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Göteborgskamrater!
Förvånas icke!

Vårt kära medlemsblad är icke

dött, det har blott under 1923 genom-

gått en svår kris. Dess svaghetstill-

stånd har berott på att det på grund

av. undernäring icke kunnat upprätt-

hållas — varför den stolta avisan så

småningom tynade bort.
Men nu har dess bättre en ny an-

de inblåsts i det tynande livet, och

utgivningen kan alltså fortsättas,

som vi hoppas till alla Göteborgs-

kamraters glädje och trevnad.

Men för att icke allt för hastigt

överanstränga den ännu ganska sva-

ga varelsen, komma vi tills vidare att

endast låta bladet utkomma en gång

varje kvartal, men då så mycket in-

nehållsrikare och gedignare.

För att kunna underhålla med-

lemsbladet och giva det den näring

det behöver, få vi vädja till alla mer

eller mindre litterärt anlagda med-

lemmar att bliva medarbetare.
I förhoppning om att bladet skall

i fortsättningen bliva den förmed-
lande länk och sammanhållande fak-

tor, vartill det är avsett, få vi här-

med presentera dess första offentli-

ga framträdande år 1924.

Redaktionen.

Sportpriser
OUNNADRAEARDCFONSARNSBORADRAAABNEAREREUALDNAEA LAGbNER DAREOSDAADENGNDNASARNREREDBSRRRADCOESAEDEENSAANNOGRUND

Statyetter.Nya modeller.
treorna.

Fotbollssäsongen började makligt och bra

för våra båda bästa lag, A och B.

Söndagen den 6 april spelade re-

presentationslaget

mot Majornas I. K. å Karl Johans

torg. Det var en ovanligt sen säsong-

en träningsmatch

start. Men. den långvariga vintern

har gjort det omöjligt taga planerna

i bruk förr. Alldeles utan träning i

det fria ha dock ej våra fotbollsspe-

varit. Genom tillmötesgående

från vederbörande myndigheters si-

da, ha vi nämligen fått disponera

tisdagar, torsdagar och sön-

Och pojkarna ha inte legat

Där (innanför ”skran-

lare

Heden

dagar.

på latsidan.

ket”) har de senaste veckorna ut-

vecklats ett livligt träningsliv.

Detta var emellertid den första

”ordnade” matchen för året, och

spelades endast I timma. Inför en

gratispublik, som säkerligen uppgick

till c:a 3000 personer. Det blev en

ganska livlig och underhållande

match. I första halvleken gjorde

Rydberg ett mål för de våra, men

Majorna utjämnade på straffspark —

ett stycke in på 2:dra halvleken. Var-

på Sven Johansson fastställde slut-

siffrorna: 2—1. i |

Är ANDERSON
Östra Hamngatan 41

Våra spelare togo matchen som

den skulle tagas — som en tränings-

match. Men det ser ut som om trä-

ningen skötts förståndigt i år. ”For-

men” är tydligen ej långt borta hos

de flesta Första laget saknade vid
detta tillfälle Wenzel (familjeskäl),

Henning Svensson (förkyld) och

Stellan Andersson (justerad), varför

uppställningen var: A. Rydberg,

Lund, Erik Andersson, Gillis An-

dersson, . Hjelm, H. Stålfors, Sven

Johansson, G. Rydberg, Gunnar Jo-

hansson, V. Andersson och Sand-

ström.

Som synes har Hjem inträtt på

Törnqvists gamla plats, då den sena-

re beslutat sig för att ej spela. Vi

tro, att Hjelm snart skall finna sig

tillrätta även här, (en åsikt, som f.

ö. delades av Brody, då detta fall en

gång kom på tal i slutet av förra

året) ty han har vissa naturliga för-

utsättningar för den posten.

Debutanten på v. i. är en lovande

spelare — skötes nu bara träningen

förståndigt, så. ...
+

HOVJUVELERARE ;
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Omedelbart efter denna rratch
mötte B-laget I: K. Welox. Även

denna dist blev livlig och omväxlan-
de. Welox tog ledningen efter ett

litet missförstånd i vårt bakre för-
svar, menh utjämningen kom så små-

ningom genom John Andersson.
Halvtid : 1—1.

Vårt rekonstruerade lag tog sig

bättre samman ju längre tiden led,

och mot slutet gjorde Olof Rydberg

(debuterande v. i.!) mål n:r 3, ur

svår vinkel. 2—1 alltså, till vår fa-

vör. Ett ganska rättvist resultat.

Om  B-lagets spelstyrka är ännu

(efter blott en enda match) för ti-

ägt att yttra sig. Men om pojkarna

visa samma intresse för träningen

som hittills, ha vi anledning hoppas,
att laget skall göra föreningen he-

der. Spelare: A. Rydberg, C. Fho-
rin, G. Westlund, Carl Olsson, Å.

Hansson, Harry Olsson, S. Blom, H.

Johansson. (reserv) John Anders-
son, O. Rydberg och G. Hallin.

(Sundwall var genom sin tjänst för-

hindrad att spela).

Säsongen är sålunda inledd, vad

beträffar A- och B-lagen. Det gäl-

ler nu för våra övriga fotbollslag att

komma igång. Så att de ej bliva för

långt efter sina stora ”bröder”. Vi
få väl hoppas på fortsatt god väder-

lek, så att planerna bliva spelbara åt-

minstone till Påsk!

Till Köln?

Söm bekant är har föreningen från

Köln fått mottaga inbjudan att deltaga

i tävlingarna vid Kölns nya stadions in-

vigning, en jätteanläggning, vars huvud-

Göteborks-kaäamrdte

arena är omgärdad med platser för

60,000 åskådare.

De i inbjudningeén upptagna grenarna

äro: 100, 200; 400, 800; 1500 och sodo mie-
fers löpningar, häcklöpning samt stafett-

löpningar på 4 X 100, 3 X 200 och 3 X

1000 meter.

Helt visst komma massor av framstå-

ende idrottsmän till dessa tävlingar, var-

för stora kvalifikationer fordras för att

få vara med.

Redaktionen hoppas, att flera ”kamra-

ter” få deltaga i dessa tävlingar, på det

att vi i nästa nummer av detta wutomor-

dentliga blad skola kunna sjunga segrar-

nas lov!

Från reservlagérs hörisongéns hörisont.
Omallra högst

en månad äro vi igång på allvar. I

skrivande stund ser det visserligen in-

te lovande ut. Vintern har varit

ovanligt sträng i år. Men dagsme-

jan tar nu skarpare tag för varje dag

Det forsar ur rännor, från

takpannor — och rätt vad det är

skjuta de första gröna stråna upp

Säsongen nalkas.

som går.

som ett tecken på den annalkande

våren. Då är det på tiden, för läder-

kulesportens hängivna utövare att se

orm sitt hus.
—

+

Föreningens samtliga reservlag ha

också en mer än vanligt betydelse-

full säsong framför sig. Ty Ni sko-

la betänka, pojkar, att i år firar

Kamraterna sitt 20-årsjubileum! Och

det året måste lämna spår efter sig

1 våra hävder. Låt oss därför alla,

ledare och aktiva, spänna våra kraf-

ter, utnyttja våra resurser, för att för

alla och envar lämna ett klart och

tydligt vittnesbörd om — ”20-årin-
gens” inneboende livskraft.

 

Intag Eder Frukost,

å Café och
Lunch och Soupé

Restaurant

VIVEL
Kungsgäatar' 60: Täefon 20354.

Goda väror. Billiga priser. Ny regin.
 

Om vi något litet granska våra

kommande ”arbetsuppgifter”; finna

vi, för att börja méed iB-laget; att

det förutom sitt deltagande i Göte

borgsserien (klass I) även får gå in

för Kamratmästerskapet. Det bär

att ”trimma” pojkarna väl, kaptei
Olsson! Till Påsk planeras en resa

fill Danmark, varom ännu under

handlingar pågå. Och till Pingst —

— —,) men det kanske är att gå
händelserna i förväg. Nog av, det
är något i görningen....

ok

Vad de övriga seniorlagen beträf-
fa, få de i första Hard inrikta sig på
Göteborgsserien. Och det går na-

turligtvis €j av för mindre än att de

vinna var sin klass. — — — —Nå;

i varje fall förvänta vi, att både 3 :an,

4:an och Ynglingalaget (5 :an) rik-

tigt ”taga sig samman” och hedra de

blå-vita färgerna.

Juniorlagen ha två ”huvud-frori-
ter” att intressera sig för. Dels Gbgé-

serien, dels distr.-mästetskapet. De

bör kunna sarmlå våra ungdomar fill

gemensamma, kamratliga ansträng-

ningar. Kom ihåg, ”gutter”: Intét
medel får lämnas oförsökt föratt

vära i bästa möjliga kondition, när

dessa tävlingar taga sin början!

ok

Vi skola återkomma i nästa nur"

mertill en förslagsvis uppgjord ”Jå-

beleums-turnering” — där våra fé

servlag få tillfälle mäta sina kräftér

med hugade konkurrenter. |
Av det sagda törde emeénertid

framgår, att ”programmet” är så

gott som fulltecknat. Ty dessemet
län förekominer ju alltid er del f&

sor.

Matcherochtävlingar komma tyd

ligen ej att saknas. Må vi nu kun
na möta dem med det rätta Höföret

oth — segöérviljän Fl!
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serien, dels distr.-mästetskapet. De

bör kunna sarmlå våra ungdomar fill

gemensamma, kamratliga ansträng-

ningar. Kom ihåg, ”gutter”: Intét
medel får lämnas oförsökt föratt

vära i bästa möjliga kondition, när

dessa tävlingar taga sin början!

ok

Vi skola återkomma i nästa nur"

mertill en förslagsvis uppgjord ”Jå-

beleums-turnering” — där våra fé

servlag få tillfälle mäta sina kräftér

med hugade konkurrenter. |
Av det sagda törde emeénertid

framgår, att ”programmet” är så

gott som fulltecknat. Ty dessemet
län förekominer ju alltid er del f&

sor.

Matcherochtävlingar komma tyd

ligen ej att saknas. Må vi nu kun
na möta dem med det rätta Höföret

oth — segöérviljän Fl!

”
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Göteborks-kaäamrdte

arena är omgärdad med platser för

60,000 åskådare.

De i inbjudningeén upptagna grenarna

äro: 100, 200; 400, 800; 1500 och sodo mie-
fers löpningar, häcklöpning samt stafett-

löpningar på 4 X 100, 3 X 200 och 3 X

1000 meter.

Helt visst komma massor av framstå-

ende idrottsmän till dessa tävlingar, var-

för stora kvalifikationer fordras för att

få vara med.

Redaktionen hoppas, att flera ”kamra-

ter” få deltaga i dessa tävlingar, på det

att vi i nästa nummer av detta wutomor-

dentliga blad skola kunna sjunga segrar-

nas lov!

Från reservlagérs hörisongéns hörisont.
Omallra högst

en månad äro vi igång på allvar. I

skrivande stund ser det visserligen in-

te lovande ut. Vintern har varit

ovanligt sträng i år. Men dagsme-

jan tar nu skarpare tag för varje dag

Det forsar ur rännor, från

takpannor — och rätt vad det är

skjuta de första gröna stråna upp

Säsongen nalkas.

som går.

som ett tecken på den annalkande

våren. Då är det på tiden, för läder-

kulesportens hängivna utövare att se

orm sitt hus.
—
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Kända ansikten ur kamrathopen.
I.

 

J.A. Åsberg.

Vår fotboll har sina trogna anhän-

gare, vilka man, finner på snart sagt

varenda match laget speiar. En av

dessa entusiastiska åskådare är ovan-

stående, troligen för de flesta välkän-

da ansikte, förre inspektoren J. A.

Åsberg. Herr Åsberg har säkerli-

gen under de gångna årens lopp be-

vistat flera matcher, som vårt lag

spelat, än kanske någon, annan av vår

förenings måriga anhängare, ty det

är ytterst sällan som Herr Åsbergs
intresserade och om sakkunskap vitt-

nande person saknas bland läktarens

publik. Men Åsbergs enda merit i

vår förenings historia är icke det

att han är så trogen åskådare, han är

också vår förenings äldste medlem,

då man med äldsta menar ålderdom,

i det Åsberg i april månad, närma-
re bestämt den 13, fyller hela 77 år.

Det låter otroligt, men är dock san-

ning, vilket man har svårt att tro då
man ser Åsbergs spänstiga lekamen

vandra till eller från Ullevi. |
Sedan 'vår förening förlagt mat-

cherna ut till Slottsskogsvallen, har

Åsberg dock till en del svikit sina

gamla traditioner, väl tyckande vägen

vara för lång dit ut. Och det kan ju

till en del försvaras detta, att traska

den för en man av Åsbergs ålder

ganska dryga vägen från spårvagnen

genom Slottsskogen till Vallen, i all

synnerhet som under vårt första år

på Vallen väderleken vid de flesta

tillfällena inte var av det bättre sla-

get. Men Åsberg försummade dock

icke att vid några tillfällen göra be-

sök därute — troligen har det så va-

rit matcher av synnerligen intressant

slag som trots vädret lockat ut den

gamle hedersmannen på en långpro-

menad -— enbart för att inte gå mis-

te om evenemanget.

Vår förening, somlärt sig upp-

skatta Åsbergs kolossala intresse för

våra företag, önska ju av allt hjärta

att Åsberg ännu i många år skall få

behålla sina spänstiga steg och friska

vigör, och ännu några år framåt kun-

na följa vår utveckling på fotbollens

vädjobana, med samma intresse som

under de hittills gångna åren.

"En olycka kommer sällan ensam"
heter ett gammalt ordspråk, som vi

just Hu fått anledning tänka på. In-

om loppet av en månad har nämligen

inte mindre än 4 av våra represen-

tationsspelare drabbats av sorg.

Först dog Valdus Lunds mor och da-

gen efter Rydbergs. Knappa 14 dar

gar senare dog även Henning Svens-

sons mor, och nu för några dagar se-

dan erforo vi, att Hjelms hustru

(som dock en längre tid varit svårt

sjuk) skattat åt förgängelsen.

Vi beklaga och bedja få uttrycka

vårt deltagande för våra så prövade

vänner och kamrater.

Glöm ej årsavgiften!
Är 1923 var ett sorgesamt år, att

döma av det intresse medlemmarne

visade då det gällde att avleverera

den sedvanliga femman för med-

lemsskapet i vår anrika förening.

Hör Endast 292 per-

soner hade kostat på sig nöjet att

få vara medlemmar.

Detta resultat måste ju givetvis

kolossalt mycket förbättrats i år.

Medlemmarne uppmanas därför

att ha femman i beredskap, då vi nu

påbörja inkasseringen. Vilken dag

som helst kommer inkasseraren och

björnar även dig! Alltså, var redo!

Medlemsavgiften kan också varje

dag inbetalas å vår expedition, Öst-

ra Hamngatan 28, vilken hålles öp-

pen mellan klockan 5,30—7,30 em.

och häpna!

  

Övertaget i konkurrensen om

De bästa Herr-Kläderna

har .
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Vilka leda våra öden under 1924 — och hur hava

vi rustat oss för jubileumsåret?
Vad som tilldragit sig på våra års-didat

möten och andra sammanträden refe-

här nedan så opartiskt som

möjligt. Finner någon,

partiskhet eller något illasinnat upp-

såt ligger begravet mellan raderna —

reras

att någon

ja, så är redaktionen villig göra upp

ett sammanträffande.

Ärsmötet.

Årsmötet avhölls i år den 28 Ja-

nuari och hade enligt gammal vana

förlagts till Lorensbergs, i den kine-

siska stilen dekorerade sal.

mötet, också av gammal vana, hade

även i år ett s. k. förberedelsemöte

anordnats, där medlemmarnas syn-

punkter beträffande val av styrelse-

ledamöter ventileras, och där allsköns

planer

handlades och synades i sömmarna.

Alltså kommo mötesdeltagarne till

Före

till föreningens fromma av-

den stora uppgörelsen väl preparera-

de och eniga om huru man önskade

styrelsen sammansatt.

Det blev vår gamle vän Rylander

som blev talmannen framför alla an-

dra, och i flera ganska vidlyftiga an-

föranden framförde han de allmänna

åsikterna. Årets största knut var

kanske sekreterarepostens besättande,

och meningen var ju också att insät-

ta Waller, känd och erkänd som god

kraft på den föreslagna posten. Men

Herrans vägar — — —Waller sade

blankt nej och betackade sig för upp-

draget, trots löfte vid ett tidigare

tillfälle. Hans motivering för avsä-

gelsen var dock av något komisk art,

och föga tilltalande. Menigheten

fick alltså, sedan ingen bättre kan-

kunnat frambringas, nöja sig

med f. vice sekreteraren.

När väl styrelsevalet, ett ganska

drygt göra, var undanstökat, genom-

drevs de Övriga frågorna ganska

smärtfritt och utan allt för stora op-

positioner.

Den nya styrelsen ser efter detta

ut enligt nedanstående:

Ordf. Knut Albrecktson,

v. ordf. Julius Rothenberg,

Sekr. Gunnar Wahlgren,

V. sekr. Erik Andersson,

Kassör Gust. Magnusson,

V. kassör Josef Holsner,
Klubbm. T. Mellberg,

Intendent. A. Forsberg,

Adj. ledamot E. Zackrisson,

Suppleanter : Valdus Lund och T.

Waldenborg.

Revisorerna, Hrr Gillis Andersson

och Ernst Hedén, fick återigen det

betungande uppdraget att göra revi-

sionen.

Till ledamöter i Fotbollsutskottet

valdes Hrr Abrahamsson, E. Svan-

borg, O. Corneliusson, Ragn. Sand-

berg och Olle Rydberg. Som sty-

relsens representant utsågs senare

T. Mellberg.

Hr Mellberg blev också den lyck-

lige vinnaren av det utlottade stän-

diga ledamotskapet i föreningen.

P.

Kamratsällskapets årsmöte.

Idrottssektionens årsmöte, avhållet

å Café Vivel, förflöt allt igenom i

det =stillsammas tecken. Enda an-

märkningsvärda sensationen var Wal-

denborgs avsägelse av ordförande-
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skapet, — en given förlust för sek-

tionen. Till all lycka räddades dock

Waldenborg till

och bliver alltså även i år pappa för

junioravdelningen,

det yngre gardet.

Sektionstyrelsen

sammansättning :

Ordf.: Gösta Wahlgren,

v. ordf.: Erik Larsson,

fick följande

Sekr. : Gunnar Wahlgren,

Kassör: Josef Holsner,

Intendent: Joel Rosen,

Suppl. : Adolf Forsberg.

Forsbergs framskjutna plats i sty

relsen är ju i och för sig en liten

men det får allt igenom

skyllas på hr Forsbergs medfödda

blyghet, att hans mandat kom att bli-
va suppleantens.

Revisorer  blevo Arth. Melander

och Arvid Magnusson.

I ungdomsavdelningen introduce-

rades Waldenborg, Sven «Olsson,

Ragnar Liljeros och ”Skövde”-
Carlsson.

sensation,

Alliansen.

Liksom förut några år kommer

Göteborgs-alliansen att även i år

Göteborgs trenne ledande

fotbollslags internationella matcher i

Göteborg. Vår förening företrädes

i år av Gustaf Magnusson, som i Al-

handhava

tjänstgör som kassör, Erik

Anderson, som är vice sekreterare,

samt Valdus Lund.

Alliansen skall även i år söka få

hit förstklassiga lag till fröjd för

publiken och till lärdom för våra

spelare. Ännu så länge är ingenting

bestämt om vilka lag, som skola göra

oss den äran, men underhandlingar

fortgå med önskvärd intensitet med
Wiener-Amateure, M. T. K., Liver-

pol F. C. samt ytterligare några
världsbekanta storklubbar. Vilka som

fu än kommer, så' kan man bereda

sig på storslagna fotbollshändelser i
sommar. Man måste förbereda Sig

medall kräft för dessa möten!

liansen

Göteborgs-Kamraten

Vilka leda våra öden under 1924 — och hur hava

vi rustat oss för jubileumsåret?
Vad som tilldragit sig på våra års-didat

möten och andra sammanträden refe-

här nedan så opartiskt som

möjligt. Finner någon,

partiskhet eller något illasinnat upp-

såt ligger begravet mellan raderna —

reras

att någon

ja, så är redaktionen villig göra upp

ett sammanträffande.

Ärsmötet.

Årsmötet avhölls i år den 28 Ja-

nuari och hade enligt gammal vana

förlagts till Lorensbergs, i den kine-

siska stilen dekorerade sal.

mötet, också av gammal vana, hade

även i år ett s. k. förberedelsemöte

anordnats, där medlemmarnas syn-

punkter beträffande val av styrelse-

ledamöter ventileras, och där allsköns

planer

handlades och synades i sömmarna.

Alltså kommo mötesdeltagarne till

Före

till föreningens fromma av-

den stora uppgörelsen väl preparera-

de och eniga om huru man önskade

styrelsen sammansatt.

Det blev vår gamle vän Rylander

som blev talmannen framför alla an-

dra, och i flera ganska vidlyftiga an-

föranden framförde han de allmänna

åsikterna. Årets största knut var

kanske sekreterarepostens besättande,

och meningen var ju också att insät-

ta Waller, känd och erkänd som god

kraft på den föreslagna posten. Men

Herrans vägar — — —Waller sade

blankt nej och betackade sig för upp-

draget, trots löfte vid ett tidigare

tillfälle. Hans motivering för avsä-

gelsen var dock av något komisk art,

och föga tilltalande. Menigheten

fick alltså, sedan ingen bättre kan-

kunnat frambringas, nöja sig

med f. vice sekreteraren.

När väl styrelsevalet, ett ganska

drygt göra, var undanstökat, genom-

drevs de Övriga frågorna ganska

smärtfritt och utan allt för stora op-

positioner.

Den nya styrelsen ser efter detta

ut enligt nedanstående:

Ordf. Knut Albrecktson,

v. ordf. Julius Rothenberg,

Sekr. Gunnar Wahlgren,

V. sekr. Erik Andersson,

Kassör Gust. Magnusson,

V. kassör Josef Holsner,
Klubbm. T. Mellberg,

Intendent. A. Forsberg,

Adj. ledamot E. Zackrisson,

Suppleanter : Valdus Lund och T.

Waldenborg.

Revisorerna, Hrr Gillis Andersson

och Ernst Hedén, fick återigen det

betungande uppdraget att göra revi-

sionen.

Till ledamöter i Fotbollsutskottet

valdes Hrr Abrahamsson, E. Svan-

borg, O. Corneliusson, Ragn. Sand-

berg och Olle Rydberg. Som sty-

relsens representant utsågs senare

T. Mellberg.

Hr Mellberg blev också den lyck-

lige vinnaren av det utlottade stän-

diga ledamotskapet i föreningen.

P.

Kamratsällskapets årsmöte.

Idrottssektionens årsmöte, avhållet

å Café Vivel, förflöt allt igenom i

det =stillsammas tecken. Enda an-

märkningsvärda sensationen var Wal-

denborgs avsägelse av ordförande-
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skapet, — en given förlust för sek-

tionen. Till all lycka räddades dock

Waldenborg till

och bliver alltså även i år pappa för

junioravdelningen,

det yngre gardet.

Sektionstyrelsen

sammansättning :

Ordf.: Gösta Wahlgren,

v. ordf.: Erik Larsson,

fick följande

Sekr. : Gunnar Wahlgren,

Kassör: Josef Holsner,

Intendent: Joel Rosen,

Suppl. : Adolf Forsberg.
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Göteborgs-Kamraten
 

Guld- Cacao och Choklad.

 

  
 

Fotbollsutskottet

har på sammanträde konstituerat sig
sålunda:

Ordf.: H. Abrahamsson.

Sekr.: E. Svanborg.

Intendtn : O. Corneliusson.

Ledamöter utan särskild funktion:

0. Rydberg och R. Sandberg.

Styrelsens repr.: T. Mellberg.

«+

Den senare, som varit Utskottets

ordförande alltsedan dess tillkomst,

avsade sig vid årsmötet sitt ledamot-

skap i F. U. på grund av bristande

tid. Som emellertid Styrelsen ej ha-

de någon representant med i det i år

valda F. U., utsågs (på Utskottets

"särskilda framställning i ärendet)
Torsten Mellberg som «Styrelsens
repr. Vilket givetvis var den bästa
lösningen. Vi äro glada att ha kun-
nat bevara hans arhetsförmåga och

intresse åt F. U., även, om det ej kan
bli i samma utsträckning som förr.

ok

Fotbollsutskottet har under febru-
ari månad haft förberedande sam-
mankomster med samtliga reservlag,
varvid lagens sammarisättningar och
Övriga frågor av vikt diskuterats. I
slutet av mars eller strax före sä-

songens början kommer dock F. U.
att avhålla sammanträde med vart lag
för sig, då lagens definitiva uppställ-

ningar skola vara klara. Dessutom
får naturligtvis kapten utses. Detta
äremllertid' redan gjort, vad beträf-
far B-laget, 5 :te laget (Ynglingala-

g&t) och I:sta juniorlaget. Vilkas
resp. kaptener heta: Karl Olsson,
Gösta Johansson och John Karlsson.

Seniorlag  V, vilket är identiskt
med förra årets duktiga 2 :dra junior-

kommer som här ovan synes

att gå under benämningen:
Ynglingalaget. Egentligen hade F.
U. (efter konferens med lagets kap-

ten) tänkt låta laget gå under det

senare namnet, rätt och slätt. Men

på grund av vissa formella skäl mås-

te vi i Göteborgs-serien anmäla det

som Seniorlag V. alla övriga täv-

lingar eller matcher — och särskilt

då vid resor — komma vi dock att

kalla det Ynglingalaget. Vilket namn

laget otvivelaktigt gör mer skäl för,

alldenstund pojkarna ju äro i en ö-

vergångsålder.

Här i Göteborg är det kanske li-

tet nytt, men tillämpas inom paren-

tes sagt av bl. a. Helsingborgs I. F.

och I .F. Elfsborg, Borås, sedan fle-

lag,

även

ra år. Vi hoppas och tro, att Värt

Ynglingalag skall göra en god de-

but! — — —

 

 

Aktiva medlemmar

från åren 1904—1908 torde godhets-

fullt uppgiva sina adresser till Ex-

peditionen, Östra Hamngatan 28, te-
lefon 4856, mellan 5,30 och 7,30 em.
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Barnekipering

Kyrkogatan 32. Tel. 7972.

Wettergrens . Barnkläder.  
 

Hattar, Skodon, Underkläderm. m.

Vart vändavi oss?

], F. Kamraternas Styrelse
1924:

Ordförande: Knut Albrechtson, bo-

«stad Kommendörsgatan 11, tel.

43939. .
V. ordförande: Jul. Rohtenberg, bo-

stad Södra Vägen 26, tel. 16018.

Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bo-

stad Drottninggatan 58, tel. 668,

7301.

V. sekr.: Erik Andersson, Göteborgs

Morgonpost, tel. 11920.

Kassör: Gustaf Magnusson, tel. 3533,

bostad Kastellgatan 8, tel. 13067.

V. kassör: Josef Holsner, bostad

Änggårdsgatan 2, tel. 9104.
Intendent: Adolf Forsberg, bostad

Risåsgatan 20. |

Klubbmästare: Torsten Mellberg,
bostad Värmlandsgatan 28, tel.

45023.

Suppleanter: Valdus Lund, =tel.

Namnanrop: ”Göteborgs . Bank”,

bostad Wadmansgatan 7, tel. 2788.

Thure Waldenborg, bostad 3:dje

Långgatan 6, tel. 43139.

.Adjungerad ledamot: Erik Zachris-

sen, bostad Chalmersgatan 18, tel.
10639.

Expedition: .

"Östra Hamngatan 28, tel. 4856.

Kamratsällskapets Styrelse
«1924:

Ordf.: Gösta Wahlgren.

V. ord.: Erik Larsson.

Sekr.: Gunnar Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Intendent: J. Rosell.

Suppleant: A. Forsberg.

Reservlagens arbetsutskott
1924:

Ordf.: H. Abrahamsson.
Sekr.: E. Svanborg.

Intendent: O. Corneliusson.

' Ledamöter utan särskild funktion:

O. Rydberg och R. Sandberg.

Styrelsens Repr.: T. Mellberg.

Göteborgs-Kamraten
 

Guld- Cacao och Choklad.
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Aktiva medlemmar

från åren 1904—1908 torde godhets-

fullt uppgiva sina adresser till Ex-

peditionen, Östra Hamngatan 28, te-
lefon 4856, mellan 5,30 och 7,30 em.
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Barnekipering

Kyrkogatan 32. Tel. 7972.

Wettergrens . Barnkläder.  
 

Hattar, Skodon, Underkläderm. m.

Vart vändavi oss?

], F. Kamraternas Styrelse
1924:

Ordförande: Knut Albrechtson, bo-

«stad Kommendörsgatan 11, tel.

43939. .
V. ordförande: Jul. Rohtenberg, bo-

stad Södra Vägen 26, tel. 16018.

Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bo-

stad Drottninggatan 58, tel. 668,

7301.

V. sekr.: Erik Andersson, Göteborgs

Morgonpost, tel. 11920.

Kassör: Gustaf Magnusson, tel. 3533,

bostad Kastellgatan 8, tel. 13067.

V. kassör: Josef Holsner, bostad

Änggårdsgatan 2, tel. 9104.
Intendent: Adolf Forsberg, bostad

Risåsgatan 20. |

Klubbmästare: Torsten Mellberg,
bostad Värmlandsgatan 28, tel.

45023.

Suppleanter: Valdus Lund, =tel.

Namnanrop: ”Göteborgs . Bank”,

bostad Wadmansgatan 7, tel. 2788.

Thure Waldenborg, bostad 3:dje

Långgatan 6, tel. 43139.

.Adjungerad ledamot: Erik Zachris-

sen, bostad Chalmersgatan 18, tel.
10639.

Expedition: .

"Östra Hamngatan 28, tel. 4856.

Kamratsällskapets Styrelse
«1924:

Ordf.: Gösta Wahlgren.

V. ord.: Erik Larsson.

Sekr.: Gunnar Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Intendent: J. Rosell.

Suppleant: A. Forsberg.

Reservlagens arbetsutskott
1924:

Ordf.: H. Abrahamsson.
Sekr.: E. Svanborg.

Intendent: O. Corneliusson.

' Ledamöter utan särskild funktion:

O. Rydberg och R. Sandberg.

Styrelsens Repr.: T. Mellberg.



Göteborgs-Kamraten
 

Glimtar från förårets träning.

Då Exercishuset i år var upptaget

av bostadslösa, måste vi se oss om

efter' annan lämplig träningslokal.

Men det var lättare sagt än gjort!

Först efter mycket spring och sö-

kande lyckades det för den utsedda

”lokal-spanaren” att ordna vår ”in-

kvartering” i: Götabergsskolan. Då

det för en del medlemmar kanske

förefaller underligt, att det kunde va-

ra så svårt erhålla en lokal, bedja vi

dessa betänka, att Lingförbundet dis-

ponerar så gott som alla gymnastik-

lokaler i staden.

I Götabergsskolans

ha alltså våra pojkar hållit till under

vintermånaderna. Varje onsdag har

föreningens fria idrottsmän och fot-

bollsspelare samlats här vid 7-tiden

på kvällen, i akt och mening att mju-

ka upp stelnade muskler. Först en

halvtimmas gymnastik under träna-

ren Gilles ledning — att det frestar

på synes nog(!) — därefter står det

var och en fritt att träna ”på egen

hand”.

Varannan onsdag har emellertid

Gille varit upptagen av ”Ringens”

gymnastiksal

träning, och då har Forsberg fått

”vikariera”. Tänkom Eder, go” vän-

ner, när han med sin tordönsstäm-

ma kallar ”trupperna” till samling!

— — — Programmet har vid såda-

na tillfällen varit litet ”fritt” — men

är viljan god och humöret glatt bety-

der det rakt ingenting.

En del av de fria idrottsmännen

hålla dock till i Ridhuset (tisdagar

och torsdagar), där de s. k. Olympia-

aspiranterna träna.

ej stå ”Göteborgs-Kamratens” läsare

Vi kunna tyvärr

till tjänst med några ”glimtar” från
”tränings-stallet” (förlåt!), då vi en-

dast ett par gånger haft äran taga

tillställningen (som hastigast) i be-

traktande.

För att emellertid återgå till Göta-

bergsskolan, så kunna vi ytterligare

meddela, att man, redan vid' inträdet

skiljde ”fåren från getterna”, bildlikt

talat. D. v. s. fotbollsspelare hade en

avdelning (omklädningsrum) för sig

och de fria idrottsmännen en. Den

ärade läsaren torde nu icke draga

några förhastade slutsatser av detta.

Det är verkligen rent praktiska skäl

som talade för detta arrangemang. —

Att inte få ”leka” med en boll, är

nätt opp det svåraste en fotbollsspe-

lare kan råka ut för. Och när man

inte får lov att använda en ”riktig”

boll, måste — liksom i den, värsta

kristiden — surrogat tillgripas. Följ-

aktligen gingo våra bollspelande yng-

lingar i författning om anskaffandet

av I st. mindre tygboll.

När denne ”nykomling” uppenba-

rade sig på scenen, mottogs den med

en värme och hjärtlighet, som inte

lämnade något övrigt att önska. Och

så var den komb. fotbolls- och rugby-

matchen igång. Vi skulle med stör-

sta nöje lämna ett utförligt referat

från dessa spännande (i dubbel be-

märkelse) duster, men dels äro vi

rädda inkräkta alltför mycket på ut-

i detta nummer, dels finna

vi till vårt beklagande, att vi ej äro

fullt inne inne i alla spelets finesser

och tekniska detaljer för att kunna
giva en verkligt saklig redogörelse.

Så mycket kunna vi emellertid sä-

rymmet

 

LÅNGEDRAGS
populära

VINTERRESTAURANG

Rekommenderas.

 

s:t Eriks Källare.
Torggatan 25

Rekommenderas

Goda middagar o. Soupéer i

ga, att det är ett ganska humoristiskt

hårt. — — — Det
kanske icke är värt att avslöja mer,

spel, fast ”litet”

Medan fotbollsspelarna så äro i

farten, träna löparna som bäst i star:

ter, och i ett hörn av salen hålla étt

par av våra hopparetill.

däremot ej få tillfälle (på grund av

lokalförhållanden) utöva sina speci- |

algrenar äro kastarna. Men, för dem

finnas ju möjligheter i Ridhuset.

Några som

Då det kanske kan intressera våra

reservspelare skola vi kasta en blick

i Fotbollsutskottets ”Tränings-Pro-

tokoll” (för inomhusträningen). Det

visar sig då, att bäst placerade lig-
ga: M

Th. Lundén och

Gösta Johansson

(båda från Ynglingalaget) med var”
dera sex (6) noterade träningsbesök:

(ev 7). "
Därnäst följer:

Einar Anderson, 5 ggr. och Arthur!

Jonsson, 4 ggr. |

Bäste junior är Erik Johansson med

3 ”prickningar”.

I dessa noteringar ha ej medtagits

A- och B-lagsspelare. Över vilka sty-

relsen egenhändigt fört statistik.
Reservspelarna uppmanas emeller-

tid begagna den återstående tiden —

före säsongens början — på bästa

sätt. Deltagandet i inomhustränin”'

gen har från deras sida — som van

ligt — ej varit vad det kunde vara.

Nu skola vi dock ej meditera här-

över, utan i stället vädja till våra

pojkar att tänka litet på konditions-

träningen, som är av större betydet
se än det stora flertalet tro.

Alltså : tag vara på träningstillfäl-
lena! Ty vi ha framför oss en säsong,

arbetsammare, men också betydelse"

fullare än det flesta.
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oCöteborgs-Kamraten

De fyra bästa i Vikingens terräng.

Fr. vänster: Lundgren, Uddevalla, Johansson, Vänersborg samt Bergström o. Löfgren.

Marie bebådelsedag

rängsäsongen

gång med Vikingen som arrangörer.

Märkvärdigt nog hade Vikingen i år

förlagt start- och målplats till Karl

Johanstorg,

princip att avhålla tävlingen ute vid

Johannelund. Detta

förlust för arrangörerna, om tages i

betraktande den propaganda denna

årets första tävling kan göra.

nerhet i år, då loppet så gott som

uteslutande gick genom Majornas

gamla världshistoriska gränder, där

publiken ju till stor del kunde sitta

inomhus och beskåda evenemanget.

Ått det ändock samlats ett par tu-

sental av åskådare kring målplatsen

berodde givetvis på att dessa icke ha-

de sin ägandes bostad förlagd å

lämplig trade, varför man ju måste

gå framtill starplatsen.

Kallt och ruskigt, med en bitande
tiordan och ett par graders minus i
temperatur, hade löparna en icke allt

för angenäm dag. Isgator och löm-
ska fallgropar beredde nog en hel del

av deltagarna åtskilliga kullerbyttor,

gudskelov utan att någon enda man
blev skadad.

För oss Kamrater blev ju tävlin-

gen en given triumf i det vi vunno i
tre av de fyra klasserna, och för all

inleddes ter-

för året, även denna

frångående sin gamla

var nog ingen

I syn-

del vår fjärde placering i klass II

är heller inte föraktfull. Juniorerna

gjorde dock den vackraste insatsen,

i det de i sin klass vunno de fyra

främsta placeringarna, därmed doku-

menterande sig som värdiga efter-

trädare till våra nuvarande storrän-

nare. Verner Magnusson föredrog

att. starta i oldboysklassen, där han

ju var den mest givna av alla seg-
rare, och han vann ju också, fast

Holmberg var honom ganska tätt i

kölvattnet. |

I huvudtävlingen utgick Bergström
som
nas sympatiske löpare Harry Johans-

son och vår egen, minst lika sympa-

tiske Löfgren. Bergström synes ha

mer än vanligt vinnlagt sig om trä-

ningen i år, och han kommer säker-

ligen att ”hålla sig framme”. Erik

Larsson bliver naturligtvis som van-

ligt hans mest hårdknäckta nöt, och

segrare framför vänersborgar-

IDROTTSMÅN
erhålla vid pressning av kläder

1096 rabatt vid uppvisandet av :
medlemskort. : i

Sanitära

Pressinrättningen :
Drottninggatan 57. Tel. 16120. i 
 

dessa två, jämte ”gubben” Magnus-

son och Löfgren, göra ett lag, som

nog inte kommeratt gå av för hac-

kor. Så våra sedvanliga framgån-

gar terränglöpningar kunna vi sär

kert räkna med, försåvitt att icke

oförutsedda händelser skulle

komma emellan på grund av benska-

några

da. Larsson måste tyvärr utgå ur

tävlingen denna gång. -

Som ovan omtalats, var det våra

juniorer som 'klarade biffen stili-

gast. De fyra första placeringarna

i ett lopp med så många deltagare,

det är beundransvärt. Deras ”pap-

pa” — Waldenborg — gnuggade ock-'

så förnöjt sina händer och sken som

en sol av idel förnöjsamhet, och all,

anledning hade han därtill.  Lilje-

ros, energiknippet, vann i år för an-

dra gången, och hans framtida öde

som löpare bliver något stort. Un-

der förutsättning att han sköter sin

träning med förstånd och vinnlägger

sig om att föra ett kontrollerat lev-

nadssätt.
Resultatet av de våras insats i täv-

lingen blev:

Klass I.

1. Nils Bergström 25,55

3. Erik Löfgren 26,52

7. Oscar Svensson
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Klass II.

4. G. Lefrén 12,17

15. Nils Andersson

Klass III (juniorer).

R. Liljeros 13,21

Sv. Olsson 13,44

Sv. Svensson

Åke KarlssonP
O
R
H

Klass IV. (Olb Boys.)
. V. Magnusson 12,40

2. E. Holmberg 12,48

4. "Ax. Johansson

Göteborgstidningens vandrings-

pris i laglöpning för juniorer hem-

fördes med lägsta möjliga poäng.

Priset blev i år föreningens egen-

dom, eftersom vi även förra året

segrade, och detsamma skall erövras

två gånger.

Framgångar även vid ”Landalas

terräng”.

Som ”Lilla Lisa lätt på tå” trip-

pade vårt i år största terränglöpare-

hopp Nils Bergström i söndags över

stenar och grenar, över bäckar och

häckartill sig en överlägsen seger i

 

R. Liljeros.

Göteborgs KEX BUERNAEAANENDDA REDAN EEEDTA NORAADRENEEDE BARERENARNDENERAAHARAEERANR URSADAEDUENUGD AEA ERNEAEEANANEREENENBONDSROMANEN INNEAA GAA NEAKNERERBENNNNNEENERANISKAKNIANLENNR

lämpligaste turistproviant.
 

Landala I. F:s terränglöpning, en se-

ger, som inger goda löften för mäs-

terskapet i Köping, i Nisses mammas

bygder.

Den tävlingen var egentligen ur

”Kamratsynpunkt” rätt tilltalande,

även om väglaget lämnade mycket

övrigt att önska. Även andre och

fjärde man tillhörde vår förening och

det uppsatta lagpriset tillföll oss med

poängsiffran 22. Vår ”hylla” kom-

mer att något fyllas med

Göteborgs Morgonposts vandrings-

pris. R. Liljeros vann dessutom i

juniorklassen, tätt följd av Sven

Olsson, och Erik Holmberg hade in-

gen större svårighet att hova in pri-

set i oldbysklassen.

Prislistan såg för oss ut som föl-

sålunda

jer: .

Klass I: 1i:sta pris: Nils Berg-

doktor H. Rosengrens vand-
ringspris och silvermedalj, tid 27,5,8;

2) Erik Lövgren, Idrottsintresse-

rades hederspris, tid 27,48,6;

3) G. Lefven;

15) Charles Sjöholm;

Klass II: ti:sta pris: R. Liljeros,

handl. E. Adielssons hederspris, tid

14,22:

2) Sven Olsson, handl. Sven El-

méns hederspris, tid 144,1:

4) Åke Karlsson, Gravyratelier C.

G. Svenssons hederspris;

5) S. Svensson;

ström,

 

Aktiebolaget Eskilstunaboden
 

LUDVIG TINGSTRÖM

-Järnvaror
: parti och minut &
 

8) T. Karlsson;

Kl. III: 1) Erik Holmberg, juv.

Wolfensteins hederspris, tid 15,37,1.

S—Jg.

 

Till Hedersledamot

1 Jugoslaviska Simförbundet har

(förutom herr Carl Blidberg, Göte-

borg) kallats Knut Albrektson, före:

ningens värderade ordförande. Ett

tack för de utmärkta arrangemangen

vid de i Sveriges Idrottsspel 1923 in-.

gående simtävlingarna, vari vår ordf.

nedlade ett synnerligen energiskt och

värdefullt arbete.

Det är ju roligt att se, att ens mö-

da uppskattas — särskilt när det

kommer från ett så oväntat håll!

Man klagar — med resultat!
Herrar redaktörer!

Undertecknad tycker om att ha roligt.

Mycket roligt — och länge! Men nu

var det förfärligt länge sedan jag hade

något nöje av att vara med i Idrottsföre-

ningen Kamraterna, trots att jag fyllt

många dussin skjortor med svett, samlat

massor av ära till föreningen och sparkat

in mycket beröm åt de ljusblå.

Jag har funderat hit och dit, varpå det

egentligen beror, att Kamraterna icke har

så många sammankomster av trevlig nar

tur, som förut. Naturligtvis leva vi i den
döda säsongen, varför vi ju icke skulle

kunna begära så mycket av vår klubbmäs-

tare, men eljest får ju vi stackars fot-

bollsspelare leva efter Calle Lindes regel:

Göteborgs-Kamraten
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Göteborgs- Kamraten
 

”man måste döda för att kunna leva” (Ni

ha väl läst Idrottsbladet)”, så vad skall

man göra; äro vi döda under vintern, så

måste vi döda under sommaren!

Och ett sådant jobb fordrar många här-

liga klubbaftnar.

”Medlem 2046”.

I enlighet med :journalistisk kutym

ringde naturligtvis redaktionen på synda-

bocken i det här fallet — kanske blir det

någon eller några eller kanske hela den

övriga styrelsen, som får påskrivet nästa

gång — och denne medgav sin synd, att

han ännu icke hunnit organisera den sto-

ra apparat, som fordras för att åstadkom- -

ma en klubbafton varje afton, men när

apparaten blir klar... så... Då han nu

bekänt är väl också synden förlåten.

Nästa insändare! Den här får ursäkta

att den blivit något omändrad.

Redaktionen.

Vad vårt prisskåp inneböll vid årsskiftet.
Svettigt och mödosamt arbete under

många års lopp, muskelbefordrande och

späckavlastande ansträngningar vid mera

än ett tillfälle ha sammandragit massor

av silver till föreningen: Detta silver fin-

nes nu förvarat uppe på expeditionen, till

heder för de gamla och till förebild för

den kommande generationen för att nu ic-

ke utesluta nuvarande aktiva, vilka spor-

ras till förnyade ansträngningar i silver-

jaktens tjänst.

Grunden till prissamlingen lades 1908

genom Långedragsstatyettens erövrande

samt genom mästerskapsskölden, som det-

ta år för första gången vanns av vår

förening. Så övergå vi till förteckningen:

Vandringspris, erövrade för alltid.

Kamratmästerskapspokalen, skänkt av

Konsul Isaac Westergren, Gävle.

1909—10—12—13.

Busseypokalen, skänkt av Bussey & Co.

Ltd i Svenska serien.

1913—14—15—16—17.

Landshövding von Sydows Vandrings-

pris i serien Stockholm—Göteborg.

1918.

Göteborgs ÅAftonblads vandringspris i

fotboll mellan K. B. och I. F. K.

1918—1919—1919.

Krokslättpokalen,

slätts I. K.

uppställd av Krok-

1907—1908—1909.

Svensk-norska pokalen i fotboll, mellan

Lyn, Kristiania och I. F. K.

1911—1912.

Göteborgspokalen i fotboll, uppställd av

Göteborgs distr. idrottsförbund.

1912—13—14.

Långedragstatyetten.

1908.

Bragehornet, uppsatt av Göteborgs fot-

bollsförening. Erövrat av B-laget

1913—1914—1017.

Göteborgs  Fotbollförbunds vandrings-

pris Juniorer Kl. II, 2:dra Juniorlaget

1923.

Mästerskapstecken.

Svenska mästerskapsskölden

1908.

Svenska mästersskepstecken

1910 och 1918.

Kamratsmästerskapsmedaljer i fotboll

1909—10—12—13—14-—15—20—21.

Centralföreningens Stora mästerskaps-

tecken

1914—16—19—20.

Distriktsmästerskapstecken i fotboll

I912—13—19—21.

Distriktsmästerskapstecken i Bandy

1919.

Hederspriser.

Landshövding von Sydows hederspris i

anledning av scgern över Betlehem Steel

1919.

Horten, I. F. K:s B-lag

1918—1920.

Örn,

Göteborgstidningens hederspris, fotboll-

veckan

1921.

Göteborgstidningens hederspris, fotboll-

turneringen

1915.

Idrottsklubben Freidig, Trondhjem, Ju-

bileumspris

1923.

Fågelfö

Juvelerare Oskar Sjögrens hederspris,

triangelmatchen

1921.

Vandringspris ej erövrade för alltid.

Konsul Isac Westergrens vandringspris

i fotboll vid Kamratmästerskapet

1920—1921. (ej spelat 22—23).

Ny Tids vandringspris i fotboll

1921-—1922.

Vandringspris erövrade i Allm. Idrott.

Torshaugsstatyvetten (Torshaugs I. F.,

Kristiania)

1917—18—-22. .

Göteborgstdningens vandringspris N:o

I, Göteborgs runt

1915—18—20.

Göteborgstidnings vandringspris N:o 2

Göteborg runt

10921—22-—23.

Sparta statyetten, uppsatt av Sparta,

Köpenhamn ochI. F. K. i stafett 4X1500

meter.

1919—20—22.

Valkhallapokalen, uppsatt av J. W. fyck-

holm, laglöpning 5000 m.

1913—14—18.

Stjerne-Pokalen uppsatt av Arbeidernes

I. F., Köpenhamn, stafettlöpning 4X100

meter.

1920—21—22.

Göteborgs Distr. idrottsförbunds van-

dringspris för lagtävlan i terränglöpning

1913—14—15.

Idrottsklubben i Borås vandringspris i

stafettlöpning 4X100 m.

Vandringspris ej cövrade för alltid.

Dux-Pokalen, vandringspris i lagtävlan

1500 m. juniorer (I. F. K., Gbg).

I gång 1923.

Dir. Landelius vandringspris, lagtävlan

terränglöpning juniorer (I. F. K., Gbg.)

I gång 1923.

Göteborgstidningens vandringspris (1.

K. Vikingen) lagtävlan terränglöpning

juniorer

1 gång 1923.

Göteborgstidningens vandringspris lag-

tävlan i orienteringslöpning (I. F. K.,

Gbg)

1 gång 1923.

da
Kanariefrö, Hampfrö, Raps- och Hirsfrö

m.fl. sorter.

GÖTEBORGS FRÖHANDEL
Tel. 5932, 10984Södra Larmgatan 4 (intill Hyrverket). i , a
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Hederspriser.

Örgryte I. S. Hederpriser i budkar:el-

löpning 1922

1:sta—2 :dra—3 :djc.

Fvekampen Örgryte—Göteborg

: 1920.

Sveriges: centralförening för idrottens

främjandes  jubileumspris i Sv. Dagbla-

dets Stafettlöpning

1917.

Konsul Axel Jonsons hederspris i Sv.

Dagbladets 'stafettlöpning

1920.

Idrottsväns hederspris i Sv. Dagbladets

stafettlöpning

1920.

Göteborgstidningens hederspris  Göte-

borg runt

1915.

Göteborgstidningens hederspris Göte-

borg runt

| 1919.

" Göteborgstidningens hederspris Göte-

borg runt : ”

1919.

Göteborgstidningens hederspris Göte-

borg runt

1920.

Göteborgstidningens' hederspris  Göte-

borg runt

1021.

Ordf. i Sv. Idrottsförbundets lederspris

Göteborg runt

1917.

I. F. Kamraternas, Halmstad, hederspris

stafettlöpning

1922.

Jönköpings I. S. hederspris, stafettlöp-

ning

19109.

2:dra Lagpris Sv. mästerskapet i ter-

ränglöpning

: 1923.

”APOTEKARNES” ”KALLEBÄCKENS”
TEL. 1269. TEL. 5799. :

ut i tu ul är Göteborgs populäraste
LOBERGS KRISTALLS och mäst åkta velociped.

TEL. 1144. TEL. 1637. Velocipedreparationer och Materialier

med guldmedaljer prisbelönta tillverkningar | bäst och billigast hos oss.

REKOMMENDERAS Bröderna Anderssons
AB Apolekarnes Fören. Vattenfabriker i Velocipedatffär

" ungsgatan 16 och 16 A
böleborg. Telef.: 15030, 20719, 3930.

Gäöteborgs-Kamraten

 

ROB. STIBERGS
Försäkringsbyrå

Södra Hamngatan 47. Rikst. 418, 4186.

Lifförsäkringsaktiebolaget THULE
Sjukförsäkringsaktiebolaget EIR

| Riksiörsäkringsanstalten.

Borås sportklubbs lagtävling i terräng-

löpning

1914.

Borås sportklubbs lagtävling i

löpning

terräng-

1915.

Borås sportklubbs lagtävling i terräng-

löpning

1916.

Borås sportklubbs lagtävling i terräng-

löpning

1917.

Distriktsmästerskapstecken och plaketter.

Distriktsmästerskapstecken i terräng-

löpningar och stafettlöpningar

18 st.

Distriktsmästerskapet i orienterings-

löpning (lagtävlan) |

1923.

Sleipners terränglöpning, 2:dra lagpris

1922. |

Sveriges idrottspels plakett, 2:dra lag-

pris Steeple chase

1923.

Slottsskogsvallens plakett,

terränglöpning juniorer

1923.

Slottsskogsvallens plakett, stafettlöpning

10X 1000 m.

1 :sta lagpris

1923.

 
Kungsvelocipeden

 

I. F. K:s mästersk.,

fettlöpning 4X100 m.

1916.

2:dra lagpris, sta-

Dessutom finnes en hel del flaggor, ut-

märkande de länder, som föreningens fot-

bollslag har spelat mot, såsom England,

Holland, ' Schweiz, Tyskland, Österrike,

Ungern, Amerika, Danmark och Norge.

Personalia.

Födelsedagar:

Sven Johansson 25 år den 11 april.

Adolf Forsberg 36 år den 13 april.

J. A. Åsberg 77 år den 13 april

Georg Karlsson 30 år den 16 rnaj.

Adolf Johansson (Boysen”) 46 år

den, 18 maj.

Gösta Wahlgren 31 år den 19 maj.

Erik Hjelm 31 år den 22 maj. .

Julius Rohtenberg 39 år den 26 maj.

Caleb Schylander (”Cairo”) 29 år

den 2 juni.

Gustaf Magnusson 33 år den 19 juni.

Herbert Johansson 36 år den 22 juni.
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Hederspriser.

Örgryte I. S. Hederpriser i budkar:el-

löpning 1922

1:sta—2 :dra—3 :djc.

Fvekampen Örgryte—Göteborg

: 1920.

Sveriges: centralförening för idrottens

främjandes  jubileumspris i Sv. Dagbla-

dets Stafettlöpning

1917.

Konsul Axel Jonsons hederspris i Sv.

Dagbladets 'stafettlöpning

1920.

Idrottsväns hederspris i Sv. Dagbladets

stafettlöpning

1920.

Göteborgstidningens hederspris  Göte-

borg runt

1915.

Göteborgstidningens hederspris Göte-

borg runt

| 1919.

" Göteborgstidningens hederspris Göte-

borg runt : ”

1919.

Göteborgstidningens hederspris Göte-

borg runt

1920.

Göteborgstidningens' hederspris  Göte-

borg runt

1021.

Ordf. i Sv. Idrottsförbundets lederspris

Göteborg runt

1917.

I. F. Kamraternas, Halmstad, hederspris

stafettlöpning

1922.

Jönköpings I. S. hederspris, stafettlöp-

ning

19109.

2:dra Lagpris Sv. mästerskapet i ter-

ränglöpning

: 1923.

”APOTEKARNES” ”KALLEBÄCKENS”
TEL. 1269. TEL. 5799. :

ut i tu ul är Göteborgs populäraste
LOBERGS KRISTALLS och mäst åkta velociped.

TEL. 1144. TEL. 1637. Velocipedreparationer och Materialier

med guldmedaljer prisbelönta tillverkningar | bäst och billigast hos oss.

REKOMMENDERAS Bröderna Anderssons
AB Apolekarnes Fören. Vattenfabriker i Velocipedatffär

" ungsgatan 16 och 16 A
böleborg. Telef.: 15030, 20719, 3930.

Gäöteborgs-Kamraten

 

ROB. STIBERGS
Försäkringsbyrå

Södra Hamngatan 47. Rikst. 418, 4186.

Lifförsäkringsaktiebolaget THULE
Sjukförsäkringsaktiebolaget EIR

| Riksiörsäkringsanstalten.
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Borås sportklubbs lagtävling i

löpning

terräng-

1915.

Borås sportklubbs lagtävling i terräng-

löpning

1916.

Borås sportklubbs lagtävling i terräng-

löpning

1917.

Distriktsmästerskapstecken och plaketter.

Distriktsmästerskapstecken i terräng-

löpningar och stafettlöpningar

18 st.

Distriktsmästerskapet i orienterings-

löpning (lagtävlan) |

1923.

Sleipners terränglöpning, 2:dra lagpris

1922. |

Sveriges idrottspels plakett, 2:dra lag-

pris Steeple chase

1923.

Slottsskogsvallens plakett,

terränglöpning juniorer

1923.

Slottsskogsvallens plakett, stafettlöpning

10X 1000 m.

1 :sta lagpris

1923.

 
Kungsvelocipeden

 

I. F. K:s mästersk.,

fettlöpning 4X100 m.

1916.

2:dra lagpris, sta-

Dessutom finnes en hel del flaggor, ut-

märkande de länder, som föreningens fot-

bollslag har spelat mot, såsom England,

Holland, ' Schweiz, Tyskland, Österrike,

Ungern, Amerika, Danmark och Norge.

Personalia.

Födelsedagar:

Sven Johansson 25 år den 11 april.

Adolf Forsberg 36 år den 13 april.

J. A. Åsberg 77 år den 13 april

Georg Karlsson 30 år den 16 rnaj.

Adolf Johansson (Boysen”) 46 år

den, 18 maj.

Gösta Wahlgren 31 år den 19 maj.

Erik Hjelm 31 år den 22 maj. .

Julius Rohtenberg 39 år den 26 maj.

Caleb Schylander (”Cairo”) 29 år

den 2 juni.

Gustaf Magnusson 33 år den 19 juni.

Herbert Johansson 36 år den 22 juni.

 
 



Göteborgs-Kamrdten
 

 

Örnpokalen.

 

Horten, Norges Karlskrona, ärut-

ém sin egenskap av Norges flott- och

flygstation bekant för sina världs-

Berörhda ”skriänare” Christian

Ström, Harald Ström, Frithiof Pa-
ålsen m. fl. samt sist men icke minst

för ett av Norges bästa fotbollslag

Fotbollsklubben ”Örn”.
"För Vår företings vidkommande
hava vi sedan år 1916 stått i intim

Kötakt med klubben och med vårt
B-lag likaså några gånger besökt den

den.
År 1918 företog en kombination

av vårt A och B-lag ett härnadståg

tål Norge. Första etappen var Hor-

tér där två matcher spelades.
Apöetekare Nielsen, enérgisk ord-

förande i ”Örn” och sin klubbs ”me-

dicinman” uppsatte vid detta tillfäl-
le den pokal som i detta nummer av-

konterfejats.
Första matchen resulterade i, till

våra värdars sorg, en dunderskräll

för ”Örngutterne”. Resultat, 6—1

till vår favör.

”Dagen efter” fingo vi finna oss i

att bita i det sura äpplet då Örn to-

go. sig friheten taga revansch. La-

get spelade teknisk fin fotboll; vun-

no, kanhända oförtjänt, men segérir

uppmuntrade så att vi tro att den

blev signalen till den frammarsch
som klubben sedermera presterade.

År 1920 blév Örn Norges fötbolls-

mästaré och har sedan detta år hållit

sig i toppen av vårt nabolands fot-
bollskfybörr.

För pokalen gällde ”tredje gången

idylliska staden vid Kristianiafjor- -

gillt” och påföljande år arrangerade

vi den utlövådé feturtiratchen vilken

gick av stapeln å ”Walhalla”. Vårt
B-lag som representerade förenin-

gen gjorde definitivt slut på ”bun-

ens”  Vandriåg genom att hemföra

segern med 3—0.

För dem av våra spelare som haft

nöjet att stå i kontakt med Örngut-

terna och framför allt dem som be-

sökt Horten, bör anblicken av den

lilla  minnesbägaren i vårt ”glas-

skåp” bliva anledning till angenäm

hågkomst.

Sr.

BettilehémSteel F. C.

 

representerande Amerikas prima fot-

boll och världens största stålverk,

härjäde under år 1919, påinitiativ

äv Anton Johansson samt änder be-

fäl av Amerikanska fotbollsförbun-
dets Mr. Cahill och den svenskföd-

de Mr. Ernest Wiberg, Svea rikes

små och stora städer. Vid samman-

drabbningarne drogo yankes alltid

detlängsta strået, det var en kondi-

tionsträningens triumftåg genom Sve-

rige som dessa amerikanare eétable-

rade. Att spelatvå å tre matcher i

veckan under 5 å 6 veckors tid, med

idel segrar som resultat, är er pre-

station som varkén föfr eller senare

prestérats av något oss gästande fot-

bollslag.

Strax före hemresans anträdande

lyckadés vi koinnib övérens med ve-

derböratide öm en'match mot vårt fe--

presentationslag.

Matchens emotsågs med ett oer-

fiske kndusre ock fr dtäälha tög sin

början kunde man konstatera att

1

pöblikrekordét på Ullévi fått måka
på sig åtskilligt. Matchen var den
snabbaste som kanhända någonsin

spelats i Göteborg. Motståndarnes

färt och fighterhumör ryckte de vå-

frå med sig. Gobben och Henning
härjade värre blind motståndarnes

forwards, och vår egen kedja låg ic-
ke heller på latsidan. Kanonen

”Murrén” i sitt livs form gjorde må-

len, resultatet blev 3—11 till vår fa-

vÖr.

Landshövding Oscar von Sydow

som bevistade matchen skänkte vår

förening som minne av segern, den

vackra pokal som pryder detta num-

mer.

S—r.

Jubileumstafetten
"Göteborg runt."

Det är inte endast vår förening, som i

år kan fira jubileum. Även den numera

så populära stafettlöpningen ”Göteborg

Runt” skall i år äga rum för tionde gån-

gen, vadan årets löpning alltså måste be-

traktas som jubileumslöpning. Naturligt-

vis kommer årets tillslutning att slå alla

föregående rekord, då det gäller antalet

deltagare, ävensom att slå alla föregåen-

de rekord, då det gäller träningen och

sammansättningen av lagen. Ty alla vil-

ja naturligtvis komma så högt upp på

prislistan som möjligt denna gång, och

striderna om platserna komma utan tvi-

vel att bliva hårda och spännande.

Vem skall vinna årets jubileumslöp-

ning? Skall det bliva Kamraterna eller

Örgryte? Eller kommer månne något

Stockholmslag ner och grusar alla Göte-

borgsförhoppningar om seger? Detta är

fräser som redan nu ha börjat surra

och avhandlas mellan de idrottsintresse-

rade" adepter, som tänka deltaga. Var se-

gern hamnar är ju ännu en absolut omöj-

lighet att förutsäga, icke ens gissa sig till,

men varje rättrogen Kamrat tror natur-

ligtvis på de sina såsom de vinnande.

I Ö& år har löphingerd ägt rinh, och un!
der dessa nio år ha våra lag hemfört

segern icke mindre än sex gånger, en i

sanning utomördentlig prestation. Örgry-

te har endast tvenne gånger fått inteck-

dingar i dé uppsatta vandridesPristr, Vil
her icke hindrar att då i & kunna blivå

Göta från Stockholm har

ett år varit nere och vunnit pokalen N:r

1, vars slutliga innehavare vår förenitig
blev efter sex års strid med våra antago-

våra övermiän.
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nister. Pokalen N:r 2 togo vi ju som

bekant hem med tre raka segrar, utan att

någon annan förening fått glädjen av

dess innehav. Och nu skall tävlingen bör-

ja om pokalen N:r 3, även den, liksom

de båda föregående, uppsatt av Göteborgs-

tidningen. Och i anledning av jubileet

kommervisst också särskilda plaketter att

präglas, vilka skola utdelas till segrarne.

Det bliver alltså ett minne som endast en

gång kan erövras.

Det gäller för våra löpare att ligga i på

allvar alla de tillfällen, som kunna åstad-

kommas, ty laget måste vara absolut väl-

trimmat och i form, nu mera än någon-

sin. Ty vi kunna livligt föreställa oss att

våra konkurrenter icke komma att ligga

på latsidan. I all synnerhet komma våra

vänner Öisarna nog att giva sig både den

och den på att i år ge oss stryk, och med

kännedom om öisarnas energi och gåpåar-

humör så måste vi sannerligen i tid vara

på det klara med att vi måste ”se upp”,

så att de inte komma före oss i mål.

Vi ha chansen att även i år vinna, där-

om råder intet tvivel, ty vi har materic!

nog, och gott sådant, blott vi vinnlägga

oss om att komma i kondition. Med

kännedom om våra pojkars humör och

segervilja tvivla vi icke ett ögonblick på:

ännat än att vårt lag skall vara bra, bätt-

re än någonsin. Sedar gör varje man så

gott han kan, det veta vi, mera kan icke

begäras, och skulle vi ändock få se oss

förbisprungna, då kan ingen mänsklig

makt göra något åt den saken, utan vi ha

endast att erkänna vår underlägsenhet.

I år.

åriga tillvaro, kunna våra idrottsmän icke

på ett värdigare sätt deltaga i årets ju-

bileumsfirande än att vinna just tävlin-

gen ”Göteborg Runt”. Denna löpning är

den absolut största och mest ärofulla löp-

ning, vari vi deltaga, och den måste vin-

nas. |

Pojkar,

då vår förening firar sin tjugo-

liksom idröttsmännen

trohetsed vid olympiaderna måste vi svä-

ra att i år göra ett jättearbete, ty vi mås-

te efter säsongens 'slut kunna framvisa

ett ståtligt resultat av vår allmänna idrott

— hoppasvi.

| Pekka.

svära:

Göteborgs-Kamraten

ADOLF BRATT & Co.
försälja alla sorters

Kol, Cokes & Ved
av kvalitéer till billigastepriser.

287 Adolf Bratt & Co. NV:
/ GÖTEBORG.

TELEFONER:
Kontoret ooss.sssossrssseoe rss nor 1626, 2156

Upplaget sossnnsessr srereres rer 89,. 2488

 

 

Egnahemstomter finnes I Lundby, Tol-
torpsdalen, Solängen, Mölndal, Tranered
m. HH. platser.

Tillträde genast då första iInbetalningen

FEMTIO KRONOR   minst 5 kr. i månaden. Vänd Eder till 

Egen härd—guld värd.

är gjord. Därefter amorteras återståsnde köpeskilling --

2 MARTIN JOHANSSON, Skeppsbron 2, Göteborg. . -
ene

 
 

A

Göteborgs Nya Begravningsbyrå
(FLODIN & UHRBOM)

Göteborg |
Tel. 10212, bost. ankn.

Rekommenderas

 

Järntorget

    

 

 

Bröd
försäljes i

och Arlas Mjölkförsäljningslokaler.
| TELEFONER: 6026, 7071.

 

Föreningsmärken]
i metall och emalj.

Medaljjer

GRAVYRATELIER
C. G. Svensson. |

Kyrkogatan 36. Telefon 20986. |enTE

 
 
Ångbageri A.-B. Rosenlunds

J. A. M. A.-B:s, Åsens & Jordhammars

JOH, OLSSONS EFTR GOTEBOl


