg, Gun-
nar Johansson, Hjelm och Sand-

ström.
Matchens första minuter prägla-

des av ett nervöst spel, med H. I. F.
som de något överlägsna. Vid 10 min.

fingo de röda en straffspark. Nu,
tänkte jag, börjar den vanliga Häl-
singborgs-oturen. Men, o under!
Wenzel klarade straffbollen — och
jag andades åter.

Kamraterna spelade efter detta upp
sig mer och mer, Sigge Lindberg
började få arbete, men det var mest
ofarliga långskott. Hemmalaget över-
tog så för en stund initiativet, och
vårt försvar sattes på ett allvarligt
prov, vilket det dock bestod med he-
der. Våra bakre försvarslinjer lä-
to sig icke Överrumplas, och sär-
skilt vännen Henning (som var 1 eti
präktigt stridshumör) presterade ett
briljant spel. Halvleken, som i stori
sett bjöd på jämnt spel, slutade mål-
lös.

Under pausen höllo pojkarna ”än-
gan uppe”, och de lovade mig ati
inte spara sig den sista halvleken.
Och så sattes kulan åter igäng.

Många minuter hade ej förgått, förr-
än den första framgången kom. Sven
J. fick en bra passning från Törn-
qvist, rusade ned efter linjen och
centrade i behaglig tid. Hjelm var
med i galoppen, mötte direkt, och
Sigge fick plocka fram den första
bollen.

Spelet gick nu med bra fart fram
och åter, och särskilt glädjande var,
att vår forwardskedja (i sin nya
uppställning) visade ett så utmärkt
spel. Passningarna gingo perfekt
från man till man.
» Så i mitten av halvleken kom Sven
J. upp och skickade in en farlig
centring. Lindberg rusade ut för att
bryta, men just i det avgörande ögon-
blicket, då han (Sigge) tänkte ”lägga
vantarna” på bollen, sköt Gunnar Jo-
hansson fram som en blixt och pla-
cerade sin ena fot på bollen. Man
hann blott uppfatta, hur nättaket
lyfte sig av den hårda stöten. 2—0!
Denna motgång faktiskt ”knäckte”

H. I. F., och de blåvita dominerade
en stundfullständigt spelet. Efter
enrad vackra anfall — av vilka sär-
skilt ett förtjänar att räddas från
glömskan, då bollen gick via Törn-
qvist—Sandström—Hjelm till Gun-
nar Johansson, som ”lyfte” bollen
över huvudet på en av detillrusande

oLIAN'S
Rak- & Frisérsalong

20-årig affär

36 Drottninggatan 36

Obs! |

 

  

Ny adress.   
röda backarna, just lagom för Ryd:
berg att sätta huvudet till (i samma
ögonblick Sigge lämnade målet),
men bollen strök tätt över ribban;

hela denna manöver utfördes så väl,
att inte en enda motspelare blev i
tillfälle röra bollen, och den förmåd-

de t. o. m. avlocka den annars lokal-
patriotiska publiken välvilliga applå-
der — gjorde Rydberg vårt 3:dje
mål. Helsingborg ryckte upp sig en
smula de sista minuterna, men utan

att kunna rubba resultatet. Och med
3—0 slutade matchen.
Glädjen i lägret var naturligtvis

stor och berättigad. Med en sådan
anda härskande inom laget (där varje

man lade ned hela sin själ i spelet),
mäste framgången infinna sig.
Hemresan företogs senare på kväl-

len i den bästa stämning. — — — —
Matchen på Olympia verkade som

en kraftig uppryckning på vårt lag.
Vilket visade sig i de senare mat
cherna. Med ett resultat av 19—3
på de sista 5 dusterna, bevisade poj-
karna, att de hade ”funnit” varandra.
Och jag hoppas, att de skola fort-
sätta på den inslagna vägen.
Denna resa kommer att kvarstå i

mitt minne, som en av de trevligaste
jag varit med om.

I förhoppning om att vi, när sol
och vår stundar, åter skola träffas
för att slå ett slag för gamla I. F. K.,
tillönskar jag Eder alla en Gud Jul!so
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Del bästa brödet!— GÖTERORG
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penbarade sig och uppmanade dem
att göra sitt yttersta för att segra.
Domaren kallade lagen till spel,
och våra pojkar gingo ut, efter att
ha tagit varandra i hand på att: ”här
ska” spelas”! Vår slagordning var:
Wenzel, Eund, H. Svensson, Gillis
Andersson, Törnqvist, Erik Anders-
son, Sven Johansson, Rydberg, Gun-
nar Johansson, Hjelm och Sand-

ström.
Matchens första minuter prägla-

des av ett nervöst spel, med H. I. F.
som de något överlägsna. Vid 10 min.

fingo de röda en straffspark. Nu,
tänkte jag, börjar den vanliga Häl-
singborgs-oturen. Men, o under!
Wenzel klarade straffbollen — och
jag andades åter.

Kamraterna spelade efter detta upp
sig mer och mer, Sigge Lindberg
började få arbete, men det var mest
ofarliga långskott. Hemmalaget över-
tog så för en stund initiativet, och
vårt försvar sattes på ett allvarligt
prov, vilket det dock bestod med he-
der. Våra bakre försvarslinjer lä-
to sig icke Överrumplas, och sär-
skilt vännen Henning (som var 1 eti
präktigt stridshumör) presterade ett
briljant spel. Halvleken, som i stori
sett bjöd på jämnt spel, slutade mål-
lös.

Under pausen höllo pojkarna ”än-
gan uppe”, och de lovade mig ati
inte spara sig den sista halvleken.
Och så sattes kulan åter igäng.

Många minuter hade ej förgått, förr-
än den första framgången kom. Sven
J. fick en bra passning från Törn-
qvist, rusade ned efter linjen och
centrade i behaglig tid. Hjelm var
med i galoppen, mötte direkt, och
Sigge fick plocka fram den första
bollen.

Spelet gick nu med bra fart fram
och åter, och särskilt glädjande var,
att vår forwardskedja (i sin nya
uppställning) visade ett så utmärkt
spel. Passningarna gingo perfekt
från man till man.
» Så i mitten av halvleken kom Sven
J. upp och skickade in en farlig
centring. Lindberg rusade ut för att
bryta, men just i det avgörande ögon-
blicket, då han (Sigge) tänkte ”lägga
vantarna” på bollen, sköt Gunnar Jo-
hansson fram som en blixt och pla-
cerade sin ena fot på bollen. Man
hann blott uppfatta, hur nättaket
lyfte sig av den hårda stöten. 2—0!
Denna motgång faktiskt ”knäckte”

H. I. F., och de blåvita dominerade
en stundfullständigt spelet. Efter
enrad vackra anfall — av vilka sär-
skilt ett förtjänar att räddas från
glömskan, då bollen gick via Törn-
qvist—Sandström—Hjelm till Gun-
nar Johansson, som ”lyfte” bollen
över huvudet på en av detillrusande

oLIAN'S
Rak- & Frisérsalong

20-årig affär

36 Drottninggatan 36

Obs! |

 

  

Ny adress.   
röda backarna, just lagom för Ryd:
berg att sätta huvudet till (i samma
ögonblick Sigge lämnade målet),
men bollen strök tätt över ribban;

hela denna manöver utfördes så väl,
att inte en enda motspelare blev i
tillfälle röra bollen, och den förmåd-

de t. o. m. avlocka den annars lokal-
patriotiska publiken välvilliga applå-
der — gjorde Rydberg vårt 3:dje
mål. Helsingborg ryckte upp sig en
smula de sista minuterna, men utan

att kunna rubba resultatet. Och med
3—0 slutade matchen.
Glädjen i lägret var naturligtvis

stor och berättigad. Med en sådan
anda härskande inom laget (där varje

man lade ned hela sin själ i spelet),
mäste framgången infinna sig.
Hemresan företogs senare på kväl-

len i den bästa stämning. — — — —
Matchen på Olympia verkade som

en kraftig uppryckning på vårt lag.
Vilket visade sig i de senare mat
cherna. Med ett resultat av 19—3
på de sista 5 dusterna, bevisade poj-
karna, att de hade ”funnit” varandra.
Och jag hoppas, att de skola fort-
sätta på den inslagna vägen.
Denna resa kommer att kvarstå i

mitt minne, som en av de trevligaste
jag varit med om.

I förhoppning om att vi, när sol
och vår stundar, åter skola träffas
för att slå ett slag för gamla I. F. K.,
tillönskar jag Eder alla en Gud Jul!so
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Vår fria idrott 1923.
De fria idrottsmannen ha i år haft

en ovanligt säsong,

glädjande nog också andra

idrottsgrenar än löpningar, som ju

hittills varit idrottssektionens styr-

framgångsrik

inom

ka. Men det vill jag visst inte säga

ännat än, att löparna givetvis ännu

äro de, som samla de mesta och stör-

sta framgångarna. Men det är i al-

Ja fall ett glädjande tidens tecken,

utt jämväl inom hopp och kast våra

idrottsmän börja göra sig kända.

1. Löpningar.

Vår första

året var ju Bergströms seger i di-

stora framgång för

striktsmästerskapet i terränglöpning,

där för Övrigt våra deltagande man-

nar placerade sig på de fyra främsta

. naturligt

-lagpriset.

terränglöpare under

av Fredrikshovs

 verlägsen

platserna.

Då det uppdrogs åt vår förening

att arrangera Svenska Mästerskapet

i terränglöpning, gjorde vi oss helt

förhoppning om att vinna

I all synnerhet som våra

hela försäson-

gen visat sig vara i ovanligt pålitlig

form.

Våra förhoppningar grusades ju

beprövade garde,

som var oss övermäktigt och ganska

besegrade oss.") Verner

Magnusson gjorde dock en storartad

prestation här och belade andra plats

efter Vide.

Vid

runt”

grundligt

”Göteborg

vunno våra löpare åter en ö-

genom

stafettlöpningen

och vacker seger,

att för tredje gången å rad hemfö-

.ra Göteborgs-Tidningens vandrings-
pris.

I en hel del tävlingar ha våra käc-

of) Vi kunna dock peka på vissa olyck-
ga omständigheter, som försvagade vårt
ag.

Red.

ka löpare dessutom under året vun-
nit framgångar, väl vittnande om det
målmedvetna arbete, som nedlägges

vid träningens bedrivande. Det skul-

le bliva allt för långrandigt att här

uppräkna =alla

idrottsmän

de tävlingar våra

deltagit i, samt alla de

framgångar som därvid vunnits. Vi

skola därför nöja oss med att göra en

axplockning ur högen, och till efter-

världen gömma namnen på dem, som

varit de främsta.

Vi börja då med kortdistanserna,

där Oscar Svensson även i år varit

framgångsrikaste och fått de

bästa resultaten noterade; även om

Axel Gustafsson, Tobiasson, Kron-

berg m. fl. kommit upp i hotande när-

het av Svenssons ledareplats. På

400 meter däremot har Kronberg va-

rit N:o 1. Hans bästa tid å distan-

sen i år, 52,3 sek., är ju något sämre

än föregående års; men i alla fall

fin-fin, när man tager i betraktande,

att Kronberg (som numera är chauf-

för) icke har de möjlighetertill trä-

ning som förr. Edvard Persson och
Ernst Olsson ha också (å denna di-

den

stans) en rad vackra prestationer att

peka på.

Gå vi så till medeldistanserna, fin-

na vi, att på 800 meter har Ernst

Olsson legat en bra bit framför de

övriga.") Han och Persson ha å den-

na distans varit våra bästa. Pers-

son har dock en längre tid av säson-

gen varit oförmögen till löpning, på
grund av benskada, vilket säkerligen

i hög grad inverkat på hans resultat.

1500 meter, vår i alla tider bästa

distans, har däremot under det gängr

na året visat en nedgående kurva.

+<) Även före Söderbom? Det måste
vara ett misstag, käre Pekka!

Söderbom har fått de bästa tiderna,

fastän icke på långa tag så goda, som

han förut uppnått. Han har i år

fått nöja sig med tiden 4,13,9, så-

som den bästa. Bergström och Erik

Larsson ha kommit honom 1 hälarz-

na, och ståta med tider som icke mer

än ett par sekunder överstiga Söder-

boms.

Långdistansernas ”primus motor”

har Nils Bergström även i år varit,

också hans resultat visa en

nedgående tendens mot föregående

Orsakenhärtill är kanske Berg-

ströms undermåliga träning, vilken i

ganska hög grad. förhindrats av hans

(under stor del av året) skadade

Erik Larsson och Werner

ju varit de kuggar i

fastän

års.

ben.

Magnusson ha

det stora idrottshjulet,

sina löpningar hållit vårt namn i ära

som genom

även inom milslukaregebitet.

På de ännu längre distanserna ha

vi i år haft det ganska klent beställt

med representationen. Förr om åren

har ju gamle ”Old Boysen” Adolf

Johansson, förnämligast i det histo-

riska Kungsbackaloppet, genom sina

hedrat

1 år nedlade han sin

granna prestationer vårt

namn. Men

mantel, och hans efterföljare ha ic-

ke varit mäktiga att i lika hög grad

försvara den av Johansson vunna po-

sitionen. Erik Holmberg har varit

den som lyckats bäst — gammal i

gården också han. Axel Johansson,

även han old boys, har likaså på ett

tillfredsställande sätt visat,

Samt

ganska

att även ”gamla” kunna löpa.

Ferdinand, den genuine och ener-

giske landsvägstramparen, som under

en följd av år troget traskat mellan

och Göteborg, alltid

med placering.

Kungsbacka

  

Hansson & Silfverstrand
FISKAFFÄR

Bazargatan 8 — Göteborg| .

| REKOMMENDERAS | |
| Tel. 9580,15380. |[FärskJisk dagligen.
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sta framgångarna. Men det är i al-

Ja fall ett glädjande tidens tecken,

utt jämväl inom hopp och kast våra

idrottsmän börja göra sig kända.

1. Löpningar.

Vår första

året var ju Bergströms seger i di-

stora framgång för

striktsmästerskapet i terränglöpning,

där för Övrigt våra deltagande man-

nar placerade sig på de fyra främsta

. naturligt

-lagpriset.

terränglöpare under

av Fredrikshovs

 verlägsen

platserna.

Då det uppdrogs åt vår förening

att arrangera Svenska Mästerskapet

i terränglöpning, gjorde vi oss helt

förhoppning om att vinna

I all synnerhet som våra

hela försäson-

gen visat sig vara i ovanligt pålitlig

form.

Våra förhoppningar grusades ju

beprövade garde,

som var oss övermäktigt och ganska

besegrade oss.") Verner

Magnusson gjorde dock en storartad

prestation här och belade andra plats

efter Vide.

Vid

runt”

grundligt

”Göteborg

vunno våra löpare åter en ö-

genom

stafettlöpningen

och vacker seger,

att för tredje gången å rad hemfö-

.ra Göteborgs-Tidningens vandrings-
pris.

I en hel del tävlingar ha våra käc-

of) Vi kunna dock peka på vissa olyck-
ga omständigheter, som försvagade vårt
ag.

Red.

ka löpare dessutom under året vun-
nit framgångar, väl vittnande om det
målmedvetna arbete, som nedlägges

vid träningens bedrivande. Det skul-

le bliva allt för långrandigt att här

uppräkna =alla

idrottsmän

de tävlingar våra

deltagit i, samt alla de

framgångar som därvid vunnits. Vi

skola därför nöja oss med att göra en

axplockning ur högen, och till efter-

världen gömma namnen på dem, som

varit de främsta.

Vi börja då med kortdistanserna,

där Oscar Svensson även i år varit

framgångsrikaste och fått de

bästa resultaten noterade; även om

Axel Gustafsson, Tobiasson, Kron-

berg m. fl. kommit upp i hotande när-

het av Svenssons ledareplats. På

400 meter däremot har Kronberg va-

rit N:o 1. Hans bästa tid å distan-

sen i år, 52,3 sek., är ju något sämre

än föregående års; men i alla fall

fin-fin, när man tager i betraktande,

att Kronberg (som numera är chauf-

för) icke har de möjlighetertill trä-

ning som förr. Edvard Persson och
Ernst Olsson ha också (å denna di-

den

stans) en rad vackra prestationer att

peka på.

Gå vi så till medeldistanserna, fin-

na vi, att på 800 meter har Ernst

Olsson legat en bra bit framför de

övriga.") Han och Persson ha å den-

na distans varit våra bästa. Pers-

son har dock en längre tid av säson-

gen varit oförmögen till löpning, på
grund av benskada, vilket säkerligen

i hög grad inverkat på hans resultat.

1500 meter, vår i alla tider bästa

distans, har däremot under det gängr

na året visat en nedgående kurva.

+<) Även före Söderbom? Det måste
vara ett misstag, käre Pekka!

Söderbom har fått de bästa tiderna,

fastän icke på långa tag så goda, som

han förut uppnått. Han har i år

fått nöja sig med tiden 4,13,9, så-

som den bästa. Bergström och Erik

Larsson ha kommit honom 1 hälarz-

na, och ståta med tider som icke mer

än ett par sekunder överstiga Söder-

boms.

Långdistansernas ”primus motor”

har Nils Bergström även i år varit,

också hans resultat visa en

nedgående tendens mot föregående

Orsakenhärtill är kanske Berg-

ströms undermåliga träning, vilken i

ganska hög grad. förhindrats av hans

(under stor del av året) skadade

Erik Larsson och Werner

ju varit de kuggar i

fastän

års.

ben.

Magnusson ha

det stora idrottshjulet,

sina löpningar hållit vårt namn i ära

som genom

även inom milslukaregebitet.

På de ännu längre distanserna ha

vi i år haft det ganska klent beställt

med representationen. Förr om åren

har ju gamle ”Old Boysen” Adolf

Johansson, förnämligast i det histo-

riska Kungsbackaloppet, genom sina

hedrat

1 år nedlade han sin

granna prestationer vårt

namn. Men

mantel, och hans efterföljare ha ic-

ke varit mäktiga att i lika hög grad

försvara den av Johansson vunna po-

sitionen. Erik Holmberg har varit

den som lyckats bäst — gammal i

gården också han. Axel Johansson,

även han old boys, har likaså på ett

tillfredsställande sätt visat,

Samt

ganska

att även ”gamla” kunna löpa.

Ferdinand, den genuine och ener-

giske landsvägstramparen, som under

en följd av år troget traskat mellan

och Göteborg, alltid

med placering.

Kungsbacka
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Detta om löparne. Men innan vi

avsluta kapitlet löpare, borde kanske

några ord nämnas om orienterings-

löparnes härjningar. I år hade för

första gången D. M. anordnats, och

våra mannar lade självsäkert och

överlägset beslag på lagpriset. Det

var Werner Magnusson, Axel Fors-

berg, Erik Löfgren och Erik Söder-

bom, som visade sig vara de säk-

Vid vår egen

Ferdi-

denna

raste ”skogsdjuren”.

segrade

Och även

gång vunno vi lagpriset, Göteborgs-

orienteringslöpning

nand överlägset.

Tidningens vandringspris, vilket för-

ut innehades av I. K. Vega.

| II. Hopp.

Även våra hoppare ha under det

gångna året visat sig som framåtgå-

ende idrottsmän. Det är ju särskilt

glädjande, då mantager i betraktan-

de, att vi för helt få år sedan icke

enda utövare av dessa

Och nu

verkligt lovande

hade en

idrottsgrenar. kunna ståta

med en stab av

adepter. I höjdhopp ha wi t.

ex. Hugo Simonsson och John Bör-

jesson, vilka båda klarat 175 cm. och

hela året haft en inbördes strid om

Beteck-

nande är, att Simonsson vunnit alla

vem som varit den bästa.

gånger, då det gällt tävlingar i större

skala, medan däremot Börjesson seg-

rat i alla klubbtävlingar. Detta mäs-

te bero på Simonssons större rutin

och Men

skall Börjesson ett kommande år ha

tävlingsvana. säkerligen

vunnit erfarenheter i tävlingar, och

genom den större konkurrens som

härigenom uppstår, bliva säkerligen

resultaten ytterligare förbättrade.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Möjligheter finnes nämligen hos bå-

da att bliva hoppare av stora mått.

I stavhopp har Simonsson varit så

gott som vår enda utövare, men det

har han gjort stiligt ifrån sig. Trots

att de uppnådda höjderna icke varit

av kontinentala dimensioner, har han

dock inom Göteborg varit en av de

främsta. Hans bästa resultat, 330 cim.,

tillförde honom distriktsmästerskapet

i denna gren. Och enligt tränaren

Gilles utsago kommer Simonsson att

gå långt ännu, vilket vi också äro all-

deles övertygade om.

Längdhopparne ha i år varit av un-

gefär samma prestationsförmåga som

närmast föregående år. Den ende

som i nämnvärd grad förbättrat sitt

resultat har varit Rosell, vilken med

ett hopp på 646 cm. satte rytt klubb-

rekord. Tobiasson har icke på sam-

ma sät som förut kunnat sköta sin

träning, på grund av den tjänstgö-

han tilldelats som telegrafist

vid järnvägen. Vilket är skada, då

Tobiasson utan tvivel är den av våra

hoppare, som har de största förut-

sättningarne att bliva av högsta klass.

Axel Gustafsson och Edgar Hedin

ha också hört till våra bästa, den se-

ring

nare då förnämligast i tresteg.

De resultat, som hittills vunnits in-

om hoppgebitet, måste betecknas som

synnerligen goda, när man tager i be-

traktande de få år vi idkat dessa gre-

nar. Det är alltså med synnerligen

ljus och god tillförsikt, som sektio-

nens ledning ser framtiden an.
+

III. Kast.

Våra kastare ha ju tyvärr ännu ic-

ke kunnat hållas i nivå med de öv-
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Jag dettätta
tag Cloelta

  
Den med de

största förutsättningarne, Fagergren,

haft

älsklingsidrott, varför han icke haft

tid eller funnit tillräckligt intresse

riga  idrottsutövarne.

har roddsporten som sin

för att också träna mera systema-

tiskt i Det är synd, ty han

skulle verkligen kunna bliva något

extra i t. ex. kulstötning. Vårt för

kast.

närvarande bästa namn, Bertil Ny-

berg, harju för all del uppnått några

ganska goda resultat, men exercisen

har i år ställt sig som hans hinder

för ordentlig träning. Nästa år blir

det dock säkert en ganska omfattan-

de ommöblering i sina egna rekord,

som Nyberg kommeratt företaga. Ty

styrkan och finessen finnes, endast

träningen blir tillfredsställande skött.

Edgar Hedin har också hört till dem;

som varit de flitigaste utövarne, och

även här har vår förening ett gott

namnatt bygga sin framtid på. He-

dins styrka ligger troligen i discus,

där han har en kolossal snärt i sina

kast.

Som ett slutligt omdöme om våra

idrottsmän måste sägas, att vår för-

har det ovanligt starkt för-

spännt. Och av ofantligt intresse

skall bliva att se nästkommande års

ening

resultat, vilka

sådan klass, att de icke behöva skäm-

mas för sig även i starkare konkur-

Pekka.

säkerligen bliva av

Tens.

ORDKRDERDERAADERARDR ERA ANARRAREAD ANDER RADERA NADEN AODDERADEN ERHA DEERREAD OR ANNNUNEMEN

Medlemmarna
 

torde observera, att förening-
ens expedition är flyttad till
Östra Hamngatan 28,3 tr. Ex-
peditionen hålles t. v. öppen
alla dagar meilan kl. 6—38e
m. (utom lördag). Lördagar kl.
3—5 e. m.
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6

Detta om löparne. Men innan vi

avsluta kapitlet löpare, borde kanske

några ord nämnas om orienterings-

löparnes härjningar. I år hade för

första gången D. M. anordnats, och

våra mannar lade självsäkert och

överlägset beslag på lagpriset. Det

var Werner Magnusson, Axel Fors-

berg, Erik Löfgren och Erik Söder-

bom, som visade sig vara de säk-

Vid vår egen

Ferdi-

denna

raste ”skogsdjuren”.

segrade

Och även

gång vunno vi lagpriset, Göteborgs-

orienteringslöpning

nand överlägset.

Tidningens vandringspris, vilket för-

ut innehades av I. K. Vega.

| II. Hopp.

Även våra hoppare ha under det

gångna året visat sig som framåtgå-

ende idrottsmän. Det är ju särskilt

glädjande, då mantager i betraktan-

de, att vi för helt få år sedan icke

enda utövare av dessa

Och nu

verkligt lovande

hade en

idrottsgrenar. kunna ståta

med en stab av

adepter. I höjdhopp ha wi t.

ex. Hugo Simonsson och John Bör-

jesson, vilka båda klarat 175 cm. och

hela året haft en inbördes strid om

Beteck-

nande är, att Simonsson vunnit alla

vem som varit den bästa.

gånger, då det gällt tävlingar i större

skala, medan däremot Börjesson seg-

rat i alla klubbtävlingar. Detta mäs-

te bero på Simonssons större rutin

och Men

skall Börjesson ett kommande år ha

tävlingsvana. säkerligen

vunnit erfarenheter i tävlingar, och

genom den större konkurrens som

härigenom uppstår, bliva säkerligen

resultaten ytterligare förbättrade.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

Möjligheter finnes nämligen hos bå-

da att bliva hoppare av stora mått.

I stavhopp har Simonsson varit så

gott som vår enda utövare, men det

har han gjort stiligt ifrån sig. Trots

att de uppnådda höjderna icke varit

av kontinentala dimensioner, har han

dock inom Göteborg varit en av de

främsta. Hans bästa resultat, 330 cim.,

tillförde honom distriktsmästerskapet

i denna gren. Och enligt tränaren

Gilles utsago kommer Simonsson att

gå långt ännu, vilket vi också äro all-

deles övertygade om.

Längdhopparne ha i år varit av un-

gefär samma prestationsförmåga som

närmast föregående år. Den ende

som i nämnvärd grad förbättrat sitt

resultat har varit Rosell, vilken med

ett hopp på 646 cm. satte rytt klubb-

rekord. Tobiasson har icke på sam-

ma sät som förut kunnat sköta sin

träning, på grund av den tjänstgö-

han tilldelats som telegrafist

vid järnvägen. Vilket är skada, då

Tobiasson utan tvivel är den av våra

hoppare, som har de största förut-

sättningarne att bliva av högsta klass.

Axel Gustafsson och Edgar Hedin

ha också hört till våra bästa, den se-

ring

nare då förnämligast i tresteg.

De resultat, som hittills vunnits in-

om hoppgebitet, måste betecknas som

synnerligen goda, när man tager i be-

traktande de få år vi idkat dessa gre-

nar. Det är alltså med synnerligen

ljus och god tillförsikt, som sektio-

nens ledning ser framtiden an.
+

III. Kast.

Våra kastare ha ju tyvärr ännu ic-

ke kunnat hållas i nivå med de öv-
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tag Cloelta

  
Den med de

största förutsättningarne, Fagergren,

haft

älsklingsidrott, varför han icke haft

tid eller funnit tillräckligt intresse

riga  idrottsutövarne.

har roddsporten som sin

för att också träna mera systema-

tiskt i Det är synd, ty han

skulle verkligen kunna bliva något

extra i t. ex. kulstötning. Vårt för

kast.

närvarande bästa namn, Bertil Ny-

berg, harju för all del uppnått några

ganska goda resultat, men exercisen

har i år ställt sig som hans hinder

för ordentlig träning. Nästa år blir

det dock säkert en ganska omfattan-

de ommöblering i sina egna rekord,

som Nyberg kommeratt företaga. Ty

styrkan och finessen finnes, endast

träningen blir tillfredsställande skött.

Edgar Hedin har också hört till dem;

som varit de flitigaste utövarne, och

även här har vår förening ett gott

namnatt bygga sin framtid på. He-

dins styrka ligger troligen i discus,

där han har en kolossal snärt i sina

kast.

Som ett slutligt omdöme om våra

idrottsmän måste sägas, att vår för-

har det ovanligt starkt för-

spännt. Och av ofantligt intresse

skall bliva att se nästkommande års

ening

resultat, vilka

sådan klass, att de icke behöva skäm-

mas för sig även i starkare konkur-

Pekka.

säkerligen bliva av

Tens.
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SÖTEROROS:KAMRATEN
LE >

En.'pögöberättelse.
Göteborg-Budapest--Wien-—Göteborg.

En tid: på livet hade” Göteborgs-

kamraterna ett riktigt prima lag, när

det gällde stafettlöpningar på me-

deldistanser.

il Stockholm, som-hade kunnat slå

oss på 4X1500 eller 4800 och and-

ra liknande sträckor. :Ären 1919,

1921 och 1922 vunno vi utan

svårigheter de köpenhamska vand-

ringspriserna på 4X1500 och 4X 1000

i tävlan mot de bästa danska lagen

1920,

— sista året även-mot norska rekord-

laget. :

1922

Bergströms införlivande medstafett-

laget mest överlägsna i våra speciella

stafetter. Och när då undertecknad,

fallet de sista

fick förfrågringar från kon-

tinentklubbar, huruvida jag ej kunde

skaffa dem några svenska idrotts-

män till vissa tävlingar,

voro vi i och med Nisse

såsom värit under

åren,

så tänkte

jag, att det en gång kunde vara på

tiden att utsträcka "Kamrat-expedi-

tionerna en bit söder om Köpenhamn.

Jag skrev alltså på ”K. S.” vägnar

till mina vänner i Wien och Buda-

pest och föreslog ett kamratlag, be-

stående av våra för tillfället bästa

löpare på medel- och långdistanster.

Samtidigt underrättades de löpare,

som kunde komma ifråga, vad för en

vikingafärd, som eventuellt skulle

komma till stånd nästa vår. Och

allteftersom tiden skred fram och

underhandlingarna med de inbjudan:

de utländska föreningarna slutför-

des, tog turnén fasta former och

blev, med

för Sveriges Idrottsspel, bestämd att

äga rum i början på juni.

anledning av tidpunkten

Det blev också så småningom tyd-

ligt, bland vilka löpare denlilla trup-

pen skulle komma att utgallras. Och
rätt vad det var, stod laget färdigt

med 'nedannämnda mannar, uttagna
med hänsyn till tränings- och täv-
lingsresultat och inbjudarnas önske-

mål. Att döma efter våra resultat i
"Göteborg runt” m. fl. generalrepe-

Det var väl bara: Göta

titioner;

Bergström, Kronberg och underteck-

nad ha de bästa utsikter att framr-

gångsrikt föra kamratfärgerna i täv-

ling mot ungrare,

eventuellt tyskar.

D. v. 3. vi trodde, att laget var

klart. Men så i elvte timmen kom-

mer Holsner med den jobsposten, att

han fått en sådan massa ”civila” gö-

Österrikare och

romål 1 sitt ägande tryckeri, att han

på inga villkor kunde resa med.

Det blev nu

en god ersättare, vilket emellertid vi-

att försöka få med

sade sig stöta på de största svårig-

heter.

Ernst Ohlsson och Lövgren, vilka

båda stafettlöpare,

den förre på

äro utmärkta

kunde ej följa med;

grund av sitt arbete, der: senare eme-

Det blev då

skulle

dar studierna hindrade.

bestämt, att Eric Larsson

remplacera Holsner.

Våran Lasse, som visserligen hade

en mycket god terrängsäsong bakom

sig och alltså redan var fulltränad,

hade dock inte den erfoderliga

snabbheten i sina långa spiror för att

riktigt kunna göra t. ex. 1000 meter

på ett tillfredsställande sätt. Han

fick därför under de 14 dagar, som

återstodo före avresan ägna sig ute-

slutande åt snabbhetens upptränan-

de. Några dagar innan det skulle

bära iväg kunde också Gille rappor-

tera, att den larsonska långsamhe-

ten givit med sig högst betydligt; och

som Bergström på tävlingar i Halm-

borde ett lag qed. Holsner, - stad avlägt ' ett gott mogenhetsprov

och undertecknad nått -de bästa trä-

ningsresultat, som vid motsvarande

tidpunkt någonsin kunnat noteras

för imin ritiga person och ”Kronis"!

slutligen också var i' god form, så

var det i alla fall en glad-och för-

hoppningsfull trupp, som tog sydgå-

ende nattåget i besittning den 30

maj. i

Efter denna något: långrandiga

(men på förekomna anledningar be-

fogade) förhistoria, skall jag kort
och gott berätta om fyra kamratlö-

pares öden och äventyr under resan

till och i främmande länder.

ok xx
rk

Den första delen av färden gick

bra, och den erida sensation som in-

träffade på svensk mark var, att

Bergström kom bort under uppehål-

let i Malmö. Eftersom vi visste, att

han var i god form gjorde vi oss

dock inga bekymmer, inseende att

han borde kunna hinna ifatt oss un-

Gå in i

Nya Hallmagasinet
och köp en hatt.

 Korsgatan 24.

 

SPORTSMÄN!
 

  
Glöm ej att medföra ett förråd av

..kyrtornets

Konserver
 

SÖTEROROS:KAMRATEN
LE >

En.'pögöberättelse.
Göteborg-Budapest--Wien-—Göteborg.

En tid: på livet hade” Göteborgs-

kamraterna ett riktigt prima lag, när

det gällde stafettlöpningar på me-

deldistanser.

il Stockholm, som-hade kunnat slå

oss på 4X1500 eller 4800 och and-

ra liknande sträckor. :Ären 1919,

1921 och 1922 vunno vi utan

svårigheter de köpenhamska vand-

ringspriserna på 4X1500 och 4X 1000

i tävlan mot de bästa danska lagen

1920,

— sista året även-mot norska rekord-

laget. :

1922

Bergströms införlivande medstafett-

laget mest överlägsna i våra speciella

stafetter. Och när då undertecknad,

fallet de sista

fick förfrågringar från kon-

tinentklubbar, huruvida jag ej kunde

skaffa dem några svenska idrotts-

män till vissa tävlingar,

voro vi i och med Nisse

såsom värit under

åren,

så tänkte

jag, att det en gång kunde vara på

tiden att utsträcka "Kamrat-expedi-

tionerna en bit söder om Köpenhamn.

Jag skrev alltså på ”K. S.” vägnar

till mina vänner i Wien och Buda-

pest och föreslog ett kamratlag, be-

stående av våra för tillfället bästa

löpare på medel- och långdistanster.

Samtidigt underrättades de löpare,

som kunde komma ifråga, vad för en

vikingafärd, som eventuellt skulle

komma till stånd nästa vår. Och

allteftersom tiden skred fram och

underhandlingarna med de inbjudan:

de utländska föreningarna slutför-

des, tog turnén fasta former och

blev, med

för Sveriges Idrottsspel, bestämd att

äga rum i början på juni.

anledning av tidpunkten

Det blev också så småningom tyd-

ligt, bland vilka löpare denlilla trup-

pen skulle komma att utgallras. Och
rätt vad det var, stod laget färdigt

med 'nedannämnda mannar, uttagna
med hänsyn till tränings- och täv-
lingsresultat och inbjudarnas önske-

mål. Att döma efter våra resultat i
"Göteborg runt” m. fl. generalrepe-

Det var väl bara: Göta

titioner;

Bergström, Kronberg och underteck-

nad ha de bästa utsikter att framr-

gångsrikt föra kamratfärgerna i täv-

ling mot ungrare,

eventuellt tyskar.

D. v. 3. vi trodde, att laget var

klart. Men så i elvte timmen kom-

mer Holsner med den jobsposten, att

han fått en sådan massa ”civila” gö-

Österrikare och

romål 1 sitt ägande tryckeri, att han

på inga villkor kunde resa med.

Det blev nu

en god ersättare, vilket emellertid vi-

att försöka få med

sade sig stöta på de största svårig-

heter.

Ernst Ohlsson och Lövgren, vilka

båda stafettlöpare,

den förre på

äro utmärkta

kunde ej följa med;

grund av sitt arbete, der: senare eme-

Det blev då

skulle

dar studierna hindrade.

bestämt, att Eric Larsson

remplacera Holsner.

Våran Lasse, som visserligen hade

en mycket god terrängsäsong bakom

sig och alltså redan var fulltränad,

hade dock inte den erfoderliga

snabbheten i sina långa spiror för att

riktigt kunna göra t. ex. 1000 meter

på ett tillfredsställande sätt. Han

fick därför under de 14 dagar, som

återstodo före avresan ägna sig ute-

slutande åt snabbhetens upptränan-

de. Några dagar innan det skulle

bära iväg kunde också Gille rappor-

tera, att den larsonska långsamhe-

ten givit med sig högst betydligt; och

som Bergström på tävlingar i Halm-

borde ett lag qed. Holsner, - stad avlägt ' ett gott mogenhetsprov

och undertecknad nått -de bästa trä-

ningsresultat, som vid motsvarande

tidpunkt någonsin kunnat noteras

för imin ritiga person och ”Kronis"!

slutligen också var i' god form, så

var det i alla fall en glad-och för-

hoppningsfull trupp, som tog sydgå-

ende nattåget i besittning den 30

maj. i

Efter denna något: långrandiga

(men på förekomna anledningar be-

fogade) förhistoria, skall jag kort
och gott berätta om fyra kamratlö-

pares öden och äventyr under resan

till och i främmande länder.

ok xx
rk

Den första delen av färden gick

bra, och den erida sensation som in-

träffade på svensk mark var, att

Bergström kom bort under uppehål-

let i Malmö. Eftersom vi visste, att

han var i god form gjorde vi oss

dock inga bekymmer, inseende att

han borde kunna hinna ifatt oss un-

Gå in i

Nya Hallmagasinet
och köp en hatt.

 Korsgatan 24.

 

SPORTSMÄN!
 

  
Glöm ej att medföra ett förråd av

..kyrtornets

Konserver
 

SÖTEROROS:KAMRATEN
LE >

En.'pögöberättelse.
Göteborg-Budapest--Wien-—Göteborg.

En tid: på livet hade” Göteborgs-

kamraterna ett riktigt prima lag, när

det gällde stafettlöpningar på me-

deldistanser.

il Stockholm, som-hade kunnat slå

oss på 4X1500 eller 4800 och and-

ra liknande sträckor. :Ären 1919,

1921 och 1922 vunno vi utan

svårigheter de köpenhamska vand-

ringspriserna på 4X1500 och 4X 1000

i tävlan mot de bästa danska lagen

1920,

— sista året även-mot norska rekord-

laget. :

1922

Bergströms införlivande medstafett-

laget mest överlägsna i våra speciella

stafetter. Och när då undertecknad,

fallet de sista

fick förfrågringar från kon-

tinentklubbar, huruvida jag ej kunde

skaffa dem några svenska idrotts-

män till vissa tävlingar,

voro vi i och med Nisse

såsom värit under

åren,

så tänkte

jag, att det en gång kunde vara på

tiden att utsträcka "Kamrat-expedi-

tionerna en bit söder om Köpenhamn.

Jag skrev alltså på ”K. S.” vägnar

till mina vänner i Wien och Buda-

pest och föreslog ett kamratlag, be-

stående av våra för tillfället bästa

löpare på medel- och långdistanster.

Samtidigt underrättades de löpare,

som kunde komma ifråga, vad för en

vikingafärd, som eventuellt skulle

komma till stånd nästa vår. Och

allteftersom tiden skred fram och

underhandlingarna med de inbjudan:

de utländska föreningarna slutför-

des, tog turnén fasta former och

blev, med

för Sveriges Idrottsspel, bestämd att

äga rum i början på juni.

anledning av tidpunkten

Det blev också så småningom tyd-

ligt, bland vilka löpare denlilla trup-

pen skulle komma att utgallras. Och
rätt vad det var, stod laget färdigt

med 'nedannämnda mannar, uttagna
med hänsyn till tränings- och täv-
lingsresultat och inbjudarnas önske-

mål. Att döma efter våra resultat i
"Göteborg runt” m. fl. generalrepe-

Det var väl bara: Göta

titioner;

Bergström, Kronberg och underteck-

nad ha de bästa utsikter att framr-

gångsrikt föra kamratfärgerna i täv-

ling mot ungrare,

eventuellt tyskar.

D. v. 3. vi trodde, att laget var

klart. Men så i elvte timmen kom-

mer Holsner med den jobsposten, att

han fått en sådan massa ”civila” gö-

Österrikare och

romål 1 sitt ägande tryckeri, att han

på inga villkor kunde resa med.

Det blev nu

en god ersättare, vilket emellertid vi-

att försöka få med

sade sig stöta på de största svårig-

heter.

Ernst Ohlsson och Lövgren, vilka

båda stafettlöpare,

den förre på

äro utmärkta

kunde ej följa med;

grund av sitt arbete, der: senare eme-

Det blev då

skulle

dar studierna hindrade.

bestämt, att Eric Larsson

remplacera Holsner.

Våran Lasse, som visserligen hade

en mycket god terrängsäsong bakom

sig och alltså redan var fulltränad,

hade dock inte den erfoderliga

snabbheten i sina långa spiror för att

riktigt kunna göra t. ex. 1000 meter

på ett tillfredsställande sätt. Han

fick därför under de 14 dagar, som

återstodo före avresan ägna sig ute-

slutande åt snabbhetens upptränan-

de. Några dagar innan det skulle

bära iväg kunde också Gille rappor-

tera, att den larsonska långsamhe-

ten givit med sig högst betydligt; och

som Bergström på tävlingar i Halm-

borde ett lag qed. Holsner, - stad avlägt ' ett gott mogenhetsprov

och undertecknad nått -de bästa trä-

ningsresultat, som vid motsvarande

tidpunkt någonsin kunnat noteras

för imin ritiga person och ”Kronis"!

slutligen också var i' god form, så

var det i alla fall en glad-och för-

hoppningsfull trupp, som tog sydgå-

ende nattåget i besittning den 30

maj. i

Efter denna något: långrandiga

(men på förekomna anledningar be-

fogade) förhistoria, skall jag kort
och gott berätta om fyra kamratlö-

pares öden och äventyr under resan

till och i främmande länder.

ok xx
rk

Den första delen av färden gick

bra, och den erida sensation som in-

träffade på svensk mark var, att

Bergström kom bort under uppehål-

let i Malmö. Eftersom vi visste, att

han var i god form gjorde vi oss

dock inga bekymmer, inseende att

han borde kunna hinna ifatt oss un-

Gå in i

Nya Hallmagasinet
och köp en hatt.

 Korsgatan 24.
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gefär halvvägs mellan Malmö och

Trelleborg. Vilket också skedde!

Litet andfådd var han ju förstås ef-

ter  kapplöpningen med vårt snäll-

tåg, men eljest tycktes konditionen

vara prima. |
Vi forcerade publikanernas bålverk

i Trelleborg utan svårighet och em-

barkerade å ”Victoria”, där vi trots

förebuden om sjönöd icke aktade för

rov att styrka oss med mat och

dryck genom intagandet av den sista

svenska frukosten på en längre tid.

Efter en smula blåsig östersjöfart

anlände vi i god kondition till Sass-

nitz, där vi återigen fingo genomgå

skärselden i tullen. Den var smärt-

fri även denna gång, och snart ån-
gade vi iväg mot Berlin, i lyckligt

innehav av egen god kupé.

Vi anlände rätt mycket försenade

till f. d. kejsarens stad, och sedan vi

installerat oss i vårt enkla hotell,

blev vår första omsorg att få något

till livs och att sedan så fort som

möjligt krypa till kojs, vilket i aila

fall inte blev av förrän rätt sent.

Någon sömn att tala om blev det ju

inte av, därtill voro vi nog för litet

resvana för tillfället.

Nästa dag skulle resan fortsättas

vid 12-tiden och berättaren, som

tyngdes av en färdledares ansvar,

hade att ombesörja ”manskapets” ut-

spisande i arla morgonstund; däref-

ter att med bistånd av en bank om-

bestyra vår förvandling från mindre

bemedlade svenskartill tyska miljo-

närer och slutligen att få en tjeckisk

passvisering åt en i sällskapet.

Tack vare illvilja hos den tjeckis-

kiska passviseringsmegäran och en

massa andra vidriga omständigheter,

drog denna procedur ut på tiden, så

att jag trodde det bli omöjligt att nå

tåget. Jag satt i en skumpande bil

med klockan i hand för att med hög-

sta möjliga hastighet komma till ho-

tellet, som jag nådde en halv timme

innan tåget skulle gå.
Det blev en hastig uppgörelse med

värden och sedan ut med Kronberg

och det andra bagaget i bilar och så

fattades bara — Nisse och Lasse.

De hade begagnat väntetiden till

att besöka lockande butiker i egen-

skap av ”Walutaschweine” och för-

dröjt sig någonstans — ingen visste

var.

Jag hade just uppgivit hoppet om

att någonsin kommatill Budapest, då
de båda missdådarna äntligen uppen-

barade sig, och så kunde vi galoppe-

ra iväg. Ja, just galoppera, ty det

är de skrangliga berlinerbilarnas sätt

att ta sig fram.

Vi sprungo in på perrongen i ban-

gården och kastade oss upp på tåget,

som gick — med detsamma, tro Ni

förstås. Nix! Vi fingo vänta en hel

timma, innan den långa expressen

satte sig igång. Avgångstiden hade

nyligen blivit ändrad!

Så fortsattes resan mot Budapest

via Prag, dit vi kommo på kvällen.

Uppehållet i Vohraliks stad använ-

des till ”skaffning”, och så pep tåget
igen.

Vi hade nu en ändlöst lång natt-

Det var olidligt

hett i vagnarna, och vi svettades och

ohyggligt. På sömn var

inte att tänka, fastän vi gjorde vårt

resa framför oss.

vändades

bästa för att komma Överens i träng-

seln ; och det var en lättnad, när da-

gen randades, och vi försökte göra
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en smula mänskliga med till-OSS
hjälp av tvål och vatten etc.

Vi kommo snart i samspråk med

sportintresserade ungrare, vilka, så

fort de fingo reda på att vi voro de

väntade svenskarna, genast togo oss

under sina vingars skugga.

När vi kommotill ungerska gräns-

stationen, styrde de om, att vi fingo.

stanna kvar i vagnarna. Vårt baga-

ge visiterades och passen stämplades

”ombord”, och vi undgingo sålunda

att återigen stå minst två timmari

kö för tullvisitation, vilket vi gjort

föregående kväll på gränsen mellan

Tyskland och Tjeckoslovakiet.

I de älskvärda ungrarnas sällskap

gick sedan förmiddagen fort nog,

och grabbarna tittade nyfiket på de

ungerska slätternas vinodlingar,

vallmofält och övriga märkvärdighe-

heter. Här var lika intressant, ehw

ru inte så vackert, som när vi föregå-

ende kväll foro utefter Elbe genom

Sachsen och Böhmen.

Men hettan, som hela tiden plågat

oss ända från Berlin, blev allt vär-

re. Till och med infödingarna måd

de illa av den, och de talade om, att

det var en tillfällig värmebölja, som

just nu drog fram — ett för övrigt

mycket sällsynt fenomen i början på

juni.

Vid  I11-tiden voro vi frammei
Budapest, ledbrutna och utpinade på

alla sätt efter den långa resan. Men
det sätt på vilket de ”fenomenala”

ungrarna togo emot oss, när vi ste

go av tåget, kom oss att med en gång

glömma all trötthet. Ingen av oss

skall väl förgäta den hjärtlighet, som

mötte oss i doktor Fazekas och hans

kamraters välkomsthälsning.

Vi foro i vagnartill det propra och
eleganta hotel Royal, där vi instal
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lerades. Efter

oss och duschat av ressmutsen fingo

vi ett välkommet mål mat, serverat

av ingen mindre än den. ungerske

maratonmästaren Kiraly, som är ky-

pare på Royal. Och så blev det att
taga sig en kort vilostund före täv-

lingarna.

Detvar på lördagseftermiddagen,

:vi anlände till Budapest, efter att ha

rest. i tre nätter ochmer än två da-

gar utan att sova. Och man må där-

för förlåta oss och ej benämna oss

”bomullsidrottsmän”, därför att vi ef-

ter de utståndna strapatserna icke

kände oss särdeles spänstiga i den

kvava, olidliga värmen. Klockan 5
på eftermiddagen började tävlingar-

na på F. T. C:s idrottsplats.
När vi kommo dit, beredde oss

våra värdar den överraskningen, att

»-föreställa oss för svenske konsuln, en

mycket älskvärd herre, som på vårt

hemlands språk önskade oss välkom-

na till Budapest. ee

" Den förste av oss, som skulle i el

den, var Bergström. Han startade
i ett handicaplopp på 5000 m. och
ställde upp som scratchman tillsam-

mans med Kultzar och ännu en. Tili

en början såg det lovande ut för

Nisse. Han drog iväg på känt ma-

nr och började upplockningen av

handicapmännen med = frejdigt hu-

mör: De båda ungerska scratchmän-

nen följde i hälarna, men vi trod-

de, att de rätt snart skulle släppa

-taget, då Nisse såg ut att vara i pri-

;ma kondition och farten hölls god.

Bakslaget kom emellertid plötsligt.
Den långa, nyss avslutade resan,

hettån och ej minst..den kvava, med

att ha snyggat upp |

GÖTEBORGS-KAMRATEN

 
Start '3000. meter i Budapest.

Fr, innerbanan: Bergström, Larsson, Néméthy, Grosz, Kultzar.

fint dammbemängda luften, .sam-

verkade till en plötslig, nedbrytande

utmattning. Stegen blevo allt korta-

re, stilen försvann och ansiktsut-

trycket blev mera pinat för varje
varv. Vi, hans kamrater, voro för

gamla löpare själva, för att ej inse,

att det här inte hjälpte med några
hejningar, när de båda ungerska kon-

kurrenterna som på ett givet tecken

på en gång ökade farten och drogo

ifrån. Bergström gav sig emellertid

inte utan löpte i mål, så slut som han

gärna kunde bli.

Detta var ju ingen uppmuntrande.

början, särskilt som vännen Berg-

ström efter loppet förklarade sig va-

ra slut för nästa dag också.

Det blev undertecknads lott att för-
söka rehabilitera oss litet senare: Jag

hade 1500 mot bl. a.ungerske mäs-
taren Néméthy: och Grosz, med vil-

ka bägge jag förr haft hårda nappa-

tag. Och jag ställde upp med den

förhoppningen, att den gamla regeln

skulle gälla: ”man är bäst, när man

känner sig som sämst”.

Om loppet är inte mycket att sä-

Jag visste, att Néméthy var för-

hållandevis svag i spurten och för-

sökte därför dämpa farten så myc-
ket jag vågade — för Grosz, vilken

å andra sidan harsin styrka i en ena-

stående stark spurt.

Jag gjorde så gott jag kunde och

ledde upp spurten, trots att jag var

”färdig”, men på långsidan gick i
alla fall Néméthy om och vann.

Grosz blev trea. Tiderna kunde nog

ha blivit bättre, om taktiken varit en

annan.:
Vi hade ingenting mer att göra den

dagen 'utan ägnade kvällen åt vila
och skötsel av stelnade muskler, i
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den niånsvåra:utomordentliga:värdar

tilläto” OSS, SR fat rt

Söndagsförmiddagen fördes vi om-

kring för.-att-bese staden. Vi önska-

de nog. (med tarike på. eftermidda”

  

a

gens tävlingar) ” gärna, att .

rundfur gjorts-en liten sinula 'kortare,.

ty det är. sannerligen .mattande. att

vandra -omkring några timmar på ga--.

torna i-stekande solihetta: Våra älsk-

värda följeslagare voro emellertid: så

angelägna om att få visa oss sin

vackra -stad, att vi inte hade hjärta

att ändra våra innersta önskningar

till anspråk. |

Så fort vi hunnotill hotellet, släng-

de vi av oss kläderna för att få en

smula svalka och togo oss en tim-

mes välbehövlig siesta.

Så tävling igen! 3000 meter för

Bergström och Lasse.

Nu blev det fullt tydligt, om vi in-

te hade observerat det under gårda-

gen, huru fullständigt resorna och det

ovanliga klimatet tagit musten ur Qss

— framförallt Han

fullbordade löpningen, trots uppbju-

dande av all sin förmåga, på en för

honom dålig tid och slutade som fy-

ra efter Néméthy, Kultzar och Lars-

son.

En stund efter hade nedskrivaren

av denna sorgliga berättelse ett 800-

Bergström.

meterslopp. För en gångs skull tyck-

te jag mig se en svensk seger vinka,

när jag kom ursista kurvan som för-

ste man. Bedrägliga hopp! «Både

Benedek och Fonnyoi måste jag släp-

pa förbi i spurten, och det blev un-

gerske mästaren förunnat att vinna

med den i våra idrottsspel deltagan-

de Fonnyoi på andra plats.

denna

GÖTEBORGS-KAMRAÄTEN
 

Så kom: slutligen stafetten 31000

om; som: vi under” alla förhållanden
måste vinna för att våga återvänida

till "hemlandet. Meéningen var; att
Bergström skullé” taga första sträc-
kan, men han frånsade sig all del-
aktighet i den här 'stafettlöpningen,
då han var totalt slut efter föregå-

ende strapatser. .' Och vi hade då in-

tet annat:val än att låta Lasse taga

hand om stafetten vid starten, :ehu-

ru en sådan sträcka inte alls låg för

honom.

Början såg lovande ut för oss, ty

ännu vid 800 meter låg Lasse tätt

bakom sin konkurrent. Denne, som

var ingen mindre än lille ettrige och

spurtstarke Grosz, hade emellertid

bara legat och maskat och passade på

att blixtsnabbt lägga om växeln just

vid .800 m., och de återstående 200

han i ursinnig sprinterfart.

hade ingen chans att komma

gjorde

Lasse

med utan måste se sig slagen med 40

å 50 meter. Söderbom och Kron-

berg kunde inte taga upp allt det

förlorade, utan M. T. K:s sista man

Fonnyoi passerade mål några meter

före Kronis, som var slutman i vårt

lag.

Gissa hurudant humöret var, när

vi, ”i grund slagna”, lämnade val-

Vi tänkte på, ”vad gänget

skulle säga hemma”. Visserligen ha-

de vi inte precis blamerat oss, ty

i alla fall bara av de allra

främsta ungrarna, vi blevo slagna;

och ”placerade” hade vi dock blivit,

men en seger, en enda seger fatta-

platsen!

det var

des!

Vi blevo likväl inte lämnade en-

samma åt våra pessimistiska funde-
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Södra Larmgatan '4 (intill Hyrverket) 1:
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ringar, ty våra vänner ur Brödys

klubb visade sig vara makalösa, när.

det gällde att visa värdskap och för-

driva sorgerna.

Det skulle taga dessa spalter för
mycket i anspråk med en redogörel-

se för allt vad värdarna, främst fö-

reträdda av D:r Fazekas, Bela Mai-

linger. (som var ledare för Ungerns

trupp vid Idrottsspelen) och löjtnant

Szabo, hittade på.
tydligen stationerad som ständig ad-

jutant hos oss, ty han satt om morg-

narna och väntade på oss i hotellets

Den senare var

vestibul, och följde oss sedan dagar-

na i ända.

Vi stannade tre dagar efter tävlin-

garna i Budapest och minnas sär

skilt ett besök i ett ofantligt brygge

ri, med efterföljande makalös ”Bie-

rabend” under värdskap av brygg-
mästaren ”Meister. Helffrich aus

Bayern”. Det var icke utan att både

ungerska- och tyska samt på allmän,

enträgen begäran även svenska nn

tionalsångerna avsjöngos, till omväx-

med ungerska romanser och
dryckesvisor, vilka Lasse

snart lärde sig sjunga till stor för

ling

senare

tjuning för läromästarna.

Även komma vi ihåg en mycket

animerad afton i F. T. C:s klubbka-

fé, och en kväll i tivoli.

I själva verket var den outtröttlige

Deszö Fasekås och hans kollegorfull-

ständiga fenomen, när det gällde att

uppoffra sig för oss och göra vår
vistelse så angenäm som möjligt.
En inbjudan till svenske konsuln,

kunde vi tyvärr inte antaga på grund

av avresa samma dag. a

När vi lämnade Budapest, vardet
icke «utan rörelse vi togo avsked av
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te hade observerat det under gårda-

gen, huru fullständigt resorna och det

ovanliga klimatet tagit musten ur Qss

— framförallt Han

fullbordade löpningen, trots uppbju-

dande av all sin förmåga, på en för

honom dålig tid och slutade som fy-

ra efter Néméthy, Kultzar och Lars-

son.

En stund efter hade nedskrivaren

av denna sorgliga berättelse ett 800-

Bergström.

meterslopp. För en gångs skull tyck-

te jag mig se en svensk seger vinka,

när jag kom ursista kurvan som för-

ste man. Bedrägliga hopp! «Både

Benedek och Fonnyoi måste jag släp-

pa förbi i spurten, och det blev un-

gerske mästaren förunnat att vinna

med den i våra idrottsspel deltagan-

de Fonnyoi på andra plats.

denna

GÖTEBORGS-KAMRAÄTEN
 

Så kom: slutligen stafetten 31000

om; som: vi under” alla förhållanden
måste vinna för att våga återvänida

till "hemlandet. Meéningen var; att
Bergström skullé” taga första sträc-
kan, men han frånsade sig all del-
aktighet i den här 'stafettlöpningen,
då han var totalt slut efter föregå-

ende strapatser. .' Och vi hade då in-

tet annat:val än att låta Lasse taga

hand om stafetten vid starten, :ehu-

ru en sådan sträcka inte alls låg för

honom.

Början såg lovande ut för oss, ty

ännu vid 800 meter låg Lasse tätt

bakom sin konkurrent. Denne, som

var ingen mindre än lille ettrige och

spurtstarke Grosz, hade emellertid

bara legat och maskat och passade på

att blixtsnabbt lägga om växeln just

vid .800 m., och de återstående 200

han i ursinnig sprinterfart.

hade ingen chans att komma

gjorde

Lasse

med utan måste se sig slagen med 40

å 50 meter. Söderbom och Kron-

berg kunde inte taga upp allt det

förlorade, utan M. T. K:s sista man

Fonnyoi passerade mål några meter

före Kronis, som var slutman i vårt

lag.

Gissa hurudant humöret var, när

vi, ”i grund slagna”, lämnade val-

Vi tänkte på, ”vad gänget

skulle säga hemma”. Visserligen ha-

de vi inte precis blamerat oss, ty

i alla fall bara av de allra

främsta ungrarna, vi blevo slagna;

och ”placerade” hade vi dock blivit,

men en seger, en enda seger fatta-

platsen!

det var

des!

Vi blevo likväl inte lämnade en-

samma åt våra pessimistiska funde-
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Göteborgs Fröhandel
Södra Larmgatan '4 (intill Hyrverket) 1:

Tel. 5932, 10984.  
ringar, ty våra vänner ur Brödys

klubb visade sig vara makalösa, när.

det gällde att visa värdskap och för-

driva sorgerna.

Det skulle taga dessa spalter för
mycket i anspråk med en redogörel-

se för allt vad värdarna, främst fö-

reträdda av D:r Fazekas, Bela Mai-

linger. (som var ledare för Ungerns

trupp vid Idrottsspelen) och löjtnant

Szabo, hittade på.
tydligen stationerad som ständig ad-

jutant hos oss, ty han satt om morg-

narna och väntade på oss i hotellets

Den senare var

vestibul, och följde oss sedan dagar-

na i ända.

Vi stannade tre dagar efter tävlin-

garna i Budapest och minnas sär

skilt ett besök i ett ofantligt brygge

ri, med efterföljande makalös ”Bie-

rabend” under värdskap av brygg-
mästaren ”Meister. Helffrich aus

Bayern”. Det var icke utan att både

ungerska- och tyska samt på allmän,

enträgen begäran även svenska nn

tionalsångerna avsjöngos, till omväx-

med ungerska romanser och
dryckesvisor, vilka Lasse

snart lärde sig sjunga till stor för

ling

senare

tjuning för läromästarna.

Även komma vi ihåg en mycket

animerad afton i F. T. C:s klubbka-

fé, och en kväll i tivoli.

I själva verket var den outtröttlige

Deszö Fasekås och hans kollegorfull-

ständiga fenomen, när det gällde att

uppoffra sig för oss och göra vår
vistelse så angenäm som möjligt.
En inbjudan till svenske konsuln,

kunde vi tyvärr inte antaga på grund

av avresa samma dag. a

När vi lämnade Budapest, vardet
icke «utan rörelse vi togo avsked av

den niånsvåra:utomordentliga:värdar

tilläto” OSS, SR fat rt

Söndagsförmiddagen fördes vi om-

kring för.-att-bese staden. Vi önska-

de nog. (med tarike på. eftermidda”
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våra gamla och nyförvärvade unger-

ska vänner. Bara den, somr en gång

åtnjutit ungersk gästvänskap kan
förstå, vad vi kände, när vår stora

hjulångare lade ut från Budapest
med Wien som mål.

Efter en mycket angenäm resa

uppför gamla mäktiga, breda Donau,
kommo vi till Wien en fager tors-

'dägsafton och gjorde genast ett pve-

sök på Wiener Athletiksport Clubs

idylliska idrottsplats. Vi nöjde os

med litet uppmjukningsträning den

dagen, vilade nästa och stodo så åter

tävlingsfärdiga på lördag.

Vi hade bett om att få ett stafett-
lopp 3X1500eller dylikt på lördagen,

men våra Österrikiska vänner hade
kombinerat följande:1500-1004
400-800, en sammansättning, som

undertecknad i egenskap av ansvarig
färdledare naturligtvis protesterade

emot. På wienarnas enträgna upp-

maningar, gingo vi efter hållet krigs-

råd dock med på att starta i denna

stafett under förutsättning, att de-

ras 1500-metersman i likhet med vår

först skulle löpa 2000 meter indivi-

'duellt, så att chanserna skulle väga
lika. Vi beräknade då, att lagen

skulle ligga jämna efter 1500 och att
våra män på 100 och 400 meter skul-
le tappa. lagom : mycket för slutman-

nen på 800 att' taga upp.

När vi kommo till: lördagstävlin-

garna, träffade vi gamla bekanta

från Budapest. Det var ett lag från

M. A. C. med 800-metersmästaren,
min gamle rival Benedek i spetsen.
Alltså nya hårda strider att vänta!

800 m. inledde och blev på grund '

GÖTEBORGS-KAMRATEN

 
Finish på 800 meter i Wien.

Frånfvänster: Benedek, Söderbom, Riäbelt, Kronberg. -.

avdet stora deltagareantalet en rätt
”ruffig” tävling. ' Från oss startade

Kronberg och Söderbom. Det blev
återigen en seger för Benedek, som

vann, följd av Söderbom och Kron-

berg, vilken senare slog österrikaren

Räbelt (deltagare i Idrottsspelen) på
sista meterna.

2000 metervar nästa nummer för

OSS, med  BergströÖm emot den för

tillfället i mycket god form varande

Österrikiske mästaren Friebe. Den

senare vann i spurten. Bergström
blev tvåa och tog revansch på ung-
raren Kultzar, som blev trea.

Så kom stafettlöpningen. Vi hade

kombinerat ihop laget, så att Berg-
ström skulle gå 1500 mot W. A. C:s
Gasser, Lasse 100 m. mot österrikis-

ke mästaren Schedl(!), Kronberg

400 mot Lederer, också österrikisk

mästare, och slutligen undertecknad

| 800 mot Ribelt.

- Nu: hade våra vänner wienarna,

"tvärtemot givet löfte, sparat Gasser

från det föregående 2000-meterslop-

pet. Och att de istället för sin bäs-

te 80o-metersman insatte Klein, inne-

bar ingen kompensation, eftersom

”den ordinarie” Räbelt efter det ge-

nomgångna individuella 800-meters-

loppet omöjligén kunde vara bättre,

än vad reserven visade sig vara. |
Bergström tappade 30 meter på

I

den utvilade Gasser, Lasse förlorade,

som. förutsetts, 1IO—12 meter på

sprintersträckan, under det att Kron-

berg, trots det föregående, ansträn-

gande 800-metersloppet, gott höll Le- .

derer på 400 m. Vid sista växlingen

låg sålunda W. A. C. cirka 40 m.

före oss och det ungerska laget från

M. A. C. var ett tiotal meter efter

Kamraterna. Det blev en ytterst

spännande slutstrid, som ändade med

W. A. C:s seger. Det fattades några
fattiga centimeter, för att vi skulle

ha vunnit! -Benedek, som löpte

sista sträckan för M. A. C., uppgav.

Nästa dag vann Friebe över Sö-
derbom på 1500 efter ett stillsamt

lopp, under vilket huvudantagonister-

na sparade sig till spurten, där Sö-

derbom låg under.
Bergström kom åter i elden på

5000, där Kultzar hämnades för fö-

regående dags nederlag. Ungraren

vann och Bergström blev tvåa.

Och så återstod turnéns sista täv-
ling: stafett 3X1000. Vid detta la-

get voro vi utsprungnalitet till mans,

och vi hade inte mycket spänst över

för detta lopp. Di vi inte kunde
tänka på att anstränga Bergström

med ytterligare en tävling, funderade

vi ett tag på att icke starta. Men

bestämde oss slutligen för att en sis-

ta gång försöka tillkämpa oss en se
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ger och kommenderade alltså ut våra

motsträviga och lidande löparmän-

niskor.-på växlingsställena.
Det gick emellertid inte alls! Re-

dan efter första sträckan var tävlin-

gen avgjord och vår siste man gav

upp loppet:

Slutord.

Vi, och naturligtvis främst under-

tecknad, som arrangerade Göteborgs-

kamraternas turné, ha senare både i

tal och skrift, både öppet och för-

stucket, fått veta av kritik över den

”misslyckade” idrottsresan.

Alldenstund jag hoppats på ett

helt annat idrottsligt utbyte av fär-

den, anser jag den själv misslyckad,

men jag måste framhålla, att vidriga

omständigheter bidrogo till den min-

Omlaget fått

först påtänkta sammansättnin-

dre lyckliga utgången.

den

gen, skulle vi åtminstone ha segrat i

alla de stafettlopp, vi deltogo i. Och

vi hade då icke heller behövt över-

lasta vissa deltagare med för många

lopp utan kunnat göra en mera ”rätt-

vis fördelning av arbetet”, och där-

igenom sannolikt nått även bättre in-

dividuella prestationer.

Därför att det varit så tyst kring

vår resa och inga uppgifter om den-

samma «varit synliga i pressen, ha

kanske många fått den uppfattnin-

gen, att resultaten voro av den art,

att de helst borde förtigas. Jag

därför de ”hemlighåll

tiderna och placeringarna här

avslöjar

na”

nedan.

Somläsaren av denna sorgliga be-

rättelse kan se, nåddes, trots värme-

böljor, nattvak och andra svårighe-

ter en del resultat, vilka inte precis

kunna kallas ”misslyckade”, även om

österrikaren Friebe och de främsta

ungrarna sprängde målsnörena före

oss. Tävlingarna gingo ju också i

början på juni.

Alla de roliga episoder, som in-

träffade, och de icke idrottsliga upp-

levelserna under den långa resan

måste jag på grund av utrymmes-

skäl avstå från att relatera. Men

fråga Lasse, vem som lärde honom

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

böja verbet ”älska” på ungerska, och

spörj Nisse efter hans små expedi-

tioner ”bakom kulisserna” eller frå-

ga Kronis,- hur: han gillade sig i

Schönbrunn!

Söder. .

Facit av tävlingarna:

" BUDAPEST: 5000 m. handicup.

(Ingen av scratchmännen placeradesig,

men de nådde följande tider:)

1. Kultzar 15.48
2. Bergström 16.03

1500 m.

1. Néméthy 4.10

2. Söderbom 4.14

3. Grosz

3000 m.

1. Nemethy f Tiderna ej note-

1. Kultzar ÅA rade av signt.
3. Larsson 9.23

4. Bergström 9.26

800 m.
1. Benedek 1.59

2. Fonnyoi 2.00

3. Söderbom 2.01

Stafett 3x 1000 m.
1. M. T. K.
2. IF. K.

IDROTTSMÄN
erhålla vid pressning av kläder
10 KH rabatt vid uppvisandet av |

medlemskort. |

|Sanitära

Pressinrättningen |
Drottninggatan 57. Tel. 16120. |

 

 

 
 

Bensin och Smörjoljor

Svensk-Engelska Mineralolje-Aktiebolaget
Å

WIEN: 2000 m.

1. Friebe 5.43.6  (ö. r.)
2. Bergström 5.47.3

800 m. |

1. Benedek 2.00.3

. Söderbom 2.00.8

3. Kronberg 2.01

5000 m.

1. Kultzar 15.47

2. Bergström =:16.03

1500 m.
1. Friebe = 4.12.8

2. Söderbom =<:4.14.1

3. Gasser 4,15.0

Stafett 1500+100+400+4800.

1. W. A. C. Wien.

2. Kamraterna

3. M. A. C. Budapest.

Klubbafton

anordnas onsd. d. 9 jan. 1924,kl. 8
e. m. å Rest. Vivel, Kungsgatan 60.
Därvid förekommer prisutdelning
för handicapserien i fotboll, tränings-
prisen för reservspelarne samt klubb-
mästerskapstecknen i allmän idrott
m. m. Sång och musik av kända
(och okända) förmågor. Event: film.
Kaffeservering. Entre: Kr. 1:25. '

Direkts Mjölk
rekommenderas

Säljes överallt 
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GOTEBORGS-KAMRATEN
 

- Klubbmästerskapen.

Vid årets tävlingar om föreningens

klubbmästerskapstecken uppnåddes

följande resultat: |

100 meter Öscar Svensson 11,8 sek.

200 meter Oscar Svensson 24,4 sek.

400 meter R. Kronberg 53,1 sek.

800 meter Ernst Olsson 2 m. 05 sek.

1500 meter Erik Larsson 4 m. 17,8

sek.

5000 meter Nils Bergström 15 m.

44,9 sek.

10000 meter G. Karlsson 37 m. 40

sek.

3000 meter juniorer R. Liljeros 9 m.

50,8 sek.

Häcklöpning 110 m. Joel Rosell 20,1

sek.

Höjdhopp John Börjesson 1,70 mtr.

Längdhopp Joel Rosell 6,46 mtr.

Trestegshopp Edgar Hedin 12,75 m.

Stavhopp H. Simonsson 3,20 mtr.

Kulstötning B. Nyberg 18,81 mtr.
" Spjutkastning E. Hedin 58,43 mtr.

Discuskastning E. Hedin 55,73 mtr.

En veteran.

 

Konrad Thörnkvist.

Denna artikel har tillkommit med an-
ledning av vår äldste aktive fotbollspe-
lares uttalade avsikt (eller kanske rät-
tare sagt funderingar) att ”lägga upp”.
Ännu är emellertid ej allas vår Konrad
fullt överens med sig själv, hur han skall
göra. Och hurudant hans beslut än må bli-
va, så anse vi icke för tidigt att ägna ho-
nom ett särskilt kapitel. Han — om någon
ar värd det.

kk

> Ofattligt!

13
 

vÄr det. verkligen -sannt, att gamle
vännen Konrad skall sluta spela boll?

Kan det vara möjligt, att denne

"trogne arbetare i fotbollens vingård
ämnar dra. sig tillbaka?

Ofattligt !! .

" Man har vant sig att se Thörn-

kvists resliga gestalt i I. F. K-laget
så länge, att han blivit nästan en
institution. Han har varit med från

föreningens barndom, just från den
tid, då dess fotboll slog igenom och
med en gång uppnådde den klass och

den höga standard, som vi hållit allt-

sedan dess.

I 17 långa år har Thörnkvist tram-
pat I. F. K:s bollkängor och ”klätt

blodig” skjorta” i dess lag. Huru

många finaler han varit med om, hur

ru många olika slags mästerskap han

tagit hem, huruw många: matcher han
vunnit — allt det där träder i bak-

grunden inför detta enda stora, be-

tydelsefulla faktum: 17 år i ett och

samma förstklassiga lag!

Det finns visst bara en spelare till

i Sverige, som har en liknande merit,

och det är Robert Gustafsson i Ud-

devalla. Men bland de förstklassiga

spelarna har Thörnkvist rekordet.

Varken ”Köping” eller ”Börje” kan

konkurrera med honom, ty dessa ha

ibland bytt klubbar.

Men det har inte Thörnkvist! Han

har troget stått på sin post. Han
har icke låtit sig frestas av olika loc-

kande anbud. Han har icke låtit för-

leda sig av tillfällig misstämning med

ledningen till att gå över i annan

klubb.

 

Per Magnusson
bax- & Konservaffär

Bazar Alliance 112.

== Tel. 8894. —   
 

Thörnkvist har haft sin förening
kär, han har offrat större delen av

sin lediga tid för densamma, och han

har troget infunnit sig till varje
match. Vem kommer ej ihåg, hur
han på själva bröllopsdagen satte sig
på tåget för att resa med laget till

Stockholm i en viktig match!
Jag mötte Thörnkvist första gån-

gen i Uddevalla den 16 september

1906. Han spelade då i det vid den

tiden fruktade Jonseredslaget, som
fullt motsvarade sitt rykte. Jonsered

vann med 9—1. Thörnkvist spelade
vänsterytter (liksom undertecknad),

men hade redan nästa år övergått till

försvaret.

Från 1907 spelade han högerback,

men började 1910 spela halvback.

Efter. att ha försökt sig på olika
platser, blev centerhalven hans plats.
De två starkaste backpar föreningen

någonsin haft äro Nils Andersson-—
Thörnkvist och Henning Svensson—

Lund. De utomordentliga backtra-

ditioner vårt lag haft och har, dem

har Thörnkvist varit med om att

skapa.
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Vid,behov av allt som tillhör den

ELEKTRISKA BRÅNCHEN

Vänd Eder'till

dandtergs Elektriska Affär
Södra Vägen 20. i

Tel. 13479 (ankn. bost.) | 
Den 6 november 1909 blef Konrad

Thörnkvist internationell. Han har

spelat inallés 14 landskamper och är

föreningens mest vittbereste aktive

fotbollspelare. Han har spelat mot

England (1 gång), Norge (3 ggr.),

Finland (1 g.), Italien (1 g.), Ungern

(i g.), Ryssland (1 g.), U. S. A.

(1 g.) och Danmark (5 ggr.).

"Jag har aldrig sett Thörnkvist så

bra som i landskampen mot Dan-

mark år 1919, då Göteborg vann i

Och

detta var hans sista landsmatch, mås-

te den betraktas som en fenomenalt

glänsande prestation.

Stadion med 3—0. eftersom

Eljest brukar

det vara så att fotbollspelare pre-

fot-

gjorde det

stera sitt bästa i mitten av sin

bollsbana.

mot slutet,

Thörnkvist

vilket är

Förklaringen =är, att

sällsynt.

Thörnkvist

skött sin fysiska kondition, sin kropp,

helt enkelt: exemplariskt. Han har

funnit ett verkligt nöje i att ”sköta

sig” och har mått väl därav. Utan

sitt regelbundna levnadssätt hade

Thörnkvist aldrig kunnat stanna :

första ledet så länge. Mäåtte hans

föredöme bli mera efterföljt än hit-

tills! Cewve.

 

"det är småpojkar,

"så "värst .mycket av idrott.

J ERIKSSONS Eftr.
(A. SVENSSON)

Bazar Alliance 47—48.

Prima Gödkalv och Lamm
Gäss och Ankor m. m.

till dagens billigaste priser.

Hi kapitelomvårajbnioridroltsmän.
Egentligen borde ju även .våra ju-

nioridrottsmän varit med i berättel-

"sen om idrottsmännens prestationer,

: men” jag att, juniorerna och

deras arbete är värt ett särskilt kapi-

tel. I allmänhet,

juniorer, får man ett intryck av att

som inte begripa

Men när

anser,

då man talar om

man en gång själv kommer ut på en

idrottsplats och får se dem i arbete,

måste man beundra dem. Man mås-

te, i få ord sagt, verkligen med akt-

ning åse deras idrottsliga karriär.

Det är också synnerligen intressant

att följa dem från det de taga de för-

sta. stegen i en idrottsdräkt, och så

framåt genom tiderna; för att slut-

ligen finna dem såsom idrottsmän —

i detta ords verkliga betydelse. Ty

sådant intresse och sådan arbetslust

som dessa nybörjare nedlägga på sin

uppgift, får man sannerligen leta ef-

ter hos de äldre.

Då vi år 1918 togo som huvudsak-

lig uppgift att frambringa juniorer,

resultatet därav ett alldeles

gott framsteg i vär

visade

förvånansvärt

idrottsstab. Vi

fram sådana goda löpare som t. ex.

vilken ju numera

fingo den gången

Edvard Persson,

står som en av våra bästa, en hel del

andra att förtiga, som nu av en el-

ler annan anledning lämnat de akti-

vas led. Närvi i år ånyo gjorde en

attack för att få tillsamman en juni-

var det naturligtvis un-

der förhoppning om att resultatet

skulle bliva lika gott. Och

sannerligen ha icke förväntningarne

oravdelning,

härav

Telefon 3005.

 

merän överträffats.

Årets,juniorer, ha med så stor ak-

,»
tivitet visat sitt intresse för sin sak

att det i närvarande stundfinnes

inom vår, förening. ett femtiotal ju-

niorer, vilka alla ha de största ”förut-
sättningar att bliva, idrottsmän, vars

namn skola låta tala «om sigi täv-

Fastän det
ännu dröjer ett eller annat år innan

styrkan och kroppskonstitutionen är

tillräckligt utvecklad,så att tränin-
gen kan bedrivas för fullt. Det är

ett av en juniors farligaste försåt, att

redan sitt första år allt för Ööverdri-

vet använda sig av träningen som ett

medel att hastigt växa sig stor och

få sig ett namn inomidrotten. VWVan-

ligen bliver det pannkaka av det hela.

Våra juniorer ha härvidlag visat ett

lingar land och rike runt.

synnerligen stort förtroende till led-

ningens och sina äldre kamraters råd

och anvisningar, vilket gjort, att de

nu stå fullkomliga i utvecklingshän-

seende, och färdiga att till nästa år

taga upp idrotten med liv och lust;

sig själva och sin förening till gläd-

je och fromma.

Av de juniorer som Kamraterna i

år haft inom sina leder, har Sven

Olsson varit av ovanligt god kaliber

och vunnit en massa framgångari

tävlingar med idrottsmän av samma

kategori. Ragnar Liljeros har varit

hans trogne vapendragare och alltid

hängt honom i hälarna, samtidigt

som Cederlöv och en hel del andra ha

gjort sig fruktade i de tävlingar, vari

de tillåtits deltaga.

Största förtjänsten av att vår för-

ening nu har en så god och livskraf-

tig junioravdelning, måste tillskrivas
idrottssektionens ordförande, Thure

Valdenborg. Denne har med ett in

tresse och nit som gränsartill det

otroliga, hängivit sig åt uppgiften att

en god och kraftig stab av

Valdenborgs arbete med
denna uppgift har varit krävande och

tagit massor av tid i anspråk. Men

han har. genomfört sin uppgift på

ett glänsande sätt, för vilket förenin-

tacksamhets-

G.W.

skapa

idrottsmän.

gen står honom i stor

skuld.
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Göteborgs-serien— och vårinsats i densamma.

 
2:dra juniorlaget. Slutliga vinnare av vandiingspriset i Juniorklass II.

I denna tävling ha i år deltagit 5.måste

lag från vår förening. Resultaten

äro icke i nivå med närmast föregå-

ende år, men därför finnes ingen an-

ledning misströsta om våra reserv-

spelares framtid. Visserligen saknas

detta år den nära nog tradit:onella

segern — vi få gå tillbaka till 1918

för att finna en motsvarighet — men
lagens placeringar äro dock ej direkt

dåliga eller avskräckande. Orsaker-

na till denna ej fullt så lyckosamma

säsong — vad reservlagen beträffar

— ha varit flera, såsom bristfällig

träning (delvis beroende på det för

en del spelare långa avståndet till

Slottsskogsvallen), sjuka och skada-

de spelare (exempel: 4:de laget)

etc.

Men dessutom har det på en del

håll visats ringa intresse — och följ-
den har blivit: mindre god samman-

hållning. Detta gemensamma intres-

Se, som knyter pojkarna fastare sam-

man än andra band (och som utgör

ett fotbollslags styrka och prydnad),

denna sammanhållning, som kan ut-
rätta storverk, förmår ej ens den

bästa tränare eller ledning i världen

(ensam) att skapa. Spelarna själva

vara besjälade av den rätta

andan och viljan att föra sitt lag

framåt.

Vi ha dock grundad anledning

hoppas på ett betydligt framgångs-

rikare år 1924. Ty det yngre ma-

terial vi förfoga över är av gott vir-

ke. Låt oss därför släppa fram ung-

domen och sedan hjälpas åt litet

var — att på ett värdigt sätt begå

Kamraternas 20-årsjubileum !

- Här nedan lämnas en liten över-

sikt av våra lags insatser i serien.

B-laget

har placerat sig på femte plats i klass

I. Onödigt långt ner på prislistan.

Sämre än 3:a hade laget, med litet

större ambition hos en del spelare,

ej behövt bliva. Nu slarvades näm-

ligen några poäng bort genom att de

våra i ett par matcher ej hade full-

taligt lag, och därigenom fingo ne-

derlag på halsen. En seger i en av

dessa matcher och B-laget hade stå-

tat som 2:dra pristagare. ”Det är

litet som gör det” — ibland! — —

— —'Kapten: Olof Rydberg. Spe

lare: A. Rydberg, Carl Olsson, O.

Rydberg, Harry Olsson; R. Johans-

son, Carl Andersson, Gillis Anders-

son, V. Sundwall, Gunnar Johans-

son, H. Sandström, Gunnar Anders-

son.

III-laget

är 4:a i klass III. Ett resultat, som

till stor del får skrivas på den goda

sammanhållningens konto. 3:an tor-

de alltså ej (i likhet med 2:dra juni-

orlaget) ta” åtsig, vad här ovan sagts

i detta hänseende! — — — — Skep-

pare på ”skutan”: Gunnar Gunnars-

son. ”Besättning”: G. Segerberg, G.

Gunnarsson, R. Sandberg, G. Jons-

son, Elam Johansson, J. Hammar,

D. Bergström, Folke Andersson,

John Andersson, B. Appelgren, E.

Suber.

IV-laget

ligger 6:a i klass V. Ett lag med

otur. Två av de bästa spelarna, v. b.

och c. h. b., sjuka, en tredje i exer-

cis och dessutomtrassligt med ännu

ett par man. Att placeringen under

sådana förhållanden ej blev så lysan-

de, är ju rätt naturligt. Kaptenen,
Harry Friberg, har haft ett enerve-

rande och besvärligt arbete hålla la-

get (och modet hos sina pojkar) up-

pe, och är förtjänt av ett ärligt tack

för sitt aldrig svikande intresse.

Ibland har man ej haft fullt lag,

men likväl inte dragit sig för att ta-

ga upp kampen med sina oftast fy-

siskt överlägsna motståndare. Så
mycket är också tydligt, att om 4:an

fått den sammansättning, man i sä-

songens början räknade med, hade
segern utan tvivel blivit deras. Ty

de konkurrerande klubbarna (i denna

klass) voro ej av alltför svår kaliber

— tekniskt sett. Av vad här ovan

sagts torde framgå, att vi icke kunna

namnge något ”ordinarie” lag, men

hoppas få anledning återkomma näs-

ta år med fullständiga (och glädjan-

de!) rapporter.

Juniorlag I

placerade sig som 5:a i Juniorklass

I. Från 1922 års verkligt goda och
lovande I:a juniorlag kvarstodo vid
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detta års början 5 man, och av de 6.

nykomlingarna ha ett par tre visat

goda anlag, så laget borde enligt all

beräkning slutat bland téte-gruppen.

Men det har brustit i sammanhåll-

ning; någon verklig anda har icke

kunnat skönjas. Vad anledningen nu

kan vara (Fotbollsutskottet tror sig

dock ha märkt, att Utställningen här-

vidlag haren hel del på sitt (förmod-
ligen rätt rymliga) samvete. Det är

svårt med delade intressen....).

Ledsamt var emellertid, att laget ej

kunde försvara det förra året eröv-

rade vandringspriset, som nu vånns

av Fässberg. Vi förvänta en upp-

ryckning i berörda avseende 1924.

Kapten: Henry Dahlström. Spela-

re: E. Mossberg, P. Lövendahl, A.

Jansson, H. Dahlström, F. Arvids-

son, J. Karlsson, H. Clarin, F. Mo-

berger, N. Skoog, O. Ljunggren, G.

Fagerlund.

Juniorlag 11

blev 2:a i Juniorklass II. Och upp-

repade sålunda sin fjolårsprestation.

Till yttermera visso lade man även

beslag på det i denna klass uppsatta

vandringspriset (vinnes av den före-

ning, som under säsongerna 1922 och

1923 uppnått högsta poäng). Striden

med den slutliga segraren, ”IKvick”,

omförstaplatsen, var hela tiden hård

(mötet dem emellan slutade 1—1),

men en onödig oavgjord match mot

ett av klassens svagare lag avgiorde

saken — till de våras nackdel. Re-

sultatet är i alla fall hedrande. Sam-

manhållningen i laget utmärkt. Kap-

tenen, Gösta Johansson, har en stor

andel däri, och på den ”skepparen”

kan sannerligen ingen klaga. Tvärt-

om! Spelare: H. Ljungkvist, B.

3jörkstrand, E. Berntsson, O. Lars-

son, S. Källberg, K. Kräöger, H.

Th. Lundén, Gösta Jo-

Th. Lindqvist, Th. Sten-

Björkman,

hansson,

holm.

Vi återgiva här rfiedan en tabell,

utvisande slutresultaten i de klasser,

vari föreningen fepresenterats:
= 3

GÖTEBORGS-KAMRATEN
 

Slutliga poängställningen
i Gbgs-serien 1923.

Klass I:
Örgryte B.......... 9 9 0 0 17—2
Wirgo I.........w 9 5 1 3 15—5
Gais B, svs...9 5 1-3 155
Landala I 9 5 1 3 9=—13
Kamraterna B.... 9 4 2-3 10—9
Lundby I ......... 9 3 2-4 5—9
Sanna I.......... 9 2.3 4 4—6
Krokslätt I......... 09 225 7—12
Welox I... ....... 9 216 4-12
Kolltorp I .......-- 9 11 7 3—16

Vandringspriset:

Örgryte Be .sssmssesse ser sen ana 9—18 27
Gais B. srerensnne nns - 15—11 26
VirgO d ooososssssses is eersernnt 14-11 23
Kamraterna B. ............... 12—10 22

Klass III:

Kolltorp II......... 8 7 0 1 10—1
Lindholmen I ... 8 7 0 1 13—4
LundbyII ......... 8 6 1 I 13—4
Kamraterna III... 8 2 3 3 6—7
G. F. K. I......... 83 1 4 6-9
Mölndal I.......... 83 1 4 88-11
Majorna IL........ 81 34 3-8
Frigg I .........e 81 2 5 3—9
Annedal I......... 80 1 7 5—14
Landala II......... Utgått.

Klass V:

Frigga I... ..... 9 7 1 1 25—6
Getebergsäng I 9 6 1 2 14—6
Frändtorp I ...... 9 5 3 1 17—38
Höjden I ......c.. 9 6 1 2 13—8
Rapid I ....o.oc.c.c- 9 5 1 3 11—12
Kamraterna IV... 9 3 1 5 8—12
Lunden I ......... 9 225 7—17
Göterna I.......... 9 2.1 6 7—14
Ålvsborg I......... 9 2 0 7 17—21
Hermes I ......... 9 03 6 5—20

Juniorklass I:

Fässbe:g I......... 6 5 1 0 13—1
Landala I ......... 6 4 1 1 10—4
Vega I sosnsnssn 6 4 1 1 11—8
Örgryte I ......s.. 6 2 15 8-7
KamraternaI...... 6 123 5—9
Redbergslid I ... 6 1 2 3 5—10
Vikingen I......... 6 0 06 1—15
Skogen I ..... ... Utgått.
Holmen I ......... d:o

Vandringspriset:

Fässberg I smnossmssrsrrserene or 11—11
Kamraterna I oosssssssen sonens 12-—4
Landala Ioossssss ess ses ser ser are na 5—9
Redbergslid I....nsssssssssssss ana 8—4
Örgryte dassssssssssssesenenennnnnn 45

Juniorklass II:

Kvick I ..osoncv0 ccs 8 7 1 0 16—3
Kamraterna II... 8 5 3 0 16—3
Lundby I ......... 8 6 1 1 19—6
Rosenhill I ...... 8 4 1 3 10—13
Redbergslid II.... 8 3 2 3 5—6
Frigga I...o...s..sss 8 3 0.5 8—17
Vikingen II ...... 8305 4—12
Örgryte II......... 8026 5—15
Lunden I ......... 81057 3—11
G. F. K. I........ Utgått.

Vandringspriset: :

Kamraterna Iossssssssss oso sse saa 10—13
Vega dosssssssrsressererser or0ernnr 89
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Reservlagens handicap-
serie.

Efter ett års uppehåll beslöt Fot-

bollsutskottet en gång i sommar —

sedan sammanträde hållits med re-

servlageris kaptener — att åter igång-

sätta en handicapserie för våra re-

servlag: Denna

slutförts

tävling har också

under sensommarens lopp.
Samtliga lagen hade anmält sitt del-

tagande, men B-laget måste draga
sig ur tävlingen, då det för dem upp-

stod svårigheter att samla sitt lag,

beroende på att 3—4 av deras man-

nar spelade i första laget. Här ne

dan följer en kort överblick av :

tävlingens gång.

III-laget slog IV-laget med 5—2.

(IV :an hade 2 måls handicap).

III-laget vann över 1:a juniorla-

get med 8—53.

4 måls handicap).

(1:a juniorlaget hade

1 :a juniorlaget segrade över IV-

laget med 3—1. (1:a jnniorlaget har

de 2 måls handicap).

2:dra juniorlaget besegrade II-

laget med 6—53. (2:dra juniorlaget

hade 5 måls handicap).

IV-laget

juniorlaget

2:dra juniorlaget slog

3—0, (2:dra

hade 3 måls handicap).

2:dra juniorlaget segrade över 1:23

juniorlaget med 6—0. (2:dra junior-

laget hade I måls handicap).

med

 

 

 

 

 

    

Poängställning.

sp. v. Iförl.!oav. ål ä|
m m. | m.| m, M 18

| |
2:a jun. laget .... 3 31/0) 0/15—5 |6
IHlI-laget ......... 3/1 2/111/0 18—13/4
1:a jun, laget ...| 3 112 | 0 8—15/2
IV-laget ......... 3/101/131.0] 3—11 0

k

2:dra juniorlaget står sålunda som

klar segrare i vår lilla turnering —
Laget

var icke heller oförtjänt av dertia

utgång, ty det har bevisat sig värd

föreningens framgångsrikaste reserv

med samtliga matcher vunna.

lag under detta år.

+
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Matchen mellan 2:dra juniorlaget

och 3:dje laget var rätt så drama-

tisk. 3:an hade in på sista halvleken

ställningen 5—0 till sin favör (som

juniorerna hade 5 måls handicap —

vilket ju 3:ans pojkar då ej visste

— stod alltså spelet i själva verket

lika) efter ett spel, som ifråga om

energi knappast lämnade något öv-

rikt att önska.... Men så slarvade

man ett ögonblick i försvaret — och

vips gjorde 2:a jun.-laget ett mål!

(Ställningen var sålunda nu 6—5 för

våra yngsta telningar). Strax efter

fick dock 3 :dje laget en chans att ut-

jämna, då de tilldömdes en straff-

spark, Denna behandlades dock så
illa, att juniorlagets målvakt kunde

stoppa bollen och förpassa den frän

det farliga grannskapet. Då vred-

ser — och vände ”de stora pojkarna”
ryggen för återstoden av matchen.

&

4:de laget och I1:a juniorlaget ha
ej omfattat serien med det intresse

man väntat, varför placeringarna gi-
vetvis blivit därefter. Resultatet av
matchen mellan I :a och 2:a junioria-

get (se ovan) blev alldeles missvi-

sande, vad betr. det egentliga styrke-

förhållandet lagen emellan. De för-

ra ställde nämligen upp med endast

7 man, de senare med 9 (ett rent un-

dantagsfall).
ak

1924, när Kamraterna ingå i sin

”myndighetsålder”, få vi försöka

hitta på någon riktigt trevlig tävlings-

form för våra reservlag. Som för-

mår fånga deras intresse och skapa

gades Fru Fortuna över detta non- den rätta hänförelsen för — uppgif-

chalanta sätt att förspilla sina chan- ten.

Idrottsspelen — ett minne av jubileumsåret
bland de många.

En Houbens, en Carrs och en Ge-

rös spännande finalstrid på 100 me-
ter, en Wides överlägsna segrar på
medeldistanserna, en Backmanströst-
lösa kamp mot två komp:islöpande fin-
nar på 10000 meter eller en Hoffs
himmelsfärd och andra utomordent-
liga prestationer gjorde Sveriges
Idrottsspel till den succes, som man
gärna visar på vid samtal och diskus-
sioner om vår svenska idrott under

jubileumsåret 1923. Nog «tänker
kanske idrottsmannen — liksom den
om idrott oförstående lekmannen —
på Rotundan, Nöjesfältet eller alla

andra förströelse- och förstörelse-
ställen, men till Spelen syftade dock
ungdomens tanke; bodde nu denna
ungdom, i Göteborg eller annorstär
des.
Ur idrottslig synpunkt voro ju re-

sultaten av alla de olika specialkom-
mittéernas arbete synnerligen goda
— ur ekonomisk dåliga. Gymnastik-
festen överträffade i deltagareantal
alla. förväntningar, tennis, skytte,
simning, modern femkamp, rodd och

golf visade god sport, men den all-
männa idrotten står i alla fall på för-
sta platsen. Skola vi ur poängavse-
ende se resultatet, så uppfyller det

våra förväntningar året före Oiym-
piska Spelen i Paris.

Toppresultaten voro i icke mindre

än 5 fall, nämligen i tresteg genom
Tuulos, stavhopp genom Hoff, spjut-
kastning genom Saaristo, 3000 meter
genom Wide och diskuskastning ge-
nom Niittymaa, bättre än Stockholms-
olympiadens, och i 9 fall, genom Carr
på 200 meter, Wilén på 400, Wide

på 1500 och 3000, Rastas på 10000,
Tuulos i tresteg och längdhopp samt
Nittymaa i diskus, bättre än Ant-
werpenolympiadens. Stafettiden på
4400 meter var också bättre.

Gren 1912 1920 1923

100 m. 10,8 10,8 11,0

200 m. 21,7 22,0 21,9

400 m. 48,2 49,6 49;0

Soo m. L,51,9 1,53,3 1,57,5
1,500 m. 3,56,8 4,01,8 3,57,0

3,000 m. 8,51,6 8,30,4

5,000 m. 14,36,8 14,55,0 15,08,4

10,000 m. 31,20,8 31,45,8 —31,42,7

Marathon 2,36,54 2,32,35 2,40,59

Häck 110 m. 15,1 14,8 15,5

Häck 400 m. -- 54,0 55,5

Stafett 400 m: 42,4 42,2 42,6

Stafett 1,600 m. 3,16,8 3,22,2 3,19,3

Höjdhopp 1,03 1,94 1,83

17

Längdhopp 7,60 7,15 7.31
Tresteg 14570 14,50 15,39

Stavhopp 3,95 4,09 4,00 (4,20)
Kulstötning "15,34 14,81 13,89

Diskus 45,21 44,68 46,95

Spjutkastning 60,64 65,78 62,07

Slägga 54,74 52,83 48,35

En synpunkt bör dock tagas i be-
traktande vid jämförelsen mellan re-
sultaten av de olika tävlingarna. Sa-
ken är den, att banornatedde sig helt
annorlunda på de olika tävlingsplat-
serna. I Stockholm hade man de
bästa tänkbara banor, i Göteborg nä-
stan lika goda, men i Antwerpen då-
liga.
Ha alltså Spelen varit till nytta

för Göteborgs idrott? Ja, oveder-
sägligen. Ty mycket har visats de
unga idrottsmännen, som de kanske
aldrig fått tillfälle se, om Spelen ic-
ke funnits.
Och trots detta anser man, att de

styrande inom Göteborgs idrott givit
stenari stället för bröd, vilket uttryck
kanske får lindras något, om manta-
ger i betraktande att 1924 kan bliva
ett genombrottsår för ett ännu mera

höggradigt idrottsliv i Göteborg än
något år tidigare. Stenarna skulle i
exemplet ha utgjorts av Idrottsspe-
len, brödet av ”Göteborgsserien i all-
män idrott”, som man inställde på
grund av — så mycket annat.

Det anses nog, att Göteborgsserien
skulle ha kunnat hållas även 1923,
vilket med beklagande får konstate-
ras. Trots den obestridliga sucéssen
av Spelen, vilka kostade 75,000 kro-
nor — förlusten och förlustelsen.

Simmering.
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andra förströelse- och förstörelse-
ställen, men till Spelen syftade dock
ungdomens tanke; bodde nu denna
ungdom, i Göteborg eller annorstär
des.
Ur idrottslig synpunkt voro ju re-

sultaten av alla de olika specialkom-
mittéernas arbete synnerligen goda
— ur ekonomisk dåliga. Gymnastik-
festen överträffade i deltagareantal
alla. förväntningar, tennis, skytte,
simning, modern femkamp, rodd och

golf visade god sport, men den all-
männa idrotten står i alla fall på för-
sta platsen. Skola vi ur poängavse-
ende se resultatet, så uppfyller det

våra förväntningar året före Oiym-
piska Spelen i Paris.

Toppresultaten voro i icke mindre

än 5 fall, nämligen i tresteg genom
Tuulos, stavhopp genom Hoff, spjut-
kastning genom Saaristo, 3000 meter
genom Wide och diskuskastning ge-
nom Niittymaa, bättre än Stockholms-
olympiadens, och i 9 fall, genom Carr
på 200 meter, Wilén på 400, Wide

på 1500 och 3000, Rastas på 10000,
Tuulos i tresteg och längdhopp samt
Nittymaa i diskus, bättre än Ant-
werpenolympiadens. Stafettiden på
4400 meter var också bättre.

Gren 1912 1920 1923

100 m. 10,8 10,8 11,0

200 m. 21,7 22,0 21,9

400 m. 48,2 49,6 49;0

Soo m. L,51,9 1,53,3 1,57,5
1,500 m. 3,56,8 4,01,8 3,57,0

3,000 m. 8,51,6 8,30,4

5,000 m. 14,36,8 14,55,0 15,08,4

10,000 m. 31,20,8 31,45,8 —31,42,7

Marathon 2,36,54 2,32,35 2,40,59

Häck 110 m. 15,1 14,8 15,5

Häck 400 m. -- 54,0 55,5

Stafett 400 m: 42,4 42,2 42,6

Stafett 1,600 m. 3,16,8 3,22,2 3,19,3

Höjdhopp 1,03 1,94 1,83
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Längdhopp 7,60 7,15 7.31
Tresteg 14570 14,50 15,39

Stavhopp 3,95 4,09 4,00 (4,20)
Kulstötning "15,34 14,81 13,89

Diskus 45,21 44,68 46,95

Spjutkastning 60,64 65,78 62,07

Slägga 54,74 52,83 48,35

En synpunkt bör dock tagas i be-
traktande vid jämförelsen mellan re-
sultaten av de olika tävlingarna. Sa-
ken är den, att banornatedde sig helt
annorlunda på de olika tävlingsplat-
serna. I Stockholm hade man de
bästa tänkbara banor, i Göteborg nä-
stan lika goda, men i Antwerpen då-
liga.
Ha alltså Spelen varit till nytta

för Göteborgs idrott? Ja, oveder-
sägligen. Ty mycket har visats de
unga idrottsmännen, som de kanske
aldrig fått tillfälle se, om Spelen ic-
ke funnits.
Och trots detta anser man, att de

styrande inom Göteborgs idrott givit
stenari stället för bröd, vilket uttryck
kanske får lindras något, om manta-
ger i betraktande att 1924 kan bliva
ett genombrottsår för ett ännu mera

höggradigt idrottsliv i Göteborg än
något år tidigare. Stenarna skulle i
exemplet ha utgjorts av Idrottsspe-
len, brödet av ”Göteborgsserien i all-
män idrott”, som man inställde på
grund av — så mycket annat.

Det anses nog, att Göteborgsserien
skulle ha kunnat hållas även 1923,
vilket med beklagande får konstate-
ras. Trots den obestridliga sucéssen
av Spelen, vilka kostade 75,000 kro-
nor — förlusten och förlustelsen.

Simmering.
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Stämningar och intryck från Extratåget till

Stockholm och Svensk-Danska

landskampen.

”Exratåg till Stockholm! Tacka
fn för att jag skall med, det är ju
ett tillfälle som kanske aldrig åter-
kommer. Jag menar nu inte Stock-
holmsresan, utan federationsmatchen,

ty svenskarna vinner så säkert som
amen i kyrkan, och det skulie la” va-
ra skada om man inte finge se
de. Denna passus var endast en
liten bråkdel av alla de glosor som
surrade i luften, veckan före Göte-
borgsidrottens Vänners extratåg skui-
le avgå till Stockholm.

Ärligt talat, så voro Göteborgs-
idrotten Vänner en smula ängsliga
för utgången av arrangemanget. Vem
i herrans namn hade beräknat en så-
dan tillslutning. Nej, kom det fem-
- sexhundra passagerare så skulle
man ju vara stormglad, men tolv-
hundra, det övergick vår vildaste
fantasis gissningar. Blotta anskai-
fandet avtillräckligt antal vagnar för
resenärerna var ett storgöra. Järn-
vägsförvaltningen fick skrapa ihop
vagnar snart sagt både från Ystad
och Haparanda, men det gick fint i
lås det hela, och till och med ett par
sovvagnar ställdes till disposition,
vilka naturligtvis gingo åt som smör
för solen.
Nere på Statens järnvägsstation

rådde lördagen den 13 oktober ett
ovanligt rörligt liv. Var det någon
större mobiliseringstrupp, som skulle
ut till fosterlandets försvar, eller vad
var det frågan om? Åh nej, så farligt
var det ju inte, det var blott extra-
tåget som skulle avgå till Stockholm.
Redan vid niotiden, alltså ett par
timmar före avgången, voro ängs-
liga resenärer nere och skulle tillför-
säkra sig en bra plats i tåget. D'
ta misslyckades nu alldeles, enär tå-
get icke ännu var framställt på statio-
nen. Arrangörerna hade bråttom, det
var en massa befattningar som skulle
tillsättas, för att resan skulle kunna
genomföras utan mankemang eller
krångel.

Högsta befälet på tåget blev sim”
mardrotten Erik Andersson, därtill
meriterad genom sitt extratåg till
Köpenhamn föregående år. Vakt-
befälhavare-posten överläts åt den
frodige och för sitt fruktansvärda
yttre välbekante Adolf Forsberg, och
det garde han hade under sig var i

sanning ett icke föraktligt stycke av
vårt lands urkraftiga innebyggare.
Blotta åsynen av dessa fruktansvär-
da jättar, skulle säkerligen komma
alla —oroselement att rysa av
skräck. Hovmästare Evald Ahi-
berg med assistans av Ekstrand
skötte om att passagerarne icke be-
hövde sakna något i spis- eller dryc-
kesväg. Flaggchefen Nyborg för-
sökte att avyttra flaggor, med vilka
den svenska segern skulle viftas in,
och ett par andra herrar försökte gö-
ra affär med allehanda oljudsinstru-
ment, ty naturligtvis skulle man
under matchen föra ett förfärligt o-
väsen.
Så gick tåget!
Under den allra

slukades mil efter mil av Sveriges
avlånga terräng, och medhavda ”tum-
stockar” och ”metrar” gjorde på intet
vis stämningen mera tryckande, utan
tvärtom. Till sång och dragspel gick

natten fort, nästan fortare än tåget.
Utan att minsta tillstymmelse till
bråk visat sig, anlände tåget på sön-

dagsmorgonen till Stockholms Cen-

tral, där en massa glada göteborgare
snart satte prägel på livet. Som ag-
nar för vinden spridde sig tågets
besättning åt alla håll. En del dro-

go åstad till Traneberg, där Fässberg

skulle spela en match på förmidda-

gen (vilken match Fässberg vann med
2—1), för att så småningom samlas

på Stadions L-sektion, där det sto-

ra flertalet av göteborgare placerats.

Redan långt före matchen voro sek-
tionens platser ganska välbesatta, och
de medhavda oljudsmaskinerna å-

samkade den övriga publiken en kon-

sert, som icke var allt för välljudan-

de, men effektiv.
stort plakat, vilket påmålats med de

karrakteristiska orden ”Fotbollnatio-
Hen Göteborg”, ytterligare stadfäste

göteborgarnes plats, behövde ingen

misstaga sig om, varifrån matchens

stora hejarevisor skulle tona ut över

Stadion. Men göteborgarne med sitt

temperament kommo aldrig riktigt i

bästa stämning

gång med sin oljudkonsert; förrän

stockholmarne togo loven av dem

med sitt tusenhövdade rop under
matchens gång. =&L-sektionen tystna-
de alldeles, troligen i extas över den
kraft den stockholmska fotbollspu-

När så också ett.

" Centralen

FR

bliken nedlade, då det gällde att pig-
ga upp våra ganska slokörade hjältar
på fotbollsfältet. Ty det blev stryk

för.de kristna, härvidlag hjälpte var-
ken hejarop eller oljud.

Tysta och nedstämda lämnade dé
lustresande göteborgspojkarne Sta-
dion, för att i förskingringen söka li-
sa för nederlagets bitterhet. Stock-
holmsrestauranterna hemsöktes och

-nart satt man bänkade i små kotte-
rier på Berns, Hamburger Börs och
alla de andra populära näringsställe-
na som finns i vår huvudstad; för

att vid tiotiden åter söka sig nedtill
och tåget för att åter få

komma hem.
Hemresan blev icke den segerfäst,

som nog de felsta tänkt sig; Sverige
hade ju förlorat och vem kan vara
glad då. Så gott utrymmet tillät
kröp man ihop på bänkar, under bän-
kar, mellan bänkar, och på bagage-

hyllorna, för att i någon mån «försö-
ka att genom sömnens välsignelse
glömma fortunas omilda behandling
av vårt nationslag av i dag. Långt
hade vi icke hunnit ner genom Sö-
dermandlands fagra, nu i mörkervi
iande nejder, förrän sömnen bredde
sin tystnande slöja över tågets dyr-
bara last. Forsbergs kraftmannar
funno tillvaron dräglig och försjön-
ko också de i en lätt slummer. Alla
cheferna, som samlats i en sovkupé,
sovo snart den söta sömnen, dröm-"
mande om sekinernas mångfald, som
nu snart voro klarade och bara att
hos vederbörande inkasseras. Till
och med finkchefen Holmberg (väl
känd pamp från Västra Frölunda)
hade det jämförelsevis lugnt i sitt ri-
ke, där endast banan- och choklad-
försäljare hade sin tillvaro. Snart
skymtade Aspens lugna vatten i den
gryende morgon, och konturernas av
Göteborgs husmassor började sticka
fram ur diset. Och under det passar
gerarna yrvakna och omorgnade
gjorde sig i ordning för urstigning,
ångade extratåget in på Göteborgs
bangård — och resan var numeraett
minne blott. Besättningen mönstra
des av och Göteborgsidrottens Vän-
ner hade fyllt sin mission. Tränare

frågan var klar: frid, fröjd och gläd-

je rådde i lägret.
Vi ses igen på nästa extratåg —

varthän?
Napoleon.
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Hjalmar Vesterlin.

 

Torsdagen. den:

den obarmhärtige liemannen åter ett

offer bland våra medlemmar, därtill
et av de mest värdefulla. Hjalmar

Vesterlin. finnes icke mera ibland oss.

Det förefaller oss ofattbart detta li-

vets nycker, att han, som med rätta
betecknades och den

sprudlanda själv, redan

nu skälle skatta åt förgängelsen —

ipn"han fått fullfölja de goda och

"ädla föresatser, som bodde inom ho-

nom.

som hälsan

livskraften

För vår förening har Vesterlin,

kanske mer än mången annan, gjort

en insats, som för all framtid kom-

Både

som aktiv idrottsman och organisa-

tör har han verkat med intresse och

energisk målmedvetenhet, och de täv-

lingar, som inte sett Vesterlin bland

de agerande, antingen som deltagare
eller funktionär, äro lätt räknade. I

vår idrottssektion har han beklätt

posten som ordförande under ett år,

samt som revisor under en följd av

år. Men det är inte blott på dessa

gebit vid haft nöjet av Vesterlins e-

minenta förmåga. I kanske lika hög

grad har hanvetat göra sig populär

genom sina musikaliska anlag, vilka

på klubbfäster och andra tillställnin-

gar alltid varit till fullo uppskattade.

Hjalmar, Du var för visso min bäs-

ta vän och kamrat, och jag själv
törhända mer än andra känner smär-

mer att minnas i våra hävder.

28 mars skördade :

tänkt.

GÖTEBORGS-KAMRATEN

tan över att Du gått bort. Min pen-

na är dock icke mäktig att i ord .om-
"sätta mina tånkar om Dig. Men mitt
uppriktiga och varmaste tack skall

Du ha för allt vi haft gemensamt,

för all göd och trofast vänskap. Ditt
minne lever bland oss alla, fast Du

själv är död. Tack! Och vila i frid!

Gunnar Wahlgren.

duniormästerskapet i fotboll
Till denna tävling hade vi även i

år anmält ett lag, vilket dock genom

mellankommande omständigheter ej

blev så- starkt, som man från början

Enligt lottningen skulle vårt

lag i första omgången möta Red-

" bergslids I. K. Matchen bestämdes

att äga rum på Ånäsfältet den 24

juli.

I det av Fotbollsutskottet,

råd med de båda juniorlagens kapte-

ner, uttagna laget, måste emellertid

i sista stund ett par förändringar

vidtagas. Två av våra bästa junior-

spelare, h. b. och wv. i., blevo för-

hindrade (den förre av semester, den

senare av opåräknad anledning) att

ställa upp.

Det var ju litet motigt, men våra

ungdomar gingo dock vid gott humör

ut på planen. Och början såg 1o-

vande ut. Efter endast 5 min. spel

gjorde Gösta Johansson mål för de

och när så Otto Larsson

1 sam-

”kristne”,
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kort därpå ökade till 2—0, trodde

.man nästan de våra skulle vara på

den säkra sidan. "Men omslaget kom
hastigt, liksom väderleken i vår go-
da ' stad.... Redbergslid inte bara
reducerade utan utjämnade även

ställningen till 2—2 (genom bristan-
de markering i bakre försvaret) fö-

re halvtid. |

Efter c:a 15 min. spel i 2:dra

halvleken lyckades så R. I. K. genom

sin h. y. få det vinnande målet. Men

då hade redan skuggorna bör:

jat lägra sig över slagfältet (genom

en föregående seriematch hadedenna

kamp nämligen blivit försenad nära
en halvtimma). Vår målman påstod

också bestämt, att han i halvmörk-

ret ej såg den bollen, förrän det var

för sent.

Sista kvarten rycktede blåvita upp

sig och hade flera goda anfall, men

endast ett offsidemål blev det syn-
liga resultatet. Full tid kom alltså

med målsiffrorna 3—2 tin vår nack-
del. ;

De spelare som representerade för-

eningen vid detta tillfälle. voro: E.

Mossberg, E. Berntsson, A. Jansson,

J. Karlsson, S. Källberg, G. Fager-

lund, Ö. Larsson, G. Johansson, N.
Skoog, T. Lindqvist och H. Björk-

man.
Även detta år gick sålunda ”mäs-

terskapet” vår näsa förbi (det togs

Fässberg), men vi få hop-

1924 års juniorer göra slag

”Tredje gången gillt”, heter

Få se, om det ordspråket be-

hem av

pas att

i saken.

det ju!

sannas.
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GÖTEBORGS:| ADOLF BRATT & Co.
TIDN INGEN försälja alla sorters

Kol, Cokes & Ved
av bästa kvalitéer till billigaste priser.

Adolf Bratt & Co.  N=5
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Egen härd—guld värd
Egnahemstomter finnes I Lundby, Tol-

torpsdalen, Solängen, Mölndal, Tranered
m, fl. platser.

Tillträde genast då första inbetalningen

FEMTIO KRONOR

är gjord. Därefter amorteras återstående köpeskilling mel i
minst 5 kr. i månaden. Vänd Eder till

 
   

MARTIN JOHANSSON, Skeppsbron 2, Göteborg.    
   Göteborgs Nya

Begravningsbyrå
(FLODIN & UHRBOM)

KRANTZ JÄRNTORGET
Telefon 10212 (bostaden ankn.)
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Fråmkallning och Aopiering Frisérsatongen
Södra Hamngatan 37
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ETT FABRIKSLACGER ” z

bestående bl. a. av 400 st. strandkoftor, 0 böleborgs Nya Juvelerareaftär
jumpers, 200 st. sporttröjor, 1,500 st. sweaters i (Olof Nilsson)
herr- och dammodeller, vidare ett stort parti
ulsterhalsdukar, vantar m. m., sportmössor för Korsgatan 8. GÖTEBORG  «<Telefon 6783.

damer, stickade herrvästar etc. utsäljas Rekommenderar sitt rikhaltiga lager av
till fabrikspriscr. Juvel-, Guld-, Silver samt I:ma Nysilverarbeten.
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Kom ihåg våra sportartiklar! Förlovnings- och Vigselringar ständigt på lager.    SKANDIAKOMPANIET NE . - T mm

Drottninggatan 56. Tel. 19926. Idrottepriser! al
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