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Överst till vänster: Efter första träningen på Campo de las Corts i Barcelona, då pojkarna, svettiga och förnöjda, poserade för Barcelonas långsparkande vänster-

back Walther Henning Svenssons hovfotograf! Överst till höger: En siesta på Hotell Metropolitans i Madrid. Slottet på mittbilden fctograferades av Henning

Svensson vid en härlig utfärd, som svenske konsuln med fru anordnade för oss i Bilbao. Det mångåriga konstverket besågs både utan och innan, varefter några

Underst trenne bilder från Plaza Catalunia i Barcelona: Gänget och Henning Svensson samt en del av gänget

i juldagshumör. Juldagen var dock bra varm!
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Stätyetter. ' Östra Hamngatan 41

härliga glas malaga läskade de törstiga struparna.
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Med fotbollslaget på Julferier

soliga Spanien.
När vi nu äntligen lyckas få ut värt

lilla medlemsblad, kunna vi icke helt ute-

Jämna en av de stora händelserna i vår

förenings bragderika historia. Det vill

säga, efterföljande enkla dagboksanteck-

ningar äro väl ännu sä kända, att de icke

sakna ett visst aktuellt intresse. Detta i

sin tur får väl ge dem så gott som formen

av cen generalrepetition av äventyren i

södern.

För att fa följdordningen korrekt, måste

dock nägra förberedande häntydningar

göras. Och dessa börja en regnig decem-

berafton nere på Palace hotell, dit de

resande klubbmedlemmarna samlats för

att under samvaro med styrelsen ta av-

sked av staden och av landet — att på-

börja äventyren. Detläg en massa ovisshet

i luften. Vad man hört om Spanien och

spansk fotboll — naturligtvis allt över-

drivet — läto färddeltagarna lika mycket

frukta för att en vacker dag sitta uppspet-

sade på ett par härliga tjurhorn som att bli

lynchade av en uppretad publik. Skulle

matcherna gå bra för de svenske eller

skulle vi i eldigt Malaga negro få tysta

trakiga känslor av bittra nederlag?

Färden började kl. 1.33 pa natten under

bästa stämning. Systrarna Rydberg begåa-

vade oss med en lyckobjörn, vid avfärden

närvarande Kamratentusiaster hurrade och

alla sjungo de bekanta-stridssängerna.

Stackars spanjorer, tänkte man, när de

skulle få se sådana motståndare.

I Teckomatorp stötte Axel Alfredsson

från H. I. F. till och i Trelleborg mötte

vi Rudolf Koch från A. I. K., varmed

hela truppen var samlad, inalles 18 man.

De deltagande göteborgarna voro Gunnar

och Anders Rydberg. Henning Svensson,

Valdus. Lund, Erik Andersson, Gillis An-

Sn : - UU,

STORA TEATERNS
| VERANDA

Mi
n,

y
t

| LUNCH. .....2— kr.
| MIDDAG. . . . . 2,50 kr.

SOUPÉ. 3. kr.
| BEKVÄMT KUPONGSYSTEM

Middags- & aftonkonsert av

Kapellmästare

RÖLLINGSKapell
anK

Ö
N

be
ms

cm
mp

e

"n
n

c
o
.

2 I

"för alla dem,

dersson, Åke Hansson, Arthur Bengtsson,

Sven Johansson, Erik Hjelm, Verner An-

dersson, Filip Johansson, Herbert Sandström

och Gunnar Wenzel. Ledare voro Erik

Anderson och Adolf Forsberg. Och med

denna trupp bar det i väg nedåt Barce-

Ilona över Hamburg — Köln — Paris —

Lyon.

FÖRSTA DAGBOKSBLADET.

Juldagen 1924: Efter en trevlig resa ha

vi i dag anlänt till Barcelona för att redan

i morgon ge spanjorerna tillfälle att stu-

dera svensk förstaklass fotboll, som man får

hoppas med för oss lyckligt resultat. Resan

har givetvis varit tröttande, genom Tysk-

land t. o. m. odräglig, men från Paris har

allt gått jämförelsevis bra. Skrovmålet

på restaurang Strix i Seinestaden piggade

också betydligt upp 16 hungriga fotbolls-

spelare samt tvenne matfriska ledare, vilka

senare f. ö. haft en hel del att beställa

under färden.

Vistelsen i Paris blev enliten upplevelse

som icke tidigare besökt

staden. Särskilt fäste sig besöket på Fol-

lies Bergres i minnet. Något liknande

hade de flesta aldrig sett.

Barcelona visade sig vid ankomsten från

sin allra bästa sida. Strålande solsken

och 20 grader varmt på en julafton, det

var något alldeles nytt. Visserligen im-

ponerade det ej som en äkta nordisk jul-

helg med snö och bjällerklang, men det

var dock betydligt skönare än det ostadi-

ga julväder, vi göteborgare bruka begåvas

med. Och bröt betydligt mot det »vinter-

väder», Göteborg vid tiden för vår avresa
kunde uppvisa.

Barcelona är en härlig stad! Invånarna

äro livliga och äga tydligen ett enastående

fotbollsintresse, ty tidningarna innehålla i

dag långa artiklar om morgondagens

match. Svenskarnas framgångar i år

framhållas, och man förespår en hård

kamp, där man dock håller sina egna som

troliga segrare. Hur det blir med den

saken aterstår att se. Visserligen hysa

vi själva ej alltför högt spända förvänt-

ningar, reströttheten är en viktig faktoratt

räkna med, men nog komma pojkarna att

göra sitt bästa. Och då bör ju resultatet
bliva rimligt.

> Gobbem>» ärförtillfället pessimist och

tror ej, att forwardskjedjan skall komma

helskinnad undan. >Vi i försvaret klara

oss nog», menar han, »vi kunna ju sätta

hårt mot hårt>. Sveriges vänsterytter Koch

i det

har emellertid en annan syn på saken

och tror på en knapp seger.

När dessa rader nedkastas ha vi ännu

ej fullt klart, huru vi skola tillbringa jul-

aftonen. Lutfisken och julgröten få vi

emellertid undvara liksom julgranen, ty

de ingå icke i spanskt julfirande. Jul-

firande skall det emellertid bli, ty vem

vet, när man härnäst fär uppleva en
spansk jul!

Ordföranden i F. C. Barcelona, senor

Juan Gamper, var själv nere vid täget och

mötte. Han är mycket populär i staden

och kan i det avseendet tävla med vilken

fotbollsspelare eller toreador som helst,

När han besöker en varieté eller teater

blir han alltid applåderad och uppmärk-

sammad.

ANDRA DAGBOKSBLADET.

Juldagen 1924: Första matchen blev

juldagens uppgörelse mot F.C. Barcelona,

som började klockan 11, spansk tid, det

vill säga kl. 12 hemma i Sverige. Redan

tre kvarts timme dessförinnan lämnade

vi hotellet för att komma i godtidtill

matchen. Vi hade nämligen varnats för

de väntade stora folkmassorna, som man

befarade skulle hindra bussar och bilar

på vägen till Campo de las Corts, Futbol

Club Barcelonas magnifika idrottsplats i

stadens sydligaste del. Redan nu märktes

det, att publiken skulle bliva fulltalig och

att reklamen varit effektiv. Där vi foro

fram blevo vi hyllade på sammasätt, som

till exempel en toreador, när han ned-

stuckit sitt offer eller någon annan avden

spanska nationens älsklingsfigurer efter

något dåd. När till exempel en spårvagn

passerades hade passagerarna endast ögon
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Juan Gamper, var själv nere vid täget och

mötte. Han är mycket populär i staden

och kan i det avseendet tävla med vilken

fotbollsspelare eller toreador som helst,

När han besöker en varieté eller teater

blir han alltid applåderad och uppmärk-

sammad.

ANDRA DAGBOKSBLADET.

Juldagen 1924: Första matchen blev

juldagens uppgörelse mot F.C. Barcelona,

som började klockan 11, spansk tid, det

vill säga kl. 12 hemma i Sverige. Redan

tre kvarts timme dessförinnan lämnade

vi hotellet för att komma i godtidtill

matchen. Vi hade nämligen varnats för

de väntade stora folkmassorna, som man

befarade skulle hindra bussar och bilar

på vägen till Campo de las Corts, Futbol

Club Barcelonas magnifika idrottsplats i

stadens sydligaste del. Redan nu märktes

det, att publiken skulle bliva fulltalig och

att reklamen varit effektiv. Där vi foro

fram blevo vi hyllade på sammasätt, som

till exempel en toreador, när han ned-

stuckit sitt offer eller någon annan avden

spanska nationens älsklingsfigurer efter

något dåd. När till exempel en spårvagn

passerades hade passagerarna endast ögon

UME — —

SPIKSKOR

MM
Ut
g,

a

ENSAMFÖRSÄLJARE FÖR

SIM

 GÖSTA TINGSTRÖM
KORSGATAN 12

Tel. 11965 Tel. 11985

S
W
E
S
S

  me

Göteborgs-Kamraten
  

 

Med fotbollslaget på Julferier

soliga Spanien.
När vi nu äntligen lyckas få ut värt

lilla medlemsblad, kunna vi icke helt ute-

Jämna en av de stora händelserna i vår

förenings bragderika historia. Det vill

säga, efterföljande enkla dagboksanteck-

ningar äro väl ännu sä kända, att de icke

sakna ett visst aktuellt intresse. Detta i

sin tur får väl ge dem så gott som formen

av cen generalrepetition av äventyren i

södern.

För att fa följdordningen korrekt, måste

dock nägra förberedande häntydningar

göras. Och dessa börja en regnig decem-

berafton nere på Palace hotell, dit de

resande klubbmedlemmarna samlats för

att under samvaro med styrelsen ta av-

sked av staden och av landet — att på-

börja äventyren. Detläg en massa ovisshet

i luften. Vad man hört om Spanien och

spansk fotboll — naturligtvis allt över-

drivet — läto färddeltagarna lika mycket

frukta för att en vacker dag sitta uppspet-

sade på ett par härliga tjurhorn som att bli

lynchade av en uppretad publik. Skulle

matcherna gå bra för de svenske eller

skulle vi i eldigt Malaga negro få tysta

trakiga känslor av bittra nederlag?

Färden började kl. 1.33 pa natten under

bästa stämning. Systrarna Rydberg begåa-

vade oss med en lyckobjörn, vid avfärden

närvarande Kamratentusiaster hurrade och

alla sjungo de bekanta-stridssängerna.

Stackars spanjorer, tänkte man, när de

skulle få se sådana motståndare.

I Teckomatorp stötte Axel Alfredsson

från H. I. F. till och i Trelleborg mötte

vi Rudolf Koch från A. I. K., varmed

hela truppen var samlad, inalles 18 man.

De deltagande göteborgarna voro Gunnar

och Anders Rydberg. Henning Svensson,

Valdus. Lund, Erik Andersson, Gillis An-
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"för alla dem,

dersson, Åke Hansson, Arthur Bengtsson,

Sven Johansson, Erik Hjelm, Verner An-

dersson, Filip Johansson, Herbert Sandström

och Gunnar Wenzel. Ledare voro Erik

Anderson och Adolf Forsberg. Och med

denna trupp bar det i väg nedåt Barce-

Ilona över Hamburg — Köln — Paris —

Lyon.

FÖRSTA DAGBOKSBLADET.

Juldagen 1924: Efter en trevlig resa ha

vi i dag anlänt till Barcelona för att redan

i morgon ge spanjorerna tillfälle att stu-

dera svensk förstaklass fotboll, som man får

hoppas med för oss lyckligt resultat. Resan

har givetvis varit tröttande, genom Tysk-

land t. o. m. odräglig, men från Paris har

allt gått jämförelsevis bra. Skrovmålet

på restaurang Strix i Seinestaden piggade

också betydligt upp 16 hungriga fotbolls-

spelare samt tvenne matfriska ledare, vilka

senare f. ö. haft en hel del att beställa

under färden.

Vistelsen i Paris blev enliten upplevelse

som icke tidigare besökt

staden. Särskilt fäste sig besöket på Fol-

lies Bergres i minnet. Något liknande

hade de flesta aldrig sett.

Barcelona visade sig vid ankomsten från

sin allra bästa sida. Strålande solsken

och 20 grader varmt på en julafton, det

var något alldeles nytt. Visserligen im-

ponerade det ej som en äkta nordisk jul-

helg med snö och bjällerklang, men det

var dock betydligt skönare än det ostadi-

ga julväder, vi göteborgare bruka begåvas

med. Och bröt betydligt mot det »vinter-

väder», Göteborg vid tiden för vår avresa
kunde uppvisa.

Barcelona är en härlig stad! Invånarna

äro livliga och äga tydligen ett enastående

fotbollsintresse, ty tidningarna innehålla i

dag långa artiklar om morgondagens

match. Svenskarnas framgångar i år

framhållas, och man förespår en hård

kamp, där man dock håller sina egna som

troliga segrare. Hur det blir med den

saken aterstår att se. Visserligen hysa

vi själva ej alltför högt spända förvänt-

ningar, reströttheten är en viktig faktoratt

räkna med, men nog komma pojkarna att

göra sitt bästa. Och då bör ju resultatet
bliva rimligt.

> Gobbem>» ärförtillfället pessimist och

tror ej, att forwardskjedjan skall komma

helskinnad undan. >Vi i försvaret klara

oss nog», menar han, »vi kunna ju sätta

hårt mot hårt>. Sveriges vänsterytter Koch

i det

har emellertid en annan syn på saken

och tror på en knapp seger.

När dessa rader nedkastas ha vi ännu

ej fullt klart, huru vi skola tillbringa jul-

aftonen. Lutfisken och julgröten få vi

emellertid undvara liksom julgranen, ty

de ingå icke i spanskt julfirande. Jul-

firande skall det emellertid bli, ty vem

vet, när man härnäst fär uppleva en
spansk jul!

Ordföranden i F. C. Barcelona, senor

Juan Gamper, var själv nere vid täget och

mötte. Han är mycket populär i staden

och kan i det avseendet tävla med vilken

fotbollsspelare eller toreador som helst,

När han besöker en varieté eller teater

blir han alltid applåderad och uppmärk-

sammad.

ANDRA DAGBOKSBLADET.

Juldagen 1924: Första matchen blev

juldagens uppgörelse mot F.C. Barcelona,

som började klockan 11, spansk tid, det

vill säga kl. 12 hemma i Sverige. Redan

tre kvarts timme dessförinnan lämnade

vi hotellet för att komma i godtidtill

matchen. Vi hade nämligen varnats för

de väntade stora folkmassorna, som man

befarade skulle hindra bussar och bilar

på vägen till Campo de las Corts, Futbol

Club Barcelonas magnifika idrottsplats i

stadens sydligaste del. Redan nu märktes

det, att publiken skulle bliva fulltalig och

att reklamen varit effektiv. Där vi foro

fram blevo vi hyllade på sammasätt, som

till exempel en toreador, när han ned-

stuckit sitt offer eller någon annan avden

spanska nationens älsklingsfigurer efter

något dåd. När till exempel en spårvagn

passerades hade passagerarna endast ögon
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soliga Spanien.
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förenings bragderika historia. Det vill

säga, efterföljande enkla dagboksanteck-

ningar äro väl ännu sä kända, att de icke

sakna ett visst aktuellt intresse. Detta i

sin tur får väl ge dem så gott som formen

av cen generalrepetition av äventyren i

södern.

För att fa följdordningen korrekt, måste

dock nägra förberedande häntydningar

göras. Och dessa börja en regnig decem-

berafton nere på Palace hotell, dit de

resande klubbmedlemmarna samlats för

att under samvaro med styrelsen ta av-

sked av staden och av landet — att på-

börja äventyren. Detläg en massa ovisshet

i luften. Vad man hört om Spanien och

spansk fotboll — naturligtvis allt över-

drivet — läto färddeltagarna lika mycket

frukta för att en vacker dag sitta uppspet-

sade på ett par härliga tjurhorn som att bli

lynchade av en uppretad publik. Skulle

matcherna gå bra för de svenske eller

skulle vi i eldigt Malaga negro få tysta

trakiga känslor av bittra nederlag?

Färden började kl. 1.33 pa natten under

bästa stämning. Systrarna Rydberg begåa-

vade oss med en lyckobjörn, vid avfärden

närvarande Kamratentusiaster hurrade och

alla sjungo de bekanta-stridssängerna.

Stackars spanjorer, tänkte man, när de

skulle få se sådana motståndare.

I Teckomatorp stötte Axel Alfredsson

från H. I. F. till och i Trelleborg mötte

vi Rudolf Koch från A. I. K., varmed

hela truppen var samlad, inalles 18 man.

De deltagande göteborgarna voro Gunnar

och Anders Rydberg. Henning Svensson,

Valdus. Lund, Erik Andersson, Gillis An-
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dersson, Åke Hansson, Arthur Bengtsson,

Sven Johansson, Erik Hjelm, Verner An-

dersson, Filip Johansson, Herbert Sandström

och Gunnar Wenzel. Ledare voro Erik

Anderson och Adolf Forsberg. Och med

denna trupp bar det i väg nedåt Barce-

Ilona över Hamburg — Köln — Paris —

Lyon.
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Juldagen 1924: Efter en trevlig resa ha

vi i dag anlänt till Barcelona för att redan

i morgon ge spanjorerna tillfälle att stu-

dera svensk förstaklass fotboll, som man får

hoppas med för oss lyckligt resultat. Resan

har givetvis varit tröttande, genom Tysk-

land t. o. m. odräglig, men från Paris har

allt gått jämförelsevis bra. Skrovmålet

på restaurang Strix i Seinestaden piggade

också betydligt upp 16 hungriga fotbolls-

spelare samt tvenne matfriska ledare, vilka

senare f. ö. haft en hel del att beställa

under färden.

Vistelsen i Paris blev enliten upplevelse

som icke tidigare besökt

staden. Särskilt fäste sig besöket på Fol-

lies Bergres i minnet. Något liknande

hade de flesta aldrig sett.

Barcelona visade sig vid ankomsten från

sin allra bästa sida. Strålande solsken

och 20 grader varmt på en julafton, det

var något alldeles nytt. Visserligen im-

ponerade det ej som en äkta nordisk jul-

helg med snö och bjällerklang, men det

var dock betydligt skönare än det ostadi-

ga julväder, vi göteborgare bruka begåvas

med. Och bröt betydligt mot det »vinter-

väder», Göteborg vid tiden för vår avresa
kunde uppvisa.

Barcelona är en härlig stad! Invånarna

äro livliga och äga tydligen ett enastående

fotbollsintresse, ty tidningarna innehålla i

dag långa artiklar om morgondagens

match. Svenskarnas framgångar i år

framhållas, och man förespår en hård

kamp, där man dock håller sina egna som

troliga segrare. Hur det blir med den

saken aterstår att se. Visserligen hysa

vi själva ej alltför högt spända förvänt-

ningar, reströttheten är en viktig faktoratt

räkna med, men nog komma pojkarna att

göra sitt bästa. Och då bör ju resultatet
bliva rimligt.

> Gobbem>» ärförtillfället pessimist och

tror ej, att forwardskjedjan skall komma

helskinnad undan. >Vi i försvaret klara

oss nog», menar han, »vi kunna ju sätta

hårt mot hårt>. Sveriges vänsterytter Koch

i det

har emellertid en annan syn på saken

och tror på en knapp seger.

När dessa rader nedkastas ha vi ännu

ej fullt klart, huru vi skola tillbringa jul-

aftonen. Lutfisken och julgröten få vi

emellertid undvara liksom julgranen, ty

de ingå icke i spanskt julfirande. Jul-

firande skall det emellertid bli, ty vem

vet, när man härnäst fär uppleva en
spansk jul!

Ordföranden i F. C. Barcelona, senor

Juan Gamper, var själv nere vid täget och

mötte. Han är mycket populär i staden

och kan i det avseendet tävla med vilken

fotbollsspelare eller toreador som helst,

När han besöker en varieté eller teater

blir han alltid applåderad och uppmärk-

sammad.

ANDRA DAGBOKSBLADET.

Juldagen 1924: Första matchen blev

juldagens uppgörelse mot F.C. Barcelona,

som började klockan 11, spansk tid, det

vill säga kl. 12 hemma i Sverige. Redan

tre kvarts timme dessförinnan lämnade

vi hotellet för att komma i godtidtill

matchen. Vi hade nämligen varnats för

de väntade stora folkmassorna, som man

befarade skulle hindra bussar och bilar

på vägen till Campo de las Corts, Futbol

Club Barcelonas magnifika idrottsplats i

stadens sydligaste del. Redan nu märktes

det, att publiken skulle bliva fulltalig och

att reklamen varit effektiv. Där vi foro

fram blevo vi hyllade på sammasätt, som

till exempel en toreador, när han ned-

stuckit sitt offer eller någon annan avden

spanska nationens älsklingsfigurer efter

något dåd. När till exempel en spårvagn

passerades hade passagerarna endast ögon
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förenings bragderika historia. Det vill

säga, efterföljande enkla dagboksanteck-

ningar äro väl ännu sä kända, att de icke

sakna ett visst aktuellt intresse. Detta i

sin tur får väl ge dem så gott som formen

av cen generalrepetition av äventyren i

södern.

För att fa följdordningen korrekt, måste

dock nägra förberedande häntydningar

göras. Och dessa börja en regnig decem-

berafton nere på Palace hotell, dit de

resande klubbmedlemmarna samlats för

att under samvaro med styrelsen ta av-

sked av staden och av landet — att på-

börja äventyren. Detläg en massa ovisshet

i luften. Vad man hört om Spanien och

spansk fotboll — naturligtvis allt över-

drivet — läto färddeltagarna lika mycket

frukta för att en vacker dag sitta uppspet-

sade på ett par härliga tjurhorn som att bli

lynchade av en uppretad publik. Skulle

matcherna gå bra för de svenske eller

skulle vi i eldigt Malaga negro få tysta

trakiga känslor av bittra nederlag?

Färden började kl. 1.33 pa natten under

bästa stämning. Systrarna Rydberg begåa-

vade oss med en lyckobjörn, vid avfärden

närvarande Kamratentusiaster hurrade och

alla sjungo de bekanta-stridssängerna.

Stackars spanjorer, tänkte man, när de

skulle få se sådana motståndare.

I Teckomatorp stötte Axel Alfredsson

från H. I. F. till och i Trelleborg mötte

vi Rudolf Koch från A. I. K., varmed

hela truppen var samlad, inalles 18 man.

De deltagande göteborgarna voro Gunnar

och Anders Rydberg. Henning Svensson,

Valdus. Lund, Erik Andersson, Gillis An-
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dersson, Åke Hansson, Arthur Bengtsson,

Sven Johansson, Erik Hjelm, Verner An-

dersson, Filip Johansson, Herbert Sandström

och Gunnar Wenzel. Ledare voro Erik

Anderson och Adolf Forsberg. Och med

denna trupp bar det i väg nedåt Barce-

Ilona över Hamburg — Köln — Paris —
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Juldagen 1924: Efter en trevlig resa ha

vi i dag anlänt till Barcelona för att redan

i morgon ge spanjorerna tillfälle att stu-

dera svensk förstaklass fotboll, som man får

hoppas med för oss lyckligt resultat. Resan

har givetvis varit tröttande, genom Tysk-

land t. o. m. odräglig, men från Paris har

allt gått jämförelsevis bra. Skrovmålet

på restaurang Strix i Seinestaden piggade

också betydligt upp 16 hungriga fotbolls-

spelare samt tvenne matfriska ledare, vilka

senare f. ö. haft en hel del att beställa

under färden.

Vistelsen i Paris blev enliten upplevelse

som icke tidigare besökt

staden. Särskilt fäste sig besöket på Fol-

lies Bergres i minnet. Något liknande

hade de flesta aldrig sett.

Barcelona visade sig vid ankomsten från

sin allra bästa sida. Strålande solsken

och 20 grader varmt på en julafton, det

var något alldeles nytt. Visserligen im-

ponerade det ej som en äkta nordisk jul-

helg med snö och bjällerklang, men det

var dock betydligt skönare än det ostadi-

ga julväder, vi göteborgare bruka begåvas

med. Och bröt betydligt mot det »vinter-

väder», Göteborg vid tiden för vår avresa
kunde uppvisa.

Barcelona är en härlig stad! Invånarna

äro livliga och äga tydligen ett enastående

fotbollsintresse, ty tidningarna innehålla i

dag långa artiklar om morgondagens

match. Svenskarnas framgångar i år

framhållas, och man förespår en hård

kamp, där man dock håller sina egna som

troliga segrare. Hur det blir med den

saken aterstår att se. Visserligen hysa

vi själva ej alltför högt spända förvänt-

ningar, reströttheten är en viktig faktoratt

räkna med, men nog komma pojkarna att

göra sitt bästa. Och då bör ju resultatet
bliva rimligt.

> Gobbem>» ärförtillfället pessimist och

tror ej, att forwardskjedjan skall komma

helskinnad undan. >Vi i försvaret klara

oss nog», menar han, »vi kunna ju sätta

hårt mot hårt>. Sveriges vänsterytter Koch

i det

har emellertid en annan syn på saken

och tror på en knapp seger.

När dessa rader nedkastas ha vi ännu

ej fullt klart, huru vi skola tillbringa jul-

aftonen. Lutfisken och julgröten få vi

emellertid undvara liksom julgranen, ty

de ingå icke i spanskt julfirande. Jul-

firande skall det emellertid bli, ty vem

vet, när man härnäst fär uppleva en
spansk jul!

Ordföranden i F. C. Barcelona, senor

Juan Gamper, var själv nere vid täget och

mötte. Han är mycket populär i staden

och kan i det avseendet tävla med vilken

fotbollsspelare eller toreador som helst,

När han besöker en varieté eller teater

blir han alltid applåderad och uppmärk-

sammad.

ANDRA DAGBOKSBLADET.
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juldagens uppgörelse mot F.C. Barcelona,

som började klockan 11, spansk tid, det

vill säga kl. 12 hemma i Sverige. Redan

tre kvarts timme dessförinnan lämnade

vi hotellet för att komma i godtidtill

matchen. Vi hade nämligen varnats för

de väntade stora folkmassorna, som man

befarade skulle hindra bussar och bilar
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att reklamen varit effektiv. Där vi foro
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soliga Spanien.
När vi nu äntligen lyckas få ut värt
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Jämna en av de stora händelserna i vår

förenings bragderika historia. Det vill

säga, efterföljande enkla dagboksanteck-

ningar äro väl ännu sä kända, att de icke

sakna ett visst aktuellt intresse. Detta i

sin tur får väl ge dem så gott som formen

av cen generalrepetition av äventyren i

södern.

För att fa följdordningen korrekt, måste

dock nägra förberedande häntydningar

göras. Och dessa börja en regnig decem-

berafton nere på Palace hotell, dit de

resande klubbmedlemmarna samlats för

att under samvaro med styrelsen ta av-

sked av staden och av landet — att på-

börja äventyren. Detläg en massa ovisshet

i luften. Vad man hört om Spanien och

spansk fotboll — naturligtvis allt över-

drivet — läto färddeltagarna lika mycket

frukta för att en vacker dag sitta uppspet-

sade på ett par härliga tjurhorn som att bli

lynchade av en uppretad publik. Skulle

matcherna gå bra för de svenske eller

skulle vi i eldigt Malaga negro få tysta

trakiga känslor av bittra nederlag?

Färden började kl. 1.33 pa natten under

bästa stämning. Systrarna Rydberg begåa-

vade oss med en lyckobjörn, vid avfärden

närvarande Kamratentusiaster hurrade och

alla sjungo de bekanta-stridssängerna.

Stackars spanjorer, tänkte man, när de

skulle få se sådana motståndare.

I Teckomatorp stötte Axel Alfredsson

från H. I. F. till och i Trelleborg mötte

vi Rudolf Koch från A. I. K., varmed

hela truppen var samlad, inalles 18 man.

De deltagande göteborgarna voro Gunnar

och Anders Rydberg. Henning Svensson,

Valdus. Lund, Erik Andersson, Gillis An-
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"för alla dem,

dersson, Åke Hansson, Arthur Bengtsson,

Sven Johansson, Erik Hjelm, Verner An-

dersson, Filip Johansson, Herbert Sandström

och Gunnar Wenzel. Ledare voro Erik

Anderson och Adolf Forsberg. Och med

denna trupp bar det i väg nedåt Barce-

Ilona över Hamburg — Köln — Paris —

Lyon.

FÖRSTA DAGBOKSBLADET.

Juldagen 1924: Efter en trevlig resa ha

vi i dag anlänt till Barcelona för att redan

i morgon ge spanjorerna tillfälle att stu-

dera svensk förstaklass fotboll, som man får

hoppas med för oss lyckligt resultat. Resan

har givetvis varit tröttande, genom Tysk-

land t. o. m. odräglig, men från Paris har

allt gått jämförelsevis bra. Skrovmålet

på restaurang Strix i Seinestaden piggade

också betydligt upp 16 hungriga fotbolls-

spelare samt tvenne matfriska ledare, vilka

senare f. ö. haft en hel del att beställa

under färden.

Vistelsen i Paris blev enliten upplevelse

som icke tidigare besökt

staden. Särskilt fäste sig besöket på Fol-

lies Bergres i minnet. Något liknande

hade de flesta aldrig sett.

Barcelona visade sig vid ankomsten från

sin allra bästa sida. Strålande solsken

och 20 grader varmt på en julafton, det

var något alldeles nytt. Visserligen im-

ponerade det ej som en äkta nordisk jul-

helg med snö och bjällerklang, men det

var dock betydligt skönare än det ostadi-

ga julväder, vi göteborgare bruka begåvas

med. Och bröt betydligt mot det »vinter-

väder», Göteborg vid tiden för vår avresa
kunde uppvisa.

Barcelona är en härlig stad! Invånarna

äro livliga och äga tydligen ett enastående

fotbollsintresse, ty tidningarna innehålla i

dag långa artiklar om morgondagens

match. Svenskarnas framgångar i år

framhållas, och man förespår en hård

kamp, där man dock håller sina egna som

troliga segrare. Hur det blir med den

saken aterstår att se. Visserligen hysa

vi själva ej alltför högt spända förvänt-

ningar, reströttheten är en viktig faktoratt

räkna med, men nog komma pojkarna att

göra sitt bästa. Och då bör ju resultatet
bliva rimligt.

> Gobbem>» ärförtillfället pessimist och

tror ej, att forwardskjedjan skall komma

helskinnad undan. >Vi i försvaret klara

oss nog», menar han, »vi kunna ju sätta

hårt mot hårt>. Sveriges vänsterytter Koch

i det

har emellertid en annan syn på saken

och tror på en knapp seger.

När dessa rader nedkastas ha vi ännu

ej fullt klart, huru vi skola tillbringa jul-

aftonen. Lutfisken och julgröten få vi

emellertid undvara liksom julgranen, ty

de ingå icke i spanskt julfirande. Jul-

firande skall det emellertid bli, ty vem

vet, när man härnäst fär uppleva en
spansk jul!

Ordföranden i F. C. Barcelona, senor

Juan Gamper, var själv nere vid täget och

mötte. Han är mycket populär i staden

och kan i det avseendet tävla med vilken

fotbollsspelare eller toreador som helst,

När han besöker en varieté eller teater

blir han alltid applåderad och uppmärk-

sammad.

ANDRA DAGBOKSBLADET.

Juldagen 1924: Första matchen blev

juldagens uppgörelse mot F.C. Barcelona,

som började klockan 11, spansk tid, det

vill säga kl. 12 hemma i Sverige. Redan

tre kvarts timme dessförinnan lämnade

vi hotellet för att komma i godtidtill

matchen. Vi hade nämligen varnats för

de väntade stora folkmassorna, som man

befarade skulle hindra bussar och bilar

på vägen till Campo de las Corts, Futbol

Club Barcelonas magnifika idrottsplats i

stadens sydligaste del. Redan nu märktes

det, att publiken skulle bliva fulltalig och

att reklamen varit effektiv. Där vi foro

fram blevo vi hyllade på sammasätt, som

till exempel en toreador, när han ned-

stuckit sitt offer eller någon annan avden

spanska nationens älsklingsfigurer efter

något dåd. När till exempel en spårvagn

passerades hade passagerarna endast ögon
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ningar äro väl ännu sä kända, att de icke

sakna ett visst aktuellt intresse. Detta i

sin tur får väl ge dem så gott som formen

av cen generalrepetition av äventyren i

södern.
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dock nägra förberedande häntydningar

göras. Och dessa börja en regnig decem-

berafton nere på Palace hotell, dit de

resande klubbmedlemmarna samlats för

att under samvaro med styrelsen ta av-

sked av staden och av landet — att på-

börja äventyren. Detläg en massa ovisshet

i luften. Vad man hört om Spanien och

spansk fotboll — naturligtvis allt över-

drivet — läto färddeltagarna lika mycket

frukta för att en vacker dag sitta uppspet-

sade på ett par härliga tjurhorn som att bli

lynchade av en uppretad publik. Skulle

matcherna gå bra för de svenske eller

skulle vi i eldigt Malaga negro få tysta

trakiga känslor av bittra nederlag?

Färden började kl. 1.33 pa natten under

bästa stämning. Systrarna Rydberg begåa-

vade oss med en lyckobjörn, vid avfärden

närvarande Kamratentusiaster hurrade och

alla sjungo de bekanta-stridssängerna.

Stackars spanjorer, tänkte man, när de

skulle få se sådana motståndare.

I Teckomatorp stötte Axel Alfredsson

från H. I. F. till och i Trelleborg mötte

vi Rudolf Koch från A. I. K., varmed

hela truppen var samlad, inalles 18 man.

De deltagande göteborgarna voro Gunnar

och Anders Rydberg. Henning Svensson,

Valdus. Lund, Erik Andersson, Gillis An-
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dersson, Åke Hansson, Arthur Bengtsson,

Sven Johansson, Erik Hjelm, Verner An-

dersson, Filip Johansson, Herbert Sandström

och Gunnar Wenzel. Ledare voro Erik

Anderson och Adolf Forsberg. Och med

denna trupp bar det i väg nedåt Barce-

Ilona över Hamburg — Köln — Paris —
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i morgon ge spanjorerna tillfälle att stu-

dera svensk förstaklass fotboll, som man får

hoppas med för oss lyckligt resultat. Resan

har givetvis varit tröttande, genom Tysk-

land t. o. m. odräglig, men från Paris har

allt gått jämförelsevis bra. Skrovmålet

på restaurang Strix i Seinestaden piggade

också betydligt upp 16 hungriga fotbolls-

spelare samt tvenne matfriska ledare, vilka

senare f. ö. haft en hel del att beställa

under färden.

Vistelsen i Paris blev enliten upplevelse

som icke tidigare besökt

staden. Särskilt fäste sig besöket på Fol-

lies Bergres i minnet. Något liknande

hade de flesta aldrig sett.

Barcelona visade sig vid ankomsten från

sin allra bästa sida. Strålande solsken

och 20 grader varmt på en julafton, det

var något alldeles nytt. Visserligen im-

ponerade det ej som en äkta nordisk jul-

helg med snö och bjällerklang, men det

var dock betydligt skönare än det ostadi-

ga julväder, vi göteborgare bruka begåvas

med. Och bröt betydligt mot det »vinter-

väder», Göteborg vid tiden för vår avresa
kunde uppvisa.

Barcelona är en härlig stad! Invånarna

äro livliga och äga tydligen ett enastående

fotbollsintresse, ty tidningarna innehålla i

dag långa artiklar om morgondagens

match. Svenskarnas framgångar i år

framhållas, och man förespår en hård

kamp, där man dock håller sina egna som

troliga segrare. Hur det blir med den

saken aterstår att se. Visserligen hysa

vi själva ej alltför högt spända förvänt-

ningar, reströttheten är en viktig faktoratt

räkna med, men nog komma pojkarna att

göra sitt bästa. Och då bör ju resultatet
bliva rimligt.

> Gobbem>» ärförtillfället pessimist och

tror ej, att forwardskjedjan skall komma

helskinnad undan. >Vi i försvaret klara

oss nog», menar han, »vi kunna ju sätta

hårt mot hårt>. Sveriges vänsterytter Koch

i det

har emellertid en annan syn på saken

och tror på en knapp seger.

När dessa rader nedkastas ha vi ännu

ej fullt klart, huru vi skola tillbringa jul-

aftonen. Lutfisken och julgröten få vi

emellertid undvara liksom julgranen, ty

de ingå icke i spanskt julfirande. Jul-

firande skall det emellertid bli, ty vem

vet, när man härnäst fär uppleva en
spansk jul!

Ordföranden i F. C. Barcelona, senor

Juan Gamper, var själv nere vid täget och

mötte. Han är mycket populär i staden

och kan i det avseendet tävla med vilken

fotbollsspelare eller toreador som helst,

När han besöker en varieté eller teater

blir han alltid applåderad och uppmärk-

sammad.

ANDRA DAGBOKSBLADET.

Juldagen 1924: Första matchen blev

juldagens uppgörelse mot F.C. Barcelona,

som började klockan 11, spansk tid, det

vill säga kl. 12 hemma i Sverige. Redan

tre kvarts timme dessförinnan lämnade

vi hotellet för att komma i godtidtill

matchen. Vi hade nämligen varnats för

de väntade stora folkmassorna, som man

befarade skulle hindra bussar och bilar

på vägen till Campo de las Corts, Futbol

Club Barcelonas magnifika idrottsplats i

stadens sydligaste del. Redan nu märktes

det, att publiken skulle bliva fulltalig och

att reklamen varit effektiv. Där vi foro

fram blevo vi hyllade på sammasätt, som

till exempel en toreador, när han ned-

stuckit sitt offer eller någon annan avden

spanska nationens älsklingsfigurer efter

något dåd. När till exempel en spårvagn
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soliga Spanien.
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lilla medlemsblad, kunna vi icke helt ute-

Jämna en av de stora händelserna i vår

förenings bragderika historia. Det vill

säga, efterföljande enkla dagboksanteck-

ningar äro väl ännu sä kända, att de icke

sakna ett visst aktuellt intresse. Detta i

sin tur får väl ge dem så gott som formen

av cen generalrepetition av äventyren i

södern.

För att fa följdordningen korrekt, måste

dock nägra förberedande häntydningar

göras. Och dessa börja en regnig decem-

berafton nere på Palace hotell, dit de

resande klubbmedlemmarna samlats för

att under samvaro med styrelsen ta av-

sked av staden och av landet — att på-

börja äventyren. Detläg en massa ovisshet

i luften. Vad man hört om Spanien och

spansk fotboll — naturligtvis allt över-

drivet — läto färddeltagarna lika mycket

frukta för att en vacker dag sitta uppspet-

sade på ett par härliga tjurhorn som att bli

lynchade av en uppretad publik. Skulle

matcherna gå bra för de svenske eller

skulle vi i eldigt Malaga negro få tysta

trakiga känslor av bittra nederlag?

Färden började kl. 1.33 pa natten under

bästa stämning. Systrarna Rydberg begåa-

vade oss med en lyckobjörn, vid avfärden

närvarande Kamratentusiaster hurrade och

alla sjungo de bekanta-stridssängerna.

Stackars spanjorer, tänkte man, när de

skulle få se sådana motståndare.

I Teckomatorp stötte Axel Alfredsson

från H. I. F. till och i Trelleborg mötte

vi Rudolf Koch från A. I. K., varmed

hela truppen var samlad, inalles 18 man.

De deltagande göteborgarna voro Gunnar

och Anders Rydberg. Henning Svensson,

Valdus. Lund, Erik Andersson, Gillis An-
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dersson, Åke Hansson, Arthur Bengtsson,

Sven Johansson, Erik Hjelm, Verner An-

dersson, Filip Johansson, Herbert Sandström

och Gunnar Wenzel. Ledare voro Erik

Anderson och Adolf Forsberg. Och med

denna trupp bar det i väg nedåt Barce-

Ilona över Hamburg — Köln — Paris —

Lyon.

FÖRSTA DAGBOKSBLADET.

Juldagen 1924: Efter en trevlig resa ha

vi i dag anlänt till Barcelona för att redan

i morgon ge spanjorerna tillfälle att stu-

dera svensk förstaklass fotboll, som man får

hoppas med för oss lyckligt resultat. Resan

har givetvis varit tröttande, genom Tysk-

land t. o. m. odräglig, men från Paris har

allt gått jämförelsevis bra. Skrovmålet

på restaurang Strix i Seinestaden piggade

också betydligt upp 16 hungriga fotbolls-

spelare samt tvenne matfriska ledare, vilka

senare f. ö. haft en hel del att beställa

under färden.

Vistelsen i Paris blev enliten upplevelse

som icke tidigare besökt

staden. Särskilt fäste sig besöket på Fol-

lies Bergres i minnet. Något liknande

hade de flesta aldrig sett.

Barcelona visade sig vid ankomsten från

sin allra bästa sida. Strålande solsken

och 20 grader varmt på en julafton, det

var något alldeles nytt. Visserligen im-

ponerade det ej som en äkta nordisk jul-

helg med snö och bjällerklang, men det

var dock betydligt skönare än det ostadi-

ga julväder, vi göteborgare bruka begåvas

med. Och bröt betydligt mot det »vinter-

väder», Göteborg vid tiden för vår avresa
kunde uppvisa.

Barcelona är en härlig stad! Invånarna

äro livliga och äga tydligen ett enastående

fotbollsintresse, ty tidningarna innehålla i

dag långa artiklar om morgondagens

match. Svenskarnas framgångar i år

framhållas, och man förespår en hård

kamp, där man dock håller sina egna som

troliga segrare. Hur det blir med den

saken aterstår att se. Visserligen hysa

vi själva ej alltför högt spända förvänt-

ningar, reströttheten är en viktig faktoratt

räkna med, men nog komma pojkarna att

göra sitt bästa. Och då bör ju resultatet
bliva rimligt.

> Gobbem>» ärförtillfället pessimist och

tror ej, att forwardskjedjan skall komma

helskinnad undan. >Vi i försvaret klara

oss nog», menar han, »vi kunna ju sätta

hårt mot hårt>. Sveriges vänsterytter Koch

i det

har emellertid en annan syn på saken

och tror på en knapp seger.

När dessa rader nedkastas ha vi ännu

ej fullt klart, huru vi skola tillbringa jul-

aftonen. Lutfisken och julgröten få vi

emellertid undvara liksom julgranen, ty

de ingå icke i spanskt julfirande. Jul-

firande skall det emellertid bli, ty vem

vet, när man härnäst fär uppleva en
spansk jul!

Ordföranden i F. C. Barcelona, senor

Juan Gamper, var själv nere vid täget och

mötte. Han är mycket populär i staden

och kan i det avseendet tävla med vilken

fotbollsspelare eller toreador som helst,

När han besöker en varieté eller teater

blir han alltid applåderad och uppmärk-

sammad.

ANDRA DAGBOKSBLADET.

Juldagen 1924: Första matchen blev

juldagens uppgörelse mot F.C. Barcelona,

som började klockan 11, spansk tid, det

vill säga kl. 12 hemma i Sverige. Redan

tre kvarts timme dessförinnan lämnade

vi hotellet för att komma i godtidtill

matchen. Vi hade nämligen varnats för

de väntade stora folkmassorna, som man

befarade skulle hindra bussar och bilar

på vägen till Campo de las Corts, Futbol

Club Barcelonas magnifika idrottsplats i

stadens sydligaste del. Redan nu märktes

det, att publiken skulle bliva fulltalig och

att reklamen varit effektiv. Där vi foro

fram blevo vi hyllade på sammasätt, som

till exempel en toreador, när han ned-

stuckit sitt offer eller någon annan avden

spanska nationens älsklingsfigurer efter

något dåd. När till exempel en spårvagn
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När vi nu äntligen lyckas få ut värt

lilla medlemsblad, kunna vi icke helt ute-

Jämna en av de stora händelserna i vår

förenings bragderika historia. Det vill

säga, efterföljande enkla dagboksanteck-

ningar äro väl ännu sä kända, att de icke

sakna ett visst aktuellt intresse. Detta i

sin tur får väl ge dem så gott som formen

av cen generalrepetition av äventyren i

södern.

För att fa följdordningen korrekt, måste

dock nägra förberedande häntydningar

göras. Och dessa börja en regnig decem-

berafton nere på Palace hotell, dit de

resande klubbmedlemmarna samlats för

att under samvaro med styrelsen ta av-

sked av staden och av landet — att på-

börja äventyren. Detläg en massa ovisshet

i luften. Vad man hört om Spanien och

spansk fotboll — naturligtvis allt över-

drivet — läto färddeltagarna lika mycket

frukta för att en vacker dag sitta uppspet-

sade på ett par härliga tjurhorn som att bli

lynchade av en uppretad publik. Skulle

matcherna gå bra för de svenske eller

skulle vi i eldigt Malaga negro få tysta

trakiga känslor av bittra nederlag?

Färden började kl. 1.33 pa natten under

bästa stämning. Systrarna Rydberg begåa-

vade oss med en lyckobjörn, vid avfärden

närvarande Kamratentusiaster hurrade och

alla sjungo de bekanta-stridssängerna.

Stackars spanjorer, tänkte man, när de

skulle få se sådana motståndare.

I Teckomatorp stötte Axel Alfredsson

från H. I. F. till och i Trelleborg mötte

vi Rudolf Koch från A. I. K., varmed

hela truppen var samlad, inalles 18 man.

De deltagande göteborgarna voro Gunnar

och Anders Rydberg. Henning Svensson,
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dersson, Åke Hansson, Arthur Bengtsson,

Sven Johansson, Erik Hjelm, Verner An-

dersson, Filip Johansson, Herbert Sandström

och Gunnar Wenzel. Ledare voro Erik

Anderson och Adolf Forsberg. Och med

denna trupp bar det i väg nedåt Barce-

Ilona över Hamburg — Köln — Paris —

Lyon.

FÖRSTA DAGBOKSBLADET.

Juldagen 1924: Efter en trevlig resa ha

vi i dag anlänt till Barcelona för att redan

i morgon ge spanjorerna tillfälle att stu-

dera svensk förstaklass fotboll, som man får

hoppas med för oss lyckligt resultat. Resan

har givetvis varit tröttande, genom Tysk-

land t. o. m. odräglig, men från Paris har

allt gått jämförelsevis bra. Skrovmålet

på restaurang Strix i Seinestaden piggade

också betydligt upp 16 hungriga fotbolls-

spelare samt tvenne matfriska ledare, vilka

senare f. ö. haft en hel del att beställa

under färden.

Vistelsen i Paris blev enliten upplevelse

som icke tidigare besökt

staden. Särskilt fäste sig besöket på Fol-

lies Bergres i minnet. Något liknande

hade de flesta aldrig sett.

Barcelona visade sig vid ankomsten från

sin allra bästa sida. Strålande solsken

och 20 grader varmt på en julafton, det

var något alldeles nytt. Visserligen im-

ponerade det ej som en äkta nordisk jul-

helg med snö och bjällerklang, men det

var dock betydligt skönare än det ostadi-

ga julväder, vi göteborgare bruka begåvas

med. Och bröt betydligt mot det »vinter-

väder», Göteborg vid tiden för vår avresa
kunde uppvisa.

Barcelona är en härlig stad! Invånarna

äro livliga och äga tydligen ett enastående

fotbollsintresse, ty tidningarna innehålla i

dag långa artiklar om morgondagens

match. Svenskarnas framgångar i år

framhållas, och man förespår en hård

kamp, där man dock håller sina egna som

troliga segrare. Hur det blir med den

saken aterstår att se. Visserligen hysa

vi själva ej alltför högt spända förvänt-

ningar, reströttheten är en viktig faktoratt

räkna med, men nog komma pojkarna att

göra sitt bästa. Och då bör ju resultatet
bliva rimligt.

> Gobbem>» ärförtillfället pessimist och

tror ej, att forwardskjedjan skall komma

helskinnad undan. >Vi i försvaret klara

oss nog», menar han, »vi kunna ju sätta

hårt mot hårt>. Sveriges vänsterytter Koch

i det

har emellertid en annan syn på saken

och tror på en knapp seger.

När dessa rader nedkastas ha vi ännu

ej fullt klart, huru vi skola tillbringa jul-

aftonen. Lutfisken och julgröten få vi

emellertid undvara liksom julgranen, ty

de ingå icke i spanskt julfirande. Jul-

firande skall det emellertid bli, ty vem

vet, när man härnäst fär uppleva en
spansk jul!

Ordföranden i F. C. Barcelona, senor

Juan Gamper, var själv nere vid täget och

mötte. Han är mycket populär i staden

och kan i det avseendet tävla med vilken

fotbollsspelare eller toreador som helst,

När han besöker en varieté eller teater

blir han alltid applåderad och uppmärk-

sammad.

ANDRA DAGBOKSBLADET.

Juldagen 1924: Första matchen blev

juldagens uppgörelse mot F.C. Barcelona,

som började klockan 11, spansk tid, det

vill säga kl. 12 hemma i Sverige. Redan

tre kvarts timme dessförinnan lämnade

vi hotellet för att komma i godtidtill

matchen. Vi hade nämligen varnats för

de väntade stora folkmassorna, som man

befarade skulle hindra bussar och bilar

på vägen till Campo de las Corts, Futbol

Club Barcelonas magnifika idrottsplats i

stadens sydligaste del. Redan nu märktes

det, att publiken skulle bliva fulltalig och

att reklamen varit effektiv. Där vi foro

fram blevo vi hyllade på sammasätt, som

till exempel en toreador, när han ned-

stuckit sitt offer eller någon annan avden

spanska nationens älsklingsfigurer efter

något dåd. När till exempel en spårvagn

passerades hade passagerarna endast ögon
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Göteborgs Idrottsmän!
Den nya kostymen och överrocken kö-

per Ni absolut förmånligast hos mig.

B. Simonsson
I:sta klass Herr- & Ynglingkonfektion

Östra Hamngatan 25. Telefon 2711.   
för de svenska bilarna, och när den väårds-

löse bussföraren vid ett tillfälle var nära

alt stjälpa >»lasset> med tio svenska spe-

lare och därför måste göra ett ofrivilligt

uppehåll, blev det genast stor folksam-
ling.

Som förmatch spelades en match mellan

två av Barcelonas ynglingalag. Man hade

 

de rödblå Barcelonaspelarnas sävliga in-

träde på arenan övergingo till ovationer.

Barcelonas spelare kommo klumpvis, än

en, än ett par, och när allas hjälte, Sa-

mitier, kom, blev jublet oerhört.

Domaren, Villena y Villalta, bläste till

spel, och lottning, fotografering samt

överlämnande av en minnesstandert till

 
Motståndarna i MADRID och BILBAO.

ordnat matchen särskilt för att få tillfälle

bedöma några yngre spelare, vilka skulle
insättas i förstalaget, där man enligt upp-

gift skulle ha några mindre väl besatta

platser. Redan här fick man en aning

om, vad som komma skulle. Nägra verk-

liga lilleputtar, knappast mer än meter-

långa, presterade saker, som kom en att

häpna.

Så skulle då huvudmatchen börja. Vårt

lag kom först ut på planen i det
starka solskenet, som var ungefär jämför-

ligt med, vad man kan ha i juni månad

hemma i Sverige. Publiken kom genast
I gång med applåderna, vilka senare vid

det svenska laget, ägde rum. Valdus

Lund hade tur i lottningen och kunde

ställa spanjorerna mot solen. Och så var

bollen i rörelse. Det började rätt trevande,

nervöst från båda håll. De våra visade

sig dock ganska snart vara fullt jämförliga

med motståndarna. Man andades ut på

läktaren, och hoppades rent av på vinst.

Än det ena, än det andra goda anfallet

från de blåvitas sida tycktes vara effek-

tivt, fastän den från Ungern inköpta mål-

försvararen Plattko i Barcelonas lag just

icke hade något svårt arbete. Åke Hans-

son sköt ett hårt skott i stolpen, vilket

varit värt ett bättre öde, och innertrion

3

var vid flera tillfällen framme för att taga

ledningen, menjust i det rätta ögonblicket

sveko nerverna. Skotten voro ock däligt

riktade. Oftast bröto även de spanska

backarna med fenomenala långsparkar.

Efter 15 minuters spel gjorde spanjorerna

ett häftigt anfall på vänstersidan med åt-
följande centring till folkhjälten Samitier,

som ur offsideläge sköt i mål. Domaren
hade dock märkt offsiden och ogillade

därför målet. Då blev det åter lugnare

för de svenske, och spelet blev en stund

rätt jämt. Härefter kom den första mot-

gängen för de blåvita. Åke Hansson

passadetill Valdus Lund, som blev attacke-

rad av vänsterinnern Palo. Lund gjorde

ansats till knuff, och domaren dömde

obönhörligt straffspark, vilket icke upp-

skattades av publiken. Den gav högljutt

sitt missnöje tillkänna och visade sålunda

en opartiskhet, som man knappast skulle

ha tilltrott den. Vänsterbacken Carulla

sköt dock obevekligt i mål, en halv meter

från högra stolpen och utom räckhåll för

Rydberg. Detta hände efter 39 minuters

spel, och hade en träkig inverkan på

vårt lag.

Det föll nu nästan ihop. Under första

halvleken hade det haft betydligt mera
av spelet än spanjorerna, och man kan

knappast säga, att dessas spel imponerade

i någon högre grad.

Det blev emellertid annat av den halv-

lek som kom. Hade Samitier et consor:

tes hållit sig lugna under första, om det

nu berodde på lättja eller motständarnas

skicklighet, så fingo de fart i fortskaffnings-

ledamöterna under den andra halvleken.

Innertrion gjorde än den ena, än den

andra härda attacken mot de våras försvar,

som till följd därav också koncentrerade

sig på denna och läto yttrarna vara fria,

varav följden blev att en hel överraskande

anfall lades på dessa. Två mål kommo

till under denna anfallsperiod, det ena

efter 19 minuters spel genom Palo och

det andra genom Bosch på högerinnern

efter 32 minuter. Efter andra målet

jämnade spelet ut sig ånyo, och svenskarna

kunde få till stånd en del goda anfall.

Obs.
AHLBERGS

Västra Hamngatan 11

Kr. 1.50 pr tim.

för såväl Biljard

LI DNJingPong-

Beställningar pr telefon

6971
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Det föll nu nästan ihop. Under första

halvleken hade det haft betydligt mera
av spelet än spanjorerna, och man kan

knappast säga, att dessas spel imponerade

i någon högre grad.

Det blev emellertid annat av den halv-

lek som kom. Hade Samitier et consor:

tes hållit sig lugna under första, om det

nu berodde på lättja eller motständarnas

skicklighet, så fingo de fart i fortskaffnings-

ledamöterna under den andra halvleken.

Innertrion gjorde än den ena, än den

andra härda attacken mot de våras försvar,

som till följd därav också koncentrerade

sig på denna och läto yttrarna vara fria,

varav följden blev att en hel överraskande

anfall lades på dessa. Två mål kommo

till under denna anfallsperiod, det ena

efter 19 minuters spel genom Palo och

det andra genom Bosch på högerinnern

efter 32 minuter. Efter andra målet

jämnade spelet ut sig ånyo, och svenskarna

kunde få till stånd en del goda anfall.
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för de svenska bilarna, och när den väårds-

löse bussföraren vid ett tillfälle var nära

alt stjälpa >»lasset> med tio svenska spe-

lare och därför måste göra ett ofrivilligt

uppehåll, blev det genast stor folksam-
ling.

Som förmatch spelades en match mellan

två av Barcelonas ynglingalag. Man hade

 

de rödblå Barcelonaspelarnas sävliga in-

träde på arenan övergingo till ovationer.

Barcelonas spelare kommo klumpvis, än

en, än ett par, och när allas hjälte, Sa-

mitier, kom, blev jublet oerhört.

Domaren, Villena y Villalta, bläste till

spel, och lottning, fotografering samt

överlämnande av en minnesstandert till

 
Motståndarna i MADRID och BILBAO.

ordnat matchen särskilt för att få tillfälle

bedöma några yngre spelare, vilka skulle
insättas i förstalaget, där man enligt upp-

gift skulle ha några mindre väl besatta

platser. Redan här fick man en aning

om, vad som komma skulle. Nägra verk-

liga lilleputtar, knappast mer än meter-

långa, presterade saker, som kom en att

häpna.

Så skulle då huvudmatchen börja. Vårt

lag kom först ut på planen i det
starka solskenet, som var ungefär jämför-

ligt med, vad man kan ha i juni månad

hemma i Sverige. Publiken kom genast
I gång med applåderna, vilka senare vid

det svenska laget, ägde rum. Valdus

Lund hade tur i lottningen och kunde

ställa spanjorerna mot solen. Och så var

bollen i rörelse. Det började rätt trevande,

nervöst från båda håll. De våra visade

sig dock ganska snart vara fullt jämförliga

med motståndarna. Man andades ut på

läktaren, och hoppades rent av på vinst.

Än det ena, än det andra goda anfallet

från de blåvitas sida tycktes vara effek-

tivt, fastän den från Ungern inköpta mål-

försvararen Plattko i Barcelonas lag just

icke hade något svårt arbete. Åke Hans-

son sköt ett hårt skott i stolpen, vilket

varit värt ett bättre öde, och innertrion

3
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ledningen, menjust i det rätta ögonblicket

sveko nerverna. Skotten voro ock däligt
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följande centring till folkhjälten Samitier,
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hade dock märkt offsiden och ogillade

därför målet. Då blev det åter lugnare

för de svenske, och spelet blev en stund

rätt jämt. Härefter kom den första mot-

gängen för de blåvita. Åke Hansson
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Dessförinnan hade forwardskedjan under

andra halvtid ej varit i aktion.

Med tre mål mot noll slöt alltså första

mötet mellan ett svenskt och ett spanskt

klubblag, ett resultat, som ju på intet sätt

kan anses lysande för svensk fotboll, men

måste ses ur den synpunkten, att svenskarna

hade en fyra dagars ansträngande resa

bakom sig och voro alldeles ovana vid

spel på den cementhårda sandplan, man

niåste nöja sig med här nere i Barcelona

på grund av omöjligheten att få gräs att

växa under den torra årstiden.

I det svenska laget var Anders Rydberg

för dagen i utomordentlig form och fram-

lockade den ena appladaskan efter den

andra frän publikens sida under spanjo-

rernas Ööverlägsenhetsperiod. I det span-

ska laget framträdde Samitier före de

övriga.

TREDJE DAGBOKSBLADET.

Annandag jul: Andra matchen mot F.

C. Barcelona var om möjligt ännu hem-

skare än den första. Det gällde för oss

att taga revanch och för Barcelonas spe-

lare att ytterligare öka sin gunst hos

publiken. Någon sportkänsla kan nämli-

gen knappast existera i dessa läger, även

om den yttre polityren imponerar i högre

grad än man skulle kunna tänka hemma

i Sverige. Fotbollshjältarna äro vinterns

toreadorer, vilka lika mycket som dessa

lägga sig vinn om publikens ynnest och

hyllning. De stora stjärnorna, Samilier,

Zabala, Zamorra och Pierra, omges till

och med av en sagolik hjältegloria. När

Zamorra till exempel kommer till spel-

platsen i sin lilla sportbil av lyxmodell

äro gatorna kantade av folk och :» hjältens>

later äro lika värdiga som toreadorens.

Manär ju van att se utländska lag för-

lora här nere, varför den stora massan

icke precis fordrade, att vi skulle vinna,

men nog tyckteas det allmänt att O—3-neder-
laget var föga förenligt med »Ics suecos>»

goda fotbollsrykte från Paris. Tidningarna

konstaterade också detta nästan över lag,

men tröstade med, att resan nog tagit

mycket pa krafterna och humör. Opar-

tiskt anmärktes också, att den härt dömda

den

Kontant eller på förmånliga avbetalningsvillkor.

straffsparken verkat demoraliserande på

laget.

Efter den första härda matchen fanns

det knappast någon av våra spelare, som

icke klagade över trötthet och stelhet.

Den uppdrivna farten och det hårda spe-

let gjorde, att förhoppningarna på seger

voro så små som möjligt. Också hade

man fått klart för sig, att motståndarna

voro både hänsynslösa ochskickliga samt

ville segra till varje pris. Förra året för-

lorade till exempel M. T. K., Budapest,

med 0—7 i andra matchen, och då visste

man vad som var att vänta.

Spelet började denna gång ej förrän kl.

2.45. Svenskarna voro även nu de första

alt beträda planen och blevo lika hjärtligt

hyllade som under första matchen. 18.000

åskådare hade infunnit sig, dock icke nu

gemytlige svenske konsuln, som

genom en konsulattjänsteman lät ursäkta

sig och sände laget de bästa hälsningar.

Alla gamla klubbmärken ha plockats fram

och Kamraternas i Göteborgsfärgerna

märkas på rockuppslagen hosalla fotbolls-

initierade. Innan matchen började över-

räckte Valdus Lund till Barcelonas kapten

en svensk flagga och en i Kamraternas fär-

ger, bada på silverstång, någet som blev

mycket uppskattat. Göteborgarna hade

redan under juldagen mottagit en triangulär

sidendekoration i Barcelonas färger med

guldbrokad och guldtränsar.

Svenskarna förlorade den här gången

i lottdragningen, vilket emellertid var

utan betydelse, då solen skymdes bakom

stora moln och det i stort sett var full-

ständig vindstilla. Planen var också näå-

got bättre, då ett vårvarmt duggregn under

natten gjort den mera lik våra svenska

planer, fastän den fortfarande var både

hård och ovan för de svenska spelarna.

Genast efter det bollen satts i rörelse

blev man emellertid förvånad över, att

dessa rent ut sagt spelade »spanskt>. Det

hade liksom kommit dem i blodet att

aldrig dämpa en boll, utan endast sända

i väg den direkt, antingen med huvudet

eller med fötterna. Den spanska sidan

praktiserade samma spel som dagen före,
vilket av ledare och publik ansågs som

FOT FT ro fa

felaktigt, då de våras huvudspel var be-

tydligt bättre. Men ansåg, att det enda
riktiga vore att spela efter marken, något

som emellertid de svenska spelarna knap-

past trodde sina goda vänner spanjorerna

om att kunna. Det ena svenska anfallet

efter det andra utfördes mot Barcelonas

mål och många skott ströko utanför eller

slogo i plankan. Kock drog upp bollen

flera gånger och innermännen voro ofta
i farlig närhet av målburen. Plattko hade

ett hårt arbete och visade till fullo goda

målförsvarareegenskaper.

I tjugofemte minuten hände det länge

väntade. Bengison förde över en pass

ning till Hjelm, vilken gav enstickaretill

Filip Johansson, Denne lurade högerbac-

ken Planas och sköt utom räckhåll. för

Plattko. Välvilligt jubel följde denna bra-

vad, och den svenska kolonien rent av

spelade sydlänningar på huvudläktaren,

Efter detta blev spelet något jämnare,

Ett hårt anfall etablerades på den högra

svenska flygeln efter 44 minuters spel,

Filip Johansson sköt ett jättehårt skott,

vilket Plattko lyckades fånga, i det han
vårdslöst kastade sig mot stolpen i nedre

högra hörnet. Bollen tycktes ha passerat

mållinjen, men för säkerhets skull ryckte

Rydberg fram med sådan fart, att både
han, Filip Johansson och, vad som vikli-

gare var, bollen rullade in i mål över den

fallne Plattko. Denne hade skadat sig

svårt i fallet och måste föras av planen.

Något vidare hände icke under denna

halvlek, utan den svenska ledningen 2—0

tibehölls. Under halvtiden kom mantill

klarhet om, att de sydländska känslorna,
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Filip Johansson sköt ett jättehårt skott,

vilket Plattko lyckades fånga, i det han
vårdslöst kastade sig mot stolpen i nedre

högra hörnet. Bollen tycktes ha passerat

mållinjen, men för säkerhets skull ryckte

Rydberg fram med sådan fart, att både
han, Filip Johansson och, vad som vikli-

gare var, bollen rullade in i mål över den

fallne Plattko. Denne hade skadat sig

svårt i fallet och måste föras av planen.

Något vidare hände icke under denna

halvlek, utan den svenska ledningen 2—0

tibehölls. Under halvtiden kom mantill

klarhet om, att de sydländska känslorna,
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Dessförinnan hade forwardskedjan under

andra halvtid ej varit i aktion.

Med tre mål mot noll slöt alltså första

mötet mellan ett svenskt och ett spanskt

klubblag, ett resultat, som ju på intet sätt

kan anses lysande för svensk fotboll, men

måste ses ur den synpunkten, att svenskarna

hade en fyra dagars ansträngande resa

bakom sig och voro alldeles ovana vid

spel på den cementhårda sandplan, man

niåste nöja sig med här nere i Barcelona

på grund av omöjligheten att få gräs att

växa under den torra årstiden.

I det svenska laget var Anders Rydberg

för dagen i utomordentlig form och fram-

lockade den ena appladaskan efter den

andra frän publikens sida under spanjo-

rernas Ööverlägsenhetsperiod. I det span-

ska laget framträdde Samitier före de

övriga.

TREDJE DAGBOKSBLADET.

Annandag jul: Andra matchen mot F.

C. Barcelona var om möjligt ännu hem-

skare än den första. Det gällde för oss

att taga revanch och för Barcelonas spe-

lare att ytterligare öka sin gunst hos

publiken. Någon sportkänsla kan nämli-

gen knappast existera i dessa läger, även

om den yttre polityren imponerar i högre

grad än man skulle kunna tänka hemma

i Sverige. Fotbollshjältarna äro vinterns

toreadorer, vilka lika mycket som dessa

lägga sig vinn om publikens ynnest och

hyllning. De stora stjärnorna, Samilier,

Zabala, Zamorra och Pierra, omges till

och med av en sagolik hjältegloria. När

Zamorra till exempel kommer till spel-

platsen i sin lilla sportbil av lyxmodell

äro gatorna kantade av folk och :» hjältens>

later äro lika värdiga som toreadorens.

Manär ju van att se utländska lag för-

lora här nere, varför den stora massan

icke precis fordrade, att vi skulle vinna,

men nog tyckteas det allmänt att O—3-neder-
laget var föga förenligt med »Ics suecos>»

goda fotbollsrykte från Paris. Tidningarna

konstaterade också detta nästan över lag,

men tröstade med, att resan nog tagit

mycket pa krafterna och humör. Opar-

tiskt anmärktes också, att den härt dömda

den

Kontant eller på förmånliga avbetalningsvillkor.

straffsparken verkat demoraliserande på

laget.

Efter den första härda matchen fanns

det knappast någon av våra spelare, som

icke klagade över trötthet och stelhet.

Den uppdrivna farten och det hårda spe-

let gjorde, att förhoppningarna på seger

voro så små som möjligt. Också hade

man fått klart för sig, att motståndarna

voro både hänsynslösa ochskickliga samt

ville segra till varje pris. Förra året för-

lorade till exempel M. T. K., Budapest,

med 0—7 i andra matchen, och då visste

man vad som var att vänta.

Spelet började denna gång ej förrän kl.

2.45. Svenskarna voro även nu de första

alt beträda planen och blevo lika hjärtligt

hyllade som under första matchen. 18.000

åskådare hade infunnit sig, dock icke nu

gemytlige svenske konsuln, som

genom en konsulattjänsteman lät ursäkta

sig och sände laget de bästa hälsningar.

Alla gamla klubbmärken ha plockats fram

och Kamraternas i Göteborgsfärgerna

märkas på rockuppslagen hosalla fotbolls-

initierade. Innan matchen började över-

räckte Valdus Lund till Barcelonas kapten

en svensk flagga och en i Kamraternas fär-

ger, bada på silverstång, någet som blev

mycket uppskattat. Göteborgarna hade

redan under juldagen mottagit en triangulär

sidendekoration i Barcelonas färger med

guldbrokad och guldtränsar.

Svenskarna förlorade den här gången

i lottdragningen, vilket emellertid var

utan betydelse, då solen skymdes bakom

stora moln och det i stort sett var full-

ständig vindstilla. Planen var också näå-

got bättre, då ett vårvarmt duggregn under

natten gjort den mera lik våra svenska

planer, fastän den fortfarande var både

hård och ovan för de svenska spelarna.

Genast efter det bollen satts i rörelse

blev man emellertid förvånad över, att

dessa rent ut sagt spelade »spanskt>. Det

hade liksom kommit dem i blodet att

aldrig dämpa en boll, utan endast sända

i väg den direkt, antingen med huvudet

eller med fötterna. Den spanska sidan

praktiserade samma spel som dagen före,
vilket av ledare och publik ansågs som

FOT FT ro fa

felaktigt, då de våras huvudspel var be-

tydligt bättre. Men ansåg, att det enda
riktiga vore att spela efter marken, något

som emellertid de svenska spelarna knap-

past trodde sina goda vänner spanjorerna

om att kunna. Det ena svenska anfallet

efter det andra utfördes mot Barcelonas

mål och många skott ströko utanför eller

slogo i plankan. Kock drog upp bollen

flera gånger och innermännen voro ofta
i farlig närhet av målburen. Plattko hade

ett hårt arbete och visade till fullo goda

målförsvarareegenskaper.

I tjugofemte minuten hände det länge

väntade. Bengison förde över en pass

ning till Hjelm, vilken gav enstickaretill

Filip Johansson, Denne lurade högerbac-

ken Planas och sköt utom räckhåll. för

Plattko. Välvilligt jubel följde denna bra-

vad, och den svenska kolonien rent av

spelade sydlänningar på huvudläktaren,
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mållinjen, men för säkerhets skull ryckte

Rydberg fram med sådan fart, att både
han, Filip Johansson och, vad som vikli-

gare var, bollen rullade in i mål över den

fallne Plattko. Denne hade skadat sig

svårt i fallet och måste föras av planen.
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niåste nöja sig med här nere i Barcelona

på grund av omöjligheten att få gräs att

växa under den torra årstiden.

I det svenska laget var Anders Rydberg

för dagen i utomordentlig form och fram-

lockade den ena appladaskan efter den

andra frän publikens sida under spanjo-

rernas Ööverlägsenhetsperiod. I det span-

ska laget framträdde Samitier före de

övriga.

TREDJE DAGBOKSBLADET.

Annandag jul: Andra matchen mot F.

C. Barcelona var om möjligt ännu hem-

skare än den första. Det gällde för oss

att taga revanch och för Barcelonas spe-

lare att ytterligare öka sin gunst hos

publiken. Någon sportkänsla kan nämli-

gen knappast existera i dessa läger, även

om den yttre polityren imponerar i högre

grad än man skulle kunna tänka hemma

i Sverige. Fotbollshjältarna äro vinterns

toreadorer, vilka lika mycket som dessa

lägga sig vinn om publikens ynnest och

hyllning. De stora stjärnorna, Samilier,

Zabala, Zamorra och Pierra, omges till

och med av en sagolik hjältegloria. När

Zamorra till exempel kommer till spel-

platsen i sin lilla sportbil av lyxmodell

äro gatorna kantade av folk och :» hjältens>

later äro lika värdiga som toreadorens.

Manär ju van att se utländska lag för-

lora här nere, varför den stora massan

icke precis fordrade, att vi skulle vinna,

men nog tyckteas det allmänt att O—3-neder-
laget var föga förenligt med »Ics suecos>»

goda fotbollsrykte från Paris. Tidningarna

konstaterade också detta nästan över lag,

men tröstade med, att resan nog tagit

mycket pa krafterna och humör. Opar-

tiskt anmärktes också, att den härt dömda

den

Kontant eller på förmånliga avbetalningsvillkor.

straffsparken verkat demoraliserande på

laget.

Efter den första härda matchen fanns

det knappast någon av våra spelare, som

icke klagade över trötthet och stelhet.

Den uppdrivna farten och det hårda spe-

let gjorde, att förhoppningarna på seger

voro så små som möjligt. Också hade

man fått klart för sig, att motståndarna

voro både hänsynslösa ochskickliga samt

ville segra till varje pris. Förra året för-

lorade till exempel M. T. K., Budapest,

med 0—7 i andra matchen, och då visste

man vad som var att vänta.

Spelet började denna gång ej förrän kl.

2.45. Svenskarna voro även nu de första

alt beträda planen och blevo lika hjärtligt

hyllade som under första matchen. 18.000

åskådare hade infunnit sig, dock icke nu

gemytlige svenske konsuln, som

genom en konsulattjänsteman lät ursäkta

sig och sände laget de bästa hälsningar.

Alla gamla klubbmärken ha plockats fram

och Kamraternas i Göteborgsfärgerna

märkas på rockuppslagen hosalla fotbolls-

initierade. Innan matchen började över-

räckte Valdus Lund till Barcelonas kapten

en svensk flagga och en i Kamraternas fär-

ger, bada på silverstång, någet som blev

mycket uppskattat. Göteborgarna hade

redan under juldagen mottagit en triangulär

sidendekoration i Barcelonas färger med

guldbrokad och guldtränsar.

Svenskarna förlorade den här gången

i lottdragningen, vilket emellertid var

utan betydelse, då solen skymdes bakom

stora moln och det i stort sett var full-

ständig vindstilla. Planen var också näå-

got bättre, då ett vårvarmt duggregn under

natten gjort den mera lik våra svenska

planer, fastän den fortfarande var både

hård och ovan för de svenska spelarna.

Genast efter det bollen satts i rörelse

blev man emellertid förvånad över, att

dessa rent ut sagt spelade »spanskt>. Det

hade liksom kommit dem i blodet att

aldrig dämpa en boll, utan endast sända

i väg den direkt, antingen med huvudet

eller med fötterna. Den spanska sidan

praktiserade samma spel som dagen före,
vilket av ledare och publik ansågs som

FOT FT ro fa

felaktigt, då de våras huvudspel var be-

tydligt bättre. Men ansåg, att det enda
riktiga vore att spela efter marken, något

som emellertid de svenska spelarna knap-

past trodde sina goda vänner spanjorerna

om att kunna. Det ena svenska anfallet

efter det andra utfördes mot Barcelonas

mål och många skott ströko utanför eller

slogo i plankan. Kock drog upp bollen

flera gånger och innermännen voro ofta
i farlig närhet av målburen. Plattko hade

ett hårt arbete och visade till fullo goda

målförsvarareegenskaper.

I tjugofemte minuten hände det länge

väntade. Bengison förde över en pass

ning till Hjelm, vilken gav enstickaretill

Filip Johansson, Denne lurade högerbac-

ken Planas och sköt utom räckhåll. för

Plattko. Välvilligt jubel följde denna bra-

vad, och den svenska kolonien rent av

spelade sydlänningar på huvudläktaren,

Efter detta blev spelet något jämnare,

Ett hårt anfall etablerades på den högra

svenska flygeln efter 44 minuters spel,

Filip Johansson sköt ett jättehårt skott,

vilket Plattko lyckades fånga, i det han
vårdslöst kastade sig mot stolpen i nedre

högra hörnet. Bollen tycktes ha passerat

mållinjen, men för säkerhets skull ryckte

Rydberg fram med sådan fart, att både
han, Filip Johansson och, vad som vikli-

gare var, bollen rullade in i mål över den

fallne Plattko. Denne hade skadat sig

svårt i fallet och måste föras av planen.

Något vidare hände icke under denna

halvlek, utan den svenska ledningen 2—0

tibehölls. Under halvtiden kom mantill

klarhet om, att de sydländska känslorna,
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trots den lugna ytan, existerade. Påflera

ställen etablerades slagsmål mellan de

båda lagens anhängare och det gick nog

så livligt till.

Inne i det svenska avklädningsrummet

härskade nu lugn och förtröstan, och man

hoppades kunna motstå de väntade span-

ska ruscherna. Andra halvleken blev

emellertid ännu mera spännande än den

första. Bengtson råkade en gång ofrivil-

ligt stoppa bollen med armbågen inom

straffområdet, för vilket en straffspark icke

skulle varit omotiverad, men domaren

hade överseende och lät udda vara jämnt.

Detta skulle han emellertid icke ha gjort.

Publiken råkade i uppror. »Lyncha doma-

ren», skrek man väl i fem minuter. Man

befarade till och med, att hotelserna skulle

följas av handling, men de talrika, med

gevär beväpnade gerdarmerna avskräckte

väl de värsta bråkmakarna från att rusa

in på spelplanen. Barcelona fick dock

snart ett mal genom Samitier, som sköt

i högra hörnet i fjortonde minuten. Detta
blev ånyo signalen till våldsamma anfall,
men ingenting lyckades för spanjorernas

anfallskedja — ja, man borde nog också

säga, att det svenska backparet med Al-
fredson på höger- och Lund på vänster-

platsen hade en enastående förmäga att

avleda kanonerna. Under denna halvtid
fick Kock tillfälle att göra ett par eleganta

upplopp. Han var också på vippen att

F. C. BARCELONA.

göra mål. Äntligen avlöstes den enorma
spänningen med domarens avbläsning.

Svenskarna hade vunnit med 2 mål mot

1 — ett resultat, som betecknande nog

endast angavs inom situationstecken av

ett par spanska tidningar, som kommo ut

ett par timmar efter matchen.

Den största dagliga tidningen i Barce-

lona, La Vanguardia, har emellertid endast

lovord att säga om spelet och berömmer

det svenska lagets lugn och gentlemanna-

mässiga uppträdande. Den framhåller,

att svenskarna togo en glänsande revansch

på F. C. Barcelona och att Hjelm var

planens bäste man, under det att Filip Jo-

hansson endast var ett gott ämnetill

spelare. Han hade icke arbetat tillräckligt

samman med inrarna för att kedjans goda
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Enligt min egen och de flesta spelarnas
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i mål hade icke så svärt arbete somföre-

gående dag, men imponerade även nu

genomsitt lugn och sin goda placerings-

förmåga. I sin helhet varlaget homogent
och hade ett gott samspel. Alfredson

och Lund spelade bra samman, trots den
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backen Bengtson bäst, följd av Koch och

Hjelm i nämnd ordning. Anders Rydberg

i mål hade icke så svärt arbete somföre-

gående dag, men imponerade även nu

genomsitt lugn och sin goda placerings-

förmåga. I sin helhet varlaget homogent
och hade ett gott samspel. Alfredson

och Lund spelade bra samman, trots den

sistnämndes ovana vid vänsterbacks platsen.

FJÄRDE DAGBOKSBLADET.

28 december 1924: 18 timmars resa

mellan Barcelona och Bilbao hade avse-

värt nedsatt värt humör och vår tillförsikt

om seger mot Spaniens för närvarande

mest fruktade fotbollslag, Athletic Club,
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Bilbao, vilket i matchen mot Österrike hade

tre spelare med i landslaget. Visserligen

företogs resan i första klass, som dock

icke ens kan anses motsvara de svenska

andraklassvagnarna. Vi inträffade i Bilbao
vid halv tretiden på natten och möttes

av några styrelsemedlemmar i Athletic

Club samt en hälsning från B. 03 i Kö-

penhamn, som strax dessförinnan avrest

från platsen för att spela i Madrid.

Härvarande fotbollsklubb är en impone-

rande sammanslutning och har över 4,000
medlemmar. Ett eget klubbhus är sam-

lingsplatsen för så gott som hela stadens

sportliv. Idrottsplatsen är också impone-

rande för en så liten stad som Bilbao
(175,000 invånare, vilka på grund av sta-

dens goda ekonomi slippa betala nägra

skatter) och har gott utrymme för 15,000

åskådare. Vid var match, som hölls i

regnigt väder, voro cirka 9,500 åskådare

närvarande. Planen utgjordes av en god

gräsmatta, men var väl hal på grund av

regnet. Belysande för väderleken torde vara,

alt 1924 haft blott 120 regndager mindie

än 1923

Som alltid hittills var det nästan folk-

tomt på läktarna, när matchen började,

men endast en kvarts timma därefter var

det fullt. Vi ställde upp med sammalag

som vid senaste matchen i Barcelona, d.

v. s. med Alfredson och Lund som backar

och Koch som vänsterytter, i övrigt ordi-

narie lag. Valdus Lund vann i lottdrag-

ningen och valde att spela i en ringa

medvind. Spanjorerna satte en rasande

fart genast efter avspark och det följande

anfallet stoppades med nöd och näppe.

Därefter kommo emellertid de blävita i

gång på allvar och än det ena och än det

andra vackra anfallet fördes upp mot span-

jorernas mål. Rydberg sköt bredvid vid

ett av anfallen och 10 minuter inpå mat-

chen hade Hjelm ett gott tillfälle, men

sköt bredvid. Efter 15 minuter kom det

första, väntade målet genom Filip Johans-

son, som sköt på 20 meter efter det Ryd-

berg lyft bollen över vänsterbackens

huvud. Icke en applåd följde på detta

vackra anfall. Efter detta mål var doma-

ren på tok omöjlig i sina domslut. Pub-

Högaktningsfullt

SVEN LINDAHL

a

liken fick ofta anledning att skräna och

ropa på hans utkörande från planen. Ett

par goda svenska anfall bortdömdes; och

göteborgarna sågo ut att misströsta. Bil-

bao började pressa hårt och en period av

häftigt bombardemang mot de våra be-

gynte. Anders Rydberg räddade emeller-
vid flera tillfällen storertat.

Halvleken slöt med 1—0för göteborgar-

na, men hörnornas antal var till Bilbaos

fördel med 6—1. I andra halvleken fort-

satte Bilbao att pressa, men skotten voro

merendels dåligt riktade, eller också stran-

dade allt på Rydberg i mål. Ilitrettio-

andra minuten efter en hörna vid svenska

målet dömde domaren straffspark till span-

jorernas fördel. som emellertid sköts mitt

på Rydberg av vänsterhalvbacken Sabino.

Efter 32 minuter var Bilbaos centerforward

Aquirre nära alt nicka en boll i mål, och

i trettiofemte lyckades det Bilbao att ut-

jämna, sedan bollen dock först varit död.

Högeryttern passade in till Aquitre, som

gjorde målet,

Nu trodde man så smått, att Bilbao skulle

tillkämpa sig segern, vilket strängt tagit

icke varit så omotiverat efter dess goda

spel och de våras trötthet, men i stället

blev det de senares tur att taga ledningen

änyo. Kock fick tillfälle till inkast till

Filip Johansson, vilken dribblade förbi

högetbacken och på själva dödlinjen sköt

ett skott mot mal, vilket efter att ha vid-

rört målvaktens fot gick i nätet. Mä'et

var mycket vackert, men publiken applå-

derade icke dei minsta. Målet gjordes i
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44 minuten, varför matchen kort därpå

avblästes.

Bland publiken märktes boxaren Paolini,
en jättetyp, som livligt hyllades. Under
halvtid hälsade svenske konsuln på spe-

larna. Det spanska laget speladerätt juste
och hade sina bästa spelare i halvbacks-

kedjan samt vänsterinnern. Yttrarna voro

snabba, men passade dåligt. I svenska
laget var Valdus Lund nu bäst, tätt följd

av Bengtsson. A. Rydberg var också god.
I övrigt voro svenskarna betydligt under

sin form, vilket berodde på den länga resan.

FEMTE DAGBOKSBLADET.

Nyårsdagen 1925: Nyårsdagen ingick

med strålande sol, och temperaturen var

den allra bästa för fotbollsspel. Visserli-

gen svepte kalla havsvindar in över den

sovande Biscayastaden, men i övrigt vars-

lade allt om en god match. Spelarna hade

fått gått gå till sängs redan kl. 10 för att

vara fullt utvilade, men med vilan hade

trots detta blivit klent beställt på grund av

de ärsskiftesfirande spanjorernas oväsen

natten igenom. Ung och gammal, man

och kvinna var ur huset för att genom

formliga stråtrövareorgier hälsa det nya

året, en sed som alltid upprepas. Vid 12

slaget avbrändes fyrverkerier, alla ångviss-

lor och automobilhorn sattes i verksamhet

och i hela 10 minuter mäste man med

något så när aktsamhet om hörselorganen

hålla händerna för öronen. Härefter dan-

sades det på alla gator och torg och

musikinstrumenten utgjordes oftast avstek-

pannor, grytlock och bleckplåtar, ibland

nägon guitarr eller flöjt. Allmän väck-

ning ägde rum kl. 9 på nyårsdagsmorgo-

nen för att man skulle få tid att på för-

middagen Öövervara en match i pelota,

spanjorernas nationalspel, till vilken er-

hållits inbjudan, ett nöje, som livligt

uppskattades. Matchen ägde rum i en

stor hall och spelades av fyra män, upp:

delade i två par. Spelet liknar ungefär

slagboll och spelas med ett sällträ och

härda gummibollar, vilka senare slås mot

en hög vägg. Studsarna skola slås tillbaka
av spelarna. Om någon missar erhåller

det andra paret en poäng. Det par, som

gOERARERARRERARRARARARRARSAAdRARAdRARARSRARNREARAdrNR,

CAFEETSsS

varmrätt och kaffe

Musik varje dag.
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rande för en så liten stad som Bilbao
(175,000 invånare, vilka på grund av sta-

dens goda ekonomi slippa betala nägra

skatter) och har gott utrymme för 15,000

åskådare. Vid var match, som hölls i

regnigt väder, voro cirka 9,500 åskådare

närvarande. Planen utgjordes av en god

gräsmatta, men var väl hal på grund av

regnet. Belysande för väderleken torde vara,
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men endast en kvarts timma därefter var

det fullt. Vi ställde upp med sammalag

som vid senaste matchen i Barcelona, d.

v. s. med Alfredson och Lund som backar

och Koch som vänsterytter, i övrigt ordi-

narie lag. Valdus Lund vann i lottdrag-

ningen och valde att spela i en ringa

medvind. Spanjorerna satte en rasande

fart genast efter avspark och det följande

anfallet stoppades med nöd och näppe.

Därefter kommo emellertid de blävita i

gång på allvar och än det ena och än det

andra vackra anfallet fördes upp mot span-

jorernas mål. Rydberg sköt bredvid vid

ett av anfallen och 10 minuter inpå mat-

chen hade Hjelm ett gott tillfälle, men

sköt bredvid. Efter 15 minuter kom det

första, väntade målet genom Filip Johans-

son, som sköt på 20 meter efter det Ryd-

berg lyft bollen över vänsterbackens

huvud. Icke en applåd följde på detta

vackra anfall. Efter detta mål var doma-

ren på tok omöjlig i sina domslut. Pub-
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häftigt bombardemang mot de våra be-

gynte. Anders Rydberg räddade emeller-
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Halvleken slöt med 1—0för göteborgar-
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fördel med 6—1. I andra halvleken fort-
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jämna, sedan bollen dock först varit död.

Högeryttern passade in till Aquitre, som
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Club samt en hälsning från B. 03 i Kö-

penhamn, som strax dessförinnan avrest

från platsen för att spela i Madrid.
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bao började pressa hårt och en period av

häftigt bombardemang mot de våra be-

gynte. Anders Rydberg räddade emeller-
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na, men hörnornas antal var till Bilbaos

fördel med 6—1. I andra halvleken fort-

satte Bilbao att pressa, men skotten voro

merendels dåligt riktade, eller också stran-

dade allt på Rydberg i mål. Ilitrettio-

andra minuten efter en hörna vid svenska

målet dömde domaren straffspark till span-

jorernas fördel. som emellertid sköts mitt

på Rydberg av vänsterhalvbacken Sabino.

Efter 32 minuter var Bilbaos centerforward

Aquirre nära alt nicka en boll i mål, och

i trettiofemte lyckades det Bilbao att ut-

jämna, sedan bollen dock först varit död.

Högeryttern passade in till Aquitre, som

gjorde målet,

Nu trodde man så smått, att Bilbao skulle

tillkämpa sig segern, vilket strängt tagit

icke varit så omotiverat efter dess goda

spel och de våras trötthet, men i stället

blev det de senares tur att taga ledningen

änyo. Kock fick tillfälle till inkast till

Filip Johansson, vilken dribblade förbi

högetbacken och på själva dödlinjen sköt

ett skott mot mal, vilket efter att ha vid-

rört målvaktens fot gick i nätet. Mä'et

var mycket vackert, men publiken applå-

derade icke dei minsta. Målet gjordes i
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44 minuten, varför matchen kort därpå

avblästes.

Bland publiken märktes boxaren Paolini,
en jättetyp, som livligt hyllades. Under
halvtid hälsade svenske konsuln på spe-

larna. Det spanska laget speladerätt juste
och hade sina bästa spelare i halvbacks-

kedjan samt vänsterinnern. Yttrarna voro

snabba, men passade dåligt. I svenska
laget var Valdus Lund nu bäst, tätt följd

av Bengtsson. A. Rydberg var också god.
I övrigt voro svenskarna betydligt under

sin form, vilket berodde på den länga resan.

FEMTE DAGBOKSBLADET.

Nyårsdagen 1925: Nyårsdagen ingick

med strålande sol, och temperaturen var

den allra bästa för fotbollsspel. Visserli-

gen svepte kalla havsvindar in över den

sovande Biscayastaden, men i övrigt vars-

lade allt om en god match. Spelarna hade

fått gått gå till sängs redan kl. 10 för att

vara fullt utvilade, men med vilan hade

trots detta blivit klent beställt på grund av

de ärsskiftesfirande spanjorernas oväsen

natten igenom. Ung och gammal, man

och kvinna var ur huset för att genom

formliga stråtrövareorgier hälsa det nya

året, en sed som alltid upprepas. Vid 12

slaget avbrändes fyrverkerier, alla ångviss-

lor och automobilhorn sattes i verksamhet

och i hela 10 minuter mäste man med

något så när aktsamhet om hörselorganen

hålla händerna för öronen. Härefter dan-

sades det på alla gator och torg och

musikinstrumenten utgjordes oftast avstek-

pannor, grytlock och bleckplåtar, ibland

nägon guitarr eller flöjt. Allmän väck-

ning ägde rum kl. 9 på nyårsdagsmorgo-

nen för att man skulle få tid att på för-

middagen Öövervara en match i pelota,

spanjorernas nationalspel, till vilken er-

hållits inbjudan, ett nöje, som livligt

uppskattades. Matchen ägde rum i en

stor hall och spelades av fyra män, upp:

delade i två par. Spelet liknar ungefär

slagboll och spelas med ett sällträ och

härda gummibollar, vilka senare slås mot

en hög vägg. Studsarna skola slås tillbaka
av spelarna. Om någon missar erhåller

det andra paret en poäng. Det par, som

gOERARERARRERARRARARARRARSAAdRARAdRARARSRARNREARAdrNR,

CAFEETSsS

varmrätt och kaffe

Musik varje dag.
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Bilbao, vilket i matchen mot Österrike hade

tre spelare med i landslaget. Visserligen

företogs resan i första klass, som dock

icke ens kan anses motsvara de svenska

andraklassvagnarna. Vi inträffade i Bilbao
vid halv tretiden på natten och möttes

av några styrelsemedlemmar i Athletic

Club samt en hälsning från B. 03 i Kö-

penhamn, som strax dessförinnan avrest

från platsen för att spela i Madrid.

Härvarande fotbollsklubb är en impone-

rande sammanslutning och har över 4,000
medlemmar. Ett eget klubbhus är sam-

lingsplatsen för så gott som hela stadens

sportliv. Idrottsplatsen är också impone-

rande för en så liten stad som Bilbao
(175,000 invånare, vilka på grund av sta-

dens goda ekonomi slippa betala nägra

skatter) och har gott utrymme för 15,000

åskådare. Vid var match, som hölls i

regnigt väder, voro cirka 9,500 åskådare

närvarande. Planen utgjordes av en god

gräsmatta, men var väl hal på grund av

regnet. Belysande för väderleken torde vara,

alt 1924 haft blott 120 regndager mindie

än 1923

Som alltid hittills var det nästan folk-

tomt på läktarna, när matchen började,

men endast en kvarts timma därefter var

det fullt. Vi ställde upp med sammalag

som vid senaste matchen i Barcelona, d.

v. s. med Alfredson och Lund som backar

och Koch som vänsterytter, i övrigt ordi-

narie lag. Valdus Lund vann i lottdrag-

ningen och valde att spela i en ringa

medvind. Spanjorerna satte en rasande

fart genast efter avspark och det följande

anfallet stoppades med nöd och näppe.

Därefter kommo emellertid de blävita i

gång på allvar och än det ena och än det

andra vackra anfallet fördes upp mot span-

jorernas mål. Rydberg sköt bredvid vid

ett av anfallen och 10 minuter inpå mat-

chen hade Hjelm ett gott tillfälle, men

sköt bredvid. Efter 15 minuter kom det

första, väntade målet genom Filip Johans-

son, som sköt på 20 meter efter det Ryd-

berg lyft bollen över vänsterbackens

huvud. Icke en applåd följde på detta

vackra anfall. Efter detta mål var doma-

ren på tok omöjlig i sina domslut. Pub-

Högaktningsfullt

SVEN LINDAHL

a

liken fick ofta anledning att skräna och

ropa på hans utkörande från planen. Ett

par goda svenska anfall bortdömdes; och

göteborgarna sågo ut att misströsta. Bil-

bao började pressa hårt och en period av

häftigt bombardemang mot de våra be-

gynte. Anders Rydberg räddade emeller-
vid flera tillfällen storertat.

Halvleken slöt med 1—0för göteborgar-

na, men hörnornas antal var till Bilbaos

fördel med 6—1. I andra halvleken fort-

satte Bilbao att pressa, men skotten voro

merendels dåligt riktade, eller också stran-

dade allt på Rydberg i mål. Ilitrettio-

andra minuten efter en hörna vid svenska

målet dömde domaren straffspark till span-

jorernas fördel. som emellertid sköts mitt

på Rydberg av vänsterhalvbacken Sabino.

Efter 32 minuter var Bilbaos centerforward

Aquirre nära alt nicka en boll i mål, och

i trettiofemte lyckades det Bilbao att ut-

jämna, sedan bollen dock först varit död.

Högeryttern passade in till Aquitre, som

gjorde målet,

Nu trodde man så smått, att Bilbao skulle

tillkämpa sig segern, vilket strängt tagit

icke varit så omotiverat efter dess goda

spel och de våras trötthet, men i stället

blev det de senares tur att taga ledningen

änyo. Kock fick tillfälle till inkast till

Filip Johansson, vilken dribblade förbi

högetbacken och på själva dödlinjen sköt

ett skott mot mal, vilket efter att ha vid-

rört målvaktens fot gick i nätet. Mä'et

var mycket vackert, men publiken applå-

derade icke dei minsta. Målet gjordes i
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44 minuten, varför matchen kort därpå

avblästes.

Bland publiken märktes boxaren Paolini,
en jättetyp, som livligt hyllades. Under
halvtid hälsade svenske konsuln på spe-

larna. Det spanska laget speladerätt juste
och hade sina bästa spelare i halvbacks-

kedjan samt vänsterinnern. Yttrarna voro

snabba, men passade dåligt. I svenska
laget var Valdus Lund nu bäst, tätt följd

av Bengtsson. A. Rydberg var också god.
I övrigt voro svenskarna betydligt under

sin form, vilket berodde på den länga resan.
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Nyårsdagen 1925: Nyårsdagen ingick

med strålande sol, och temperaturen var

den allra bästa för fotbollsspel. Visserli-

gen svepte kalla havsvindar in över den

sovande Biscayastaden, men i övrigt vars-

lade allt om en god match. Spelarna hade

fått gått gå till sängs redan kl. 10 för att

vara fullt utvilade, men med vilan hade

trots detta blivit klent beställt på grund av

de ärsskiftesfirande spanjorernas oväsen

natten igenom. Ung och gammal, man

och kvinna var ur huset för att genom

formliga stråtrövareorgier hälsa det nya

året, en sed som alltid upprepas. Vid 12

slaget avbrändes fyrverkerier, alla ångviss-

lor och automobilhorn sattes i verksamhet

och i hela 10 minuter mäste man med

något så när aktsamhet om hörselorganen

hålla händerna för öronen. Härefter dan-

sades det på alla gator och torg och

musikinstrumenten utgjordes oftast avstek-

pannor, grytlock och bleckplåtar, ibland

nägon guitarr eller flöjt. Allmän väck-

ning ägde rum kl. 9 på nyårsdagsmorgo-

nen för att man skulle få tid att på för-

middagen Öövervara en match i pelota,

spanjorernas nationalspel, till vilken er-

hållits inbjudan, ett nöje, som livligt

uppskattades. Matchen ägde rum i en

stor hall och spelades av fyra män, upp:

delade i två par. Spelet liknar ungefär

slagboll och spelas med ett sällträ och

härda gummibollar, vilka senare slås mot

en hög vägg. Studsarna skola slås tillbaka
av spelarna. Om någon missar erhåller

det andra paret en poäng. Det par, som
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Bilbao, vilket i matchen mot Österrike hade

tre spelare med i landslaget. Visserligen

företogs resan i första klass, som dock

icke ens kan anses motsvara de svenska

andraklassvagnarna. Vi inträffade i Bilbao
vid halv tretiden på natten och möttes

av några styrelsemedlemmar i Athletic

Club samt en hälsning från B. 03 i Kö-

penhamn, som strax dessförinnan avrest

från platsen för att spela i Madrid.

Härvarande fotbollsklubb är en impone-

rande sammanslutning och har över 4,000
medlemmar. Ett eget klubbhus är sam-

lingsplatsen för så gott som hela stadens

sportliv. Idrottsplatsen är också impone-

rande för en så liten stad som Bilbao
(175,000 invånare, vilka på grund av sta-

dens goda ekonomi slippa betala nägra

skatter) och har gott utrymme för 15,000

åskådare. Vid var match, som hölls i

regnigt väder, voro cirka 9,500 åskådare

närvarande. Planen utgjordes av en god

gräsmatta, men var väl hal på grund av

regnet. Belysande för väderleken torde vara,

alt 1924 haft blott 120 regndager mindie

än 1923

Som alltid hittills var det nästan folk-

tomt på läktarna, när matchen började,

men endast en kvarts timma därefter var

det fullt. Vi ställde upp med sammalag

som vid senaste matchen i Barcelona, d.

v. s. med Alfredson och Lund som backar

och Koch som vänsterytter, i övrigt ordi-

narie lag. Valdus Lund vann i lottdrag-

ningen och valde att spela i en ringa

medvind. Spanjorerna satte en rasande

fart genast efter avspark och det följande

anfallet stoppades med nöd och näppe.

Därefter kommo emellertid de blävita i

gång på allvar och än det ena och än det

andra vackra anfallet fördes upp mot span-

jorernas mål. Rydberg sköt bredvid vid

ett av anfallen och 10 minuter inpå mat-

chen hade Hjelm ett gott tillfälle, men

sköt bredvid. Efter 15 minuter kom det

första, väntade målet genom Filip Johans-

son, som sköt på 20 meter efter det Ryd-

berg lyft bollen över vänsterbackens

huvud. Icke en applåd följde på detta

vackra anfall. Efter detta mål var doma-

ren på tok omöjlig i sina domslut. Pub-
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liken fick ofta anledning att skräna och

ropa på hans utkörande från planen. Ett

par goda svenska anfall bortdömdes; och

göteborgarna sågo ut att misströsta. Bil-

bao började pressa hårt och en period av

häftigt bombardemang mot de våra be-

gynte. Anders Rydberg räddade emeller-
vid flera tillfällen storertat.

Halvleken slöt med 1—0för göteborgar-

na, men hörnornas antal var till Bilbaos

fördel med 6—1. I andra halvleken fort-

satte Bilbao att pressa, men skotten voro

merendels dåligt riktade, eller också stran-

dade allt på Rydberg i mål. Ilitrettio-

andra minuten efter en hörna vid svenska

målet dömde domaren straffspark till span-

jorernas fördel. som emellertid sköts mitt

på Rydberg av vänsterhalvbacken Sabino.

Efter 32 minuter var Bilbaos centerforward

Aquirre nära alt nicka en boll i mål, och

i trettiofemte lyckades det Bilbao att ut-

jämna, sedan bollen dock först varit död.

Högeryttern passade in till Aquitre, som

gjorde målet,

Nu trodde man så smått, att Bilbao skulle

tillkämpa sig segern, vilket strängt tagit

icke varit så omotiverat efter dess goda

spel och de våras trötthet, men i stället

blev det de senares tur att taga ledningen

änyo. Kock fick tillfälle till inkast till

Filip Johansson, vilken dribblade förbi

högetbacken och på själva dödlinjen sköt

ett skott mot mal, vilket efter att ha vid-

rört målvaktens fot gick i nätet. Mä'et

var mycket vackert, men publiken applå-

derade icke dei minsta. Målet gjordes i
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44 minuten, varför matchen kort därpå

avblästes.

Bland publiken märktes boxaren Paolini,
en jättetyp, som livligt hyllades. Under
halvtid hälsade svenske konsuln på spe-

larna. Det spanska laget speladerätt juste
och hade sina bästa spelare i halvbacks-

kedjan samt vänsterinnern. Yttrarna voro

snabba, men passade dåligt. I svenska
laget var Valdus Lund nu bäst, tätt följd

av Bengtsson. A. Rydberg var också god.
I övrigt voro svenskarna betydligt under

sin form, vilket berodde på den länga resan.
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den allra bästa för fotbollsspel. Visserli-

gen svepte kalla havsvindar in över den

sovande Biscayastaden, men i övrigt vars-

lade allt om en god match. Spelarna hade

fått gått gå till sängs redan kl. 10 för att

vara fullt utvilade, men med vilan hade

trots detta blivit klent beställt på grund av

de ärsskiftesfirande spanjorernas oväsen

natten igenom. Ung och gammal, man

och kvinna var ur huset för att genom

formliga stråtrövareorgier hälsa det nya

året, en sed som alltid upprepas. Vid 12

slaget avbrändes fyrverkerier, alla ångviss-

lor och automobilhorn sattes i verksamhet

och i hela 10 minuter mäste man med

något så när aktsamhet om hörselorganen

hålla händerna för öronen. Härefter dan-

sades det på alla gator och torg och

musikinstrumenten utgjordes oftast avstek-

pannor, grytlock och bleckplåtar, ibland

nägon guitarr eller flöjt. Allmän väck-

ning ägde rum kl. 9 på nyårsdagsmorgo-

nen för att man skulle få tid att på för-

middagen Öövervara en match i pelota,

spanjorernas nationalspel, till vilken er-

hållits inbjudan, ett nöje, som livligt

uppskattades. Matchen ägde rum i en

stor hall och spelades av fyra män, upp:

delade i två par. Spelet liknar ungefär

slagboll och spelas med ett sällträ och

härda gummibollar, vilka senare slås mot

en hög vägg. Studsarna skola slås tillbaka
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tre spelare med i landslaget. Visserligen

företogs resan i första klass, som dock

icke ens kan anses motsvara de svenska

andraklassvagnarna. Vi inträffade i Bilbao
vid halv tretiden på natten och möttes

av några styrelsemedlemmar i Athletic

Club samt en hälsning från B. 03 i Kö-

penhamn, som strax dessförinnan avrest

från platsen för att spela i Madrid.
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medlemmar. Ett eget klubbhus är sam-

lingsplatsen för så gott som hela stadens

sportliv. Idrottsplatsen är också impone-

rande för en så liten stad som Bilbao
(175,000 invånare, vilka på grund av sta-

dens goda ekonomi slippa betala nägra

skatter) och har gott utrymme för 15,000

åskådare. Vid var match, som hölls i

regnigt väder, voro cirka 9,500 åskådare

närvarande. Planen utgjordes av en god

gräsmatta, men var väl hal på grund av

regnet. Belysande för väderleken torde vara,

alt 1924 haft blott 120 regndager mindie
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Som alltid hittills var det nästan folk-

tomt på läktarna, när matchen började,

men endast en kvarts timma därefter var

det fullt. Vi ställde upp med sammalag

som vid senaste matchen i Barcelona, d.

v. s. med Alfredson och Lund som backar

och Koch som vänsterytter, i övrigt ordi-

narie lag. Valdus Lund vann i lottdrag-

ningen och valde att spela i en ringa

medvind. Spanjorerna satte en rasande

fart genast efter avspark och det följande

anfallet stoppades med nöd och näppe.

Därefter kommo emellertid de blävita i

gång på allvar och än det ena och än det

andra vackra anfallet fördes upp mot span-

jorernas mål. Rydberg sköt bredvid vid

ett av anfallen och 10 minuter inpå mat-

chen hade Hjelm ett gott tillfälle, men

sköt bredvid. Efter 15 minuter kom det

första, väntade målet genom Filip Johans-

son, som sköt på 20 meter efter det Ryd-

berg lyft bollen över vänsterbackens

huvud. Icke en applåd följde på detta

vackra anfall. Efter detta mål var doma-

ren på tok omöjlig i sina domslut. Pub-
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liken fick ofta anledning att skräna och

ropa på hans utkörande från planen. Ett

par goda svenska anfall bortdömdes; och

göteborgarna sågo ut att misströsta. Bil-

bao började pressa hårt och en period av

häftigt bombardemang mot de våra be-

gynte. Anders Rydberg räddade emeller-
vid flera tillfällen storertat.

Halvleken slöt med 1—0för göteborgar-

na, men hörnornas antal var till Bilbaos

fördel med 6—1. I andra halvleken fort-

satte Bilbao att pressa, men skotten voro

merendels dåligt riktade, eller också stran-

dade allt på Rydberg i mål. Ilitrettio-

andra minuten efter en hörna vid svenska

målet dömde domaren straffspark till span-

jorernas fördel. som emellertid sköts mitt

på Rydberg av vänsterhalvbacken Sabino.

Efter 32 minuter var Bilbaos centerforward

Aquirre nära alt nicka en boll i mål, och

i trettiofemte lyckades det Bilbao att ut-

jämna, sedan bollen dock först varit död.

Högeryttern passade in till Aquitre, som

gjorde målet,

Nu trodde man så smått, att Bilbao skulle

tillkämpa sig segern, vilket strängt tagit

icke varit så omotiverat efter dess goda

spel och de våras trötthet, men i stället

blev det de senares tur att taga ledningen

änyo. Kock fick tillfälle till inkast till

Filip Johansson, vilken dribblade förbi

högetbacken och på själva dödlinjen sköt

ett skott mot mal, vilket efter att ha vid-

rört målvaktens fot gick i nätet. Mä'et

var mycket vackert, men publiken applå-

derade icke dei minsta. Målet gjordes i
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44 minuten, varför matchen kort därpå

avblästes.

Bland publiken märktes boxaren Paolini,
en jättetyp, som livligt hyllades. Under
halvtid hälsade svenske konsuln på spe-

larna. Det spanska laget speladerätt juste
och hade sina bästa spelare i halvbacks-

kedjan samt vänsterinnern. Yttrarna voro

snabba, men passade dåligt. I svenska
laget var Valdus Lund nu bäst, tätt följd

av Bengtsson. A. Rydberg var också god.
I övrigt voro svenskarna betydligt under

sin form, vilket berodde på den länga resan.

FEMTE DAGBOKSBLADET.

Nyårsdagen 1925: Nyårsdagen ingick

med strålande sol, och temperaturen var

den allra bästa för fotbollsspel. Visserli-

gen svepte kalla havsvindar in över den

sovande Biscayastaden, men i övrigt vars-

lade allt om en god match. Spelarna hade

fått gått gå till sängs redan kl. 10 för att

vara fullt utvilade, men med vilan hade

trots detta blivit klent beställt på grund av

de ärsskiftesfirande spanjorernas oväsen

natten igenom. Ung och gammal, man

och kvinna var ur huset för att genom

formliga stråtrövareorgier hälsa det nya

året, en sed som alltid upprepas. Vid 12

slaget avbrändes fyrverkerier, alla ångviss-

lor och automobilhorn sattes i verksamhet

och i hela 10 minuter mäste man med

något så när aktsamhet om hörselorganen

hålla händerna för öronen. Härefter dan-

sades det på alla gator och torg och

musikinstrumenten utgjordes oftast avstek-

pannor, grytlock och bleckplåtar, ibland

nägon guitarr eller flöjt. Allmän väck-

ning ägde rum kl. 9 på nyårsdagsmorgo-

nen för att man skulle få tid att på för-

middagen Öövervara en match i pelota,

spanjorernas nationalspel, till vilken er-

hållits inbjudan, ett nöje, som livligt

uppskattades. Matchen ägde rum i en

stor hall och spelades av fyra män, upp:

delade i två par. Spelet liknar ungefär

slagboll och spelas med ett sällträ och

härda gummibollar, vilka senare slås mot

en hög vägg. Studsarna skola slås tillbaka
av spelarna. Om någon missar erhåller

det andra paret en poäng. Det par, som

gOERARERARRERARRARARARRARSAAdRARAdRARARSRARNREARAdrNR,

CAFEETSsS

varmrätt och kaffe
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Bilbao, vilket i matchen mot Österrike hade

tre spelare med i landslaget. Visserligen

företogs resan i första klass, som dock

icke ens kan anses motsvara de svenska

andraklassvagnarna. Vi inträffade i Bilbao
vid halv tretiden på natten och möttes

av några styrelsemedlemmar i Athletic

Club samt en hälsning från B. 03 i Kö-

penhamn, som strax dessförinnan avrest

från platsen för att spela i Madrid.

Härvarande fotbollsklubb är en impone-

rande sammanslutning och har över 4,000
medlemmar. Ett eget klubbhus är sam-

lingsplatsen för så gott som hela stadens

sportliv. Idrottsplatsen är också impone-

rande för en så liten stad som Bilbao
(175,000 invånare, vilka på grund av sta-

dens goda ekonomi slippa betala nägra

skatter) och har gott utrymme för 15,000

åskådare. Vid var match, som hölls i

regnigt väder, voro cirka 9,500 åskådare

närvarande. Planen utgjordes av en god

gräsmatta, men var väl hal på grund av

regnet. Belysande för väderleken torde vara,

alt 1924 haft blott 120 regndager mindie

än 1923

Som alltid hittills var det nästan folk-

tomt på läktarna, när matchen började,

men endast en kvarts timma därefter var

det fullt. Vi ställde upp med sammalag

som vid senaste matchen i Barcelona, d.

v. s. med Alfredson och Lund som backar

och Koch som vänsterytter, i övrigt ordi-

narie lag. Valdus Lund vann i lottdrag-

ningen och valde att spela i en ringa

medvind. Spanjorerna satte en rasande

fart genast efter avspark och det följande

anfallet stoppades med nöd och näppe.

Därefter kommo emellertid de blävita i

gång på allvar och än det ena och än det

andra vackra anfallet fördes upp mot span-

jorernas mål. Rydberg sköt bredvid vid

ett av anfallen och 10 minuter inpå mat-

chen hade Hjelm ett gott tillfälle, men

sköt bredvid. Efter 15 minuter kom det

första, väntade målet genom Filip Johans-

son, som sköt på 20 meter efter det Ryd-

berg lyft bollen över vänsterbackens

huvud. Icke en applåd följde på detta

vackra anfall. Efter detta mål var doma-

ren på tok omöjlig i sina domslut. Pub-

Högaktningsfullt

SVEN LINDAHL

a

liken fick ofta anledning att skräna och

ropa på hans utkörande från planen. Ett

par goda svenska anfall bortdömdes; och

göteborgarna sågo ut att misströsta. Bil-

bao började pressa hårt och en period av

häftigt bombardemang mot de våra be-

gynte. Anders Rydberg räddade emeller-
vid flera tillfällen storertat.

Halvleken slöt med 1—0för göteborgar-

na, men hörnornas antal var till Bilbaos

fördel med 6—1. I andra halvleken fort-

satte Bilbao att pressa, men skotten voro

merendels dåligt riktade, eller också stran-

dade allt på Rydberg i mål. Ilitrettio-

andra minuten efter en hörna vid svenska

målet dömde domaren straffspark till span-

jorernas fördel. som emellertid sköts mitt

på Rydberg av vänsterhalvbacken Sabino.

Efter 32 minuter var Bilbaos centerforward

Aquirre nära alt nicka en boll i mål, och

i trettiofemte lyckades det Bilbao att ut-

jämna, sedan bollen dock först varit död.

Högeryttern passade in till Aquitre, som

gjorde målet,

Nu trodde man så smått, att Bilbao skulle

tillkämpa sig segern, vilket strängt tagit

icke varit så omotiverat efter dess goda

spel och de våras trötthet, men i stället

blev det de senares tur att taga ledningen

änyo. Kock fick tillfälle till inkast till

Filip Johansson, vilken dribblade förbi

högetbacken och på själva dödlinjen sköt

ett skott mot mal, vilket efter att ha vid-

rört målvaktens fot gick i nätet. Mä'et

var mycket vackert, men publiken applå-

derade icke dei minsta. Målet gjordes i
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44 minuten, varför matchen kort därpå

avblästes.

Bland publiken märktes boxaren Paolini,
en jättetyp, som livligt hyllades. Under
halvtid hälsade svenske konsuln på spe-

larna. Det spanska laget speladerätt juste
och hade sina bästa spelare i halvbacks-

kedjan samt vänsterinnern. Yttrarna voro

snabba, men passade dåligt. I svenska
laget var Valdus Lund nu bäst, tätt följd

av Bengtsson. A. Rydberg var också god.
I övrigt voro svenskarna betydligt under

sin form, vilket berodde på den länga resan.
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den allra bästa för fotbollsspel. Visserli-

gen svepte kalla havsvindar in över den

sovande Biscayastaden, men i övrigt vars-

lade allt om en god match. Spelarna hade

fått gått gå till sängs redan kl. 10 för att

vara fullt utvilade, men med vilan hade

trots detta blivit klent beställt på grund av

de ärsskiftesfirande spanjorernas oväsen

natten igenom. Ung och gammal, man

och kvinna var ur huset för att genom

formliga stråtrövareorgier hälsa det nya

året, en sed som alltid upprepas. Vid 12

slaget avbrändes fyrverkerier, alla ångviss-

lor och automobilhorn sattes i verksamhet

och i hela 10 minuter mäste man med

något så när aktsamhet om hörselorganen

hålla händerna för öronen. Härefter dan-

sades det på alla gator och torg och

musikinstrumenten utgjordes oftast avstek-

pannor, grytlock och bleckplåtar, ibland

nägon guitarr eller flöjt. Allmän väck-

ning ägde rum kl. 9 på nyårsdagsmorgo-

nen för att man skulle få tid att på för-

middagen Öövervara en match i pelota,

spanjorernas nationalspel, till vilken er-

hållits inbjudan, ett nöje, som livligt

uppskattades. Matchen ägde rum i en

stor hall och spelades av fyra män, upp:

delade i två par. Spelet liknar ungefär

slagboll och spelas med ett sällträ och

härda gummibollar, vilka senare slås mot

en hög vägg. Studsarna skola slås tillbaka
av spelarna. Om någon missar erhåller
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Bilbao, vilket i matchen mot Österrike hade

tre spelare med i landslaget. Visserligen

företogs resan i första klass, som dock

icke ens kan anses motsvara de svenska

andraklassvagnarna. Vi inträffade i Bilbao
vid halv tretiden på natten och möttes

av några styrelsemedlemmar i Athletic

Club samt en hälsning från B. 03 i Kö-

penhamn, som strax dessförinnan avrest

från platsen för att spela i Madrid.

Härvarande fotbollsklubb är en impone-

rande sammanslutning och har över 4,000
medlemmar. Ett eget klubbhus är sam-

lingsplatsen för så gott som hela stadens

sportliv. Idrottsplatsen är också impone-

rande för en så liten stad som Bilbao
(175,000 invånare, vilka på grund av sta-

dens goda ekonomi slippa betala nägra

skatter) och har gott utrymme för 15,000

åskådare. Vid var match, som hölls i

regnigt väder, voro cirka 9,500 åskådare

närvarande. Planen utgjordes av en god

gräsmatta, men var väl hal på grund av

regnet. Belysande för väderleken torde vara,

alt 1924 haft blott 120 regndager mindie

än 1923

Som alltid hittills var det nästan folk-

tomt på läktarna, när matchen började,

men endast en kvarts timma därefter var

det fullt. Vi ställde upp med sammalag

som vid senaste matchen i Barcelona, d.

v. s. med Alfredson och Lund som backar

och Koch som vänsterytter, i övrigt ordi-

narie lag. Valdus Lund vann i lottdrag-

ningen och valde att spela i en ringa

medvind. Spanjorerna satte en rasande

fart genast efter avspark och det följande

anfallet stoppades med nöd och näppe.

Därefter kommo emellertid de blävita i

gång på allvar och än det ena och än det

andra vackra anfallet fördes upp mot span-

jorernas mål. Rydberg sköt bredvid vid

ett av anfallen och 10 minuter inpå mat-

chen hade Hjelm ett gott tillfälle, men

sköt bredvid. Efter 15 minuter kom det

första, väntade målet genom Filip Johans-

son, som sköt på 20 meter efter det Ryd-

berg lyft bollen över vänsterbackens

huvud. Icke en applåd följde på detta

vackra anfall. Efter detta mål var doma-

ren på tok omöjlig i sina domslut. Pub-
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liken fick ofta anledning att skräna och

ropa på hans utkörande från planen. Ett

par goda svenska anfall bortdömdes; och

göteborgarna sågo ut att misströsta. Bil-

bao började pressa hårt och en period av

häftigt bombardemang mot de våra be-

gynte. Anders Rydberg räddade emeller-
vid flera tillfällen storertat.

Halvleken slöt med 1—0för göteborgar-

na, men hörnornas antal var till Bilbaos

fördel med 6—1. I andra halvleken fort-

satte Bilbao att pressa, men skotten voro

merendels dåligt riktade, eller också stran-

dade allt på Rydberg i mål. Ilitrettio-

andra minuten efter en hörna vid svenska

målet dömde domaren straffspark till span-

jorernas fördel. som emellertid sköts mitt

på Rydberg av vänsterhalvbacken Sabino.

Efter 32 minuter var Bilbaos centerforward

Aquirre nära alt nicka en boll i mål, och

i trettiofemte lyckades det Bilbao att ut-

jämna, sedan bollen dock först varit död.

Högeryttern passade in till Aquitre, som

gjorde målet,

Nu trodde man så smått, att Bilbao skulle

tillkämpa sig segern, vilket strängt tagit

icke varit så omotiverat efter dess goda

spel och de våras trötthet, men i stället

blev det de senares tur att taga ledningen

änyo. Kock fick tillfälle till inkast till

Filip Johansson, vilken dribblade förbi

högetbacken och på själva dödlinjen sköt

ett skott mot mal, vilket efter att ha vid-

rört målvaktens fot gick i nätet. Mä'et

var mycket vackert, men publiken applå-
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44 minuten, varför matchen kort därpå

avblästes.

Bland publiken märktes boxaren Paolini,
en jättetyp, som livligt hyllades. Under
halvtid hälsade svenske konsuln på spe-

larna. Det spanska laget speladerätt juste
och hade sina bästa spelare i halvbacks-

kedjan samt vänsterinnern. Yttrarna voro

snabba, men passade dåligt. I svenska
laget var Valdus Lund nu bäst, tätt följd

av Bengtsson. A. Rydberg var också god.
I övrigt voro svenskarna betydligt under

sin form, vilket berodde på den länga resan.
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den allra bästa för fotbollsspel. Visserli-

gen svepte kalla havsvindar in över den

sovande Biscayastaden, men i övrigt vars-

lade allt om en god match. Spelarna hade

fått gått gå till sängs redan kl. 10 för att

vara fullt utvilade, men med vilan hade

trots detta blivit klent beställt på grund av

de ärsskiftesfirande spanjorernas oväsen

natten igenom. Ung och gammal, man

och kvinna var ur huset för att genom

formliga stråtrövareorgier hälsa det nya

året, en sed som alltid upprepas. Vid 12

slaget avbrändes fyrverkerier, alla ångviss-

lor och automobilhorn sattes i verksamhet

och i hela 10 minuter mäste man med

något så när aktsamhet om hörselorganen

hålla händerna för öronen. Härefter dan-

sades det på alla gator och torg och

musikinstrumenten utgjordes oftast avstek-

pannor, grytlock och bleckplåtar, ibland

nägon guitarr eller flöjt. Allmän väck-

ning ägde rum kl. 9 på nyårsdagsmorgo-

nen för att man skulle få tid att på för-

middagen Öövervara en match i pelota,

spanjorernas nationalspel, till vilken er-

hållits inbjudan, ett nöje, som livligt

uppskattades. Matchen ägde rum i en

stor hall och spelades av fyra män, upp:

delade i två par. Spelet liknar ungefär

slagboll och spelas med ett sällträ och

härda gummibollar, vilka senare slås mot

en hög vägg. Studsarna skola slås tillbaka
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först uppnår 50 poäng, är vinnare. Spän-

ningen under denna match, som ägde

rum mellan två par professionella spelare,

var kollosal. Massor av bookmakerskitt-

Jade folks vadhållningslusta och vaden

höllos hela tiden i höjd med spelets

skiftningar. Dagens vadhållningssumma
var 10,000 pesetas.

För tredje gången var Valdus Lund

lycklig nog att vinna i lottdragningen

och kunde sålunda ställa Bilbaolaget mot

sol och en stark vind. Uppställningen var

samma som i de senaste bada vinstmat-

cherna, med det undantaget att Gillis An-

dersson fick spela högerytter i Sven Jo-

hanssons ställe. Den sistnämnde var

obetydligt skadad och fick därför vila

sig. Bilbaolaget var betydligt ändrat. En

våldsam agitation hade föregått uttag-

ningen, i det hela Bilbaopressen vimlade

av insändare, gissningar och tips. Det

var så att säga folkets lag. Spelare hade

efterskickats från avlägsna orter och man
hade gjort allt för att säkra segern.

Det började emellertid mycket bra för

svenskarna och på det hela taget märkte

man icke alls någonting av attspanjorerna

samlat sina yppersta stridskrafter. De

våra voro till och med rätt överlägsna

och hade tillfälle avfyra formliga salvor

av målskott. Gillis Audersson sköt i tredje

minuten ett skott i högra hörnet, vilket

målvakten dock fick tippat till hörna, och

därefter gjordes flera upplopp. I elvte

minuten lyckades spanjorernas högerytter

komma upp i farlig närhet av det svenska

målet, men vinden hindrade honomfran

att utnyttja tillfället till mål. Ögonblicket
därpå var Rydberg igenom, men icke

heller han kunde göra något av chansen.

Efter 141/2 minut kom det första och
svenskarnas enda mal efter ett gott sam-
spel i innertrion. Hjelm passade övertill
Filip Johansson, som drev upp bollen mot
mål för att i rätta ögonblicket förpassa
bollen snett bakåt mot den obevakade

Rydberg, som lugnt och sansat sköt hårt

i mål. Nu såg situationen så ljus utsom

möjligt för svenskarna och man tvivlade
icke ett ögonblick på, att segern skulle
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tillfalla värt lag. Då kom emellertid den

första olyckan. Centerhalvbacken Arthur

Bengtsson törnade så hårt ihop med en

ettrig spanjor att han måste lämna planen.

I hans ställe insattes Verner Anderson,

varmed uppställningen och för övrigt hela

slagkraften —undergingo en förändring.
Åke Hansson fick spela centerhalvback,

Gillis Andersson högerhalvback och Wer-
ner Andersson högerytter. Till en början

sag det även med denna uppställning

rätt bra ut för de svenske. 1 tjugonde

minuten hade man ett gott anfall i centern

och i tjugofjärde var Hjelm på vippen

att göra mål, fastän skottet gick bredvid

vänstra stolpen. Sä vände sig dock bladet.

Den spauske högeryttern hade ett far-
ligt anfall med skott bredvid, och centern

sköt vid ett par tillfällen i plankans

överkant. I tjugoättonde minuten avgjor-

des matchen. Domaren, den bäste som

kunnat uppdrivas i Biscayadistriktet, gjorde

en av de typiska avblåsningar i spelet,

som man under turnén ofta ha't tillfälle
lägga märke till, när Kamratlaget ledde i

spel. Gillis Andersson bröt en rush av

vänsteryttern enligt allas asikt utan minsta

tillstymmelse till iuff och Alfredson av-

värjde den hotande situationen genomatt

sparka bollen över till hörna. Domaren

dömde straffspark! Denna lyckades Ryd-

berg relurnera ut på planen, men returen

nådde de spanske forwardsspelarna och

centern lyckades få in den i mal. I

trettionde minuten kunde Valdus Lund

endast rädda på bekostnad av hörna. Ett

par minuter senare hade Filip Johansson

ett gott tillfälle att åter taga ledningen.
Han dribblade ned och sköt iliten vinkel.

Bollen rullade utefter mållinjen. I fyrtio-

andra minuten sköt samme spelare ett

långskott, men lika resultatlöst.

När andra halvtid började, var solen

borta, men vinden hade friskat i avsevärt.

Domaren hade utbytts mot en beiydligt

sämre på grund av sjukdomsfall. Span-

jorerna voro nu betydligt bättre än i

första halvleken och än det ena, än det

andra farliga anfallet fördes upp mot

svenskarnas mål. Domaren och vinden
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försvarade för övrigt allt offensivarbete

fran svenskarnas sida. En frispark för

Hjelm dömdes i fjärde minuten och en

för Anders Rydberg i mäålielvte. Denne

skulle ha sprungit för länge med bollen

vid en utspark. Spanjorerna blevo nu

alltmer och mer närgangna, men skotten

voro merendels daligt riktade eller ocksa

avfyrade på för langt häll. I tjugoandra

minuten gjorde domaren sin största fel-

bläsning. En av de sparska spelarna

spelade bollen över dödlinjen med påföljd

att hörna dömdes till svenskarnas nack

del! Hörnsparken dömdes att ha gått

i mål men alla voro ense om, att den

icke passerat mallinjen. Det sista målet

kom till i trettioattonde mintten på ett

hårt, direkt skott av vänsterhalv backen.

I det svenska laget framstodo Kock och
Filip Johansson. En engelsk tränare, mr

Pentland, som förut spelat i Middlesbrough

och varit en berömd international, yttrade

till undertecknad, att dessa bada voro de

bästa spelare han sett på kontinenten.
Pentland spelade i Middlesbrougs lag, da

detta 1911 besökte Göteboig, och uttryckte

sin förvaning Över, att spelet kunnat sa

förbättras sedan dess. Av de övriga voro

Äke Hansson och Valdus Lund i god

spelform. Erik Andersson spelade också

sin bästa match hittills.

I morgonbittida ställes kosan till Madrid
Det förspörjes här uppe, alt spelet där

nere icke skall vara så hart som här samt

att spelplanen skall vara av god beskaffen-

het.

SJÄTTE DAGBOKSBLADET.

6 januari: Vår första match i den

spanska huvudstaden och den femte under

turnén var egentligen ställd en smula i

skuggan av ett annat stort fotbollsmöte,

nämligen mellan Espanol och Racing Club

Madrid, som spelades samma timme som

Kamraterna mötte de troliga huvudstads-

mästarna, Athletic Club Madrid.

Därför var det icke mycket folk ute pa

Madiids vackra stadion, Metropolitano,

utefter. Avenida Reina Victoria. Den

svenska kolonien var talrikt representerad

med ministern i teten. För första gangen
fick man höra äkta svenska hejarop, väl

avbrytande de spanska visselkonserterna

 =

först uppnår 50 poäng, är vinnare. Spän-

ningen under denna match, som ägde

rum mellan två par professionella spelare,

var kollosal. Massor av bookmakerskitt-

Jade folks vadhållningslusta och vaden

höllos hela tiden i höjd med spelets

skiftningar. Dagens vadhållningssumma
var 10,000 pesetas.

För tredje gången var Valdus Lund

lycklig nog att vinna i lottdragningen

och kunde sålunda ställa Bilbaolaget mot

sol och en stark vind. Uppställningen var

samma som i de senaste bada vinstmat-

cherna, med det undantaget att Gillis An-

dersson fick spela högerytter i Sven Jo-

hanssons ställe. Den sistnämnde var

obetydligt skadad och fick därför vila

sig. Bilbaolaget var betydligt ändrat. En

våldsam agitation hade föregått uttag-

ningen, i det hela Bilbaopressen vimlade

av insändare, gissningar och tips. Det

var så att säga folkets lag. Spelare hade

efterskickats från avlägsna orter och man
hade gjort allt för att säkra segern.

Det började emellertid mycket bra för

svenskarna och på det hela taget märkte

man icke alls någonting av attspanjorerna

samlat sina yppersta stridskrafter. De

våra voro till och med rätt överlägsna

och hade tillfälle avfyra formliga salvor

av målskott. Gillis Audersson sköt i tredje

minuten ett skott i högra hörnet, vilket

målvakten dock fick tippat till hörna, och

därefter gjordes flera upplopp. I elvte

minuten lyckades spanjorernas högerytter

komma upp i farlig närhet av det svenska

målet, men vinden hindrade honomfran

att utnyttja tillfället till mål. Ögonblicket
därpå var Rydberg igenom, men icke

heller han kunde göra något av chansen.

Efter 141/2 minut kom det första och
svenskarnas enda mal efter ett gott sam-
spel i innertrion. Hjelm passade övertill
Filip Johansson, som drev upp bollen mot
mål för att i rätta ögonblicket förpassa
bollen snett bakåt mot den obevakade

Rydberg, som lugnt och sansat sköt hårt

i mål. Nu såg situationen så ljus utsom

möjligt för svenskarna och man tvivlade
icke ett ögonblick på, att segern skulle
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tillfalla värt lag. Då kom emellertid den

första olyckan. Centerhalvbacken Arthur

Bengtsson törnade så hårt ihop med en

ettrig spanjor att han måste lämna planen.

I hans ställe insattes Verner Anderson,

varmed uppställningen och för övrigt hela

slagkraften —undergingo en förändring.
Åke Hansson fick spela centerhalvback,

Gillis Andersson högerhalvback och Wer-
ner Andersson högerytter. Till en början

sag det även med denna uppställning

rätt bra ut för de svenske. 1 tjugonde

minuten hade man ett gott anfall i centern

och i tjugofjärde var Hjelm på vippen

att göra mål, fastän skottet gick bredvid

vänstra stolpen. Sä vände sig dock bladet.

Den spauske högeryttern hade ett far-
ligt anfall med skott bredvid, och centern

sköt vid ett par tillfällen i plankans

överkant. I tjugoättonde minuten avgjor-

des matchen. Domaren, den bäste som

kunnat uppdrivas i Biscayadistriktet, gjorde

en av de typiska avblåsningar i spelet,

som man under turnén ofta ha't tillfälle
lägga märke till, när Kamratlaget ledde i

spel. Gillis Andersson bröt en rush av

vänsteryttern enligt allas asikt utan minsta

tillstymmelse till iuff och Alfredson av-

värjde den hotande situationen genomatt

sparka bollen över till hörna. Domaren

dömde straffspark! Denna lyckades Ryd-

berg relurnera ut på planen, men returen

nådde de spanske forwardsspelarna och

centern lyckades få in den i mal. I

trettionde minuten kunde Valdus Lund

endast rädda på bekostnad av hörna. Ett

par minuter senare hade Filip Johansson

ett gott tillfälle att åter taga ledningen.
Han dribblade ned och sköt iliten vinkel.

Bollen rullade utefter mållinjen. I fyrtio-

andra minuten sköt samme spelare ett

långskott, men lika resultatlöst.

När andra halvtid började, var solen

borta, men vinden hade friskat i avsevärt.

Domaren hade utbytts mot en beiydligt

sämre på grund av sjukdomsfall. Span-

jorerna voro nu betydligt bättre än i

första halvleken och än det ena, än det

andra farliga anfallet fördes upp mot

svenskarnas mål. Domaren och vinden
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försvarade för övrigt allt offensivarbete
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för Anders Rydberg i mäålielvte. Denne

skulle ha sprungit för länge med bollen

vid en utspark. Spanjorerna blevo nu

alltmer och mer närgangna, men skotten

voro merendels daligt riktade eller ocksa

avfyrade på för langt häll. I tjugoandra

minuten gjorde domaren sin största fel-

bläsning. En av de sparska spelarna

spelade bollen över dödlinjen med påföljd

att hörna dömdes till svenskarnas nack

del! Hörnsparken dömdes att ha gått

i mål men alla voro ense om, att den

icke passerat mallinjen. Det sista målet

kom till i trettioattonde mintten på ett

hårt, direkt skott av vänsterhalv backen.

I det svenska laget framstodo Kock och
Filip Johansson. En engelsk tränare, mr

Pentland, som förut spelat i Middlesbrough

och varit en berömd international, yttrade

till undertecknad, att dessa bada voro de

bästa spelare han sett på kontinenten.
Pentland spelade i Middlesbrougs lag, da

detta 1911 besökte Göteboig, och uttryckte

sin förvaning Över, att spelet kunnat sa

förbättras sedan dess. Av de övriga voro

Äke Hansson och Valdus Lund i god

spelform. Erik Andersson spelade också

sin bästa match hittills.

I morgonbittida ställes kosan till Madrid
Det förspörjes här uppe, alt spelet där

nere icke skall vara så hart som här samt

att spelplanen skall vara av god beskaffen-

het.
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skuggan av ett annat stort fotbollsmöte,

nämligen mellan Espanol och Racing Club

Madrid, som spelades samma timme som

Kamraterna mötte de troliga huvudstads-

mästarna, Athletic Club Madrid.
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utefter. Avenida Reina Victoria. Den
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fick man höra äkta svenska hejarop, väl
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var kollosal. Massor av bookmakerskitt-

Jade folks vadhållningslusta och vaden

höllos hela tiden i höjd med spelets

skiftningar. Dagens vadhållningssumma
var 10,000 pesetas.

För tredje gången var Valdus Lund

lycklig nog att vinna i lottdragningen

och kunde sålunda ställa Bilbaolaget mot

sol och en stark vind. Uppställningen var

samma som i de senaste bada vinstmat-

cherna, med det undantaget att Gillis An-

dersson fick spela högerytter i Sven Jo-

hanssons ställe. Den sistnämnde var

obetydligt skadad och fick därför vila

sig. Bilbaolaget var betydligt ändrat. En

våldsam agitation hade föregått uttag-

ningen, i det hela Bilbaopressen vimlade

av insändare, gissningar och tips. Det

var så att säga folkets lag. Spelare hade

efterskickats från avlägsna orter och man
hade gjort allt för att säkra segern.

Det började emellertid mycket bra för

svenskarna och på det hela taget märkte

man icke alls någonting av attspanjorerna

samlat sina yppersta stridskrafter. De

våra voro till och med rätt överlägsna

och hade tillfälle avfyra formliga salvor

av målskott. Gillis Audersson sköt i tredje

minuten ett skott i högra hörnet, vilket

målvakten dock fick tippat till hörna, och

därefter gjordes flera upplopp. I elvte

minuten lyckades spanjorernas högerytter

komma upp i farlig närhet av det svenska

målet, men vinden hindrade honomfran

att utnyttja tillfället till mål. Ögonblicket
därpå var Rydberg igenom, men icke

heller han kunde göra något av chansen.

Efter 141/2 minut kom det första och
svenskarnas enda mal efter ett gott sam-
spel i innertrion. Hjelm passade övertill
Filip Johansson, som drev upp bollen mot
mål för att i rätta ögonblicket förpassa
bollen snett bakåt mot den obevakade

Rydberg, som lugnt och sansat sköt hårt

i mål. Nu såg situationen så ljus utsom

möjligt för svenskarna och man tvivlade
icke ett ögonblick på, att segern skulle
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tillfalla värt lag. Då kom emellertid den

första olyckan. Centerhalvbacken Arthur

Bengtsson törnade så hårt ihop med en

ettrig spanjor att han måste lämna planen.

I hans ställe insattes Verner Anderson,

varmed uppställningen och för övrigt hela

slagkraften —undergingo en förändring.
Åke Hansson fick spela centerhalvback,

Gillis Andersson högerhalvback och Wer-
ner Andersson högerytter. Till en början

sag det även med denna uppställning

rätt bra ut för de svenske. 1 tjugonde

minuten hade man ett gott anfall i centern

och i tjugofjärde var Hjelm på vippen

att göra mål, fastän skottet gick bredvid

vänstra stolpen. Sä vände sig dock bladet.

Den spauske högeryttern hade ett far-
ligt anfall med skott bredvid, och centern

sköt vid ett par tillfällen i plankans

överkant. I tjugoättonde minuten avgjor-

des matchen. Domaren, den bäste som

kunnat uppdrivas i Biscayadistriktet, gjorde

en av de typiska avblåsningar i spelet,

som man under turnén ofta ha't tillfälle
lägga märke till, när Kamratlaget ledde i

spel. Gillis Andersson bröt en rush av

vänsteryttern enligt allas asikt utan minsta

tillstymmelse till iuff och Alfredson av-

värjde den hotande situationen genomatt

sparka bollen över till hörna. Domaren

dömde straffspark! Denna lyckades Ryd-

berg relurnera ut på planen, men returen

nådde de spanske forwardsspelarna och

centern lyckades få in den i mal. I

trettionde minuten kunde Valdus Lund

endast rädda på bekostnad av hörna. Ett

par minuter senare hade Filip Johansson

ett gott tillfälle att åter taga ledningen.
Han dribblade ned och sköt iliten vinkel.

Bollen rullade utefter mållinjen. I fyrtio-

andra minuten sköt samme spelare ett

långskott, men lika resultatlöst.

När andra halvtid började, var solen

borta, men vinden hade friskat i avsevärt.

Domaren hade utbytts mot en beiydligt

sämre på grund av sjukdomsfall. Span-

jorerna voro nu betydligt bättre än i

första halvleken och än det ena, än det

andra farliga anfallet fördes upp mot

svenskarnas mål. Domaren och vinden
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sin förvaning Över, att spelet kunnat sa
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Äke Hansson och Valdus Lund i god

spelform. Erik Andersson spelade också

sin bästa match hittills.
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att spelplanen skall vara av god beskaffen-
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nämligen mellan Espanol och Racing Club

Madrid, som spelades samma timme som
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höllos hela tiden i höjd med spelets
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var så att säga folkets lag. Spelare hade
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våra voro till och med rätt överlägsna
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att utnyttja tillfället till mål. Ögonblicket
därpå var Rydberg igenom, men icke
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mål för att i rätta ögonblicket förpassa
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i mål. Nu såg situationen så ljus utsom

möjligt för svenskarna och man tvivlade
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att göra mål, fastän skottet gick bredvid
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ett gott tillfälle att åter taga ledningen.
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Bollen rullade utefter mållinjen. I fyrtio-

andra minuten sköt samme spelare ett

långskott, men lika resultatlöst.

När andra halvtid började, var solen

borta, men vinden hade friskat i avsevärt.

Domaren hade utbytts mot en beiydligt

sämre på grund av sjukdomsfall. Span-

jorerna voro nu betydligt bättre än i

första halvleken och än det ena, än det

andra farliga anfallet fördes upp mot

svenskarnas mål. Domaren och vinden
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försvarade för övrigt allt offensivarbete

fran svenskarnas sida. En frispark för

Hjelm dömdes i fjärde minuten och en

för Anders Rydberg i mäålielvte. Denne

skulle ha sprungit för länge med bollen

vid en utspark. Spanjorerna blevo nu

alltmer och mer närgangna, men skotten

voro merendels daligt riktade eller ocksa

avfyrade på för langt häll. I tjugoandra

minuten gjorde domaren sin största fel-

bläsning. En av de sparska spelarna

spelade bollen över dödlinjen med påföljd

att hörna dömdes till svenskarnas nack

del! Hörnsparken dömdes att ha gått

i mål men alla voro ense om, att den

icke passerat mallinjen. Det sista målet

kom till i trettioattonde mintten på ett

hårt, direkt skott av vänsterhalv backen.

I det svenska laget framstodo Kock och
Filip Johansson. En engelsk tränare, mr

Pentland, som förut spelat i Middlesbrough

och varit en berömd international, yttrade

till undertecknad, att dessa bada voro de

bästa spelare han sett på kontinenten.
Pentland spelade i Middlesbrougs lag, da

detta 1911 besökte Göteboig, och uttryckte

sin förvaning Över, att spelet kunnat sa

förbättras sedan dess. Av de övriga voro

Äke Hansson och Valdus Lund i god

spelform. Erik Andersson spelade också

sin bästa match hittills.

I morgonbittida ställes kosan till Madrid
Det förspörjes här uppe, alt spelet där

nere icke skall vara så hart som här samt

att spelplanen skall vara av god beskaffen-

het.

SJÄTTE DAGBOKSBLADET.

6 januari: Vår första match i den

spanska huvudstaden och den femte under

turnén var egentligen ställd en smula i

skuggan av ett annat stort fotbollsmöte,

nämligen mellan Espanol och Racing Club

Madrid, som spelades samma timme som

Kamraterna mötte de troliga huvudstads-

mästarna, Athletic Club Madrid.

Därför var det icke mycket folk ute pa

Madiids vackra stadion, Metropolitano,

utefter. Avenida Reina Victoria. Den

svenska kolonien var talrikt representerad

med ministern i teten. För första gangen
fick man höra äkta svenska hejarop, väl

avbrytande de spanska visselkonserterna

 =

först uppnår 50 poäng, är vinnare. Spän-

ningen under denna match, som ägde

rum mellan två par professionella spelare,

var kollosal. Massor av bookmakerskitt-

Jade folks vadhållningslusta och vaden

höllos hela tiden i höjd med spelets

skiftningar. Dagens vadhållningssumma
var 10,000 pesetas.

För tredje gången var Valdus Lund

lycklig nog att vinna i lottdragningen

och kunde sålunda ställa Bilbaolaget mot

sol och en stark vind. Uppställningen var

samma som i de senaste bada vinstmat-

cherna, med det undantaget att Gillis An-

dersson fick spela högerytter i Sven Jo-

hanssons ställe. Den sistnämnde var

obetydligt skadad och fick därför vila

sig. Bilbaolaget var betydligt ändrat. En

våldsam agitation hade föregått uttag-

ningen, i det hela Bilbaopressen vimlade

av insändare, gissningar och tips. Det

var så att säga folkets lag. Spelare hade

efterskickats från avlägsna orter och man
hade gjort allt för att säkra segern.

Det började emellertid mycket bra för

svenskarna och på det hela taget märkte

man icke alls någonting av attspanjorerna

samlat sina yppersta stridskrafter. De

våra voro till och med rätt överlägsna

och hade tillfälle avfyra formliga salvor

av målskott. Gillis Audersson sköt i tredje

minuten ett skott i högra hörnet, vilket

målvakten dock fick tippat till hörna, och

därefter gjordes flera upplopp. I elvte

minuten lyckades spanjorernas högerytter

komma upp i farlig närhet av det svenska

målet, men vinden hindrade honomfran

att utnyttja tillfället till mål. Ögonblicket
därpå var Rydberg igenom, men icke

heller han kunde göra något av chansen.

Efter 141/2 minut kom det första och
svenskarnas enda mal efter ett gott sam-
spel i innertrion. Hjelm passade övertill
Filip Johansson, som drev upp bollen mot
mål för att i rätta ögonblicket förpassa
bollen snett bakåt mot den obevakade

Rydberg, som lugnt och sansat sköt hårt

i mål. Nu såg situationen så ljus utsom

möjligt för svenskarna och man tvivlade
icke ett ögonblick på, att segern skulle
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tillfalla värt lag. Då kom emellertid den

första olyckan. Centerhalvbacken Arthur

Bengtsson törnade så hårt ihop med en

ettrig spanjor att han måste lämna planen.

I hans ställe insattes Verner Anderson,

varmed uppställningen och för övrigt hela

slagkraften —undergingo en förändring.
Åke Hansson fick spela centerhalvback,

Gillis Andersson högerhalvback och Wer-
ner Andersson högerytter. Till en början

sag det även med denna uppställning

rätt bra ut för de svenske. 1 tjugonde

minuten hade man ett gott anfall i centern

och i tjugofjärde var Hjelm på vippen

att göra mål, fastän skottet gick bredvid

vänstra stolpen. Sä vände sig dock bladet.

Den spauske högeryttern hade ett far-
ligt anfall med skott bredvid, och centern

sköt vid ett par tillfällen i plankans

överkant. I tjugoättonde minuten avgjor-

des matchen. Domaren, den bäste som

kunnat uppdrivas i Biscayadistriktet, gjorde

en av de typiska avblåsningar i spelet,

som man under turnén ofta ha't tillfälle
lägga märke till, när Kamratlaget ledde i

spel. Gillis Andersson bröt en rush av

vänsteryttern enligt allas asikt utan minsta

tillstymmelse till iuff och Alfredson av-

värjde den hotande situationen genomatt

sparka bollen över till hörna. Domaren

dömde straffspark! Denna lyckades Ryd-

berg relurnera ut på planen, men returen

nådde de spanske forwardsspelarna och

centern lyckades få in den i mal. I

trettionde minuten kunde Valdus Lund

endast rädda på bekostnad av hörna. Ett

par minuter senare hade Filip Johansson

ett gott tillfälle att åter taga ledningen.
Han dribblade ned och sköt iliten vinkel.

Bollen rullade utefter mållinjen. I fyrtio-

andra minuten sköt samme spelare ett

långskott, men lika resultatlöst.

När andra halvtid började, var solen

borta, men vinden hade friskat i avsevärt.

Domaren hade utbytts mot en beiydligt

sämre på grund av sjukdomsfall. Span-

jorerna voro nu betydligt bättre än i

första halvleken och än det ena, än det

andra farliga anfallet fördes upp mot

svenskarnas mål. Domaren och vinden
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skulle ha sprungit för länge med bollen
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alltmer och mer närgangna, men skotten

voro merendels daligt riktade eller ocksa
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att hörna dömdes till svenskarnas nack
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i mål men alla voro ense om, att den

icke passerat mallinjen. Det sista målet

kom till i trettioattonde mintten på ett

hårt, direkt skott av vänsterhalv backen.

I det svenska laget framstodo Kock och
Filip Johansson. En engelsk tränare, mr

Pentland, som förut spelat i Middlesbrough

och varit en berömd international, yttrade

till undertecknad, att dessa bada voro de

bästa spelare han sett på kontinenten.
Pentland spelade i Middlesbrougs lag, da

detta 1911 besökte Göteboig, och uttryckte

sin förvaning Över, att spelet kunnat sa

förbättras sedan dess. Av de övriga voro

Äke Hansson och Valdus Lund i god

spelform. Erik Andersson spelade också

sin bästa match hittills.

I morgonbittida ställes kosan till Madrid
Det förspörjes här uppe, alt spelet där

nere icke skall vara så hart som här samt

att spelplanen skall vara av god beskaffen-

het.

SJÄTTE DAGBOKSBLADET.

6 januari: Vår första match i den

spanska huvudstaden och den femte under

turnén var egentligen ställd en smula i

skuggan av ett annat stort fotbollsmöte,

nämligen mellan Espanol och Racing Club

Madrid, som spelades samma timme som

Kamraterna mötte de troliga huvudstads-

mästarna, Athletic Club Madrid.

Därför var det icke mycket folk ute pa

Madiids vackra stadion, Metropolitano,

utefter. Avenida Reina Victoria. Den

svenska kolonien var talrikt representerad

med ministern i teten. För första gangen
fick man höra äkta svenska hejarop, väl

avbrytande de spanska visselkonserterna
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rum mellan två par professionella spelare,

var kollosal. Massor av bookmakerskitt-

Jade folks vadhållningslusta och vaden

höllos hela tiden i höjd med spelets

skiftningar. Dagens vadhållningssumma
var 10,000 pesetas.

För tredje gången var Valdus Lund

lycklig nog att vinna i lottdragningen

och kunde sålunda ställa Bilbaolaget mot

sol och en stark vind. Uppställningen var

samma som i de senaste bada vinstmat-

cherna, med det undantaget att Gillis An-

dersson fick spela högerytter i Sven Jo-

hanssons ställe. Den sistnämnde var

obetydligt skadad och fick därför vila

sig. Bilbaolaget var betydligt ändrat. En

våldsam agitation hade föregått uttag-

ningen, i det hela Bilbaopressen vimlade

av insändare, gissningar och tips. Det

var så att säga folkets lag. Spelare hade

efterskickats från avlägsna orter och man
hade gjort allt för att säkra segern.

Det började emellertid mycket bra för

svenskarna och på det hela taget märkte

man icke alls någonting av attspanjorerna

samlat sina yppersta stridskrafter. De

våra voro till och med rätt överlägsna

och hade tillfälle avfyra formliga salvor

av målskott. Gillis Audersson sköt i tredje

minuten ett skott i högra hörnet, vilket

målvakten dock fick tippat till hörna, och

därefter gjordes flera upplopp. I elvte

minuten lyckades spanjorernas högerytter

komma upp i farlig närhet av det svenska

målet, men vinden hindrade honomfran

att utnyttja tillfället till mål. Ögonblicket
därpå var Rydberg igenom, men icke

heller han kunde göra något av chansen.

Efter 141/2 minut kom det första och
svenskarnas enda mal efter ett gott sam-
spel i innertrion. Hjelm passade övertill
Filip Johansson, som drev upp bollen mot
mål för att i rätta ögonblicket förpassa
bollen snett bakåt mot den obevakade

Rydberg, som lugnt och sansat sköt hårt

i mål. Nu såg situationen så ljus utsom

möjligt för svenskarna och man tvivlade
icke ett ögonblick på, att segern skulle
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tillfalla värt lag. Då kom emellertid den

första olyckan. Centerhalvbacken Arthur

Bengtsson törnade så hårt ihop med en

ettrig spanjor att han måste lämna planen.

I hans ställe insattes Verner Anderson,

varmed uppställningen och för övrigt hela

slagkraften —undergingo en förändring.
Åke Hansson fick spela centerhalvback,

Gillis Andersson högerhalvback och Wer-
ner Andersson högerytter. Till en början

sag det även med denna uppställning

rätt bra ut för de svenske. 1 tjugonde

minuten hade man ett gott anfall i centern

och i tjugofjärde var Hjelm på vippen

att göra mål, fastän skottet gick bredvid

vänstra stolpen. Sä vände sig dock bladet.

Den spauske högeryttern hade ett far-
ligt anfall med skott bredvid, och centern

sköt vid ett par tillfällen i plankans

överkant. I tjugoättonde minuten avgjor-

des matchen. Domaren, den bäste som

kunnat uppdrivas i Biscayadistriktet, gjorde

en av de typiska avblåsningar i spelet,

som man under turnén ofta ha't tillfälle
lägga märke till, när Kamratlaget ledde i

spel. Gillis Andersson bröt en rush av

vänsteryttern enligt allas asikt utan minsta

tillstymmelse till iuff och Alfredson av-

värjde den hotande situationen genomatt

sparka bollen över till hörna. Domaren

dömde straffspark! Denna lyckades Ryd-

berg relurnera ut på planen, men returen

nådde de spanske forwardsspelarna och

centern lyckades få in den i mal. I

trettionde minuten kunde Valdus Lund

endast rädda på bekostnad av hörna. Ett

par minuter senare hade Filip Johansson

ett gott tillfälle att åter taga ledningen.
Han dribblade ned och sköt iliten vinkel.

Bollen rullade utefter mållinjen. I fyrtio-

andra minuten sköt samme spelare ett

långskott, men lika resultatlöst.

När andra halvtid började, var solen

borta, men vinden hade friskat i avsevärt.

Domaren hade utbytts mot en beiydligt

sämre på grund av sjukdomsfall. Span-

jorerna voro nu betydligt bättre än i

första halvleken och än det ena, än det

andra farliga anfallet fördes upp mot

svenskarnas mål. Domaren och vinden
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försvarade för övrigt allt offensivarbete

fran svenskarnas sida. En frispark för

Hjelm dömdes i fjärde minuten och en

för Anders Rydberg i mäålielvte. Denne

skulle ha sprungit för länge med bollen

vid en utspark. Spanjorerna blevo nu

alltmer och mer närgangna, men skotten

voro merendels daligt riktade eller ocksa

avfyrade på för langt häll. I tjugoandra

minuten gjorde domaren sin största fel-

bläsning. En av de sparska spelarna

spelade bollen över dödlinjen med påföljd

att hörna dömdes till svenskarnas nack

del! Hörnsparken dömdes att ha gått

i mål men alla voro ense om, att den

icke passerat mallinjen. Det sista målet

kom till i trettioattonde mintten på ett

hårt, direkt skott av vänsterhalv backen.

I det svenska laget framstodo Kock och
Filip Johansson. En engelsk tränare, mr

Pentland, som förut spelat i Middlesbrough

och varit en berömd international, yttrade

till undertecknad, att dessa bada voro de

bästa spelare han sett på kontinenten.
Pentland spelade i Middlesbrougs lag, da

detta 1911 besökte Göteboig, och uttryckte

sin förvaning Över, att spelet kunnat sa

förbättras sedan dess. Av de övriga voro

Äke Hansson och Valdus Lund i god

spelform. Erik Andersson spelade också

sin bästa match hittills.

I morgonbittida ställes kosan till Madrid
Det förspörjes här uppe, alt spelet där

nere icke skall vara så hart som här samt

att spelplanen skall vara av god beskaffen-

het.
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höllos hela tiden i höjd med spelets

skiftningar. Dagens vadhållningssumma
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efterskickats från avlägsna orter och man
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mål för att i rätta ögonblicket förpassa
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varmed uppställningen och för övrigt hela
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ner Andersson högerytter. Till en början

sag det även med denna uppställning
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och i tjugofjärde var Hjelm på vippen

att göra mål, fastän skottet gick bredvid

vänstra stolpen. Sä vände sig dock bladet.

Den spauske högeryttern hade ett far-
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ett gott tillfälle att åter taga ledningen.
Han dribblade ned och sköt iliten vinkel.

Bollen rullade utefter mållinjen. I fyrtio-

andra minuten sköt samme spelare ett

långskott, men lika resultatlöst.

När andra halvtid började, var solen

borta, men vinden hade friskat i avsevärt.
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detta 1911 besökte Göteboig, och uttryckte

sin förvaning Över, att spelet kunnat sa

förbättras sedan dess. Av de övriga voro

Äke Hansson och Valdus Lund i god

spelform. Erik Andersson spelade också

sin bästa match hittills.

I morgonbittida ställes kosan till Madrid
Det förspörjes här uppe, alt spelet där

nere icke skall vara så hart som här samt

att spelplanen skall vara av god beskaffen-

het.

SJÄTTE DAGBOKSBLADET.

6 januari: Vår första match i den

spanska huvudstaden och den femte under

turnén var egentligen ställd en smula i

skuggan av ett annat stort fotbollsmöte,

nämligen mellan Espanol och Racing Club

Madrid, som spelades samma timme som

Kamraterna mötte de troliga huvudstads-

mästarna, Athletic Club Madrid.

Därför var det icke mycket folk ute pa

Madiids vackra stadion, Metropolitano,

utefter. Avenida Reina Victoria. Den

svenska kolonien var talrikt representerad

med ministern i teten. För första gangen
fick man höra äkta svenska hejarop, väl

avbrytande de spanska visselkonserterna

 =

först uppnår 50 poäng, är vinnare. Spän-

ningen under denna match, som ägde

rum mellan två par professionella spelare,
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och appladaskorna vid de ytterst få till-

fällen, spanjorerna ästadkommo nagot av
intresse.

Det var icke enbart segerförhoppningar
i det svenska lägret — snarare var stäm-

ningen den motsatta. Åke Hansson och

Arthur Bengtsson voro sjukanmälda, den

förre pa grund av illamaende och den

sistnämnde efter en sträckning.

Före spelets början växlade de båda
kaptenerna sina klubbars respektive tecken.

Athletic Club överräckte en ståtlig fana

med Madrids vapen och klubbens märke

och Kamraterna en svensk och en klubb-
flagga.

Spanjorerna började spelet, då Valdus
Lund för femte gången a rad vunnit i

lottningen. Det fördes ned mot svenska

malet, men här var försvaret berett. Bo'l:n

pressades genast upp på den spanska plan-

halvan och där hölls också spelet den
största delen av halv leken. Efter 2 mi-
nuters spel gick Sven Joharsson på egen
hand inat centern och sköt ett hårt skott
bredvid. Samme man var också i aktioni
sjätte minuten, då han påpassligt och
vackert förde fram en passning från Sand-
ström samt sköt i vänstra hörnet, varmed
den svenska ledningen i mål var ett faktum.
De spanska yttrarna kunde då och då
genom vackra passningar göra en indivi-
duell rush på den svenska planhalvan,
men något farligare anfallsspel presterades
icke, och man fick det intrycket, att den
svenska segern skulle bli stor. 1 tolvte
minuten gjorde Sven Johanssonett genom-
brott på spanjorernas vänstersida, passade
tvärs över till Sandström, som gav en
lagom kraftig stickare till Filip Johansson.
Denne försummade icke chansen, och
svenskarna ledde med 2—0. Nägot mera
mål kunde dock icke göras i denna halv-
lek, trots mänga tillfällen därtill.
Man väntade litet var, att spanjorerna,

som vid de hittills spelade matcherna,

skulle vara överlägsna i andra halviek,
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men därav blev egentligen intet. Visser-

ligen kunde de till en början få till stånd

några farliga anfall, men därtill inskränkte

sig ock deras framgång. I själte minuten

sköt vänsterinnern från klar offsideställ-
ning, som dock förbisägs av domaren.

Rydberg ansträngde sig icke över hövan
att rädda och bollen studsade i mal —

varigenom spanjorerna reducerat till 2—1.

Tva minuter senare hade emellertid sven-

skarna åt rigen tvämålsledningen klar,

och i sextonde minuten var ställningen

4—1 genomFilip Johansson, som för da-

gen var i utomordentligt spelhumör. Bäst

i laget voro Filip Johansson, Sven Jo-

hansson, Anders Rydberg och Valdus

Lund. I spanska laget voro vänsteryttern,

centern och ceaterhalvbacken bäst.
+x

Dastladsanteckningarna äro slut härmed.

Det blev nämligen aldrig någon andra

match mot Athletic Club i Madrid, detta

enedan man deis hade måst anlita för

många reserver, dels emedan en kon-

kurrensmatch åter lade hinder i vägen. Å

vår sida blevo vi emellertid gottgjorda

härför, fastän minnet av det härliga Madrid

i någon mån blev lidande.

Det skulle kunna berättas tusentals

historier om de härliga dagarna nere i

Spanien, men dessa få anstå. För övrigt

ha nog färddeltagarnalvar och en på bästa

sätt sökt tala om så mycket som möjligt.

Hemresan gick samma väg som ned-

resan. Vi hade tillfälle tillbringa tvenne

härliga dagar i Paris — vilka nog leva i

deltagarnas minne för evigt. Ute i Ver-

sailles uppehöllo vi oss en sagoförmiddag.

Vi sågo en rugbymatch mellan Nya Zee-

land och Frankrike —och vi levde parisare

en afton på Bal Tabarin och på andra
ställen.

Det enda man nu hoppas är att kunna

göra en liknande härlig färd.

Erik Anderson.

Kungsvelocipeden
 

är Göteborgs

 

populäraste och mäst åkta velociped.
Velocipedreparationer c. materialier bästo. billigast hos oss.
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Kungsgatan 16 och 16 A

Telefoner: 15030, 20719, 3930.
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 »Göteborg runt»
står för dörren. Idrottssektionens

ledning vet med sig, att den icke

behöver rikta någon uppmaning
till idrottsmännen om alt träna fli-
tigt och sköta sig väl med anled-
ning av den stora kraftmätningen,

Vi kunna konstatera, att i år var

man gjort sin plikt och vi veta, att
ingen sviker heller på den viktiga

dagen, utan att var och en då gör
litet mer än sitt allra bästa.

Förlora vi årets viktigaste tävling
denna gång — vilket mycket väl
kan inträffa — så beror detta ej
på att de blåvita pojkarna svikit,

utan på att våra aktade konkurren-
ter gått kraftigt framåt och skaffat
ypperliga förstärkningar till sitt lag,
vilket — kom ihåg det! — blir

fruktansvärt starkt denna gång.
Det gäller att springa för livet

den 24 maj!

Söder.

Våra långdistansare
ha varit i flitig verksamhet i vår
och slukat massor av kilometeri

diverse landsvägslopp. Men någon
allmän tävling blir det inte förrän

«Kungsbacka».
Då är det emellertid inte utan att

våra mannar ha vissa utsikter att

göra sig gällande, ty de ha verk
ligen visat en enastående skötsam
bet i år och ett träningsintresse,

som är värt sin belöning.
Bästa och pålitligaste formen har

Rudolf Olsson visat. Han harlätt
vunnit alla klubbtävlingarna hittills.

Ynglingarna Holmberg, Boysen
och Ferdinand äro emellertid också
i fin form, och lova mycket för
framtiden. Särskilt Boysen torde
bli utmärkt, när han fått ytterligare

ett par år på nacken.
Söder.
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Lund. I spanska laget voro vänsteryttern,

centern och ceaterhalvbacken bäst.
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Dastladsanteckningarna äro slut härmed.

Det blev nämligen aldrig någon andra

match mot Athletic Club i Madrid, detta

enedan man deis hade måst anlita för

många reserver, dels emedan en kon-

kurrensmatch åter lade hinder i vägen. Å

vår sida blevo vi emellertid gottgjorda

härför, fastän minnet av det härliga Madrid

i någon mån blev lidande.

Det skulle kunna berättas tusentals

historier om de härliga dagarna nere i

Spanien, men dessa få anstå. För övrigt

ha nog färddeltagarnalvar och en på bästa

sätt sökt tala om så mycket som möjligt.

Hemresan gick samma väg som ned-

resan. Vi hade tillfälle tillbringa tvenne

härliga dagar i Paris — vilka nog leva i

deltagarnas minne för evigt. Ute i Ver-

sailles uppehöllo vi oss en sagoförmiddag.

Vi sågo en rugbymatch mellan Nya Zee-

land och Frankrike —och vi levde parisare

en afton på Bal Tabarin och på andra
ställen.

Det enda man nu hoppas är att kunna

göra en liknande härlig färd.

Erik Anderson.
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 »Göteborg runt»
står för dörren. Idrottssektionens

ledning vet med sig, att den icke

behöver rikta någon uppmaning
till idrottsmännen om alt träna fli-
tigt och sköta sig väl med anled-
ning av den stora kraftmätningen,

Vi kunna konstatera, att i år var

man gjort sin plikt och vi veta, att
ingen sviker heller på den viktiga

dagen, utan att var och en då gör
litet mer än sitt allra bästa.

Förlora vi årets viktigaste tävling
denna gång — vilket mycket väl
kan inträffa — så beror detta ej
på att de blåvita pojkarna svikit,

utan på att våra aktade konkurren-
ter gått kraftigt framåt och skaffat
ypperliga förstärkningar till sitt lag,
vilket — kom ihåg det! — blir

fruktansvärt starkt denna gång.
Det gäller att springa för livet

den 24 maj!

Söder.

Våra långdistansare
ha varit i flitig verksamhet i vår
och slukat massor av kilometeri

diverse landsvägslopp. Men någon
allmän tävling blir det inte förrän

«Kungsbacka».
Då är det emellertid inte utan att

våra mannar ha vissa utsikter att

göra sig gällande, ty de ha verk
ligen visat en enastående skötsam
bet i år och ett träningsintresse,

som är värt sin belöning.
Bästa och pålitligaste formen har

Rudolf Olsson visat. Han harlätt
vunnit alla klubbtävlingarna hittills.

Ynglingarna Holmberg, Boysen
och Ferdinand äro emellertid också
i fin form, och lova mycket för
framtiden. Särskilt Boysen torde
bli utmärkt, när han fått ytterligare

ett par år på nacken.
Söder.

== so

och appladaskorna vid de ytterst få till-

fällen, spanjorerna ästadkommo nagot av
intresse.

Det var icke enbart segerförhoppningar
i det svenska lägret — snarare var stäm-

ningen den motsatta. Åke Hansson och

Arthur Bengtsson voro sjukanmälda, den

förre pa grund av illamaende och den

sistnämnde efter en sträckning.

Före spelets början växlade de båda
kaptenerna sina klubbars respektive tecken.

Athletic Club överräckte en ståtlig fana

med Madrids vapen och klubbens märke

och Kamraterna en svensk och en klubb-
flagga.

Spanjorerna började spelet, då Valdus
Lund för femte gången a rad vunnit i

lottningen. Det fördes ned mot svenska

malet, men här var försvaret berett. Bo'l:n

pressades genast upp på den spanska plan-

halvan och där hölls också spelet den
största delen av halv leken. Efter 2 mi-
nuters spel gick Sven Joharsson på egen
hand inat centern och sköt ett hårt skott
bredvid. Samme man var också i aktioni
sjätte minuten, då han påpassligt och
vackert förde fram en passning från Sand-
ström samt sköt i vänstra hörnet, varmed
den svenska ledningen i mål var ett faktum.
De spanska yttrarna kunde då och då
genom vackra passningar göra en indivi-
duell rush på den svenska planhalvan,
men något farligare anfallsspel presterades
icke, och man fick det intrycket, att den
svenska segern skulle bli stor. 1 tolvte
minuten gjorde Sven Johanssonett genom-
brott på spanjorernas vänstersida, passade
tvärs över till Sandström, som gav en
lagom kraftig stickare till Filip Johansson.
Denne försummade icke chansen, och
svenskarna ledde med 2—0. Nägot mera
mål kunde dock icke göras i denna halv-
lek, trots mänga tillfällen därtill.
Man väntade litet var, att spanjorerna,

som vid de hittills spelade matcherna,

skulle vara överlägsna i andra halviek,
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men därav blev egentligen intet. Visser-

ligen kunde de till en början få till stånd

några farliga anfall, men därtill inskränkte

sig ock deras framgång. I själte minuten

sköt vänsterinnern från klar offsideställ-
ning, som dock förbisägs av domaren.

Rydberg ansträngde sig icke över hövan
att rädda och bollen studsade i mal —

varigenom spanjorerna reducerat till 2—1.
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som vid de hittills spelade matcherna,

skulle vara överlägsna i andra halviek,

Göteborgs-Kamraten
   

men därav blev egentligen intet. Visser-

ligen kunde de till en början få till stånd

några farliga anfall, men därtill inskränkte

sig ock deras framgång. I själte minuten

sköt vänsterinnern från klar offsideställ-
ning, som dock förbisägs av domaren.

Rydberg ansträngde sig icke över hövan
att rädda och bollen studsade i mal —

varigenom spanjorerna reducerat till 2—1.

Tva minuter senare hade emellertid sven-

skarna åt rigen tvämålsledningen klar,

och i sextonde minuten var ställningen

4—1 genomFilip Johansson, som för da-

gen var i utomordentligt spelhumör. Bäst

i laget voro Filip Johansson, Sven Jo-

hansson, Anders Rydberg och Valdus

Lund. I spanska laget voro vänsteryttern,

centern och ceaterhalvbacken bäst.
+x

Dastladsanteckningarna äro slut härmed.

Det blev nämligen aldrig någon andra

match mot Athletic Club i Madrid, detta

enedan man deis hade måst anlita för

många reserver, dels emedan en kon-

kurrensmatch åter lade hinder i vägen. Å

vår sida blevo vi emellertid gottgjorda

härför, fastän minnet av det härliga Madrid

i någon mån blev lidande.

Det skulle kunna berättas tusentals

historier om de härliga dagarna nere i

Spanien, men dessa få anstå. För övrigt

ha nog färddeltagarnalvar och en på bästa

sätt sökt tala om så mycket som möjligt.

Hemresan gick samma väg som ned-

resan. Vi hade tillfälle tillbringa tvenne

härliga dagar i Paris — vilka nog leva i

deltagarnas minne för evigt. Ute i Ver-

sailles uppehöllo vi oss en sagoförmiddag.

Vi sågo en rugbymatch mellan Nya Zee-

land och Frankrike —och vi levde parisare

en afton på Bal Tabarin och på andra
ställen.

Det enda man nu hoppas är att kunna

göra en liknande härlig färd.

Erik Anderson.

Kungsvelocipeden
 

är Göteborgs

 

populäraste och mäst åkta velociped.
Velocipedreparationer c. materialier bästo. billigast hos oss.

BRÖDERNA ANDERSSONS
VELOCIPEDAFFÄR

Kungsgatan 16 och 16 A

Telefoner: 15030, 20719, 3930.
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 »Göteborg runt»
står för dörren. Idrottssektionens

ledning vet med sig, att den icke

behöver rikta någon uppmaning
till idrottsmännen om alt träna fli-
tigt och sköta sig väl med anled-
ning av den stora kraftmätningen,

Vi kunna konstatera, att i år var

man gjort sin plikt och vi veta, att
ingen sviker heller på den viktiga

dagen, utan att var och en då gör
litet mer än sitt allra bästa.

Förlora vi årets viktigaste tävling
denna gång — vilket mycket väl
kan inträffa — så beror detta ej
på att de blåvita pojkarna svikit,

utan på att våra aktade konkurren-
ter gått kraftigt framåt och skaffat
ypperliga förstärkningar till sitt lag,
vilket — kom ihåg det! — blir

fruktansvärt starkt denna gång.
Det gäller att springa för livet

den 24 maj!

Söder.

Våra långdistansare
ha varit i flitig verksamhet i vår
och slukat massor av kilometeri

diverse landsvägslopp. Men någon
allmän tävling blir det inte förrän

«Kungsbacka».
Då är det emellertid inte utan att

våra mannar ha vissa utsikter att

göra sig gällande, ty de ha verk
ligen visat en enastående skötsam
bet i år och ett träningsintresse,

som är värt sin belöning.
Bästa och pålitligaste formen har

Rudolf Olsson visat. Han harlätt
vunnit alla klubbtävlingarna hittills.

Ynglingarna Holmberg, Boysen
och Ferdinand äro emellertid också
i fin form, och lova mycket för
framtiden. Särskilt Boysen torde
bli utmärkt, när han fått ytterligare

ett par år på nacken.
Söder.
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Våra terränglöpare ha haft en god
Men det individuella terrängmästerskapet tog en

Våra terränglöpare ha just avslutat
en särdeles ansträngande men även

framgångsrik säsong, och de ha
efter vanligheten dominerat på pris-
listorna vid alla allmänna terräng-
tävlingar i Göteborg.

Förstaklasslöparna ha särskilt hed-
rat sig själva och föreningen genom
att visa en jämnhet i form som
resulterat i att en mängd lagpris
hemförts. För första gången på
mycket länge tog en »utomstående»
emellertid hand om göteborgarnas
mest åtrådda utmärkelse, nämligen
det individulla distriktsmästerskapet.
Andraklassarna ha också skött

sig utmärkt, och Ragnar Liljeros
har varit utan egentlig konkurrens,
då han ställt upp i någon tävling
i denna klass.
Juniorerna ha icke varit lika fram-

gångsrika som ifjol, då vi hade en
verklig stjärnstab av ungdomar,
som nu till större delen dväljas i
klass II eller gett terränglöpningen
på båten till förmån för andra
idrotter.

. Våra  oförbränneliga old boys
slutligen ha varit sig lika, och om
de icke alltid mäktat vinna sin klass,
så ha detta berott på att den mest
springkunnige »gubben> föredragit
att tävla med yngre män. Heder
Över våra kärngubbari alla fall!

Vikingens terräng
inledde på allvar säsongen den 29
mars,

Eric Lövgren vann här efter en
ytterst hård strid med Vikingens
Sandberg, Boråsarna Örn och Kihl
samt Ebbeling, Halmstad. I övrigt
voro våra män väl placerade i hu-
vudtävlingen, och de hemförde både
I:sta och 3:dje lagpris.
Klass II vanns överlägset av

Ragnar Liljeros, och här försäkrade

sig våra duktiga coming men om
I:sta och 2:dra lagpriserna.

I juniorernas grupp blev vår Åke
Carlsson tvåa efter Sportklubbens

J. Olsson, och 2:dra lagpris gick
till oss.
Werner Magnusson vann slutli-

gen old boys-klassen och följdes
närmast av ytterligare tre »kamrater»>.

Tävlingens start och mål voro
denna-gång förlagda till Karl Johans
Torg. Banan var i stort sett bra
och vädret vackert ehuru en smula
kyligt.

PRISLISTAN:

KL.1: 1. E. Löfgren, I. F. K., 31.24.2;
2. K. Sandberg, 1. K. Vikingen, 31.27.4;
3. Öhrn, I F.K., Borås, 31.30.2; 4. G. Kihl,
I. K. Ymer, Borås, 31.57.5; 5. S. Ebeling,
Halmia, Halmstad, 32.38; 6. N. Lundgren,
I, F. K., Uddevalla; 7. G. Ohlsson, I. F.
K., Gbg; 8 Th. Palmqvist, d:o; 9. Ch.
Sjöholm, d:0o; 10. N. Andersson, 1. K. Vi-
kingen.

Lagpris: 1. 1. F. K., Ggb, lag I (1, 7,

8) = 16 p; 2. I. K. Vikingen (2, 10, 14)
= 26 p.; 3. I. F. K,, lag Il.

KI. IH: 1. oR. Liljeros, I. F. K., Gbg.,

15.58 2; 2. K. Johansson, Kolltorp 1. K.,

16.25.8; 3. F. Engman,I. F. K., Gbg., 16.31.5;
4. H. Dahl, Landala I. F., 16.32 6; 5. A.

Kärrman, I. K. Vega, 16.47.0; 6. Th. Carls-
son, I. F. K., 16.52.8; 7. N. Johansson, I.

K. Ymer, Borås; 8. S. Svensson, I. F. K.;

9. K. Gustafsson, Lundby I. F; 10. E.

Carlsson, I. F. K.

Lagpris: I. F. K., Gbg, lag I (1, 3, 6,

8) = 18 p.;; 2.1 F. K, Gbg, lag II (10,

17, 21, 41) = 89 p.; 3. I. K. Vega, 106 p.;

4. I. K. Vikingen 106 p.

KI. III (juniorer): 1. J. Ohlsson, Gbg:s

Sportklubb, 16.33.5; 2) Å. Carlsson, I. F.

K., 16.38 0; 3. T. Johansson, Lundby I. F.

16.48.3.

Lagpris: 1. Lundby 1. F. (3, 4, 21, 22)
= 50 p.; 2. I F. K. (2, 15, 16, 27) = 60

p.; 3. I. F. Kville (18, 19, 20, 31) == 88 p.

Säsong.
”viking” hand om.

KI. IV (Old-boys): 1. W Magnusson,
I. F. K., 16.16.5; 2. E. Holmberg, d:o,
17.46; 3. Adolf Johansson (> Boysen»), 18.48;
4. Axel Johansson, d:o 19.42.8.

+

Nästa söndag, alltså den 6 april
gick

»Kamraternas internationella»

av stapeln. Vi hade förlagt tävlingen
till Slottskogs-terrängen med start
och mål inne på »Vallen», där vårt
fotbollslag samtidigt öppnade vår-
omgången i Svenska Serien med en
match mot Landskrona.

Kombinationen av fotboll och
terräng hade lockat ej mindre 6168
betalande åskådaretill Vallen. Vädret
var det bästa tänkbara och banan
— om vi få säga det själva — fin-
fin.
Även nu vann Eric Lövgren. Han

höll sig avvaktande under första
varvet och lät Sandberg och Verner
Magnusson, vilken senare nu över-
givit old boys-klassen, tampas om
ledningen. På andra varvet gick
»Lövis» fram och särskilt de två
sista kilometerra löpte han storar-

tat. Verner slutade trea.

Ragnar Liljeros vann också nu
mycket överlägset sin tävling, men
bland juniorerna placerade sig vår
bäste först som fyra.

Kolltorps-Johansson vann old
boys-klassen med Ch. Johansson,
Polisen, närmast. Därefter följde
våra »gamlingar» i jämn rad, och
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i denna klass.
Juniorerna ha icke varit lika fram-

gångsrika som ifjol, då vi hade en
verklig stjärnstab av ungdomar,
som nu till större delen dväljas i
klass II eller gett terränglöpningen
på båten till förmån för andra
idrotter.

. Våra  oförbränneliga old boys
slutligen ha varit sig lika, och om
de icke alltid mäktat vinna sin klass,
så ha detta berott på att den mest
springkunnige »gubben> föredragit
att tävla med yngre män. Heder
Över våra kärngubbari alla fall!

Vikingens terräng
inledde på allvar säsongen den 29
mars,

Eric Lövgren vann här efter en
ytterst hård strid med Vikingens
Sandberg, Boråsarna Örn och Kihl
samt Ebbeling, Halmstad. I övrigt
voro våra män väl placerade i hu-
vudtävlingen, och de hemförde både
I:sta och 3:dje lagpris.
Klass II vanns överlägset av

Ragnar Liljeros, och här försäkrade

sig våra duktiga coming men om
I:sta och 2:dra lagpriserna.

I juniorernas grupp blev vår Åke
Carlsson tvåa efter Sportklubbens

J. Olsson, och 2:dra lagpris gick
till oss.
Werner Magnusson vann slutli-

gen old boys-klassen och följdes
närmast av ytterligare tre »kamrater»>.

Tävlingens start och mål voro
denna-gång förlagda till Karl Johans
Torg. Banan var i stort sett bra
och vädret vackert ehuru en smula
kyligt.

PRISLISTAN:

KL.1: 1. E. Löfgren, I. F. K., 31.24.2;
2. K. Sandberg, 1. K. Vikingen, 31.27.4;
3. Öhrn, I F.K., Borås, 31.30.2; 4. G. Kihl,
I. K. Ymer, Borås, 31.57.5; 5. S. Ebeling,
Halmia, Halmstad, 32.38; 6. N. Lundgren,
I, F. K., Uddevalla; 7. G. Ohlsson, I. F.
K., Gbg; 8 Th. Palmqvist, d:o; 9. Ch.
Sjöholm, d:0o; 10. N. Andersson, 1. K. Vi-
kingen.

Lagpris: 1. 1. F. K., Ggb, lag I (1, 7,

8) = 16 p; 2. I. K. Vikingen (2, 10, 14)
= 26 p.; 3. I. F. K,, lag Il.

KI. IH: 1. oR. Liljeros, I. F. K., Gbg.,

15.58 2; 2. K. Johansson, Kolltorp 1. K.,

16.25.8; 3. F. Engman,I. F. K., Gbg., 16.31.5;
4. H. Dahl, Landala I. F., 16.32 6; 5. A.

Kärrman, I. K. Vega, 16.47.0; 6. Th. Carls-
son, I. F. K., 16.52.8; 7. N. Johansson, I.

K. Ymer, Borås; 8. S. Svensson, I. F. K.;

9. K. Gustafsson, Lundby I. F; 10. E.

Carlsson, I. F. K.

Lagpris: I. F. K., Gbg, lag I (1, 3, 6,

8) = 18 p.;; 2.1 F. K, Gbg, lag II (10,

17, 21, 41) = 89 p.; 3. I. K. Vega, 106 p.;

4. I. K. Vikingen 106 p.

KI. III (juniorer): 1. J. Ohlsson, Gbg:s

Sportklubb, 16.33.5; 2) Å. Carlsson, I. F.

K., 16.38 0; 3. T. Johansson, Lundby I. F.

16.48.3.

Lagpris: 1. Lundby 1. F. (3, 4, 21, 22)
= 50 p.; 2. I F. K. (2, 15, 16, 27) = 60

p.; 3. I. F. Kville (18, 19, 20, 31) == 88 p.

Säsong.
”viking” hand om.

KI. IV (Old-boys): 1. W Magnusson,
I. F. K., 16.16.5; 2. E. Holmberg, d:o,
17.46; 3. Adolf Johansson (> Boysen»), 18.48;
4. Axel Johansson, d:o 19.42.8.

+

Nästa söndag, alltså den 6 april
gick

»Kamraternas internationella»

av stapeln. Vi hade förlagt tävlingen
till Slottskogs-terrängen med start
och mål inne på »Vallen», där vårt
fotbollslag samtidigt öppnade vår-
omgången i Svenska Serien med en
match mot Landskrona.

Kombinationen av fotboll och
terräng hade lockat ej mindre 6168
betalande åskådaretill Vallen. Vädret
var det bästa tänkbara och banan
— om vi få säga det själva — fin-
fin.
Även nu vann Eric Lövgren. Han

höll sig avvaktande under första
varvet och lät Sandberg och Verner
Magnusson, vilken senare nu över-
givit old boys-klassen, tampas om
ledningen. På andra varvet gick
»Lövis» fram och särskilt de två
sista kilometerra löpte han storar-

tat. Verner slutade trea.

Ragnar Liljeros vann också nu
mycket överlägset sin tävling, men
bland juniorerna placerade sig vår
bäste först som fyra.

Kolltorps-Johansson vann old
boys-klassen med Ch. Johansson,
Polisen, närmast. Därefter följde
våra »gamlingar» i jämn rad, och
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Kolltorps-Johansson vann old
boys-klassen med Ch. Johansson,
Polisen, närmast. Därefter följde
våra »gamlingar» i jämn rad, och
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Våra terränglöpare ha haft en god
Men det individuella terrängmästerskapet tog en

Våra terränglöpare ha just avslutat
en särdeles ansträngande men även

framgångsrik säsong, och de ha
efter vanligheten dominerat på pris-
listorna vid alla allmänna terräng-
tävlingar i Göteborg.

Förstaklasslöparna ha särskilt hed-
rat sig själva och föreningen genom
att visa en jämnhet i form som
resulterat i att en mängd lagpris
hemförts. För första gången på
mycket länge tog en »utomstående»
emellertid hand om göteborgarnas
mest åtrådda utmärkelse, nämligen
det individulla distriktsmästerskapet.
Andraklassarna ha också skött

sig utmärkt, och Ragnar Liljeros
har varit utan egentlig konkurrens,
då han ställt upp i någon tävling
i denna klass.
Juniorerna ha icke varit lika fram-

gångsrika som ifjol, då vi hade en
verklig stjärnstab av ungdomar,
som nu till större delen dväljas i
klass II eller gett terränglöpningen
på båten till förmån för andra
idrotter.

. Våra  oförbränneliga old boys
slutligen ha varit sig lika, och om
de icke alltid mäktat vinna sin klass,
så ha detta berott på att den mest
springkunnige »gubben> föredragit
att tävla med yngre män. Heder
Över våra kärngubbari alla fall!

Vikingens terräng
inledde på allvar säsongen den 29
mars,

Eric Lövgren vann här efter en
ytterst hård strid med Vikingens
Sandberg, Boråsarna Örn och Kihl
samt Ebbeling, Halmstad. I övrigt
voro våra män väl placerade i hu-
vudtävlingen, och de hemförde både
I:sta och 3:dje lagpris.
Klass II vanns överlägset av

Ragnar Liljeros, och här försäkrade

sig våra duktiga coming men om
I:sta och 2:dra lagpriserna.

I juniorernas grupp blev vår Åke
Carlsson tvåa efter Sportklubbens

J. Olsson, och 2:dra lagpris gick
till oss.
Werner Magnusson vann slutli-

gen old boys-klassen och följdes
närmast av ytterligare tre »kamrater»>.

Tävlingens start och mål voro
denna-gång förlagda till Karl Johans
Torg. Banan var i stort sett bra
och vädret vackert ehuru en smula
kyligt.

PRISLISTAN:

KL.1: 1. E. Löfgren, I. F. K., 31.24.2;
2. K. Sandberg, 1. K. Vikingen, 31.27.4;
3. Öhrn, I F.K., Borås, 31.30.2; 4. G. Kihl,
I. K. Ymer, Borås, 31.57.5; 5. S. Ebeling,
Halmia, Halmstad, 32.38; 6. N. Lundgren,
I, F. K., Uddevalla; 7. G. Ohlsson, I. F.
K., Gbg; 8 Th. Palmqvist, d:o; 9. Ch.
Sjöholm, d:0o; 10. N. Andersson, 1. K. Vi-
kingen.

Lagpris: 1. 1. F. K., Ggb, lag I (1, 7,

8) = 16 p; 2. I. K. Vikingen (2, 10, 14)
= 26 p.; 3. I. F. K,, lag Il.

KI. IH: 1. oR. Liljeros, I. F. K., Gbg.,

15.58 2; 2. K. Johansson, Kolltorp 1. K.,

16.25.8; 3. F. Engman,I. F. K., Gbg., 16.31.5;
4. H. Dahl, Landala I. F., 16.32 6; 5. A.

Kärrman, I. K. Vega, 16.47.0; 6. Th. Carls-
son, I. F. K., 16.52.8; 7. N. Johansson, I.

K. Ymer, Borås; 8. S. Svensson, I. F. K.;

9. K. Gustafsson, Lundby I. F; 10. E.

Carlsson, I. F. K.

Lagpris: I. F. K., Gbg, lag I (1, 3, 6,

8) = 18 p.;; 2.1 F. K, Gbg, lag II (10,

17, 21, 41) = 89 p.; 3. I. K. Vega, 106 p.;

4. I. K. Vikingen 106 p.

KI. III (juniorer): 1. J. Ohlsson, Gbg:s

Sportklubb, 16.33.5; 2) Å. Carlsson, I. F.

K., 16.38 0; 3. T. Johansson, Lundby I. F.

16.48.3.

Lagpris: 1. Lundby 1. F. (3, 4, 21, 22)
= 50 p.; 2. I F. K. (2, 15, 16, 27) = 60

p.; 3. I. F. Kville (18, 19, 20, 31) == 88 p.

Säsong.
”viking” hand om.

KI. IV (Old-boys): 1. W Magnusson,
I. F. K., 16.16.5; 2. E. Holmberg, d:o,
17.46; 3. Adolf Johansson (> Boysen»), 18.48;
4. Axel Johansson, d:o 19.42.8.

+

Nästa söndag, alltså den 6 april
gick

»Kamraternas internationella»

av stapeln. Vi hade förlagt tävlingen
till Slottskogs-terrängen med start
och mål inne på »Vallen», där vårt
fotbollslag samtidigt öppnade vår-
omgången i Svenska Serien med en
match mot Landskrona.

Kombinationen av fotboll och
terräng hade lockat ej mindre 6168
betalande åskådaretill Vallen. Vädret
var det bästa tänkbara och banan
— om vi få säga det själva — fin-
fin.
Även nu vann Eric Lövgren. Han

höll sig avvaktande under första
varvet och lät Sandberg och Verner
Magnusson, vilken senare nu över-
givit old boys-klassen, tampas om
ledningen. På andra varvet gick
»Lövis» fram och särskilt de två
sista kilometerra löpte han storar-

tat. Verner slutade trea.

Ragnar Liljeros vann också nu
mycket överlägset sin tävling, men
bland juniorerna placerade sig vår
bäste först som fyra.

Kolltorps-Johansson vann old
boys-klassen med Ch. Johansson,
Polisen, närmast. Därefter följde
våra »gamlingar» i jämn rad, och
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Boysen kunde till sin glädje trium-
fera över Holmberg.

En mängd lagpris tillföllo oss
efter vanligheten. Se prislistan!

Kl. I: 1. E. Lövgren, I. F. K. 39.20;

2. K. Sandberg, Vikingen, 39.36 9; 3. W.

Magnusson, I. F. K., 39.43; 4. A. Ting-

strand, Vega, 40,07.3; 5. G. Olsson, I. F,.

K., 40 35; 6. H. Haglund, Gbgs B. & I. S.;

7. Th. Palmquist, I. F. K., 8. Ch. Sjöholm,

I. F. K., 9. Y. Dahl, I. F. K., 10. N. An-

dersson, Vikingen.

Lagpris: 1. IL. F. K. I; 2. IF. K. II; 3.

I. K. Vikingen.

KI. II: 1. R. Liljeros, I. F. K., 20.25.2;

2. K. Johansson, Kolltorp, 3. A. Kärrman,

Vega, 4. ÅA. Ahlsson, Lundby, 5. F. Eng-

man, I. F. K.

Lagpris: 1. I. FÅ Ki 1; 2.1 FÅ Ki Il.

Kl. III: 1. J Olsson, Gbgs S. K. 21.01.1,

2. Th. Johansson, Lundby, 21.03.7, 3. A.

Hasselgren, Otterhällan, 4. Åke Carlsson,

I. F. K, 5. G. Nilsson, Lundby I. F.

Oldboys: 1. Johansson, Kolltorp, 2.

Ch. Johansson, Polisen, 3. Ad. Johansson,

I. F. K., 4. E. Holmberg, I. F. K., 5. Axel

Johansson, I. F. K.

+

Distriktsmästerskapet

vanns, som förut nämnts, av Carl

Sandberg, Vikingen.
Vi voro beredda på att Lövgren

denna gång icke skulle kunna göra

sig gällande, då han på sista tiden
varit så mycket upptagen av studier,
att han icke kunnat träna nämn-
värt. Vårt hopp stod därför till
Verner Magnusson. »Krullen> gjor-
de också en god löpning och stred
till det yttersta, men på sista slutet
måste vår veteran ge sig för den

yngre medtävlaren.
Lövgren blev trea men gjorde

inget allvarligt försök att konkurrera
med tetmännen.

Ragnar Liljeros, som för första
gången deltog i klass I placerade
sig som fyra.

Det var första gången sedan 1912
som en icke-»kamrat» vunnit göte-
borgsmästerskapet i terräng.

Lagmästerskapet vunnovi dock gi-
vetvis, och fjärde mannen i laget var

Y. Dahl, som placerade sig som
femma i tävlingen.

Landala I. F., som stod som

arrangör, hade samtidigt anordnat

KamratenGöteborg s-

KAMRATER! GYNNA ALLTID

A.-B. A. TH. NYBERGS JÄRNHANDEL
Tel. 135838 KUNGSGATAN 41 Tel. 11998

RIKHALTIGT SPORTLAGER!
VÄLSORTERAD JÄRNAFFÄR!

BILLIGA PRISER!

sin traditionella allmänna tävling,
vars 1:sta klass var gemensam med

D. M--tävlingen. .
I klass II vann, i Liljeros” från-

varo, Lundby-pojken A. Olsson,

och vår bäste blev S. Svensson,
som kom på tredje plats. Även i
denna klass hemfördes lagpriset

till I. F. K.
Vår junior Å. Karlsson var på

håret nära att vinna de yngstas täv-
ling över Sportklubbens Olsson,
men den senare lyckades på själva
mållinjen pressa sig ett par tum

före och vinna, sedan Karlsson

haft ledningen större delen av

loppet.

Kolltorps C. Johansson vann old-
boys-klassen, följd av tre »kam-
rater».

Löpningens start och mål hade
förlagt till Götabergsskolan, och

banan gick fram i den bergiga
Landala-terrängen, till stor del dock
på gator och vägar. Även denna
gång voro deltagare och arrangörer
gynnade av ett härligt vårväder.

PRISLISTAN:

KI. I: 1. Carl Sandberg, Vikingen,

40.52, 2. Verner Magnusson, I. F. K.

40.55.4, 3. E. Lövgren, I. F. K. 41.57, 4.

R. Liljeros, I. F. K, 5. Y. Dahl, I. F. K.,

6, N. Andersson, Vikingen, 7. G. Levrén,

I. F. K., 8. H. Haglund, Gbgs B. & I. S.,

9. A. Moberg, Kville, 10. A. Dahl, Lan-

dala.

Lagpris: Kamraterna 14 p

KI. IH: 1. A. Olsson, Lundby, 21.20.3,

2. A. Kärrman, Vega, 21.54.3, 3. S. Svens-

son, I. F. K., 21.57.4, 4. K. Johansson,

Kolltorp, 5. E. Karlsson, I. F. K., 6. H.

Dahl, Landala, 7. J. Haglund, Gbgs B. &

I. S., 8 C. Ljungblad, Otterhällan, 9. H.

Hasselgren, d:o, 10. F. Engman 1. F. K.

Lagpris: 1. I. F. K., 40 p, 2. Vega,

55 p., 3. polismännens 1. F, 81 p.

KI. III: 1. J. Olsson, G. S. K., 21.209,

2, Å. Karlsson, I. F. K., 21.20.9, 3. G,

Nilsson, Lundby. 4. Th. Johansson, Lund-

by I. F. 5. N. Johansson, Gbgs B. & I. S.

Lagpris: 1. Lundby I. F. 55 poäng, 2.

Otterhällans I. F., 64 p., 3. I. F. K. 68 p.

KI. IV: Old boys. 1. C. Hj. Johansson,

Kolltorp, 22.02 04, 2. A. Magnusson, I. F.

K., 22.02.4, 3. A. Johansson, I. F. K,
23.16.6, 4. Axel Johansson I. F. K.

sk

Med distriktsmästerskapet var
terrängsäsongen avslutad i Göte-

borg.
Vi hade från början inriktat oss

på deltagande i svenska mäster

skapet men måste uppgiva hop:
pet om att kunna sända ett lagtill
denna tävling, då först Eric Lars-

son, en av våra bästa och mest
beprövade män, råkade ut för en

träningsskada, som tvang honom

alt avstå från allt tävlande. Sedan
meddelade Lövgren, att vi ej kunde
göra räkning heller på honom, då
han för studiernas skull ej kunde

fortsätta att träna.
Till Köping, där svensa mäster

skapen gingo av stapeln, reste där

för blott Verner Magnusson. Han
var emellertid för dagen ur form
på grund av förkylning och kunde

ej göra sig gällande. Likväl inkom
han som 15:de mani den ytterst

hårda konkurrens, som rådde.

Söndagen innan hade vi ett par
terränglöpartrupper ute på andra

håll.
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40.52, 2. Verner Magnusson, I. F. K.

40.55.4, 3. E. Lövgren, I. F. K. 41.57, 4.

R. Liljeros, I. F. K, 5. Y. Dahl, I. F. K.,

6, N. Andersson, Vikingen, 7. G. Levrén,

I. F. K., 8. H. Haglund, Gbgs B. & I. S.,

9. A. Moberg, Kville, 10. A. Dahl, Lan-

dala.

Lagpris: Kamraterna 14 p

KI. IH: 1. A. Olsson, Lundby, 21.20.3,

2. A. Kärrman, Vega, 21.54.3, 3. S. Svens-

son, I. F. K., 21.57.4, 4. K. Johansson,

Kolltorp, 5. E. Karlsson, I. F. K., 6. H.

Dahl, Landala, 7. J. Haglund, Gbgs B. &

I. S., 8 C. Ljungblad, Otterhällan, 9. H.

Hasselgren, d:o, 10. F. Engman 1. F. K.

Lagpris: 1. I. F. K., 40 p, 2. Vega,

55 p., 3. polismännens 1. F, 81 p.

KI. III: 1. J. Olsson, G. S. K., 21.209,

2, Å. Karlsson, I. F. K., 21.20.9, 3. G,

Nilsson, Lundby. 4. Th. Johansson, Lund-

by I. F. 5. N. Johansson, Gbgs B. & I. S.

Lagpris: 1. Lundby I. F. 55 poäng, 2.

Otterhällans I. F., 64 p., 3. I. F. K. 68 p.

KI. IV: Old boys. 1. C. Hj. Johansson,

Kolltorp, 22.02 04, 2. A. Magnusson, I. F.

K., 22.02.4, 3. A. Johansson, I. F. K,
23.16.6, 4. Axel Johansson I. F. K.

sk

Med distriktsmästerskapet var
terrängsäsongen avslutad i Göte-

borg.
Vi hade från början inriktat oss

på deltagande i svenska mäster

skapet men måste uppgiva hop:
pet om att kunna sända ett lagtill
denna tävling, då först Eric Lars-

son, en av våra bästa och mest
beprövade män, råkade ut för en

träningsskada, som tvang honom

alt avstå från allt tävlande. Sedan
meddelade Lövgren, att vi ej kunde
göra räkning heller på honom, då
han för studiernas skull ej kunde

fortsätta att träna.
Till Köping, där svensa mäster

skapen gingo av stapeln, reste där

för blott Verner Magnusson. Han
var emellertid för dagen ur form
på grund av förkylning och kunde

ej göra sig gällande. Likväl inkom
han som 15:de mani den ytterst

hårda konkurrens, som rådde.

Söndagen innan hade vi ett par
terränglöpartrupper ute på andra

håll.

10

Boysen kunde till sin glädje trium-
fera över Holmberg.

En mängd lagpris tillföllo oss
efter vanligheten. Se prislistan!

Kl. I: 1. E. Lövgren, I. F. K. 39.20;

2. K. Sandberg, Vikingen, 39.36 9; 3. W.

Magnusson, I. F. K., 39.43; 4. A. Ting-

strand, Vega, 40,07.3; 5. G. Olsson, I. F,.

K., 40 35; 6. H. Haglund, Gbgs B. & I. S.;

7. Th. Palmquist, I. F. K., 8. Ch. Sjöholm,

I. F. K., 9. Y. Dahl, I. F. K., 10. N. An-

dersson, Vikingen.

Lagpris: 1. IL. F. K. I; 2. IF. K. II; 3.

I. K. Vikingen.

KI. II: 1. R. Liljeros, I. F. K., 20.25.2;

2. K. Johansson, Kolltorp, 3. A. Kärrman,

Vega, 4. ÅA. Ahlsson, Lundby, 5. F. Eng-

man, I. F. K.

Lagpris: 1. I. FÅ Ki 1; 2.1 FÅ Ki Il.

Kl. III: 1. J Olsson, Gbgs S. K. 21.01.1,

2. Th. Johansson, Lundby, 21.03.7, 3. A.

Hasselgren, Otterhällan, 4. Åke Carlsson,

I. F. K, 5. G. Nilsson, Lundby I. F.

Oldboys: 1. Johansson, Kolltorp, 2.

Ch. Johansson, Polisen, 3. Ad. Johansson,

I. F. K., 4. E. Holmberg, I. F. K., 5. Axel

Johansson, I. F. K.

+
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vanns, som förut nämnts, av Carl

Sandberg, Vikingen.
Vi voro beredda på att Lövgren

denna gång icke skulle kunna göra

sig gällande, då han på sista tiden
varit så mycket upptagen av studier,
att han icke kunnat träna nämn-
värt. Vårt hopp stod därför till
Verner Magnusson. »Krullen> gjor-
de också en god löpning och stred
till det yttersta, men på sista slutet
måste vår veteran ge sig för den

yngre medtävlaren.
Lövgren blev trea men gjorde

inget allvarligt försök att konkurrera
med tetmännen.

Ragnar Liljeros, som för första
gången deltog i klass I placerade
sig som fyra.

Det var första gången sedan 1912
som en icke-»kamrat» vunnit göte-
borgsmästerskapet i terräng.

Lagmästerskapet vunnovi dock gi-
vetvis, och fjärde mannen i laget var

Y. Dahl, som placerade sig som
femma i tävlingen.

Landala I. F., som stod som

arrangör, hade samtidigt anordnat

KamratenGöteborg s-

KAMRATER! GYNNA ALLTID

A.-B. A. TH. NYBERGS JÄRNHANDEL
Tel. 135838 KUNGSGATAN 41 Tel. 11998

RIKHALTIGT SPORTLAGER!
VÄLSORTERAD JÄRNAFFÄR!

BILLIGA PRISER!
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och vår bäste blev S. Svensson,
som kom på tredje plats. Även i
denna klass hemfördes lagpriset

till I. F. K.
Vår junior Å. Karlsson var på

håret nära att vinna de yngstas täv-
ling över Sportklubbens Olsson,
men den senare lyckades på själva
mållinjen pressa sig ett par tum

före och vinna, sedan Karlsson

haft ledningen större delen av

loppet.

Kolltorps C. Johansson vann old-
boys-klassen, följd av tre »kam-
rater».

Löpningens start och mål hade
förlagt till Götabergsskolan, och

banan gick fram i den bergiga
Landala-terrängen, till stor del dock
på gator och vägar. Även denna
gång voro deltagare och arrangörer
gynnade av ett härligt vårväder.
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strand, Vega, 40,07.3; 5. G. Olsson, I. F,.

K., 40 35; 6. H. Haglund, Gbgs B. & I. S.;

7. Th. Palmquist, I. F. K., 8. Ch. Sjöholm,

I. F. K., 9. Y. Dahl, I. F. K., 10. N. An-

dersson, Vikingen.

Lagpris: 1. IL. F. K. I; 2. IF. K. II; 3.

I. K. Vikingen.

KI. II: 1. R. Liljeros, I. F. K., 20.25.2;

2. K. Johansson, Kolltorp, 3. A. Kärrman,

Vega, 4. ÅA. Ahlsson, Lundby, 5. F. Eng-

man, I. F. K.

Lagpris: 1. I. FÅ Ki 1; 2.1 FÅ Ki Il.

Kl. III: 1. J Olsson, Gbgs S. K. 21.01.1,

2. Th. Johansson, Lundby, 21.03.7, 3. A.

Hasselgren, Otterhällan, 4. Åke Carlsson,

I. F. K, 5. G. Nilsson, Lundby I. F.

Oldboys: 1. Johansson, Kolltorp, 2.

Ch. Johansson, Polisen, 3. Ad. Johansson,

I. F. K., 4. E. Holmberg, I. F. K., 5. Axel

Johansson, I. F. K.

+

Distriktsmästerskapet

vanns, som förut nämnts, av Carl

Sandberg, Vikingen.
Vi voro beredda på att Lövgren

denna gång icke skulle kunna göra

sig gällande, då han på sista tiden
varit så mycket upptagen av studier,
att han icke kunnat träna nämn-
värt. Vårt hopp stod därför till
Verner Magnusson. »Krullen> gjor-
de också en god löpning och stred
till det yttersta, men på sista slutet
måste vår veteran ge sig för den

yngre medtävlaren.
Lövgren blev trea men gjorde

inget allvarligt försök att konkurrera
med tetmännen.

Ragnar Liljeros, som för första
gången deltog i klass I placerade
sig som fyra.

Det var första gången sedan 1912
som en icke-»kamrat» vunnit göte-
borgsmästerskapet i terräng.

Lagmästerskapet vunnovi dock gi-
vetvis, och fjärde mannen i laget var

Y. Dahl, som placerade sig som
femma i tävlingen.

Landala I. F., som stod som

arrangör, hade samtidigt anordnat

KamratenGöteborg s-

KAMRATER! GYNNA ALLTID

A.-B. A. TH. NYBERGS JÄRNHANDEL
Tel. 135838 KUNGSGATAN 41 Tel. 11998

RIKHALTIGT SPORTLAGER!
VÄLSORTERAD JÄRNAFFÄR!

BILLIGA PRISER!

sin traditionella allmänna tävling,
vars 1:sta klass var gemensam med

D. M--tävlingen. .
I klass II vann, i Liljeros” från-

varo, Lundby-pojken A. Olsson,

och vår bäste blev S. Svensson,
som kom på tredje plats. Även i
denna klass hemfördes lagpriset

till I. F. K.
Vår junior Å. Karlsson var på

håret nära att vinna de yngstas täv-
ling över Sportklubbens Olsson,
men den senare lyckades på själva
mållinjen pressa sig ett par tum

före och vinna, sedan Karlsson

haft ledningen större delen av

loppet.

Kolltorps C. Johansson vann old-
boys-klassen, följd av tre »kam-
rater».

Löpningens start och mål hade
förlagt till Götabergsskolan, och

banan gick fram i den bergiga
Landala-terrängen, till stor del dock
på gator och vägar. Även denna
gång voro deltagare och arrangörer
gynnade av ett härligt vårväder.

PRISLISTAN:

KI. I: 1. Carl Sandberg, Vikingen,

40.52, 2. Verner Magnusson, I. F. K.

40.55.4, 3. E. Lövgren, I. F. K. 41.57, 4.

R. Liljeros, I. F. K, 5. Y. Dahl, I. F. K.,

6, N. Andersson, Vikingen, 7. G. Levrén,

I. F. K., 8. H. Haglund, Gbgs B. & I. S.,

9. A. Moberg, Kville, 10. A. Dahl, Lan-

dala.

Lagpris: Kamraterna 14 p

KI. IH: 1. A. Olsson, Lundby, 21.20.3,

2. A. Kärrman, Vega, 21.54.3, 3. S. Svens-

son, I. F. K., 21.57.4, 4. K. Johansson,

Kolltorp, 5. E. Karlsson, I. F. K., 6. H.

Dahl, Landala, 7. J. Haglund, Gbgs B. &

I. S., 8 C. Ljungblad, Otterhällan, 9. H.

Hasselgren, d:o, 10. F. Engman 1. F. K.

Lagpris: 1. I. F. K., 40 p, 2. Vega,

55 p., 3. polismännens 1. F, 81 p.

KI. III: 1. J. Olsson, G. S. K., 21.209,

2, Å. Karlsson, I. F. K., 21.20.9, 3. G,

Nilsson, Lundby. 4. Th. Johansson, Lund-

by I. F. 5. N. Johansson, Gbgs B. & I. S.

Lagpris: 1. Lundby I. F. 55 poäng, 2.

Otterhällans I. F., 64 p., 3. I. F. K. 68 p.

KI. IV: Old boys. 1. C. Hj. Johansson,

Kolltorp, 22.02 04, 2. A. Magnusson, I. F.

K., 22.02.4, 3. A. Johansson, I. F. K,
23.16.6, 4. Axel Johansson I. F. K.

sk

Med distriktsmästerskapet var
terrängsäsongen avslutad i Göte-

borg.
Vi hade från början inriktat oss

på deltagande i svenska mäster

skapet men måste uppgiva hop:
pet om att kunna sända ett lagtill
denna tävling, då först Eric Lars-

son, en av våra bästa och mest
beprövade män, råkade ut för en

träningsskada, som tvang honom

alt avstå från allt tävlande. Sedan
meddelade Lövgren, att vi ej kunde
göra räkning heller på honom, då
han för studiernas skull ej kunde

fortsätta att träna.
Till Köping, där svensa mäster

skapen gingo av stapeln, reste där

för blott Verner Magnusson. Han
var emellertid för dagen ur form
på grund av förkylning och kunde

ej göra sig gällande. Likväl inkom
han som 15:de mani den ytterst

hårda konkurrens, som rådde.

Söndagen innan hade vi ett par
terränglöpartrupper ute på andra

håll.

10

Boysen kunde till sin glädje trium-
fera över Holmberg.

En mängd lagpris tillföllo oss
efter vanligheten. Se prislistan!
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Enhetspris:

Wilkes härfilt Kr. 18:50

Wilkes ullfilt Kr. 10:—

  

 
Styrka och elasticitet
utmärka Wilkes hattar, vilka på grund av dessa egenskaper samt sina utsökt
vackra modeller, färger och garneringar blivit de mest omtyckta och spridda i

Sverige. Wilkehattarna äro lätta, mjuka och behagliga samt passa alltid till

huvudet. Ett garantimärke medföljer varje hatt, så att man i händelse av

fabrikationsfel kan få on ny gratis, om anmälan göres hos leverantören inom

en månad efter inköpet. Ingen har någonsin behövt ångra sitt val av hatt,
om denna är en äkta

WILKÉ a
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huvudet. Ett garantimärke medföljer varje hatt, så att man i händelse av

fabrikationsfel kan få on ny gratis, om anmälan göres hos leverantören inom

en månad efter inköpet. Ingen har någonsin behövt ångra sitt val av hatt,
om denna är en äkta
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WILKÉ a

  

  



I Borås
placerade sig sålunda Magnusson
och Liljeros som tvåa och trea

efter Kihl, och lagpriset vunno de
våra överlägset.

I Trollhättan

hade bl. a. Åke Karlsson en ny
hård uppgörelse med sin ärkekon-
kurrent Olsson från Sportklubben.
Det lär ha varit så pass dött lopp,

att domarna voro oeniga om vem

som vann, men Åke fick nöja sig
med 2:dra pris även denna gång.

Facit av 1925 års terräng-
säsong

är, att våra duktiga representanter

hemfört i individuell tävlan 7 första,

6 andra, 8 tredje, 5 fjärde, 5 femte
och 1 sjätte pris plus en del av

lägre numrering.

I lagtävlan ha vi vunnit 6 första,
5 andra och 3 tredje pris.

Tack och heder!

Söder.

Har ni hört?

att Svarte Filip inte kan spela fot-
boll (enligt stockholmska exper-
ter)... Han kan bara skjuta.

Att bemälde Filip framför allt inte
duger till centerforward.

Att dessa uttalanden torde samman-
hänga med det faktum, att
Stockholm nu har, utom Kock,

endast Monsieur Kaufeldt, som

kan aspirera på en plats i lands-
laget.
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PA RESANDE FOT
behöver varje idrottsman en snygg, bekväm

VÄSKA
KÖP DENI

Specialaffären VÄSKAN
Drottninggatan 63

då Ni får garanti för bästa och billigaste inköp.

Göteborgs-Kamraten

Att denna plats just är centerfor-

wardens och
att det gäller för Stockholm, som

onekligen behöver en smula
stimulans, att med näbbar och

klor förhindra lilla Päras avpol-
letterande från landslaget.

Att det därför också gäller att så
mycket som möjligt förringa
värdet av hans förnämste kon-

kurrent.

Att denne är just Svarte Filip, som
emellerttd är livad för att — trots

allt motstånd — spela sig in
i landslaget.

Vet ni?

att Kamratsällskapet skall anordna
ett extratåg till federationsmat-
chen i Stockholm mot Danmark?

Att man hoppas på livligt delta-
gande och

att den slant, som eventuellt kan

tjänas på detta företag, blir en
välbehövlig förstärkning av K.
S. magra kassa.

Har Ni sett?

att det i år varit en enastående
fart på träningen inom K. S:jänget,

att >Jossen», som känner sig »som
en ung pojk>, är i form att ut-
kräva en blodig revanch på

Clark i årets »Göteborg-runt>-

lopp.

Att många-:andra »veteraner» tränat
lika flitigt. :

Att ett flertal nya skarpsprungna
pojkar dykt upp bland de våra
och
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att de se ut att trivas bra och för-

kovra sig snabbt i konsten att

springa fort.

Har ni räknat ut?
att representationslaget i år t. o. m,

Söndagen den 10 maj spelat. 12

matcher (de spanska undan-
tagna), |

att laget vunnit 11, spelat 1 oav-
gjord och förlorat 0, |

att sammanlagda målresultatet är
63 mot 9 och |

att de gjorda målen fördela sig på
nedanstående skyttar på följande

sätt: Filip Johanson 36, Gunnar

Rydberg i3, E. Hjelm 4, H. Sand-
ström 3, Sven Johansson2,
Gunnar Johansson 2, Åke Hans-
son 1, V. Andersson 1, E. Öst-
lund 1.

I. F. Kamraternas Styrelse
1925:

Ordförande: Knut Albrechtson, bo-
stad Kommendörsgatan 11, tel
43939. |

V. ordförande: Jul. Rohtenberg, bo-
stad Södra Vägen 26, tel. 16018.

Sekreterare: Gustaf Waller, bostad
Friggagatan 7.

V. sekreterare: Erik Andersson,
Göteborgs Morgonpost, telefon
11920.

Kassör: Gustaf Magnusson, tel
3533, bostad Kastellgatan 8, tel.
13067.

V. kassör: Josef Holsner, bostad
Erik Dahlbergsgatan 6, tel. 9104.

Intendent: Per Lundqvist, tel. 4856,
bostad Kronhusgatan 28.

Klubbmästare: Torsten Meilberg,
bostad Folkungagatan 18, tel
50338. ' :

Suppleanter: Henning Svensson,
Jonsered. Thure Waldenborg,
bostad 3:dje Långgatan 6, tel
43139.

Adjungerade ledamöter: Vald. Lund,
tel. namnanrop: »Göteborgs Bank»
bostad Kungshöjdsgatan 11. Erik
Zachrisson, bostad Chalmersgatan

18, tel. 10639. |

Expedition: |

: Östra Hamngatan. 14, -tel. 4856.
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Drottninggatan 63

då Ni får garanti för bästa och billigaste inköp.

Göteborgs-Kamraten

Att denna plats just är centerfor-

wardens och
att det gäller för Stockholm, som

onekligen behöver en smula
stimulans, att med näbbar och

klor förhindra lilla Päras avpol-
letterande från landslaget.

Att det därför också gäller att så
mycket som möjligt förringa
värdet av hans förnämste kon-

kurrent.

Att denne är just Svarte Filip, som
emellerttd är livad för att — trots

allt motstånd — spela sig in
i landslaget.

Vet ni?

att Kamratsällskapet skall anordna
ett extratåg till federationsmat-
chen i Stockholm mot Danmark?

Att man hoppas på livligt delta-
gande och

att den slant, som eventuellt kan

tjänas på detta företag, blir en
välbehövlig förstärkning av K.
S. magra kassa.

Har Ni sett?

att det i år varit en enastående
fart på träningen inom K. S:jänget,

att >Jossen», som känner sig »som
en ung pojk>, är i form att ut-
kräva en blodig revanch på

Clark i årets »Göteborg-runt>-

lopp.

Att många-:andra »veteraner» tränat
lika flitigt. :

Att ett flertal nya skarpsprungna
pojkar dykt upp bland de våra
och
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att de se ut att trivas bra och för-

kovra sig snabbt i konsten att

springa fort.

Har ni räknat ut?
att representationslaget i år t. o. m,

Söndagen den 10 maj spelat. 12

matcher (de spanska undan-
tagna), |

att laget vunnit 11, spelat 1 oav-
gjord och förlorat 0, |

att sammanlagda målresultatet är
63 mot 9 och |

att de gjorda målen fördela sig på
nedanstående skyttar på följande

sätt: Filip Johanson 36, Gunnar

Rydberg i3, E. Hjelm 4, H. Sand-
ström 3, Sven Johansson2,
Gunnar Johansson 2, Åke Hans-
son 1, V. Andersson 1, E. Öst-
lund 1.

I. F. Kamraternas Styrelse
1925:

Ordförande: Knut Albrechtson, bo-
stad Kommendörsgatan 11, tel
43939. |

V. ordförande: Jul. Rohtenberg, bo-
stad Södra Vägen 26, tel. 16018.

Sekreterare: Gustaf Waller, bostad
Friggagatan 7.

V. sekreterare: Erik Andersson,
Göteborgs Morgonpost, telefon
11920.

Kassör: Gustaf Magnusson, tel
3533, bostad Kastellgatan 8, tel.
13067.

V. kassör: Josef Holsner, bostad
Erik Dahlbergsgatan 6, tel. 9104.

Intendent: Per Lundqvist, tel. 4856,
bostad Kronhusgatan 28.

Klubbmästare: Torsten Meilberg,
bostad Folkungagatan 18, tel
50338. ' :

Suppleanter: Henning Svensson,
Jonsered. Thure Waldenborg,
bostad 3:dje Långgatan 6, tel
43139.

Adjungerade ledamöter: Vald. Lund,
tel. namnanrop: »Göteborgs Bank»
bostad Kungshöjdsgatan 11. Erik
Zachrisson, bostad Chalmersgatan

18, tel. 10639. |

Expedition: |

: Östra Hamngatan. 14, -tel. 4856.

I Borås
placerade sig sålunda Magnusson
och Liljeros som tvåa och trea

efter Kihl, och lagpriset vunno de
våra överlägset.

I Trollhättan

hade bl. a. Åke Karlsson en ny
hård uppgörelse med sin ärkekon-
kurrent Olsson från Sportklubben.
Det lär ha varit så pass dött lopp,

att domarna voro oeniga om vem

som vann, men Åke fick nöja sig
med 2:dra pris även denna gång.

Facit av 1925 års terräng-
säsong

är, att våra duktiga representanter

hemfört i individuell tävlan 7 första,

6 andra, 8 tredje, 5 fjärde, 5 femte
och 1 sjätte pris plus en del av

lägre numrering.

I lagtävlan ha vi vunnit 6 första,
5 andra och 3 tredje pris.

Tack och heder!

Söder.

Har ni hört?

att Svarte Filip inte kan spela fot-
boll (enligt stockholmska exper-
ter)... Han kan bara skjuta.

Att bemälde Filip framför allt inte
duger till centerforward.

Att dessa uttalanden torde samman-
hänga med det faktum, att
Stockholm nu har, utom Kock,

endast Monsieur Kaufeldt, som

kan aspirera på en plats i lands-
laget.
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Ansvarig utgivare: E. SVANBORG

I redaktionen: E. ANDERSON och E. SÖDERBOM.
1925

  

Enöverblick på idrottssäsongen.

   

 

oden

Göteborgskamraternas segrande lag i stafettlöpningen Göteborg runt 1925.

Efter den lyckade terrängsäsongen,
var” våra fria idrottsmärs uppgift
närmast att inrikta sig på årets
viktigaste och största lagtävling,
den stora stafettlöpningen

" Göteborg runt. .

Det var länge sedan spänningen
och ovissheten före detta lopp varit
så stor som viddetta tillfälle.

Våra aktiva och deras ledare hade
gjort allf, som göras kunde, för att
>etfans» 20 medlemmar skulle be-
finna sig i bästa möjliga form. Jag
tror, att vi aldrig. någon gång tidi-
gare så grundligt och energiskt
förberett oss som denna gång, och
vi visste alla, att om vi nu trots
allt fingestryk, så vore våra mot-
ståndare ärligen värda segern.

Och motståndarna — de voro nu

"som alltid örgrytarna, vilka å sin
sida heller inte legat på latsidan.
Som vanligt voro de vildaste rykten
i omlopp om rödbyxornas fruktåns-
värda form, och våra egnapojkar
gingo omkring och voro >skäkis>,
och manager Waldenborg plågades
om. dägen av onda aningar och om
natten av hemska drömmar.:
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var” våra fria idrottsmärs uppgift
närmast att inrikta sig på årets
viktigaste och största lagtävling,
den stora stafettlöpningen

" Göteborg runt. .
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värda form, och våra egnapojkar
gingo omkring och voro >skäkis>,
och manager Waldenborg plågades
om. dägen av onda aningar och om
natten av hemska drömmar.:
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Göteborgs-Kamraten
 
 

Den betydelsefulla dagen ingick
med olyckor. Vid uppropet på
morgonen utanför Idrottsgården
fingo vi sådana sorgebud som att
två stycken av förstalagets.löpare
voro förhindrade att slälla upp.
Av dessa var ingen mindre än
själve Erik: Löfgren den ene. —
Gissa om det blev oro i lägret!
Emellertid placerades löparna ut

på de olika sträckorna, och nu mera
än någonsin voro de medvetna om,

att det verkligen gällde att pressa
ut varje uns av kraft för att bärga
segern. i
Högt sade alla före loppet: >Det

går inte>, men inom sig bar varje

man en föresats att slåss till det
allra yttersta.

Det var också detta kamphumör,
som än en gång avgjorde tävlingen
till vår förmån. Varje man i laget

gjorde mera än sin bara plikt, och
ej minst de i sista stund insatta”
reserverna skötte sig stiligt.

Kamraterna vunro sin åttonde
»G”teborg-runt>-seger (dun :jite

å rad) på följande vis.
Sjöholm, som anförtrotts den

viktiga startsträckan, gjorde en
överraskande god och Örgrytes
Smith en ännu mera överraskande
dålig löpning. Vid första växlingen
lämnade den gode Uddevalla-pojken
Hermanssonförstifrån sig stafetten,

varefter Sjöholm och Wegas repre-
sentant kommo fram ungefär sam-
tidigt. Örgryte, som efter alla kloka
beräkningar här skulle haft en av-
sevärd ledning genom Smith, var
omkring 40 meter efter.
På andra sträckan tog >»våran

Persson> ledningen, men på nästa

bit måste Arvid Magnusson ge sig
"för Wegas Hans Eriksson.

Wega hade sedan ledningen och
kunde till och med öka något på
avståndet mellan sig och Kamraterna
på de tre följande sträckorna, men

ute på Danska Vägen började Kam-
raterna suga in försprånget. Höjd-

hopparen Börjesson, som sprang
en 1000-metersbit, tog ledningen
och kunde lämna Oskar Svensson
ett försprång, som sedan oavbrutet
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ökades under den senare hälvten av

loppet. | |

Vår förnämsta konkurrent Örgryte
I. S., som kom så katas rofalt och
oväntat på efterkälken från början,
hade vi ingen gång känning med.
Rödbyxorna fingo i stället utkämpa
en förbittrad kamp med Wega-poj-
karna, och striden dem emellan blev

oviss in i det sista.

Kamraternas slutman var emeller-
tid hela 200 meter före i mål, vilken
"högst oväntade utgång förorsakade
en allt annat än stilla fröjd i de
blåvitas läger.

Tiden blev nytt rekord, 46,44,2,
Örgryte hade 47,13, Wega 47,13,4,
Elfsborg, Borås 47,36, Uddevalla
I. S. 47,40.

Efter »Göteborg runt» har det

emellertid varit tämligen |

sparsamt med framgångar.

D. v. s. på mindre tävlingar ha

våra bästa ibland lyckats ganska
bra, men ännu fattas oss folk som

kan konkurrera om t. ex. svenska
mästerskap.

Men sådana komma så småning-
om. Var säker på det! Vi ha
bland våra unga idrottsmän ett
flertal, som säkerligen komma att

arbeta sig fram rätt långt inom en
nära framtid.

I årets göteborgsserie i fri idrott

gingo vi efter en viss tvekan -med
— om till lycka för idrottssektionen
är tvlvel underkastat. 'Vi placerade
oss i denna tävling näst sist på
serietabellen, sedan vi onödigt för-
lorat ett par matcher, därigenom
att en del av våra bästa represen-
"tanter ej infunno sig till tävlingarna.

I distriktsmästerskapen

klarade vi oss i år något bättre än 

i fjol genom att vinna ett mäster
skap samt hemföra tre andra och

två tredjeplaceringar.

Folke Engman vann vårt enda

mästerskap, nämligen det på 10.000
m. på tiden 33,58,6 och blev tvåa
på 5.000 m. på 16,11,1. .

Sven Olsson blev tvåa på 1500
m, (4.15.8), Björk tvåa på 400 (53,4),

Hedin trea på 200 m. (24,4) och
trea i trestegshopp (12,58).

Det torde också vara av de
nämnda idrottsmännen, som vi ha
mest att vänta för framtiden, och
särskilt fästa vi förhoppningar vid
-Engman och Björk, som båda ha

ovanliga förntsättningar att nå långt
med skötsamhet och rationell träning,

På främmande tävlingsbanor
ha åtskilliga av våra representanter

varit ute och luftat på sig.
På försommaren var RagnarLilje-

ros ofta i farten på 3000 och 5000
m. och vann som oftast, utom när
Wide var med förstås. Han vari

Falkenberg, Halmstad och  Lid-
köping och sprang, och senare

fick en trupp örgrytare låna honom

till en resa, som Propagandakom-
mittén arrangerade för dem i Värm-
land. Sedan har emellertid den
gode Ragnar inte varit »något vi-
dare» på grund av tävlingsskador

och en olyckshändelse. — Men han
lär kommaigentill vårens terränger!

Kronberg har gjort ett par fram-
gångsrika löpningar i Halmstad

och i Skara hade vi en trupp,

som deltog i därvarande idrottsfö-

renings jubileumstävlingar.
En gång på vårsidan skickadevi

en kontingent juniorer upptill Stock-

holm för att göra en klubbmatch
mot Fredrikshovs I. F:s ungdomar.

Tyvärr var denna match från >Ho
vets> sida så dåligt organiserad,
att våra pojkar fingo så gott som
en walk over. 'Vi hade hellre sett,
att de blivit besegrade, om det
blott varit en riktig, skarp tävling.
På tal om juniorer, så glömde

vi visst alldeles att nämna såväl

deras som flera andras insats!

» Göteborg runt>. ee

Göteborgs-Kamraten
 
 

Den betydelsefulla dagen ingick
med olyckor. Vid uppropet på
morgonen utanför Idrottsgården
fingo vi sådana sorgebud som att
två stycken av förstalagets.löpare
voro förhindrade att slälla upp.
Av dessa var ingen mindre än
själve Erik: Löfgren den ene. —
Gissa om det blev oro i lägret!
Emellertid placerades löparna ut

på de olika sträckorna, och nu mera
än någonsin voro de medvetna om,

att det verkligen gällde att pressa
ut varje uns av kraft för att bärga
segern. i
Högt sade alla före loppet: >Det

går inte>, men inom sig bar varje

man en föresats att slåss till det
allra yttersta.

Det var också detta kamphumör,
som än en gång avgjorde tävlingen
till vår förmån. Varje man i laget

gjorde mera än sin bara plikt, och
ej minst de i sista stund insatta”
reserverna skötte sig stiligt.

Kamraterna vunro sin åttonde
»G”teborg-runt>-seger (dun :jite

å rad) på följande vis.
Sjöholm, som anförtrotts den

viktiga startsträckan, gjorde en
överraskande god och Örgrytes
Smith en ännu mera överraskande
dålig löpning. Vid första växlingen
lämnade den gode Uddevalla-pojken
Hermanssonförstifrån sig stafetten,

varefter Sjöholm och Wegas repre-
sentant kommo fram ungefär sam-
tidigt. Örgryte, som efter alla kloka
beräkningar här skulle haft en av-
sevärd ledning genom Smith, var
omkring 40 meter efter.
På andra sträckan tog >»våran

Persson> ledningen, men på nästa

bit måste Arvid Magnusson ge sig
"för Wegas Hans Eriksson.

Wega hade sedan ledningen och
kunde till och med öka något på
avståndet mellan sig och Kamraterna
på de tre följande sträckorna, men

ute på Danska Vägen började Kam-
raterna suga in försprånget. Höjd-

hopparen Börjesson, som sprang
en 1000-metersbit, tog ledningen
och kunde lämna Oskar Svensson
ett försprång, som sedan oavbrutet
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Vår förnämsta konkurrent Örgryte
I. S., som kom så katas rofalt och
oväntat på efterkälken från början,
hade vi ingen gång känning med.
Rödbyxorna fingo i stället utkämpa
en förbittrad kamp med Wega-poj-
karna, och striden dem emellan blev

oviss in i det sista.

Kamraternas slutman var emeller-
tid hela 200 meter före i mål, vilken
"högst oväntade utgång förorsakade
en allt annat än stilla fröjd i de
blåvitas läger.

Tiden blev nytt rekord, 46,44,2,
Örgryte hade 47,13, Wega 47,13,4,
Elfsborg, Borås 47,36, Uddevalla
I. S. 47,40.

Efter »Göteborg runt» har det

emellertid varit tämligen |

sparsamt med framgångar.

D. v. s. på mindre tävlingar ha

våra bästa ibland lyckats ganska
bra, men ännu fattas oss folk som

kan konkurrera om t. ex. svenska
mästerskap.

Men sådana komma så småning-
om. Var säker på det! Vi ha
bland våra unga idrottsmän ett
flertal, som säkerligen komma att

arbeta sig fram rätt långt inom en
nära framtid.

I årets göteborgsserie i fri idrott

gingo vi efter en viss tvekan -med
— om till lycka för idrottssektionen
är tvlvel underkastat. 'Vi placerade
oss i denna tävling näst sist på
serietabellen, sedan vi onödigt för-
lorat ett par matcher, därigenom
att en del av våra bästa represen-
"tanter ej infunno sig till tävlingarna.

I distriktsmästerskapen

klarade vi oss i år något bättre än 

i fjol genom att vinna ett mäster
skap samt hemföra tre andra och

två tredjeplaceringar.

Folke Engman vann vårt enda

mästerskap, nämligen det på 10.000
m. på tiden 33,58,6 och blev tvåa
på 5.000 m. på 16,11,1. .

Sven Olsson blev tvåa på 1500
m, (4.15.8), Björk tvåa på 400 (53,4),

Hedin trea på 200 m. (24,4) och
trea i trestegshopp (12,58).

Det torde också vara av de
nämnda idrottsmännen, som vi ha
mest att vänta för framtiden, och
särskilt fästa vi förhoppningar vid
-Engman och Björk, som båda ha

ovanliga förntsättningar att nå långt
med skötsamhet och rationell träning,

På främmande tävlingsbanor
ha åtskilliga av våra representanter

varit ute och luftat på sig.
På försommaren var RagnarLilje-

ros ofta i farten på 3000 och 5000
m. och vann som oftast, utom när
Wide var med förstås. Han vari

Falkenberg, Halmstad och  Lid-
köping och sprang, och senare

fick en trupp örgrytare låna honom

till en resa, som Propagandakom-
mittén arrangerade för dem i Värm-
land. Sedan har emellertid den
gode Ragnar inte varit »något vi-
dare» på grund av tävlingsskador

och en olyckshändelse. — Men han
lär kommaigentill vårens terränger!

Kronberg har gjort ett par fram-
gångsrika löpningar i Halmstad

och i Skara hade vi en trupp,

som deltog i därvarande idrottsfö-

renings jubileumstävlingar.
En gång på vårsidan skickadevi

en kontingent juniorer upptill Stock-

holm för att göra en klubbmatch
mot Fredrikshovs I. F:s ungdomar.

Tyvärr var denna match från >Ho
vets> sida så dåligt organiserad,
att våra pojkar fingo så gott som
en walk over. 'Vi hade hellre sett,
att de blivit besegrade, om det
blott varit en riktig, skarp tävling.
På tal om juniorer, så glömde

vi visst alldeles att nämna såväl
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med olyckor. Vid uppropet på
morgonen utanför Idrottsgården
fingo vi sådana sorgebud som att
två stycken av förstalagets.löpare
voro förhindrade att slälla upp.
Av dessa var ingen mindre än
själve Erik: Löfgren den ene. —
Gissa om det blev oro i lägret!
Emellertid placerades löparna ut

på de olika sträckorna, och nu mera
än någonsin voro de medvetna om,

att det verkligen gällde att pressa
ut varje uns av kraft för att bärga
segern. i
Högt sade alla före loppet: >Det

går inte>, men inom sig bar varje

man en föresats att slåss till det
allra yttersta.

Det var också detta kamphumör,
som än en gång avgjorde tävlingen
till vår förmån. Varje man i laget

gjorde mera än sin bara plikt, och
ej minst de i sista stund insatta”
reserverna skötte sig stiligt.

Kamraterna vunro sin åttonde
»G”teborg-runt>-seger (dun :jite

å rad) på följande vis.
Sjöholm, som anförtrotts den

viktiga startsträckan, gjorde en
överraskande god och Örgrytes
Smith en ännu mera överraskande
dålig löpning. Vid första växlingen
lämnade den gode Uddevalla-pojken
Hermanssonförstifrån sig stafetten,

varefter Sjöholm och Wegas repre-
sentant kommo fram ungefär sam-
tidigt. Örgryte, som efter alla kloka
beräkningar här skulle haft en av-
sevärd ledning genom Smith, var
omkring 40 meter efter.
På andra sträckan tog >»våran

Persson> ledningen, men på nästa

bit måste Arvid Magnusson ge sig
"för Wegas Hans Eriksson.

Wega hade sedan ledningen och
kunde till och med öka något på
avståndet mellan sig och Kamraterna
på de tre följande sträckorna, men

ute på Danska Vägen började Kam-
raterna suga in försprånget. Höjd-

hopparen Börjesson, som sprang
en 1000-metersbit, tog ledningen
och kunde lämna Oskar Svensson
ett försprång, som sedan oavbrutet
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Vår förnämsta konkurrent Örgryte
I. S., som kom så katas rofalt och
oväntat på efterkälken från början,
hade vi ingen gång känning med.
Rödbyxorna fingo i stället utkämpa
en förbittrad kamp med Wega-poj-
karna, och striden dem emellan blev

oviss in i det sista.

Kamraternas slutman var emeller-
tid hela 200 meter före i mål, vilken
"högst oväntade utgång förorsakade
en allt annat än stilla fröjd i de
blåvitas läger.

Tiden blev nytt rekord, 46,44,2,
Örgryte hade 47,13, Wega 47,13,4,
Elfsborg, Borås 47,36, Uddevalla
I. S. 47,40.

Efter »Göteborg runt» har det

emellertid varit tämligen |

sparsamt med framgångar.

D. v. s. på mindre tävlingar ha

våra bästa ibland lyckats ganska
bra, men ännu fattas oss folk som

kan konkurrera om t. ex. svenska
mästerskap.

Men sådana komma så småning-
om. Var säker på det! Vi ha
bland våra unga idrottsmän ett
flertal, som säkerligen komma att

arbeta sig fram rätt långt inom en
nära framtid.

I årets göteborgsserie i fri idrott

gingo vi efter en viss tvekan -med
— om till lycka för idrottssektionen
är tvlvel underkastat. 'Vi placerade
oss i denna tävling näst sist på
serietabellen, sedan vi onödigt för-
lorat ett par matcher, därigenom
att en del av våra bästa represen-
"tanter ej infunno sig till tävlingarna.

I distriktsmästerskapen

klarade vi oss i år något bättre än 

i fjol genom att vinna ett mäster
skap samt hemföra tre andra och

två tredjeplaceringar.

Folke Engman vann vårt enda

mästerskap, nämligen det på 10.000
m. på tiden 33,58,6 och blev tvåa
på 5.000 m. på 16,11,1. .

Sven Olsson blev tvåa på 1500
m, (4.15.8), Björk tvåa på 400 (53,4),

Hedin trea på 200 m. (24,4) och
trea i trestegshopp (12,58).

Det torde också vara av de
nämnda idrottsmännen, som vi ha
mest att vänta för framtiden, och
särskilt fästa vi förhoppningar vid
-Engman och Björk, som båda ha

ovanliga förntsättningar att nå långt
med skötsamhet och rationell träning,

På främmande tävlingsbanor
ha åtskilliga av våra representanter

varit ute och luftat på sig.
På försommaren var RagnarLilje-

ros ofta i farten på 3000 och 5000
m. och vann som oftast, utom när
Wide var med förstås. Han vari

Falkenberg, Halmstad och  Lid-
köping och sprang, och senare

fick en trupp örgrytare låna honom

till en resa, som Propagandakom-
mittén arrangerade för dem i Värm-
land. Sedan har emellertid den
gode Ragnar inte varit »något vi-
dare» på grund av tävlingsskador

och en olyckshändelse. — Men han
lär kommaigentill vårens terränger!

Kronberg har gjort ett par fram-
gångsrika löpningar i Halmstad

och i Skara hade vi en trupp,

som deltog i därvarande idrottsfö-

renings jubileumstävlingar.
En gång på vårsidan skickadevi

en kontingent juniorer upptill Stock-

holm för att göra en klubbmatch
mot Fredrikshovs I. F:s ungdomar.

Tyvärr var denna match från >Ho
vets> sida så dåligt organiserad,
att våra pojkar fingo så gott som
en walk over. 'Vi hade hellre sett,
att de blivit besegrade, om det
blott varit en riktig, skarp tävling.
På tal om juniorer, så glömde

vi visst alldeles att nämna såväl

deras som flera andras insats!
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Den betydelsefulla dagen ingick
med olyckor. Vid uppropet på
morgonen utanför Idrottsgården
fingo vi sådana sorgebud som att
två stycken av förstalagets.löpare
voro förhindrade att slälla upp.
Av dessa var ingen mindre än
själve Erik: Löfgren den ene. —
Gissa om det blev oro i lägret!
Emellertid placerades löparna ut

på de olika sträckorna, och nu mera
än någonsin voro de medvetna om,

att det verkligen gällde att pressa
ut varje uns av kraft för att bärga
segern. i
Högt sade alla före loppet: >Det

går inte>, men inom sig bar varje

man en föresats att slåss till det
allra yttersta.

Det var också detta kamphumör,
som än en gång avgjorde tävlingen
till vår förmån. Varje man i laget

gjorde mera än sin bara plikt, och
ej minst de i sista stund insatta”
reserverna skötte sig stiligt.

Kamraterna vunro sin åttonde
»G”teborg-runt>-seger (dun :jite

å rad) på följande vis.
Sjöholm, som anförtrotts den

viktiga startsträckan, gjorde en
överraskande god och Örgrytes
Smith en ännu mera överraskande
dålig löpning. Vid första växlingen
lämnade den gode Uddevalla-pojken
Hermanssonförstifrån sig stafetten,

varefter Sjöholm och Wegas repre-
sentant kommo fram ungefär sam-
tidigt. Örgryte, som efter alla kloka
beräkningar här skulle haft en av-
sevärd ledning genom Smith, var
omkring 40 meter efter.
På andra sträckan tog >»våran

Persson> ledningen, men på nästa

bit måste Arvid Magnusson ge sig
"för Wegas Hans Eriksson.

Wega hade sedan ledningen och
kunde till och med öka något på
avståndet mellan sig och Kamraterna
på de tre följande sträckorna, men

ute på Danska Vägen började Kam-
raterna suga in försprånget. Höjd-

hopparen Börjesson, som sprang
en 1000-metersbit, tog ledningen
och kunde lämna Oskar Svensson
ett försprång, som sedan oavbrutet
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ökades under den senare hälvten av

loppet. | |

Vår förnämsta konkurrent Örgryte
I. S., som kom så katas rofalt och
oväntat på efterkälken från början,
hade vi ingen gång känning med.
Rödbyxorna fingo i stället utkämpa
en förbittrad kamp med Wega-poj-
karna, och striden dem emellan blev

oviss in i det sista.

Kamraternas slutman var emeller-
tid hela 200 meter före i mål, vilken
"högst oväntade utgång förorsakade
en allt annat än stilla fröjd i de
blåvitas läger.

Tiden blev nytt rekord, 46,44,2,
Örgryte hade 47,13, Wega 47,13,4,
Elfsborg, Borås 47,36, Uddevalla
I. S. 47,40.

Efter »Göteborg runt» har det

emellertid varit tämligen |

sparsamt med framgångar.

D. v. s. på mindre tävlingar ha

våra bästa ibland lyckats ganska
bra, men ännu fattas oss folk som

kan konkurrera om t. ex. svenska
mästerskap.

Men sådana komma så småning-
om. Var säker på det! Vi ha
bland våra unga idrottsmän ett
flertal, som säkerligen komma att

arbeta sig fram rätt långt inom en
nära framtid.

I årets göteborgsserie i fri idrott

gingo vi efter en viss tvekan -med
— om till lycka för idrottssektionen
är tvlvel underkastat. 'Vi placerade
oss i denna tävling näst sist på
serietabellen, sedan vi onödigt för-
lorat ett par matcher, därigenom
att en del av våra bästa represen-
"tanter ej infunno sig till tävlingarna.

I distriktsmästerskapen

klarade vi oss i år något bättre än 

i fjol genom att vinna ett mäster
skap samt hemföra tre andra och

två tredjeplaceringar.

Folke Engman vann vårt enda

mästerskap, nämligen det på 10.000
m. på tiden 33,58,6 och blev tvåa
på 5.000 m. på 16,11,1. .

Sven Olsson blev tvåa på 1500
m, (4.15.8), Björk tvåa på 400 (53,4),

Hedin trea på 200 m. (24,4) och
trea i trestegshopp (12,58).

Det torde också vara av de
nämnda idrottsmännen, som vi ha
mest att vänta för framtiden, och
särskilt fästa vi förhoppningar vid
-Engman och Björk, som båda ha

ovanliga förntsättningar att nå långt
med skötsamhet och rationell träning,

På främmande tävlingsbanor
ha åtskilliga av våra representanter

varit ute och luftat på sig.
På försommaren var RagnarLilje-

ros ofta i farten på 3000 och 5000
m. och vann som oftast, utom när
Wide var med förstås. Han vari

Falkenberg, Halmstad och  Lid-
köping och sprang, och senare

fick en trupp örgrytare låna honom

till en resa, som Propagandakom-
mittén arrangerade för dem i Värm-
land. Sedan har emellertid den
gode Ragnar inte varit »något vi-
dare» på grund av tävlingsskador

och en olyckshändelse. — Men han
lär kommaigentill vårens terränger!

Kronberg har gjort ett par fram-
gångsrika löpningar i Halmstad

och i Skara hade vi en trupp,

som deltog i därvarande idrottsfö-

renings jubileumstävlingar.
En gång på vårsidan skickadevi

en kontingent juniorer upptill Stock-

holm för att göra en klubbmatch
mot Fredrikshovs I. F:s ungdomar.

Tyvärr var denna match från >Ho
vets> sida så dåligt organiserad,
att våra pojkar fingo så gott som
en walk over. 'Vi hade hellre sett,
att de blivit besegrade, om det
blott varit en riktig, skarp tävling.
På tal om juniorer, så glömde

vi visst alldeles att nämna såväl

deras som flera andras insats!

» Göteborg runt>. ee

Göteborgs-Kamraten
 
 

Den betydelsefulla dagen ingick
med olyckor. Vid uppropet på
morgonen utanför Idrottsgården
fingo vi sådana sorgebud som att
två stycken av förstalagets.löpare
voro förhindrade att slälla upp.
Av dessa var ingen mindre än
själve Erik: Löfgren den ene. —
Gissa om det blev oro i lägret!
Emellertid placerades löparna ut

på de olika sträckorna, och nu mera
än någonsin voro de medvetna om,

att det verkligen gällde att pressa
ut varje uns av kraft för att bärga
segern. i
Högt sade alla före loppet: >Det

går inte>, men inom sig bar varje

man en föresats att slåss till det
allra yttersta.

Det var också detta kamphumör,
som än en gång avgjorde tävlingen
till vår förmån. Varje man i laget

gjorde mera än sin bara plikt, och
ej minst de i sista stund insatta”
reserverna skötte sig stiligt.

Kamraterna vunro sin åttonde
»G”teborg-runt>-seger (dun :jite

å rad) på följande vis.
Sjöholm, som anförtrotts den

viktiga startsträckan, gjorde en
överraskande god och Örgrytes
Smith en ännu mera överraskande
dålig löpning. Vid första växlingen
lämnade den gode Uddevalla-pojken
Hermanssonförstifrån sig stafetten,

varefter Sjöholm och Wegas repre-
sentant kommo fram ungefär sam-
tidigt. Örgryte, som efter alla kloka
beräkningar här skulle haft en av-
sevärd ledning genom Smith, var
omkring 40 meter efter.
På andra sträckan tog >»våran

Persson> ledningen, men på nästa

bit måste Arvid Magnusson ge sig
"för Wegas Hans Eriksson.

Wega hade sedan ledningen och
kunde till och med öka något på
avståndet mellan sig och Kamraterna
på de tre följande sträckorna, men

ute på Danska Vägen började Kam-
raterna suga in försprånget. Höjd-

hopparen Börjesson, som sprang
en 1000-metersbit, tog ledningen
och kunde lämna Oskar Svensson
ett försprång, som sedan oavbrutet
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ökades under den senare hälvten av

loppet. | |

Vår förnämsta konkurrent Örgryte
I. S., som kom så katas rofalt och
oväntat på efterkälken från början,
hade vi ingen gång känning med.
Rödbyxorna fingo i stället utkämpa
en förbittrad kamp med Wega-poj-
karna, och striden dem emellan blev

oviss in i det sista.

Kamraternas slutman var emeller-
tid hela 200 meter före i mål, vilken
"högst oväntade utgång förorsakade
en allt annat än stilla fröjd i de
blåvitas läger.

Tiden blev nytt rekord, 46,44,2,
Örgryte hade 47,13, Wega 47,13,4,
Elfsborg, Borås 47,36, Uddevalla
I. S. 47,40.

Efter »Göteborg runt» har det

emellertid varit tämligen |

sparsamt med framgångar.

D. v. s. på mindre tävlingar ha

våra bästa ibland lyckats ganska
bra, men ännu fattas oss folk som

kan konkurrera om t. ex. svenska
mästerskap.

Men sådana komma så småning-
om. Var säker på det! Vi ha
bland våra unga idrottsmän ett
flertal, som säkerligen komma att

arbeta sig fram rätt långt inom en
nära framtid.

I årets göteborgsserie i fri idrott

gingo vi efter en viss tvekan -med
— om till lycka för idrottssektionen
är tvlvel underkastat. 'Vi placerade
oss i denna tävling näst sist på
serietabellen, sedan vi onödigt för-
lorat ett par matcher, därigenom
att en del av våra bästa represen-
"tanter ej infunno sig till tävlingarna.

I distriktsmästerskapen

klarade vi oss i år något bättre än 

i fjol genom att vinna ett mäster
skap samt hemföra tre andra och

två tredjeplaceringar.

Folke Engman vann vårt enda

mästerskap, nämligen det på 10.000
m. på tiden 33,58,6 och blev tvåa
på 5.000 m. på 16,11,1. .

Sven Olsson blev tvåa på 1500
m, (4.15.8), Björk tvåa på 400 (53,4),

Hedin trea på 200 m. (24,4) och
trea i trestegshopp (12,58).

Det torde också vara av de
nämnda idrottsmännen, som vi ha
mest att vänta för framtiden, och
särskilt fästa vi förhoppningar vid
-Engman och Björk, som båda ha

ovanliga förntsättningar att nå långt
med skötsamhet och rationell träning,

På främmande tävlingsbanor
ha åtskilliga av våra representanter

varit ute och luftat på sig.
På försommaren var RagnarLilje-

ros ofta i farten på 3000 och 5000
m. och vann som oftast, utom när
Wide var med förstås. Han vari

Falkenberg, Halmstad och  Lid-
köping och sprang, och senare

fick en trupp örgrytare låna honom

till en resa, som Propagandakom-
mittén arrangerade för dem i Värm-
land. Sedan har emellertid den
gode Ragnar inte varit »något vi-
dare» på grund av tävlingsskador

och en olyckshändelse. — Men han
lär kommaigentill vårens terränger!

Kronberg har gjort ett par fram-
gångsrika löpningar i Halmstad

och i Skara hade vi en trupp,

som deltog i därvarande idrottsfö-

renings jubileumstävlingar.
En gång på vårsidan skickadevi

en kontingent juniorer upptill Stock-

holm för att göra en klubbmatch
mot Fredrikshovs I. F:s ungdomar.

Tyvärr var denna match från >Ho
vets> sida så dåligt organiserad,
att våra pojkar fingo så gott som
en walk over. 'Vi hade hellre sett,
att de blivit besegrade, om det
blott varit en riktig, skarp tävling.
På tal om juniorer, så glömde

vi visst alldeles att nämna såväl

deras som flera andras insats!

» Göteborg runt>. ee

Göteborgs-Kamraten
 
 

Den betydelsefulla dagen ingick
med olyckor. Vid uppropet på
morgonen utanför Idrottsgården
fingo vi sådana sorgebud som att
två stycken av förstalagets.löpare
voro förhindrade att slälla upp.
Av dessa var ingen mindre än
själve Erik: Löfgren den ene. —
Gissa om det blev oro i lägret!
Emellertid placerades löparna ut

på de olika sträckorna, och nu mera
än någonsin voro de medvetna om,

att det verkligen gällde att pressa
ut varje uns av kraft för att bärga
segern. i
Högt sade alla före loppet: >Det

går inte>, men inom sig bar varje

man en föresats att slåss till det
allra yttersta.

Det var också detta kamphumör,
som än en gång avgjorde tävlingen
till vår förmån. Varje man i laget

gjorde mera än sin bara plikt, och
ej minst de i sista stund insatta”
reserverna skötte sig stiligt.

Kamraterna vunro sin åttonde
»G”teborg-runt>-seger (dun :jite

å rad) på följande vis.
Sjöholm, som anförtrotts den

viktiga startsträckan, gjorde en
överraskande god och Örgrytes
Smith en ännu mera överraskande
dålig löpning. Vid första växlingen
lämnade den gode Uddevalla-pojken
Hermanssonförstifrån sig stafetten,

varefter Sjöholm och Wegas repre-
sentant kommo fram ungefär sam-
tidigt. Örgryte, som efter alla kloka
beräkningar här skulle haft en av-
sevärd ledning genom Smith, var
omkring 40 meter efter.
På andra sträckan tog >»våran

Persson> ledningen, men på nästa

bit måste Arvid Magnusson ge sig
"för Wegas Hans Eriksson.

Wega hade sedan ledningen och
kunde till och med öka något på
avståndet mellan sig och Kamraterna
på de tre följande sträckorna, men

ute på Danska Vägen började Kam-
raterna suga in försprånget. Höjd-

hopparen Börjesson, som sprang
en 1000-metersbit, tog ledningen
och kunde lämna Oskar Svensson
ett försprång, som sedan oavbrutet
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ökades under den senare hälvten av

loppet. | |

Vår förnämsta konkurrent Örgryte
I. S., som kom så katas rofalt och
oväntat på efterkälken från början,
hade vi ingen gång känning med.
Rödbyxorna fingo i stället utkämpa
en förbittrad kamp med Wega-poj-
karna, och striden dem emellan blev

oviss in i det sista.

Kamraternas slutman var emeller-
tid hela 200 meter före i mål, vilken
"högst oväntade utgång förorsakade
en allt annat än stilla fröjd i de
blåvitas läger.

Tiden blev nytt rekord, 46,44,2,
Örgryte hade 47,13, Wega 47,13,4,
Elfsborg, Borås 47,36, Uddevalla
I. S. 47,40.

Efter »Göteborg runt» har det

emellertid varit tämligen |

sparsamt med framgångar.

D. v. s. på mindre tävlingar ha

våra bästa ibland lyckats ganska
bra, men ännu fattas oss folk som

kan konkurrera om t. ex. svenska
mästerskap.

Men sådana komma så småning-
om. Var säker på det! Vi ha
bland våra unga idrottsmän ett
flertal, som säkerligen komma att

arbeta sig fram rätt långt inom en
nära framtid.

I årets göteborgsserie i fri idrott

gingo vi efter en viss tvekan -med
— om till lycka för idrottssektionen
är tvlvel underkastat. 'Vi placerade
oss i denna tävling näst sist på
serietabellen, sedan vi onödigt för-
lorat ett par matcher, därigenom
att en del av våra bästa represen-
"tanter ej infunno sig till tävlingarna.

I distriktsmästerskapen

klarade vi oss i år något bättre än 

i fjol genom att vinna ett mäster
skap samt hemföra tre andra och

två tredjeplaceringar.

Folke Engman vann vårt enda

mästerskap, nämligen det på 10.000
m. på tiden 33,58,6 och blev tvåa
på 5.000 m. på 16,11,1. .

Sven Olsson blev tvåa på 1500
m, (4.15.8), Björk tvåa på 400 (53,4),

Hedin trea på 200 m. (24,4) och
trea i trestegshopp (12,58).

Det torde också vara av de
nämnda idrottsmännen, som vi ha
mest att vänta för framtiden, och
särskilt fästa vi förhoppningar vid
-Engman och Björk, som båda ha

ovanliga förntsättningar att nå långt
med skötsamhet och rationell träning,

På främmande tävlingsbanor
ha åtskilliga av våra representanter

varit ute och luftat på sig.
På försommaren var RagnarLilje-

ros ofta i farten på 3000 och 5000
m. och vann som oftast, utom när
Wide var med förstås. Han vari

Falkenberg, Halmstad och  Lid-
köping och sprang, och senare

fick en trupp örgrytare låna honom

till en resa, som Propagandakom-
mittén arrangerade för dem i Värm-
land. Sedan har emellertid den
gode Ragnar inte varit »något vi-
dare» på grund av tävlingsskador

och en olyckshändelse. — Men han
lär kommaigentill vårens terränger!

Kronberg har gjort ett par fram-
gångsrika löpningar i Halmstad

och i Skara hade vi en trupp,

som deltog i därvarande idrottsfö-

renings jubileumstävlingar.
En gång på vårsidan skickadevi

en kontingent juniorer upptill Stock-

holm för att göra en klubbmatch
mot Fredrikshovs I. F:s ungdomar.

Tyvärr var denna match från >Ho
vets> sida så dåligt organiserad,
att våra pojkar fingo så gott som
en walk over. 'Vi hade hellre sett,
att de blivit besegrade, om det
blott varit en riktig, skarp tävling.
På tal om juniorer, så glömde

vi visst alldeles att nämna såväl

deras som flera andras insats!

» Göteborg runt>. ee

Göteborgs-Kamraten
 
 

Den betydelsefulla dagen ingick
med olyckor. Vid uppropet på
morgonen utanför Idrottsgården
fingo vi sådana sorgebud som att
två stycken av förstalagets.löpare
voro förhindrade att slälla upp.
Av dessa var ingen mindre än
själve Erik: Löfgren den ene. —
Gissa om det blev oro i lägret!
Emellertid placerades löparna ut

på de olika sträckorna, och nu mera
än någonsin voro de medvetna om,

att det verkligen gällde att pressa
ut varje uns av kraft för att bärga
segern. i
Högt sade alla före loppet: >Det

går inte>, men inom sig bar varje

man en föresats att slåss till det
allra yttersta.

Det var också detta kamphumör,
som än en gång avgjorde tävlingen
till vår förmån. Varje man i laget

gjorde mera än sin bara plikt, och
ej minst de i sista stund insatta”
reserverna skötte sig stiligt.

Kamraterna vunro sin åttonde
»G”teborg-runt>-seger (dun :jite

å rad) på följande vis.
Sjöholm, som anförtrotts den

viktiga startsträckan, gjorde en
överraskande god och Örgrytes
Smith en ännu mera överraskande
dålig löpning. Vid första växlingen
lämnade den gode Uddevalla-pojken
Hermanssonförstifrån sig stafetten,

varefter Sjöholm och Wegas repre-
sentant kommo fram ungefär sam-
tidigt. Örgryte, som efter alla kloka
beräkningar här skulle haft en av-
sevärd ledning genom Smith, var
omkring 40 meter efter.
På andra sträckan tog >»våran

Persson> ledningen, men på nästa

bit måste Arvid Magnusson ge sig
"för Wegas Hans Eriksson.

Wega hade sedan ledningen och
kunde till och med öka något på
avståndet mellan sig och Kamraterna
på de tre följande sträckorna, men

ute på Danska Vägen började Kam-
raterna suga in försprånget. Höjd-

hopparen Börjesson, som sprang
en 1000-metersbit, tog ledningen
och kunde lämna Oskar Svensson
ett försprång, som sedan oavbrutet
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ökades under den senare hälvten av

loppet. | |

Vår förnämsta konkurrent Örgryte
I. S., som kom så katas rofalt och
oväntat på efterkälken från början,
hade vi ingen gång känning med.
Rödbyxorna fingo i stället utkämpa
en förbittrad kamp med Wega-poj-
karna, och striden dem emellan blev

oviss in i det sista.

Kamraternas slutman var emeller-
tid hela 200 meter före i mål, vilken
"högst oväntade utgång förorsakade
en allt annat än stilla fröjd i de
blåvitas läger.

Tiden blev nytt rekord, 46,44,2,
Örgryte hade 47,13, Wega 47,13,4,
Elfsborg, Borås 47,36, Uddevalla
I. S. 47,40.

Efter »Göteborg runt» har det

emellertid varit tämligen |

sparsamt med framgångar.

D. v. s. på mindre tävlingar ha

våra bästa ibland lyckats ganska
bra, men ännu fattas oss folk som

kan konkurrera om t. ex. svenska
mästerskap.

Men sådana komma så småning-
om. Var säker på det! Vi ha
bland våra unga idrottsmän ett
flertal, som säkerligen komma att

arbeta sig fram rätt långt inom en
nära framtid.

I årets göteborgsserie i fri idrott

gingo vi efter en viss tvekan -med
— om till lycka för idrottssektionen
är tvlvel underkastat. 'Vi placerade
oss i denna tävling näst sist på
serietabellen, sedan vi onödigt för-
lorat ett par matcher, därigenom
att en del av våra bästa represen-
"tanter ej infunno sig till tävlingarna.

I distriktsmästerskapen

klarade vi oss i år något bättre än 

i fjol genom att vinna ett mäster
skap samt hemföra tre andra och

två tredjeplaceringar.

Folke Engman vann vårt enda

mästerskap, nämligen det på 10.000
m. på tiden 33,58,6 och blev tvåa
på 5.000 m. på 16,11,1. .

Sven Olsson blev tvåa på 1500
m, (4.15.8), Björk tvåa på 400 (53,4),

Hedin trea på 200 m. (24,4) och
trea i trestegshopp (12,58).

Det torde också vara av de
nämnda idrottsmännen, som vi ha
mest att vänta för framtiden, och
särskilt fästa vi förhoppningar vid
-Engman och Björk, som båda ha

ovanliga förntsättningar att nå långt
med skötsamhet och rationell träning,

På främmande tävlingsbanor
ha åtskilliga av våra representanter

varit ute och luftat på sig.
På försommaren var RagnarLilje-

ros ofta i farten på 3000 och 5000
m. och vann som oftast, utom när
Wide var med förstås. Han vari

Falkenberg, Halmstad och  Lid-
köping och sprang, och senare

fick en trupp örgrytare låna honom

till en resa, som Propagandakom-
mittén arrangerade för dem i Värm-
land. Sedan har emellertid den
gode Ragnar inte varit »något vi-
dare» på grund av tävlingsskador

och en olyckshändelse. — Men han
lär kommaigentill vårens terränger!

Kronberg har gjort ett par fram-
gångsrika löpningar i Halmstad

och i Skara hade vi en trupp,

som deltog i därvarande idrottsfö-

renings jubileumstävlingar.
En gång på vårsidan skickadevi

en kontingent juniorer upptill Stock-

holm för att göra en klubbmatch
mot Fredrikshovs I. F:s ungdomar.

Tyvärr var denna match från >Ho
vets> sida så dåligt organiserad,
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På tal om juniorer, så glömde

vi visst alldeles att nämna såväl
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Göteborgs-Kamraten
 

Triangelserien.
Vid sitt besök här förra året

överlämnade den holländska klubben

»Ajax>, såsom en gåva till Göte-

borgs-Alliansen, ett hederspris att

uppsättas till tävlan mellan de tre

alliansklubbarna. Denna dyrgrip
utgöres — symboliskt nog — av

en kvarn i silver.

Första matchen om detta pris

spelades den 29 mars, då vår elva
mötte Gais på Slottsskogsvallen.
Trots den tidiga säsongstarten blev

det en god kamp. Särskilt våra
hade en god dag och vunno också
med 6—3. Filip var i spel- och
skjutform och hade 4 av målen på
sitt samvete.

Gunnar Rydberg gjorde var sitt.
Spelare: A. Rydberg; V. Lund, E.
Andersson; Å. Hansson, A. Bengts-'
son, E. Östlund; S. Johansson, G.
Rydberg, F. Johansson, E. Hjelm
och H. Sandström. Den sistnämnde

 

Det är oss emellertid etl nöje att
kunna konstatera, att det var andra
»kamrater> än första lagets löpare,

som skötte sig bra.

De två juniorlagen placerade sig
på 6:te och 8:de platserna ocn
»gamlingarna> vunno old-boysklas-
sen, sedan dock Örgrytes lag upp-
givit tävlingen.

Slutligen var det förstås ingen
annan klubb, som kunde:ställa upp
ett sådant andralag som vi. Och

Sven Johansson och"

visade sig från en mycket fördel-
aktig sida.

Örgrytes och Gais sammanbrabb-
ning slutade med en 1— 0-seger för

de rödblå, Avgörandet kom alltså
att stå mellan Kamraterna och Ör-

gryte. .
Denna match, triangelseriens fi-

nal, gick av stapeln den 8 juli på
Ullevi. Det blev'en' hård, stundtals

ojuste kamp, varur de blåvita slut-

ligen gingo som segrare. Vid halv-
tid var ställningen dock 2—1 för.
Örgryte, men i andra halvleken
utjämnade våra genom Sven Jo-

hansson (det första målet gjorde
Filip). Och i matchens sista minut
sköt den tredje Johansson (Baldwin)
ett skarpt skott, som tvang Gust.
Johansson att kapitulera. 3—2.

Spelet, som var rätt jämnt, -blev

icke ”av någon högre klass. Båda
lagen gingo in för att vinna, och

matchen fick sålunda verklig cup-
karaktär. Vår uppställning var: A.

Rydberg; V. Lund, E. Andersson;
Å. Hansson, A. Bengtsson, E. Öst-
lund; S. Johånsson,' G. Rydberg,

F. Johansson, E. Hjelm och B!:Jo-
hansson. Som synes saknade vi
vår ordinarie v. h. b. Verner An-

dersson, vilken f. n. fullgör sin
exercis.

Genom denna seger hemfördes
ytterligare en vacker trofé till före-'
ningens redan förut rikhaltiga sam-
ling.

Denslutliga ställningen ii triangel-
serien framgår av nedanstående

Svenska Serien

1924—1925.
På andra plats efter vacker slutspurt.

Den första matchen i våromgången
spelades den 5 april, då vi mötte

Landskrona B. & I. S,
på Slottskogsvallen. De våra gjorde
en ganska god match och vunno
över'ägset med 6—0.
Av målen var Filip lycklig fader

till fem. Hjelm fullbordade halv-

dussinet. |
Spelare: A. Rydberg; Lund, Erik

Andersson; Åke Hansson, A. Bengts-
son, Verner Andersson; Sven Jo-
hansson, G. Rydberg, F. Johansson,
E. Hjelm och Sandström.

Nästa dust var mot

Eskilstuna-Kamraterna
på Ullevi den 11 april (påskafton,
en ganska olämplig speldag). Här
hade -man kalkylerat med 2 säkra
poäng för »Gobbens> lag, men
våra pojkar hade en olycklig dag
och tappade bort den ena poängen.

Resultatet blev 2—2. Målgörare:
Verner Andersson och Filip Je
hansson. ' Spelare: A. Rydberg, V

Lund, E. Anderssori; Å. Hansson,
A. Bengtsson, V. Andersson; S.
Johansson, G. Rydberg F. Johans-
son, E. Hjelm och Sandström.

Representationslaget var sedan
serieledigt 3 söndagari följd. Den
8 maj drabbade emellertid de gamla
konkurrenterna Kamraterna” och

Örgryte
samman. Det blev en alltigenom
god kamp. Där de blåvita hem-
förde segern — knappt, men rätt-
vist. 1—0. Målet gjordes av Filip
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Denslutliga ställningen ii triangel-
serien framgår av nedanstående

Svenska Serien

1924—1925.
På andra plats efter vacker slutspurt.

Den första matchen i våromgången
spelades den 5 april, då vi mötte

Landskrona B. & I. S,
på Slottskogsvallen. De våra gjorde
en ganska god match och vunno
över'ägset med 6—0.
Av målen var Filip lycklig fader

till fem. Hjelm fullbordade halv-

dussinet. |
Spelare: A. Rydberg; Lund, Erik

Andersson; Åke Hansson, A. Bengts-
son, Verner Andersson; Sven Jo-
hansson, G. Rydberg, F. Johansson,
E. Hjelm och Sandström.

Nästa dust var mot

Eskilstuna-Kamraterna
på Ullevi den 11 april (påskafton,
en ganska olämplig speldag). Här
hade -man kalkylerat med 2 säkra
poäng för »Gobbens> lag, men
våra pojkar hade en olycklig dag
och tappade bort den ena poängen.

Resultatet blev 2—2. Målgörare:
Verner Andersson och Filip Je
hansson. ' Spelare: A. Rydberg, V

Lund, E. Anderssori; Å. Hansson,
A. Bengtsson, V. Andersson; S.
Johansson, G. Rydberg F. Johans-
son, E. Hjelm och Sandström.

Representationslaget var sedan
serieledigt 3 söndagari följd. Den
8 maj drabbade emellertid de gamla
konkurrenterna Kamraterna” och

Örgryte
samman. Det blev en alltigenom
god kamp. Där de blåvita hem-
förde segern — knappt, men rätt-
vist. 1—0. Målet gjordes av Filip
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Göteborgs-Kamraten
 

Triangelserien.
Vid sitt besök här förra året

överlämnade den holländska klubben

»Ajax>, såsom en gåva till Göte-

borgs-Alliansen, ett hederspris att

uppsättas till tävlan mellan de tre

alliansklubbarna. Denna dyrgrip
utgöres — symboliskt nog — av

en kvarn i silver.

Första matchen om detta pris

spelades den 29 mars, då vår elva
mötte Gais på Slottsskogsvallen.
Trots den tidiga säsongstarten blev

det en god kamp. Särskilt våra
hade en god dag och vunno också
med 6—3. Filip var i spel- och
skjutform och hade 4 av målen på
sitt samvete.

Gunnar Rydberg gjorde var sitt.
Spelare: A. Rydberg; V. Lund, E.
Andersson; Å. Hansson, A. Bengts-'
son, E. Östlund; S. Johansson, G.
Rydberg, F. Johansson, E. Hjelm
och H. Sandström. Den sistnämnde

 

Det är oss emellertid etl nöje att
kunna konstatera, att det var andra
»kamrater> än första lagets löpare,

som skötte sig bra.

De två juniorlagen placerade sig
på 6:te och 8:de platserna ocn
»gamlingarna> vunno old-boysklas-
sen, sedan dock Örgrytes lag upp-
givit tävlingen.

Slutligen var det förstås ingen
annan klubb, som kunde:ställa upp
ett sådant andralag som vi. Och

Sven Johansson och"

visade sig från en mycket fördel-
aktig sida.

Örgrytes och Gais sammanbrabb-
ning slutade med en 1— 0-seger för

de rödblå, Avgörandet kom alltså
att stå mellan Kamraterna och Ör-

gryte. .
Denna match, triangelseriens fi-

nal, gick av stapeln den 8 juli på
Ullevi. Det blev'en' hård, stundtals
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tid var ställningen dock 2—1 för.
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utjämnade våra genom Sven Jo-

hansson (det första målet gjorde
Filip). Och i matchens sista minut
sköt den tredje Johansson (Baldwin)
ett skarpt skott, som tvang Gust.
Johansson att kapitulera. 3—2.

Spelet, som var rätt jämnt, -blev

icke ”av någon högre klass. Båda
lagen gingo in för att vinna, och

matchen fick sålunda verklig cup-
karaktär. Vår uppställning var: A.
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Johansson. Spelare: A. Rydberg,

Lund, E. Andersson; Å. Hansson,

A. Bengtsson, V. Andersson; A.
Karlsson, G. Rydberg, F. Johansson,
Hjelm och Baldwin Johansson. I
denna match prövades, som synes,
ett par nya yttrar. Av vilka Bald-
win Johansson (som spelade med
i A-laget ett tag 1922) hade en re-

lativt god dag.
Två dagar senare gästade

Sleipner
från Norrköping Götaälvstaden för
match mot vår elva. Trots den
hårda och påfrestande fredagsdrabb-
ningen presterade de blåvita ett på
alla händer utmärkt spel. Segern
blev så överlägsen som 9—1, vilket
på samma gång var nytt målrekord
för serien. Man kan dock knappast
säga, att målsiffrorna voro för
höga. Ett så givet övertag hade
de våra. Sleipner gjorde ett be-
tydligt 'svagare intryck än sist vi

sågo laget här.

Vår innertrio var i hög grad
målsugen och svarade för samtliga

målen. Dessa fördelades sålunda:
Filip Johansson 4, G. Rydberg 3
och Gunnar Johansson 2. Spelare:

A. Rydberg; Lund, E. Andersson;
Åke Hansson, A. Bengtsson, V.
Andersson; Sven Johansson, G.

Rydberg, Filip Johansson, Gunnar
Johansson och Baldwin Johansson.

Detta var inledningen till vår
vackra slutspurt. Fortsättningen
följde den 1 juni (Annandag Pingst)
mot

Hammarby,
vilka avfärdades med 8—0 på
Ullevi. Det blott tre veckor gamla
målrekordet förbättrades alltså åter.
Huvudstadens representanter gjorde
en ganska svag match. Varför
våra, utan att visa sitt absolut bästa
spel, kraftigt dominerade.

Målgörare: Filip Johansson 4,
G. Rydberg 2, Sven Johansson 1
och A. Bengtsson 1. Uppställning:
A. Rydberg; Lund, E. Andersson;

Å. Hansson, A. Bengtsson, V. An-
dersson; S. Johansson, G. Rydberg,

Göleborgs-Kamraten

F. Johansson, G. Johansson och

B. Johansson.

Bengtsson hade en synnerligen
god dag och var planens mest
uppmärksammade spelare.
En av seriens hårdaste duster

stod fredagen den 5 juni mellan

oss och

Gais.
Det blev en intressant, omväx-

lande och oviss match, som höll

åskådarna i spänning tills domarens
pipa ljöd för full tid. Gais tog
ledningen, men våra kvitterade ge-
nom Östlund. Degrönsvarta fingo
dock ännu en gång vågskålen att
väga övertill sin favör. Även nu
lyckades Östlund att utjämna 2—2.
Och före paus hade Filip ändrat
siffrorna till 3—2.

I andra halvleken ökade Sven
Johansson försprånget till 4—2,
med ett lyckosamt skott. Kort före
full tid reducerade Gais till 4—3,

som blev slutresultatet. Segern
var märklig såtillvida, att nederla-
get var Gais enda i denna serie.
En för övrigt utmärkt prestation

av de grönsvarta.

Resultatet får emellertid anses
rättvist. Våra hade ett litet övertag
i spelet matchen igenom. Halv-

backskedjan i vårt lag spelade bril-
jant och tack vare den var det,
som de två poängen bärgades.
Spelare: A. Rydberg; Lund, E. An-
dersson; Å. Hansson, A. Bengtsson,
V. Andersson; S. Johansson, G.
Rydberg, F. Johansson, Östlund
och B. Johansson.
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Söndagen den 7 juni spelades
den sista matchen i 1924—1925 års

serie. Motståndare voro

Helsingborgs I. F.

och spelplan Olympia, nere i »Sun-
dets pärla>. Det var icke utan en
viss oro vi motsågo denna kamp.
Icke nog med att våra spelare haft
en hård match på fredagskvällen
(mot Gais), därtill kom resan med
dess besvärligheter. Till råga på
allt måste vi ställa upp utan vår
bäste halvback, Bengtsson, som

blev justerad i Gais-matchen. Och
saknade dessutom Hjelm, vilken
allt sedan Örgryte-matchen varit
sjukskriven. Östlund och Sand-
ström remplacerade dessa båda.
Men de blåvita hade föresatt sig

att vinna. Och de gjorde det!
Ännu en gång visade våra pojkar,
att de, då det verkligen gäller,
kunna slå ett slag för föreningens
ära. H. I. F:s bakre försvar hade
föresatt sig att väl bevaka >Svarte
Filip», så skulle nog allt gå bra,

menade man. Följden blev natur-
ligtvis, att inrarna kommo rätt
mycket fria. Härav begagnade sig
»Lillen>, som hade nöjet fullborda
the hat tric». 3—2 i blåvit favör

slutade matchen. Spelare: A. Ryd-
berg; Lund, E. Andersson; Å. Hans-
son, E. Östlund, V. Andersson;
S. Johansson, G. Rydberg, F. Jo-
hansson, H. Sandström och B.

Johansson.
Vi ha ej kunnat neka oss och

Göteborgs-Kamratens läsare nöjet

att citera några uttalanden om

denna match avI. B:s helsingborgs-
redaktör. Det kan ju vara av ett

visst intresse. Han skriver bl. a:
»Seriens avslutning blev för vår

stads vidkommande den största
fotbollshändelsen i år, och mansatt

och värjde sig förgäves för en viss

stolthet, att det var två svenska

lag, som presterade ett sådant spel,
vilket ytterst sällan har skådats på
Olympia.

Göteborgarna verkade proffs

och detta sagt i den allra bästa
mening. De liknade de avlönade
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Vi ha ej kunnat neka oss och

Göteborgs-Kamratens läsare nöjet

att citera några uttalanden om

denna match avI. B:s helsingborgs-
redaktör. Det kan ju vara av ett

visst intresse. Han skriver bl. a:
»Seriens avslutning blev för vår

stads vidkommande den största
fotbollshändelsen i år, och mansatt

och värjde sig förgäves för en viss

stolthet, att det var två svenska

lag, som presterade ett sådant spel,
vilket ytterst sällan har skådats på
Olympia.

Göteborgarna verkade proffs

och detta sagt i den allra bästa
mening. De liknade de avlönade
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Johansson. Spelare: A. Rydberg,

Lund, E. Andersson; Å. Hansson,

A. Bengtsson, V. Andersson; A.
Karlsson, G. Rydberg, F. Johansson,
Hjelm och Baldwin Johansson. I
denna match prövades, som synes,
ett par nya yttrar. Av vilka Bald-
win Johansson (som spelade med
i A-laget ett tag 1922) hade en re-

lativt god dag.
Två dagar senare gästade

Sleipner
från Norrköping Götaälvstaden för
match mot vår elva. Trots den
hårda och påfrestande fredagsdrabb-
ningen presterade de blåvita ett på
alla händer utmärkt spel. Segern
blev så överlägsen som 9—1, vilket
på samma gång var nytt målrekord
för serien. Man kan dock knappast
säga, att målsiffrorna voro för
höga. Ett så givet övertag hade
de våra. Sleipner gjorde ett be-
tydligt 'svagare intryck än sist vi

sågo laget här.

Vår innertrio var i hög grad
målsugen och svarade för samtliga

målen. Dessa fördelades sålunda:
Filip Johansson 4, G. Rydberg 3
och Gunnar Johansson 2. Spelare:

A. Rydberg; Lund, E. Andersson;
Åke Hansson, A. Bengtsson, V.
Andersson; Sven Johansson, G.

Rydberg, Filip Johansson, Gunnar
Johansson och Baldwin Johansson.

Detta var inledningen till vår
vackra slutspurt. Fortsättningen
följde den 1 juni (Annandag Pingst)
mot

Hammarby,
vilka avfärdades med 8—0 på
Ullevi. Det blott tre veckor gamla
målrekordet förbättrades alltså åter.
Huvudstadens representanter gjorde
en ganska svag match. Varför
våra, utan att visa sitt absolut bästa
spel, kraftigt dominerade.

Målgörare: Filip Johansson 4,
G. Rydberg 2, Sven Johansson 1
och A. Bengtsson 1. Uppställning:
A. Rydberg; Lund, E. Andersson;

Å. Hansson, A. Bengtsson, V. An-
dersson; S. Johansson, G. Rydberg,

Göleborgs-Kamraten

F. Johansson, G. Johansson och

B. Johansson.

Bengtsson hade en synnerligen
god dag och var planens mest
uppmärksammade spelare.
En av seriens hårdaste duster

stod fredagen den 5 juni mellan

oss och

Gais.
Det blev en intressant, omväx-

lande och oviss match, som höll

åskådarna i spänning tills domarens
pipa ljöd för full tid. Gais tog
ledningen, men våra kvitterade ge-
nom Östlund. Degrönsvarta fingo
dock ännu en gång vågskålen att
väga övertill sin favör. Även nu
lyckades Östlund att utjämna 2—2.
Och före paus hade Filip ändrat
siffrorna till 3—2.

I andra halvleken ökade Sven
Johansson försprånget till 4—2,
med ett lyckosamt skott. Kort före
full tid reducerade Gais till 4—3,

som blev slutresultatet. Segern
var märklig såtillvida, att nederla-
get var Gais enda i denna serie.
En för övrigt utmärkt prestation

av de grönsvarta.

Resultatet får emellertid anses
rättvist. Våra hade ett litet övertag
i spelet matchen igenom. Halv-

backskedjan i vårt lag spelade bril-
jant och tack vare den var det,
som de två poängen bärgades.
Spelare: A. Rydberg; Lund, E. An-
dersson; Å. Hansson, A. Bengtsson,
V. Andersson; S. Johansson, G.
Rydberg, F. Johansson, Östlund
och B. Johansson.
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dets pärla>. Det var icke utan en
viss oro vi motsågo denna kamp.
Icke nog med att våra spelare haft
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(mot Gais), därtill kom resan med
dess besvärligheter. Till råga på
allt måste vi ställa upp utan vår
bäste halvback, Bengtsson, som

blev justerad i Gais-matchen. Och
saknade dessutom Hjelm, vilken
allt sedan Örgryte-matchen varit
sjukskriven. Östlund och Sand-
ström remplacerade dessa båda.
Men de blåvita hade föresatt sig

att vinna. Och de gjorde det!
Ännu en gång visade våra pojkar,
att de, då det verkligen gäller,
kunna slå ett slag för föreningens
ära. H. I. F:s bakre försvar hade
föresatt sig att väl bevaka >Svarte
Filip», så skulle nog allt gå bra,

menade man. Följden blev natur-
ligtvis, att inrarna kommo rätt
mycket fria. Härav begagnade sig
»Lillen>, som hade nöjet fullborda
the hat tric». 3—2 i blåvit favör
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the hat tric». 3—2 i blåvit favör
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Vi ha ej kunnat neka oss och
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visst intresse. Han skriver bl. a:
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stads vidkommande den största
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Olympia.

Göteborgarna verkade proffs

och detta sagt i den allra bästa
mening. De liknade de avlönade



Göteborgs-Kamraten
 

fotbollsmännen framför allt i sin
förmåga att behärska kropp och
boll, vilka båda saker höllos i nog-
grann kontroll icke blott var för
sig utan på samma gång. De voro
fenomenala i konsten att med ringa
utrymme reda ut en situation, de
snurrade på en svensk tolvskilling
— den danska pengen är större —
och de voro kalla. En back kunde
passa bollen tre metertill halvbacken,
då han var omvärvd av röda, Filip
hoppade jämnfota och vrickade sig
fram etc., etc.

I det gästande laget var utan
tvivel

Åke Hansson bäste man

lika farlig i anfall och försvar och
trots den starka värmen outslitlig.
Ån en gång: sällan har ett bättre

lag besökt Olympia, och dom gö-
teborgarna, dom kan i alla fall.
Det synes icke något slut på Göte-
borgs fotbollshegemoni»>.

Såsom framgår av nedanstående
tabell, vilken utvisar den slutliga
poängställningen i serien, placerade
sig vårt lag på andra plats. Endast
2 poäng efter seriemästarna, Gais.
Vår slutspurt var värdig Göteborgs-

Kamraternas traditioner i denna
tävling. Nästa gång kanskevi våga

hoppas på seger. Våra representa-
tionsspelare förtjäna i varje fall ett

från hela föreningen gående tack
för vad de uträttat. En ringa gärd
för all deras möda, energi och upp-
offrande intresse.

sp. v. ov. f. mål Pp.

Gais 2217 4 1 63—16 38
Göteborgs-Kamr. 22 16 4 2 87-30 36
Örgryte 2215 5 267-17 35
Hälsingborg 2212 4 6 50—29 28
A. I. K. 22 12 010 57—38 24
Landskrona 22 7 6 9 30—52 20
Sleipner 22 7 4 11 37—49 18
Norrköp:s-Kamr. 22 8 1 13 27—49 17
E:tuna-Kamr. 22 6 4 12 41—58 16
Malmö-Kamr. 22 5 512 39-55 15
Västerås 22 2 515 21—66 9
Hammarby 22 2 416 23—83 8
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Det engelska fotbollsbesöket.
Göteborgs-Alliansen hade även i

år lyckats förvärva ett par engelska
professionella lag till Sverige. Och
denna gång verkligt förstklassiga
lag — i motsats till fjolårets andra
klass-gäster (Hull City), vilka ju
dock i och för sig voro goda nog.
Men skillnaden var i alla fall avse-
värd. Det framgick klart vid jäm-
förelse med de klubbar, som nu

gjorde oss den äran.

Den första representanten för
det stolta Albion var

Blackburn Rowers.
En mycket välkänd klubb, som

spelar i engelska ligans första divi-
sion. Att mottaga den första stöten
här i Göteborg utsågs Kamraterna.

Matchen, som ägde rum den 21
maj, blev synnerligen intressant.
Blackburn voro givetvis överlägsna,
men Kamraterna gåvo sig ej utan
strid. Våra hade vid detta tillfälle
förstärkt laget med Wenzel (Gais)

och Lundqvist (Öis) på ytterplatserna.
Då emellertid såväl Lund som Hjelm
genom sjukdom resp. ådragna ska-
dor voro urståndsatta att spela med,
måste vi även på deras platser söka
ersättare. Dessa blevo Krook (h.
b.) och Holmberg (v. i.), båda från
Örgryte. Såsom de två sistnämnda
spelade (hade givet en dålig dag),
var detta utbyte en försvagning.

Resultatet, 2—för engelsmännen,

får ju dock anses hedersamt. Med
Hjelm i kedjan äro vi övertygade
om, att forwards lyckats göra ett
mål. Det var två svenska spelare,
som i synnerhet tilldrogo sig upp-

märksamhet i denna match: Erik

och Verner Andersson. «Dessa
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spelade så snabbt, kvickt och in-
telligent, att själva engelsmännen
blevo smått konfysa. Deras fräckt
lugna och kallblodiga spel gjorde
sig här förträffligt.

Vårt lags uppställning var: AA.
Rydberg; D. Krook, E. Andersson;
Å. Hansson, A. Bengtsson, V. An-
dersson; R. Wenzel, G. Rydberg,
F. Johansson, C. E. Holmberg o.
E. Lundqvist.

Proffslaget visade oss åter det
idealiska spel, som är engelska
fotbollsspelare eget. De vackra
kombinationerna, de omväxlande

långa och korta passningarna, den
utsökta bollbehandlingen och tek-
niken.  Alit kände vi igen och fingo
på nytt uppleva. Vad som däremot
förvånade en smula, var en viss
ovillighet att skjuta, som annars
inte plägar utmärka engelska proffs.

Sin andra och sista match här
spelade britterna den 24 maj mot
ett kombinerat Göteborgslag. Denna
liksom föregående match ägde rum
på Slottsskogsvallen. Publiktillström-
ningen slog alla rekord: 14.039 (!)
personer räknades genom >Vallens>»

turnstiles. Gissa om Alliansens
kassör såg tillfredställd ut!

Det blev också en match, som

ej svek förväntningarna. Spelet
var visserligen icke av den höga
klass man väntat. Därtill var det
alltför hårt. Men ifråga om spän-
ning och intresse lämnade det inte
mycket övrigt att önska.

Resultatet 3—1 för Göteborg
måste betraktas som en sensation
av första ordningen. 1 förhållande
till spelets fördelning var emellertid
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spelade så snabbt, kvickt och in-
telligent, att själva engelsmännen
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spelade så snabbt, kvickt och in-
telligent, att själva engelsmännen
blevo smått konfysa. Deras fräckt
lugna och kallblodiga spel gjorde
sig här förträffligt.

Vårt lags uppställning var: AA.
Rydberg; D. Krook, E. Andersson;
Å. Hansson, A. Bengtsson, V. An-
dersson; R. Wenzel, G. Rydberg,
F. Johansson, C. E. Holmberg o.
E. Lundqvist.

Proffslaget visade oss åter det
idealiska spel, som är engelska
fotbollsspelare eget. De vackra
kombinationerna, de omväxlande

långa och korta passningarna, den
utsökta bollbehandlingen och tek-
niken.  Alit kände vi igen och fingo
på nytt uppleva. Vad som däremot
förvånade en smula, var en viss
ovillighet att skjuta, som annars
inte plägar utmärka engelska proffs.

Sin andra och sista match här
spelade britterna den 24 maj mot
ett kombinerat Göteborgslag. Denna
liksom föregående match ägde rum
på Slottsskogsvallen. Publiktillström-
ningen slog alla rekord: 14.039 (!)
personer räknades genom >Vallens>»

turnstiles. Gissa om Alliansens
kassör såg tillfredställd ut!

Det blev också en match, som

ej svek förväntningarna. Spelet
var visserligen icke av den höga
klass man väntat. Därtill var det
alltför hårt. Men ifråga om spän-
ning och intresse lämnade det inte
mycket övrigt att önska.

Resultatet 3—1 för Göteborg
måste betraktas som en sensation
av första ordningen. 1 förhållande
till spelets fördelning var emellertid
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a
t

Swalanders Kaffehandel |
Där får Ni det bästa kaffet,

Kungsgatan 17. Tel. 3658.

Korsgatan 13. Tel. 5167.
Bazar Alliance 132—133.

Nils Ericsonsgatan 24.

 

Göteborgs-Kamraten
 

fotbollsmännen framför allt i sin
förmåga att behärska kropp och
boll, vilka båda saker höllos i nog-
grann kontroll icke blott var för
sig utan på samma gång. De voro
fenomenala i konsten att med ringa
utrymme reda ut en situation, de
snurrade på en svensk tolvskilling
— den danska pengen är större —
och de voro kalla. En back kunde
passa bollen tre metertill halvbacken,
då han var omvärvd av röda, Filip
hoppade jämnfota och vrickade sig
fram etc., etc.

I det gästande laget var utan
tvivel

Åke Hansson bäste man

lika farlig i anfall och försvar och
trots den starka värmen outslitlig.
Ån en gång: sällan har ett bättre

lag besökt Olympia, och dom gö-
teborgarna, dom kan i alla fall.
Det synes icke något slut på Göte-
borgs fotbollshegemoni»>.

Såsom framgår av nedanstående
tabell, vilken utvisar den slutliga
poängställningen i serien, placerade
sig vårt lag på andra plats. Endast
2 poäng efter seriemästarna, Gais.
Vår slutspurt var värdig Göteborgs-

Kamraternas traditioner i denna
tävling. Nästa gång kanskevi våga

hoppas på seger. Våra representa-
tionsspelare förtjäna i varje fall ett

från hela föreningen gående tack
för vad de uträttat. En ringa gärd
för all deras möda, energi och upp-
offrande intresse.

sp. v. ov. f. mål Pp.

Gais 2217 4 1 63—16 38
Göteborgs-Kamr. 22 16 4 2 87-30 36
Örgryte 2215 5 267-17 35
Hälsingborg 2212 4 6 50—29 28
A. I. K. 22 12 010 57—38 24
Landskrona 22 7 6 9 30—52 20
Sleipner 22 7 4 11 37—49 18
Norrköp:s-Kamr. 22 8 1 13 27—49 17
E:tuna-Kamr. 22 6 4 12 41—58 16
Malmö-Kamr. 22 5 512 39-55 15
Västerås 22 2 515 21—66 9
Hammarby 22 2 416 23—83 8

Tel. 1588 KUNGSGATAN 41

 

 BILLIGA PRISER!

ÅS

KAMRATER! GYNNA ALLTID

.
| AB. A. TH. NYBERGS JÄRNHANDEL -

RIKHALTIGT SPORTLAGER!
VÄLSORTERAD JÄRNAFFÄR!

Det engelska fotbollsbesöket.
Göteborgs-Alliansen hade även i

år lyckats förvärva ett par engelska
professionella lag till Sverige. Och
denna gång verkligt förstklassiga
lag — i motsats till fjolårets andra
klass-gäster (Hull City), vilka ju
dock i och för sig voro goda nog.
Men skillnaden var i alla fall avse-
värd. Det framgick klart vid jäm-
förelse med de klubbar, som nu

gjorde oss den äran.

Den första representanten för
det stolta Albion var

Blackburn Rowers.
En mycket välkänd klubb, som

spelar i engelska ligans första divi-
sion. Att mottaga den första stöten
här i Göteborg utsågs Kamraterna.

Matchen, som ägde rum den 21
maj, blev synnerligen intressant.
Blackburn voro givetvis överlägsna,
men Kamraterna gåvo sig ej utan
strid. Våra hade vid detta tillfälle
förstärkt laget med Wenzel (Gais)

och Lundqvist (Öis) på ytterplatserna.
Då emellertid såväl Lund som Hjelm
genom sjukdom resp. ådragna ska-
dor voro urståndsatta att spela med,
måste vi även på deras platser söka
ersättare. Dessa blevo Krook (h.
b.) och Holmberg (v. i.), båda från
Örgryte. Såsom de två sistnämnda
spelade (hade givet en dålig dag),
var detta utbyte en försvagning.

Resultatet, 2—för engelsmännen,

får ju dock anses hedersamt. Med
Hjelm i kedjan äro vi övertygade
om, att forwards lyckats göra ett
mål. Det var två svenska spelare,
som i synnerhet tilldrogo sig upp-

märksamhet i denna match: Erik

och Verner Andersson. «Dessa

= ss=

od Gå till
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utgången av matchen ingalunda
rättvis. Oavgjort resultat hade nog
bättre svarat mot det verkliga spel-

förloppet. Men Göteborgslaget ut-
nyttjade bättre sina målchanser.
Namnen på de elva spelare, som

satte en mångtusenhövdad skara
i hänryckning, följer här nedan:
Zander; Lundgren, Hil'én; Helges-
son, Friberg, Klingsttröm; Wenzel,

Rydell, Alb. Olsson, F. Johansson
och Lundqvist.
Av målen var Filip lycklig fader

till två. Det tredje (matchens andra)
gjorde Alb. Olsson. Göteborgs-
kombinationens seger över Black-
burn Rowers gårtill hävderna, som

en av svensk fotbolls märkligaste
prestationer.
Andra och sista proffs-matchen

gick den 29 maj mot

Huddersfield

på Slottsskogsvallen. Denna match
hade emotsetts med synnerligt in-
tresse, då Huddersfield ju inneva-
rande år äro engelska ligamästare.

Man hade emellertid denna gång
icke någon tur med väderleken.
Regnet föll både före och under
matchen, därmed skrinläggandealla
tankar på höjning av publikrekordet.

På den våta och hala planen, som
passade engelsmännen förträffligt,
var hemmalaget borta. Samma kom-
bination ställde upp, som vann mot
Blackburn. Resultatet blev engelsk

seger med 4—1. Det svenska må-
let gjordes av Alb. Olsson.

Huddersfield visade oss de två

bästa ytterforwards, Jackson och
Smith, som hittills spelat i Göte-

borg. De voro verkligen fenomenala
— ett annars ofta missbrukat ut-
tryck.

&x

De lärdomar dessa goda expo-
nenter för Storbrittaniens fotboll

givit vår stads aktiva spelare och
publik, hoppas vi i sinom tid skall
bära frukt. Då är avsikten med

deras »>importerande» uppnådd!

 

 

Kamratmäster-

skapet.
Lördagen den 25 april avreste

Gunnarssons »charmörer», med un-

dertecknad som ledare, till Örebro
för att dagen därpå spela finalen
om Kamratmästerskapet. Vilket år
detta gällde, vet jag nästan inte, men
det sägs, att det var 1924 års final").

Som vanligt när B-laget reser,
var det ett städat, glatt humör på
pojkarne. Underhållning saknades
icke heller. Därför svarade »musik-

underbarnet> Erland. Dessutom
förekom uppträdande av diverse

cabaretartister.
Framkomnatill ort och ställe åts

en bit mat med mjölk över lag,
och sedan gick man direkt till kojs.
På söndagsförmiddagen besågs

det vackra och rena Örebro, som
nästan Överglänser vår egen stad

i renhet. Bl. a. togs slottet i be-
traktande och flera andra sevärdheter.

Till slut ställdes kosan till Idrotts-
platsen, allt under det att »grabbarne>
lovade varandra, att »här skall göras,

vad göras kan>.
Detta löfte infriades och varje

man gjorde sitt bästa. Matchen
(mot Örebro-kretsen) var hela tiden

i vår hand och saknade icke sina

»poänger». Gunnarsson hade så-
lunda en viss förkärlek till en bred-
vidliggande koloniträdgård. Dit

han med jämna mellanrum utlånade
bollen. |

Segerns bärgades med 3—1 och
B-laget säkerställde därmed ytter-
ligare en trofé till vår förenings
många tidigare. Målen gjordes av
John Andersson (2) och Otto Lars-

son (1).
Hemresan förflöt på samma trev-

liga sätt som uppresan, och de

medresande underhöllos på det
bästa.

Allt till deras stora belåtenhet.
Vilket bevisades av de handklapp-

”) Stämmer, mr Morris!

Red.

ningar och bravorop med vilka de

o'ika prestationerna belönades. Våra
pojkar ha all heder av ett sådant
uppförande.

Namnen på våra nya Kamrat-

mästare följer här nedan (fr. mål
till v. y.): :

G. Wenzel; G. Gunnarsson, B.
Svantesson; H. Stålfors, H. Johans-
son, I. Andersson; O. Larsson, ÅA.

Karlsson, J. Andersson, J. Lindberg
och E. Olsson.

Tom Morris.

Fotbollskrönika.
Representationslagets första fram-
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många tidigare. Målen gjordes av
John Andersson (2) och Otto Lars-

son (1).
Hemresan förflöt på samma trev-

liga sätt som uppresan, och de

medresande underhöllos på det
bästa.

Allt till deras stora belåtenhet.
Vilket bevisades av de handklapp-

”) Stämmer, mr Morris!

Red.

ningar och bravorop med vilka de

o'ika prestationerna belönades. Våra
pojkar ha all heder av ett sådant
uppförande.

Namnen på våra nya Kamrat-

mästare följer här nedan (fr. mål
till v. y.): :

G. Wenzel; G. Gunnarsson, B.
Svantesson; H. Stålfors, H. Johans-
son, I. Andersson; O. Larsson, ÅA.

Karlsson, J. Andersson, J. Lindberg
och E. Olsson.

Tom Morris.

Fotbollskrönika.
Representationslagets första fram-

trädande för säsongen (om man
undantager Spanien-matcherna) ägde
rum den 8 mars. Enlättare trä

ningsmatch spelades då mot Hising-

stads I. S. Med resultat: 5—0.
Filip gjorde 3 mål, Hjelm och G,
Rydberg vardera ett. Uppställning:
A. Rydberg; E. Östlund, Henning
Svensscn; Å. Hansson, ÅA. Bengtsson

V. Andersson; S. Johansson, G.
Rydberg, F. Johansson, E. Hjelm

och H. Sandström. I denna match
prövades för första gången » Mickel»

på vänsterhalv. »Debuten» måste

anses lyckad.

Nästa »offer» blev MajornasI, K.,
som vi mötte den 15 mars. Här

noterades målsiffrorna 7—1. &G.
Rydberg var pappa till 3 mål
Hjelm, Sandström, Filip och Åke
delade broderligt återstoden. Spe-
lare: A. Rydberg; V. Lund, E. An-
dersson; Å. Hansson, A. Bengtsson,
E. Östlund; V. Andersson, G. Ryd-
berg, F. Johansson, E. Hjelm och

Sandström.

Erik Andersson inträdde i och
med denna match som ordinarie
v. b. — hansrätta plats. Vilket

han givit klara bevis för under sin
tid i B-laget. Henning Svensson,

som nudragit sig tillbaka från det

aktiva fotbollsutövandet (fastän han
sköter sin träning som de andra
och är beredd rycka in vid behov),

utgången av matchen ingalunda
rättvis. Oavgjort resultat hade nog
bättre svarat mot det verkliga spel-

förloppet. Men Göteborgslaget ut-
nyttjade bättre sina målchanser.
Namnen på de elva spelare, som

satte en mångtusenhövdad skara
i hänryckning, följer här nedan:
Zander; Lundgren, Hil'én; Helges-
son, Friberg, Klingsttröm; Wenzel,

Rydell, Alb. Olsson, F. Johansson
och Lundqvist.
Av målen var Filip lycklig fader

till två. Det tredje (matchens andra)
gjorde Alb. Olsson. Göteborgs-
kombinationens seger över Black-
burn Rowers gårtill hävderna, som

en av svensk fotbolls märkligaste
prestationer.
Andra och sista proffs-matchen

gick den 29 maj mot

Huddersfield

på Slottsskogsvallen. Denna match
hade emotsetts med synnerligt in-
tresse, då Huddersfield ju inneva-
rande år äro engelska ligamästare.

Man hade emellertid denna gång
icke någon tur med väderleken.
Regnet föll både före och under
matchen, därmed skrinläggandealla
tankar på höjning av publikrekordet.

På den våta och hala planen, som
passade engelsmännen förträffligt,
var hemmalaget borta. Samma kom-
bination ställde upp, som vann mot
Blackburn. Resultatet blev engelsk

seger med 4—1. Det svenska må-
let gjordes av Alb. Olsson.

Huddersfield visade oss de två

bästa ytterforwards, Jackson och
Smith, som hittills spelat i Göte-

borg. De voro verkligen fenomenala
— ett annars ofta missbrukat ut-
tryck.

&x

De lärdomar dessa goda expo-
nenter för Storbrittaniens fotboll

givit vår stads aktiva spelare och
publik, hoppas vi i sinom tid skall
bära frukt. Då är avsikten med

deras »>importerande» uppnådd!
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i renhet. Bl. a. togs slottet i be-
traktande och flera andra sevärdheter.

Till slut ställdes kosan till Idrotts-
platsen, allt under det att »grabbarne>
lovade varandra, att »här skall göras,

vad göras kan>.
Detta löfte infriades och varje

man gjorde sitt bästa. Matchen
(mot Örebro-kretsen) var hela tiden

i vår hand och saknade icke sina

»poänger». Gunnarsson hade så-
lunda en viss förkärlek till en bred-
vidliggande koloniträdgård. Dit
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Segerns bärgades med 3—1 och
B-laget säkerställde därmed ytter-
ligare en trofé till vår förenings
många tidigare. Målen gjordes av
John Andersson (2) och Otto Lars-

son (1).
Hemresan förflöt på samma trev-

liga sätt som uppresan, och de

medresande underhöllos på det
bästa.

Allt till deras stora belåtenhet.
Vilket bevisades av de handklapp-

”) Stämmer, mr Morris!

Red.

ningar och bravorop med vilka de

o'ika prestationerna belönades. Våra
pojkar ha all heder av ett sådant
uppförande.

Namnen på våra nya Kamrat-

mästare följer här nedan (fr. mål
till v. y.): :

G. Wenzel; G. Gunnarsson, B.
Svantesson; H. Stålfors, H. Johans-
son, I. Andersson; O. Larsson, ÅA.

Karlsson, J. Andersson, J. Lindberg
och E. Olsson.

Tom Morris.

Fotbollskrönika.
Representationslagets första fram-

trädande för säsongen (om man
undantager Spanien-matcherna) ägde
rum den 8 mars. Enlättare trä

ningsmatch spelades då mot Hising-

stads I. S. Med resultat: 5—0.
Filip gjorde 3 mål, Hjelm och G,
Rydberg vardera ett. Uppställning:
A. Rydberg; E. Östlund, Henning
Svensscn; Å. Hansson, ÅA. Bengtsson

V. Andersson; S. Johansson, G.
Rydberg, F. Johansson, E. Hjelm

och H. Sandström. I denna match
prövades för första gången » Mickel»

på vänsterhalv. »Debuten» måste

anses lyckad.

Nästa »offer» blev MajornasI, K.,
som vi mötte den 15 mars. Här

noterades målsiffrorna 7—1. &G.
Rydberg var pappa till 3 mål
Hjelm, Sandström, Filip och Åke
delade broderligt återstoden. Spe-
lare: A. Rydberg; V. Lund, E. An-
dersson; Å. Hansson, A. Bengtsson,
E. Östlund; V. Andersson, G. Ryd-
berg, F. Johansson, E. Hjelm och

Sandström.

Erik Andersson inträdde i och
med denna match som ordinarie
v. b. — hansrätta plats. Vilket

han givit klara bevis för under sin
tid i B-laget. Henning Svensson,

som nudragit sig tillbaka från det

aktiva fotbollsutövandet (fastän han
sköter sin träning som de andra
och är beredd rycka in vid behov),

utgången av matchen ingalunda
rättvis. Oavgjort resultat hade nog
bättre svarat mot det verkliga spel-

förloppet. Men Göteborgslaget ut-
nyttjade bättre sina målchanser.
Namnen på de elva spelare, som

satte en mångtusenhövdad skara
i hänryckning, följer här nedan:
Zander; Lundgren, Hil'én; Helges-
son, Friberg, Klingsttröm; Wenzel,

Rydell, Alb. Olsson, F. Johansson
och Lundqvist.
Av målen var Filip lycklig fader

till två. Det tredje (matchens andra)
gjorde Alb. Olsson. Göteborgs-
kombinationens seger över Black-
burn Rowers gårtill hävderna, som

en av svensk fotbolls märkligaste
prestationer.
Andra och sista proffs-matchen

gick den 29 maj mot

Huddersfield

på Slottsskogsvallen. Denna match
hade emotsetts med synnerligt in-
tresse, då Huddersfield ju inneva-
rande år äro engelska ligamästare.

Man hade emellertid denna gång
icke någon tur med väderleken.
Regnet föll både före och under
matchen, därmed skrinläggandealla
tankar på höjning av publikrekordet.

På den våta och hala planen, som
passade engelsmännen förträffligt,
var hemmalaget borta. Samma kom-
bination ställde upp, som vann mot
Blackburn. Resultatet blev engelsk

seger med 4—1. Det svenska må-
let gjordes av Alb. Olsson.

Huddersfield visade oss de två

bästa ytterforwards, Jackson och
Smith, som hittills spelat i Göte-

borg. De voro verkligen fenomenala
— ett annars ofta missbrukat ut-
tryck.

&x

De lärdomar dessa goda expo-
nenter för Storbrittaniens fotboll

givit vår stads aktiva spelare och
publik, hoppas vi i sinom tid skall
bära frukt. Då är avsikten med

deras »>importerande» uppnådd!

 

 

Kamratmäster-

skapet.
Lördagen den 25 april avreste

Gunnarssons »charmörer», med un-

dertecknad som ledare, till Örebro
för att dagen därpå spela finalen
om Kamratmästerskapet. Vilket år
detta gällde, vet jag nästan inte, men
det sägs, att det var 1924 års final").

Som vanligt när B-laget reser,
var det ett städat, glatt humör på
pojkarne. Underhållning saknades
icke heller. Därför svarade »musik-

underbarnet> Erland. Dessutom
förekom uppträdande av diverse

cabaretartister.
Framkomnatill ort och ställe åts

en bit mat med mjölk över lag,
och sedan gick man direkt till kojs.
På söndagsförmiddagen besågs

det vackra och rena Örebro, som
nästan Överglänser vår egen stad

i renhet. Bl. a. togs slottet i be-
traktande och flera andra sevärdheter.

Till slut ställdes kosan till Idrotts-
platsen, allt under det att »grabbarne>
lovade varandra, att »här skall göras,

vad göras kan>.
Detta löfte infriades och varje

man gjorde sitt bästa. Matchen
(mot Örebro-kretsen) var hela tiden

i vår hand och saknade icke sina

»poänger». Gunnarsson hade så-
lunda en viss förkärlek till en bred-
vidliggande koloniträdgård. Dit

han med jämna mellanrum utlånade
bollen. |

Segerns bärgades med 3—1 och
B-laget säkerställde därmed ytter-
ligare en trofé till vår förenings
många tidigare. Målen gjordes av
John Andersson (2) och Otto Lars-

son (1).
Hemresan förflöt på samma trev-

liga sätt som uppresan, och de

medresande underhöllos på det
bästa.

Allt till deras stora belåtenhet.
Vilket bevisades av de handklapp-

”) Stämmer, mr Morris!

Red.

ningar och bravorop med vilka de

o'ika prestationerna belönades. Våra
pojkar ha all heder av ett sådant
uppförande.

Namnen på våra nya Kamrat-

mästare följer här nedan (fr. mål
till v. y.): :

G. Wenzel; G. Gunnarsson, B.
Svantesson; H. Stålfors, H. Johans-
son, I. Andersson; O. Larsson, ÅA.

Karlsson, J. Andersson, J. Lindberg
och E. Olsson.

Tom Morris.

Fotbollskrönika.
Representationslagets första fram-

trädande för säsongen (om man
undantager Spanien-matcherna) ägde
rum den 8 mars. Enlättare trä

ningsmatch spelades då mot Hising-

stads I. S. Med resultat: 5—0.
Filip gjorde 3 mål, Hjelm och G,
Rydberg vardera ett. Uppställning:
A. Rydberg; E. Östlund, Henning
Svensscn; Å. Hansson, ÅA. Bengtsson

V. Andersson; S. Johansson, G.
Rydberg, F. Johansson, E. Hjelm

och H. Sandström. I denna match
prövades för första gången » Mickel»

på vänsterhalv. »Debuten» måste

anses lyckad.

Nästa »offer» blev MajornasI, K.,
som vi mötte den 15 mars. Här

noterades målsiffrorna 7—1. &G.
Rydberg var pappa till 3 mål
Hjelm, Sandström, Filip och Åke
delade broderligt återstoden. Spe-
lare: A. Rydberg; V. Lund, E. An-
dersson; Å. Hansson, A. Bengtsson,
E. Östlund; V. Andersson, G. Ryd-
berg, F. Johansson, E. Hjelm och

Sandström.

Erik Andersson inträdde i och
med denna match som ordinarie
v. b. — hansrätta plats. Vilket

han givit klara bevis för under sin
tid i B-laget. Henning Svensson,

som nudragit sig tillbaka från det

aktiva fotbollsutövandet (fastän han
sköter sin träning som de andra
och är beredd rycka in vid behov),

utgången av matchen ingalunda
rättvis. Oavgjort resultat hade nog
bättre svarat mot det verkliga spel-

förloppet. Men Göteborgslaget ut-
nyttjade bättre sina målchanser.
Namnen på de elva spelare, som

satte en mångtusenhövdad skara
i hänryckning, följer här nedan:
Zander; Lundgren, Hil'én; Helges-
son, Friberg, Klingsttröm; Wenzel,

Rydell, Alb. Olsson, F. Johansson
och Lundqvist.
Av målen var Filip lycklig fader

till två. Det tredje (matchens andra)
gjorde Alb. Olsson. Göteborgs-
kombinationens seger över Black-
burn Rowers gårtill hävderna, som

en av svensk fotbolls märkligaste
prestationer.
Andra och sista proffs-matchen

gick den 29 maj mot

Huddersfield

på Slottsskogsvallen. Denna match
hade emotsetts med synnerligt in-
tresse, då Huddersfield ju inneva-
rande år äro engelska ligamästare.

Man hade emellertid denna gång
icke någon tur med väderleken.
Regnet föll både före och under
matchen, därmed skrinläggandealla
tankar på höjning av publikrekordet.

På den våta och hala planen, som
passade engelsmännen förträffligt,
var hemmalaget borta. Samma kom-
bination ställde upp, som vann mot
Blackburn. Resultatet blev engelsk

seger med 4—1. Det svenska må-
let gjordes av Alb. Olsson.

Huddersfield visade oss de två

bästa ytterforwards, Jackson och
Smith, som hittills spelat i Göte-

borg. De voro verkligen fenomenala
— ett annars ofta missbrukat ut-
tryck.

&x

De lärdomar dessa goda expo-
nenter för Storbrittaniens fotboll

givit vår stads aktiva spelare och
publik, hoppas vi i sinom tid skall
bära frukt. Då är avsikten med

deras »>importerande» uppnådd!

 

 

Kamratmäster-

skapet.
Lördagen den 25 april avreste

Gunnarssons »charmörer», med un-

dertecknad som ledare, till Örebro
för att dagen därpå spela finalen
om Kamratmästerskapet. Vilket år
detta gällde, vet jag nästan inte, men
det sägs, att det var 1924 års final").

Som vanligt när B-laget reser,
var det ett städat, glatt humör på
pojkarne. Underhållning saknades
icke heller. Därför svarade »musik-

underbarnet> Erland. Dessutom
förekom uppträdande av diverse

cabaretartister.
Framkomnatill ort och ställe åts

en bit mat med mjölk över lag,
och sedan gick man direkt till kojs.
På söndagsförmiddagen besågs

det vackra och rena Örebro, som
nästan Överglänser vår egen stad

i renhet. Bl. a. togs slottet i be-
traktande och flera andra sevärdheter.

Till slut ställdes kosan till Idrotts-
platsen, allt under det att »grabbarne>
lovade varandra, att »här skall göras,

vad göras kan>.
Detta löfte infriades och varje

man gjorde sitt bästa. Matchen
(mot Örebro-kretsen) var hela tiden

i vår hand och saknade icke sina

»poänger». Gunnarsson hade så-
lunda en viss förkärlek till en bred-
vidliggande koloniträdgård. Dit

han med jämna mellanrum utlånade
bollen. |

Segerns bärgades med 3—1 och
B-laget säkerställde därmed ytter-
ligare en trofé till vår förenings
många tidigare. Målen gjordes av
John Andersson (2) och Otto Lars-

son (1).
Hemresan förflöt på samma trev-

liga sätt som uppresan, och de

medresande underhöllos på det
bästa.

Allt till deras stora belåtenhet.
Vilket bevisades av de handklapp-

”) Stämmer, mr Morris!

Red.

ningar och bravorop med vilka de

o'ika prestationerna belönades. Våra
pojkar ha all heder av ett sådant
uppförande.

Namnen på våra nya Kamrat-

mästare följer här nedan (fr. mål
till v. y.): :

G. Wenzel; G. Gunnarsson, B.
Svantesson; H. Stålfors, H. Johans-
son, I. Andersson; O. Larsson, ÅA.

Karlsson, J. Andersson, J. Lindberg
och E. Olsson.

Tom Morris.

Fotbollskrönika.
Representationslagets första fram-

trädande för säsongen (om man
undantager Spanien-matcherna) ägde
rum den 8 mars. Enlättare trä

ningsmatch spelades då mot Hising-

stads I. S. Med resultat: 5—0.
Filip gjorde 3 mål, Hjelm och G,
Rydberg vardera ett. Uppställning:
A. Rydberg; E. Östlund, Henning
Svensscn; Å. Hansson, ÅA. Bengtsson

V. Andersson; S. Johansson, G.
Rydberg, F. Johansson, E. Hjelm

och H. Sandström. I denna match
prövades för första gången » Mickel»

på vänsterhalv. »Debuten» måste

anses lyckad.

Nästa »offer» blev MajornasI, K.,
som vi mötte den 15 mars. Här

noterades målsiffrorna 7—1. &G.
Rydberg var pappa till 3 mål
Hjelm, Sandström, Filip och Åke
delade broderligt återstoden. Spe-
lare: A. Rydberg; V. Lund, E. An-
dersson; Å. Hansson, A. Bengtsson,
E. Östlund; V. Andersson, G. Ryd-
berg, F. Johansson, E. Hjelm och

Sandström.

Erik Andersson inträdde i och
med denna match som ordinarie
v. b. — hansrätta plats. Vilket

han givit klara bevis för under sin
tid i B-laget. Henning Svensson,

som nudragit sig tillbaka från det

aktiva fotbollsutövandet (fastän han
sköter sin träning som de andra
och är beredd rycka in vid behov),

utgången av matchen ingalunda
rättvis. Oavgjort resultat hade nog
bättre svarat mot det verkliga spel-

förloppet. Men Göteborgslaget ut-
nyttjade bättre sina målchanser.
Namnen på de elva spelare, som

satte en mångtusenhövdad skara
i hänryckning, följer här nedan:
Zander; Lundgren, Hil'én; Helges-
son, Friberg, Klingsttröm; Wenzel,

Rydell, Alb. Olsson, F. Johansson
och Lundqvist.
Av målen var Filip lycklig fader

till två. Det tredje (matchens andra)
gjorde Alb. Olsson. Göteborgs-
kombinationens seger över Black-
burn Rowers gårtill hävderna, som

en av svensk fotbolls märkligaste
prestationer.
Andra och sista proffs-matchen

gick den 29 maj mot

Huddersfield

på Slottsskogsvallen. Denna match
hade emotsetts med synnerligt in-
tresse, då Huddersfield ju inneva-
rande år äro engelska ligamästare.

Man hade emellertid denna gång
icke någon tur med väderleken.
Regnet föll både före och under
matchen, därmed skrinläggandealla
tankar på höjning av publikrekordet.

På den våta och hala planen, som
passade engelsmännen förträffligt,
var hemmalaget borta. Samma kom-
bination ställde upp, som vann mot
Blackburn. Resultatet blev engelsk

seger med 4—1. Det svenska må-
let gjordes av Alb. Olsson.

Huddersfield visade oss de två

bästa ytterforwards, Jackson och
Smith, som hittills spelat i Göte-

borg. De voro verkligen fenomenala
— ett annars ofta missbrukat ut-
tryck.

&x

De lärdomar dessa goda expo-
nenter för Storbrittaniens fotboll

givit vår stads aktiva spelare och
publik, hoppas vi i sinom tid skall
bära frukt. Då är avsikten med

deras »>importerande» uppnådd!

 

 

Kamratmäster-

skapet.
Lördagen den 25 april avreste

Gunnarssons »charmörer», med un-

dertecknad som ledare, till Örebro
för att dagen därpå spela finalen
om Kamratmästerskapet. Vilket år
detta gällde, vet jag nästan inte, men
det sägs, att det var 1924 års final").

Som vanligt när B-laget reser,
var det ett städat, glatt humör på
pojkarne. Underhållning saknades
icke heller. Därför svarade »musik-

underbarnet> Erland. Dessutom
förekom uppträdande av diverse

cabaretartister.
Framkomnatill ort och ställe åts

en bit mat med mjölk över lag,
och sedan gick man direkt till kojs.
På söndagsförmiddagen besågs

det vackra och rena Örebro, som
nästan Överglänser vår egen stad

i renhet. Bl. a. togs slottet i be-
traktande och flera andra sevärdheter.

Till slut ställdes kosan till Idrotts-
platsen, allt under det att »grabbarne>
lovade varandra, att »här skall göras,

vad göras kan>.
Detta löfte infriades och varje

man gjorde sitt bästa. Matchen
(mot Örebro-kretsen) var hela tiden

i vår hand och saknade icke sina

»poänger». Gunnarsson hade så-
lunda en viss förkärlek till en bred-
vidliggande koloniträdgård. Dit

han med jämna mellanrum utlånade
bollen. |

Segerns bärgades med 3—1 och
B-laget säkerställde därmed ytter-
ligare en trofé till vår förenings
många tidigare. Målen gjordes av
John Andersson (2) och Otto Lars-

son (1).
Hemresan förflöt på samma trev-

liga sätt som uppresan, och de

medresande underhöllos på det
bästa.

Allt till deras stora belåtenhet.
Vilket bevisades av de handklapp-

”) Stämmer, mr Morris!

Red.
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Fotbollskrönika.
Representationslagets första fram-

trädande för säsongen (om man
undantager Spanien-matcherna) ägde
rum den 8 mars. Enlättare trä

ningsmatch spelades då mot Hising-

stads I. S. Med resultat: 5—0.
Filip gjorde 3 mål, Hjelm och G,
Rydberg vardera ett. Uppställning:
A. Rydberg; E. Östlund, Henning
Svensscn; Å. Hansson, ÅA. Bengtsson

V. Andersson; S. Johansson, G.
Rydberg, F. Johansson, E. Hjelm

och H. Sandström. I denna match
prövades för första gången » Mickel»

på vänsterhalv. »Debuten» måste

anses lyckad.

Nästa »offer» blev MajornasI, K.,
som vi mötte den 15 mars. Här

noterades målsiffrorna 7—1. &G.
Rydberg var pappa till 3 mål
Hjelm, Sandström, Filip och Åke
delade broderligt återstoden. Spe-
lare: A. Rydberg; V. Lund, E. An-
dersson; Å. Hansson, A. Bengtsson,
E. Östlund; V. Andersson, G. Ryd-
berg, F. Johansson, E. Hjelm och

Sandström.

Erik Andersson inträdde i och
med denna match som ordinarie
v. b. — hansrätta plats. Vilket

han givit klara bevis för under sin
tid i B-laget. Henning Svensson,

som nudragit sig tillbaka från det

aktiva fotbollsutövandet (fastän han
sköter sin träning som de andra
och är beredd rycka in vid behov),



kan känna sig trygg.

är väl besatt.
Hans plats

+

Mellan serieslagen har 1:a-laget

spelat en del vänskapsmatcher,

merendels mot klubbar i nabo-
städerna. Den 13 april (Annandag

Påsk) gästades emellertid Kungl.
Huvudstaden och Hammarby.
Det blev en ganska slätstruken

tillställning. Spelet var icke över
sig, åtminstone från vår sida. Den
ende i Kamratlaget, som kunde rosa
marknaden, var Sandström, vilken

hade en god dag. Vi vunno mat-
chen med 1—0. Sandström svarade
för målet. Spelare: A. Rydberg;
Lund, E. Andersson; E. Östlund,
Å. Hansson, V. Andersson; S. Jo-

hansson, G. Rydberg, F. Johansson,

Hjelm och Sandström.

Den 19 april hemsöktes Borås

och Elfsborg. De blåvita återvände
från »Knalledoniens huvudstad» med

en 3—0-seger. Målskyttar: Filip 2
och G. Rydberg 1. Spelare: A.
Rydberg; Lund, E. Andersson; E.

Östlund, Å. Hansson, V. Andersson;

S. Johansson, G. Rydberg, F. Jo-
hansson, E. Hjelm och Sandström.
Hallands fotbollshuvudstad intogs

den 26 april. Motståndare voro

Halmstad Bollklubb. En lugn

match, som slutade 2--0 för de
blåvita. Båda målen få uppföras på
Filips konto. Vilket ser ut att bliva

ganska vederhäftigt! Bengtsson sak-
nades alltjämt i laget på grund av
skada. Spelare: A. Rydberg; Lnnd,

E. Andersson; Östlund, Hansson,
V. Andersson; S. Johansson, G.

Rydberg, F. Johansson, E. Hjelm
och Sandström. Av matchen fram-

 

 

 

”MO

KAMRATER
I gör Edra inköp av ekiperingar för Edersjälva, frun o. barnen

hos A.-B E A. LARSSON
| Il:sta Långgatan 9, (Vid Nordhemsgatan)
I

|

|
OBS.! Kontant eller på förmänliga avbetalningsvillkor. l

Göteborgs-Kamraten

gick emellertid, att de våra ännu
ej kommit ur sin dåliga »påskform>.

Detta intryck stärktes ytterligare

vid matchen mot Redbergslids I. K.
den 29 april. Resultat blev endast
2—1 för våra. Sedan R. I. K. vid
halvtid haft ledningen med 1—0.
Det var fortfarande maskineriet i
forwardskedjan, som gnisslade.
Bengtsson hade nu återinträtt på
sin plats, vilket gav ökad stabilitet

åt halvbackslinjen. Filip Johansson
och G. Rydberg gjorde var sitt
mål. Uppställning: A. Rydberg;
Lund, E. Andersson; Hansson,
Bengtsson, Östlund; S. Johansson,
G. Rydberg, F. Johansson, Hjelm
och Sandström.

Den 3 maj gjordes en avstickare
till krigarstaden Skövde, vars Kam-
ratkrels inviterat vårt representa-
tionslag. Avsikten var väl att göra

litet propaganda för fotbollsspelet
där uppe. Och i det avseendet tro
vi — utan förhävelse — att våra
pojkar lyckades. De hade nämligen
— även i betraktande av motstån-
darnas spel — en god dag. Fast
gästvänligt kan man ju knappast
kalla det. Att vinna med 19—11

Färdledarens rapport utvisar, att

»Svarte Filip> icke nöjde sig med

mindre än dussinet mål = 12 st.!
Biträdande målfabrikörer: G. Ryd-

berg 3, H. Sandström 1, E. Hjelm
1, E. Östlund 1. Dessutom gjorde
Skövde ett sjävmål. Uppställning:
ÅA. Rydberg; Lund, H. Svensson;

Östlund, A. Bengtsson, E. Anders-
son; Å. Hansson, G. Rydberg, F

Johansson, E. Hjelm och Sandström.
Henning, vilken som synes spe-

lade med i denna match, uppmanade
platsens ledande fotbollsmän till
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ökat umgänge med Göteborg. Vilket
goda råd vi hoppas — för fotbolls-
spelets egen skull — att de (i den
mån ekonomin tillåter) taga ad no-
tam.

Varberg, den kända badorten och
icke heller okända fotbollsstaden,
kunde den 17 maj som sina gäster
räkna Göteborgs-Kamraternas första
lag. Matchen, som spelades mot
därvarande Gymn,. o. I F., var

fullkom'igt sensationsfri. Våra poj-
kar togo saken lugnt och nöjde
sig med att bestämma takten. Hem-
malaget presterade ett synnerligen
energiskt spel och lyckades också
hål!a målsiffran rätt bra nere.

Vid halvtid var ställningen 2—0
och full tid 3—0 för de blåvita.
Målskyttar: Fii> (2) och Gunnar
Johansson (1). Spelare: A. Rydberg;
E. Östlund, E. Anderssor; Å. Hans-

son, A. Bengtsson, V. Andersson;

S. Johansson, G. Rydberg, F. Jo-

hansson, G. Johansson och B.
Johansson.

Som domare fungerade en icke
obekant herre vid namn Harvid
Abrahamsson, den där ock >Flem-
ming» kallas. Vilken dömt ett
flertal matcher där nere och blivit

ganska populär.
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E. Östlund, E. Anderssor; Å. Hans-

son, A. Bengtsson, V. Andersson;

S. Johansson, G. Rydberg, F. Jo-

hansson, G. Johansson och B.
Johansson.

Som domare fungerade en icke
obekant herre vid namn Harvid
Abrahamsson, den där ock >Flem-
ming» kallas. Vilken dömt ett
flertal matcher där nere och blivit

ganska populär.
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Mellan serieslagen har 1:a-laget

spelat en del vänskapsmatcher,

merendels mot klubbar i nabo-
städerna. Den 13 april (Annandag

Påsk) gästades emellertid Kungl.
Huvudstaden och Hammarby.
Det blev en ganska slätstruken

tillställning. Spelet var icke över
sig, åtminstone från vår sida. Den
ende i Kamratlaget, som kunde rosa
marknaden, var Sandström, vilken

hade en god dag. Vi vunno mat-
chen med 1—0. Sandström svarade
för målet. Spelare: A. Rydberg;
Lund, E. Andersson; E. Östlund,
Å. Hansson, V. Andersson; S. Jo-

hansson, G. Rydberg, F. Johansson,

Hjelm och Sandström.

Den 19 april hemsöktes Borås

och Elfsborg. De blåvita återvände
från »Knalledoniens huvudstad» med

en 3—0-seger. Målskyttar: Filip 2
och G. Rydberg 1. Spelare: A.
Rydberg; Lund, E. Andersson; E.

Östlund, Å. Hansson, V. Andersson;

S. Johansson, G. Rydberg, F. Jo-
hansson, E. Hjelm och Sandström.
Hallands fotbollshuvudstad intogs

den 26 april. Motståndare voro

Halmstad Bollklubb. En lugn

match, som slutade 2--0 för de
blåvita. Båda målen få uppföras på
Filips konto. Vilket ser ut att bliva

ganska vederhäftigt! Bengtsson sak-
nades alltjämt i laget på grund av
skada. Spelare: A. Rydberg; Lnnd,

E. Andersson; Östlund, Hansson,
V. Andersson; S. Johansson, G.

Rydberg, F. Johansson, E. Hjelm
och Sandström. Av matchen fram-
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Göteborgs-Kamraten

gick emellertid, att de våra ännu
ej kommit ur sin dåliga »påskform>.

Detta intryck stärktes ytterligare

vid matchen mot Redbergslids I. K.
den 29 april. Resultat blev endast
2—1 för våra. Sedan R. I. K. vid
halvtid haft ledningen med 1—0.
Det var fortfarande maskineriet i
forwardskedjan, som gnisslade.
Bengtsson hade nu återinträtt på
sin plats, vilket gav ökad stabilitet

åt halvbackslinjen. Filip Johansson
och G. Rydberg gjorde var sitt
mål. Uppställning: A. Rydberg;
Lund, E. Andersson; Hansson,
Bengtsson, Östlund; S. Johansson,
G. Rydberg, F. Johansson, Hjelm
och Sandström.

Den 3 maj gjordes en avstickare
till krigarstaden Skövde, vars Kam-
ratkrels inviterat vårt representa-
tionslag. Avsikten var väl att göra

litet propaganda för fotbollsspelet
där uppe. Och i det avseendet tro
vi — utan förhävelse — att våra
pojkar lyckades. De hade nämligen
— även i betraktande av motstån-
darnas spel — en god dag. Fast
gästvänligt kan man ju knappast
kalla det. Att vinna med 19—11

Färdledarens rapport utvisar, att

»Svarte Filip> icke nöjde sig med

mindre än dussinet mål = 12 st.!
Biträdande målfabrikörer: G. Ryd-

berg 3, H. Sandström 1, E. Hjelm
1, E. Östlund 1. Dessutom gjorde
Skövde ett sjävmål. Uppställning:
ÅA. Rydberg; Lund, H. Svensson;

Östlund, A. Bengtsson, E. Anders-
son; Å. Hansson, G. Rydberg, F

Johansson, E. Hjelm och Sandström.
Henning, vilken som synes spe-

lade med i denna match, uppmanade
platsens ledande fotbollsmän till
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ökat umgänge med Göteborg. Vilket
goda råd vi hoppas — för fotbolls-
spelets egen skull — att de (i den
mån ekonomin tillåter) taga ad no-
tam.

Varberg, den kända badorten och
icke heller okända fotbollsstaden,
kunde den 17 maj som sina gäster
räkna Göteborgs-Kamraternas första
lag. Matchen, som spelades mot
därvarande Gymn,. o. I F., var

fullkom'igt sensationsfri. Våra poj-
kar togo saken lugnt och nöjde
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”Mah-fong”

Halten

Wilkes styva hatt för säsongen i den nya,

moderna Bobbv-formen är särskilt kompo-

nerad för ungdomen samt extra lätt; vikt

 

      

  

 
  

i 150 gram. Mah-Jong är stilfull och modern

i med de vackraste, mest harmoniska linier

: någon hatt hittills kunnat uppvisa. Filt och
E garnering prima somalltid hos

ILKE
; Pris Kronor 11:50

Parliförsäljare:

BROR ALBREKTSON, GÖTEBORG.

 

 

Oscar Andersons Boktryckeri, Göteborg 1925.
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Ansvatig u'givare: E. SVANEORG

I redaktionen: E. ANDERSON och E. SÖDERBOM. 1925
  

Skola vi vinna Serien?
Varför har vårt lag spelat 4 oavgjorda matcher?

Fotbollssäsongen är tll ända,
och vad Göteborgs-Kamralernas in-

sats i den förnämsta tävlingen,
allsvenska serien, beträffar, så är

denna (insatsen) allom och envar
väl bekant.

Ställningen mellan topplagen efter

höstomgången är:
sp. v. oa f mår Pp.

Hälsingborg ... 13 11 1 1 53—16 23

Örgryte ......... 13 10 1 2 45—21 21
Gais ............ 13 10 0 3 31—13 20

Göteb:s-Kamr. 12 7 4 2 34—15 18

AL Ki ooooosss 11 5 2 4 25--26 12

Göteborgs Kamraterna ligga för
tillfället sålunda på fjärde plats och

2 poäng efter Gais, som emellertid

har en spelad match mera.
Nu är frågan närmast: vilken

plats i tabellen intar vårt lag, när
våromgången är över och serien
sålunda slutspelad?
Svenska serien — det verkliga

fotbollsmästerskapet — är Göte-
borgs-Kamraternas tävling par pre-
ferance.
Ha vi inte vunnit detta förnämliga

mästerskap, så ha vi i alla fall som
oftast varit bra nära däran.

Efter att en tid ha kämpat mot
inre motgångar kunde vi i år börja

serien med ett nyrekonsttiuerat, fast
sammangjutet lag, av vilket vi vän-
tade oss mycket. — Ha förvänt-

ningen infriats? :
När vi tänka på den fjärdeplace-

ring, som laget intar i serietabellen,

äro nog våra duktiga spelare själva
de första att erkänna, att Göteborgs

I. F. K. »nöjt> sig med en ställning,
som är blygsammare, än vad man

i förstone hoppades på.
Laget har gjort förstklassiga

matcher och skött sig storartat i

kamp mot de bästa motståndarna

det är inte tu tal om det. Men

alla de fyra oavgjorda matcher, som

nu draga ner poängsumman, kunde

faktiskt ha varit avgjorda på ett för

oss fördelaktigt sätt.

Varje rättrogen »kamrat», först

och främst representationsspelarna

själva, måste med grämelse erinra

sig eskilstunamatchen mot City 4—4,

mötet på Rimnersvallen mot Udde-

valla 0—0, Ullevi-kampen mot H.

I. F. 2—2 och nu sist uppgörelsen

med Malmö-Kamraterna 0—0.

Nåja, i Eskilstuna var ju olyckan

framme i särskild grad. Vår »Za-

mora» blev knockad, och hans er-

 

Sportpriser

 

|

| Nya modeller.
|
SS

Statyetter.

K. ANDE
HOVJUVELERARE

sättare passade på att vara vänlig
mot Citys forwards, och här Anders

sedan själv kom tillbaka till gluggen,
var han fortfarande groggy och
hjärnskakad och fortsatte välgören-

heten mot värdarna. De fyra in-
släppta målen mniot City(!) kunna

ursäktas.
Men de andra tre oavgjorda

matcherna! |

Kommer ni ihåg mot H. I. F?
Vilket spel Göteborgs-Kamraterna
då presterade, huru »överlägsna»

de voro. Och ändå: efter 3 minuter
ledde H. I. F. med 1—0 och efter
9 minuters spel hade de röda ökat
på ledningen till 2—0. — Varför?
Jo, först och främst naturligtvis
tack vare sina forwards snabbhet
och skjutskicklighet men även och,
jag tror vi kunna säga, framförallt,
därför att de våra vid detta laget
ännu inte hade kommit sig för med

att börja matchen. Sedan började
spelet från de blåvitas sida, och
de hunno med att utjämna men

inte mer.

Det är just detta, som är ute
märkande för t. ex. Hälsingborg,

att dess spelare från första ögon-

RSON
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sedan själv kom tillbaka till gluggen,
var han fortfarande groggy och
hjärnskakad och fortsatte välgören-

heten mot värdarna. De fyra in-
släppta målen mniot City(!) kunna

ursäktas.
Men de andra tre oavgjorda

matcherna! |

Kommer ni ihåg mot H. I. F?
Vilket spel Göteborgs-Kamraterna
då presterade, huru »överlägsna»

de voro. Och ändå: efter 3 minuter
ledde H. I. F. med 1—0 och efter
9 minuters spel hade de röda ökat
på ledningen till 2—0. — Varför?
Jo, först och främst naturligtvis
tack vare sina forwards snabbhet
och skjutskicklighet men även och,
jag tror vi kunna säga, framförallt,
därför att de våra vid detta laget
ännu inte hade kommit sig för med

att börja matchen. Sedan började
spelet från de blåvitas sida, och
de hunno med att utjämna men

inte mer.

Det är just detta, som är ute
märkande för t. ex. Hälsingborg,

att dess spelare från första ögon-
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Skola vi vinna Serien?
Varför har vårt lag spelat 4 oavgjorda matcher?

Fotbollssäsongen är tll ända,
och vad Göteborgs-Kamralernas in-

sats i den förnämsta tävlingen,
allsvenska serien, beträffar, så är

denna (insatsen) allom och envar
väl bekant.

Ställningen mellan topplagen efter

höstomgången är:
sp. v. oa f mår Pp.

Hälsingborg ... 13 11 1 1 53—16 23

Örgryte ......... 13 10 1 2 45—21 21
Gais ............ 13 10 0 3 31—13 20

Göteb:s-Kamr. 12 7 4 2 34—15 18

AL Ki ooooosss 11 5 2 4 25--26 12

Göteborgs Kamraterna ligga för
tillfället sålunda på fjärde plats och

2 poäng efter Gais, som emellertid

har en spelad match mera.
Nu är frågan närmast: vilken

plats i tabellen intar vårt lag, när
våromgången är över och serien
sålunda slutspelad?
Svenska serien — det verkliga

fotbollsmästerskapet — är Göte-
borgs-Kamraternas tävling par pre-
ferance.
Ha vi inte vunnit detta förnämliga

mästerskap, så ha vi i alla fall som
oftast varit bra nära däran.

Efter att en tid ha kämpat mot
inre motgångar kunde vi i år börja

serien med ett nyrekonsttiuerat, fast
sammangjutet lag, av vilket vi vän-
tade oss mycket. — Ha förvänt-

ningen infriats? :
När vi tänka på den fjärdeplace-

ring, som laget intar i serietabellen,

äro nog våra duktiga spelare själva
de första att erkänna, att Göteborgs

I. F. K. »nöjt> sig med en ställning,
som är blygsammare, än vad man

i förstone hoppades på.
Laget har gjort förstklassiga

matcher och skött sig storartat i

kamp mot de bästa motståndarna

det är inte tu tal om det. Men

alla de fyra oavgjorda matcher, som

nu draga ner poängsumman, kunde

faktiskt ha varit avgjorda på ett för

oss fördelaktigt sätt.

Varje rättrogen »kamrat», först

och främst representationsspelarna

själva, måste med grämelse erinra

sig eskilstunamatchen mot City 4—4,

mötet på Rimnersvallen mot Udde-

valla 0—0, Ullevi-kampen mot H.

I. F. 2—2 och nu sist uppgörelsen

med Malmö-Kamraterna 0—0.

Nåja, i Eskilstuna var ju olyckan

framme i särskild grad. Vår »Za-

mora» blev knockad, och hans er-
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blicket sätta full fräs på spelet.
De äro genast uppei hetaste elden
med alla sinnen skärpta och lydiga
muskler i full funktion för att till-
varataga alla chanser — även de
allra första. Det är därför, som

H. I. F.:arna »överraska» sina mot-
ståndare, ofta redan i matchernas

första ögonblick.
Det ser ut, som om göteborgarna

— ej bara Kamraterna — kanske
i känslan av sin överlägsenhet, toge
matcherna mera gemytligt att börja

med. Örgryte t. ex. tycks behöva
en hel första halvlek att »spela in

sig» på.
Men nu är det en gång så, att

ett mål, som blivit gjort under de
första minuterna av en match, är
värt precis lika mycket som de,

vilka tillkomma under ett senare

skede.
Må våra spelare komma ihåg

detta, när de gå ut på planen till
vårens första seriematch!
Och må de komma ihåg en sak

till!
När ni möta Malmö, City eller

Norrköping eller vilket av de »lät-
tare» lagen som helst, minns då
Gobben och Filip och »Mickel>,

och allt vad ni heta, att det icke är

mot City etc., ni kämpa utan mot
H. I. F., Gais och Örgryte.
Två poäng är matematiskt lika

värdefulla, om de vunnits i kamp
mot Malmö eller Öis. Om våra
pojkar hade besinnat detta, när de
gingo ut för att spela mot Udde-
valla och Malmö, .om defrån första

sekunden hade satt den högsta speed

och hela tiden tänkt, att de spelade
icke mot Uddevalla eller Malmö
utan mot Örgryte och H. I. F., så
hade vi säkerligen icke haft så
många oavgjorda matcher att dragas

med i tabellen så här dags.

Det talas och predikas så ofta

om, att man aldrig skall underskatta
ett lag. Spelarna veta själva bäst,
huru farligt detta är, och de komma
överens om att icke underskatta
motståndarna. Men det hjälper icke.

Man vet, att det lag man möter, är

sämre än ens eget, och det tycks

G. T:s FOTBOLLSVECKA.
Årets »fotbollsvecka> måste denna

gång hållas litet tidigare än vanligt

— under tiden 16—23 ju'i — på
grund av att Svenska serien tog
sin början redan första söndagen i
augusti. Det utländska inslaget i
turneringen utgjordes av Sportklub

Rapid, Wien, en av kontinentens

mera kärda fotbollsklubbar.
Inledningsmatchen stod mellan

Kamraterna och Gais den 16 jui
på Ullevi. I såväl denna som täv-
lingens två återstående matcher

saknade vi vår c.f. Filip Johansson,
vilken blivit skadad vid det komb.
göteborgslagets match mot Ungerns
federationslag. Det var givetvis en

kännbar förlust, men om man redan
i denna match vidtagit den föränd-
ring i forwardskedjan, som sedan
företogs, torde resultatet ha blivit

ett annat. Med Verner Andersson

icke stå i mänsklig makt att med
denna vetskap spela »för livet»,

vilket ett lag, som numera vill vinna
en serie, alltid bör — hellre under

första halvleken än under andra.
Tänk därför i varje match till

våren — även den »>lättaste»: här

gäller det H. I. F. eller vi, Örgryte
eller vi, Gais eller vi!
Ty än är ej allt hopp ute. Ännu

kan segern bärgas, om varje man

gör sin plikt — även under vinter-

träningen.
Göteborgs-Kamraternas återstå-

ende matcher i serien äro följande:
Hemma: City, Norrköping, Eskil-

stuna, Uddevalla, Landskrona, Gais.

Borta: Sleipner, A. I. K., Örgryte,
Hälsingborg.
Som man ser, ha vi det någor-

lunda väl förspänt i vårmatcherna
— bättre än någon av konkurren-

terna, utom förstås vad »begynnel-

sepoängen beträffar».
Möjligheten att besegra samtliga

motståndare finns. Tanken är djärv

men icke för djärv. — Eller vad
säga våra spelare?

Söder.

som center och Östlund vänster

halv hade vårt lag absolut — vilket

även framgick av efterföljande
matcher — fått eu annan stil över

sitt spel. Nu misslyckades fo: wards-

spelet nästan totalt, varför hela

bördan kom alt vila på det bakre

försvaret. Detta skötte sig också

bra och hade knappast någon skuld
(om man bortser från Anders Ryd-

bergs otur att slå in de grönsvartas

andra mål) i nederlaget. Gais vann
nämligen med 2—0. En fuilt rätt
vis seger. Detta var vår första
förlust i år mot ett svenskt lag.

Och på samma gång säkerligen
representationslagets sämsta imatch

detta år. Spelare: A. Rydberg;

Lund, E. Andersson; Å. Hansson,
ÅA. Bengtsson, W. Andersson; $.
Johansson, E. Östlund, G. Rydberg,

Hjelm och B. Johansson.
Dagen därpå, den 17, möttes

Örgryte och Rapid. Österrikarna
visade ett synnerligen elegant spel
och vunno oväntat överlägset; 4—1.
De rödblå hade heller ingen särskilt

god dag. Rapids styrka låg i halv-
backskedjan, som arbetade förträff-
ligt. Kombinationsspelet var högt
uppdrivet.
Söndagen den 19 juli drabbade

så vår elva samman med Wienlaget.
De blåvita, som nu hade ändrat

sin slagordning, såsom vi nyss
nämnde, gjorde en verkligt god

match. Ett stycke in på andra
halvleken ledde våra med 2—0,
men mot slutet lyckades Rapid icke

All slags frukt
bäst och billigast |

P. Åstrands
Fruktimport

| Södra Hamngatan 61 |
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— bättre än någon av konkurren-

terna, utom förstås vad »begynnel-

sepoängen beträffar».
Möjligheten att besegra samtliga

motståndare finns. Tanken är djärv

men icke för djärv. — Eller vad
säga våra spelare?

Söder.

som center och Östlund vänster

halv hade vårt lag absolut — vilket

även framgick av efterföljande
matcher — fått eu annan stil över

sitt spel. Nu misslyckades fo: wards-

spelet nästan totalt, varför hela

bördan kom alt vila på det bakre

försvaret. Detta skötte sig också

bra och hade knappast någon skuld
(om man bortser från Anders Ryd-

bergs otur att slå in de grönsvartas

andra mål) i nederlaget. Gais vann
nämligen med 2—0. En fuilt rätt
vis seger. Detta var vår första
förlust i år mot ett svenskt lag.

Och på samma gång säkerligen
representationslagets sämsta imatch

detta år. Spelare: A. Rydberg;

Lund, E. Andersson; Å. Hansson,
ÅA. Bengtsson, W. Andersson; $.
Johansson, E. Östlund, G. Rydberg,

Hjelm och B. Johansson.
Dagen därpå, den 17, möttes

Örgryte och Rapid. Österrikarna
visade ett synnerligen elegant spel
och vunno oväntat överlägset; 4—1.
De rödblå hade heller ingen särskilt

god dag. Rapids styrka låg i halv-
backskedjan, som arbetade förträff-
ligt. Kombinationsspelet var högt
uppdrivet.
Söndagen den 19 juli drabbade

så vår elva samman med Wienlaget.
De blåvita, som nu hade ändrat

sin slagordning, såsom vi nyss
nämnde, gjorde en verkligt god

match. Ett stycke in på andra
halvleken ledde våra med 2—0,
men mot slutet lyckades Rapid icke
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blicket sätta full fräs på spelet.
De äro genast uppei hetaste elden
med alla sinnen skärpta och lydiga
muskler i full funktion för att till-
varataga alla chanser — även de
allra första. Det är därför, som

H. I. F.:arna »överraska» sina mot-
ståndare, ofta redan i matchernas

första ögonblick.
Det ser ut, som om göteborgarna

— ej bara Kamraterna — kanske
i känslan av sin överlägsenhet, toge
matcherna mera gemytligt att börja

med. Örgryte t. ex. tycks behöva
en hel första halvlek att »spela in

sig» på.
Men nu är det en gång så, att

ett mål, som blivit gjort under de
första minuterna av en match, är
värt precis lika mycket som de,

vilka tillkomma under ett senare

skede.
Må våra spelare komma ihåg

detta, när de gå ut på planen till
vårens första seriematch!
Och må de komma ihåg en sak

till!
När ni möta Malmö, City eller

Norrköping eller vilket av de »lät-
tare» lagen som helst, minns då
Gobben och Filip och »Mickel>,

och allt vad ni heta, att det icke är

mot City etc., ni kämpa utan mot
H. I. F., Gais och Örgryte.
Två poäng är matematiskt lika

värdefulla, om de vunnits i kamp
mot Malmö eller Öis. Om våra
pojkar hade besinnat detta, när de
gingo ut för att spela mot Udde-
valla och Malmö, .om defrån första

sekunden hade satt den högsta speed

och hela tiden tänkt, att de spelade
icke mot Uddevalla eller Malmö
utan mot Örgryte och H. I. F., så
hade vi säkerligen icke haft så
många oavgjorda matcher att dragas

med i tabellen så här dags.

Det talas och predikas så ofta

om, att man aldrig skall underskatta
ett lag. Spelarna veta själva bäst,
huru farligt detta är, och de komma
överens om att icke underskatta
motståndarna. Men det hjälper icke.

Man vet, att det lag man möter, är

sämre än ens eget, och det tycks

G. T:s FOTBOLLSVECKA.
Årets »fotbollsvecka> måste denna

gång hållas litet tidigare än vanligt

— under tiden 16—23 ju'i — på
grund av att Svenska serien tog
sin början redan första söndagen i
augusti. Det utländska inslaget i
turneringen utgjordes av Sportklub

Rapid, Wien, en av kontinentens

mera kärda fotbollsklubbar.
Inledningsmatchen stod mellan

Kamraterna och Gais den 16 jui
på Ullevi. I såväl denna som täv-
lingens två återstående matcher

saknade vi vår c.f. Filip Johansson,
vilken blivit skadad vid det komb.
göteborgslagets match mot Ungerns
federationslag. Det var givetvis en

kännbar förlust, men om man redan
i denna match vidtagit den föränd-
ring i forwardskedjan, som sedan
företogs, torde resultatet ha blivit

ett annat. Med Verner Andersson

icke stå i mänsklig makt att med
denna vetskap spela »för livet»,

vilket ett lag, som numera vill vinna
en serie, alltid bör — hellre under

första halvleken än under andra.
Tänk därför i varje match till

våren — även den »>lättaste»: här

gäller det H. I. F. eller vi, Örgryte
eller vi, Gais eller vi!
Ty än är ej allt hopp ute. Ännu

kan segern bärgas, om varje man

gör sin plikt — även under vinter-

träningen.
Göteborgs-Kamraternas återstå-

ende matcher i serien äro följande:
Hemma: City, Norrköping, Eskil-
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halv hade vårt lag absolut — vilket

även framgick av efterföljande
matcher — fått eu annan stil över

sitt spel. Nu misslyckades fo: wards-

spelet nästan totalt, varför hela
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(om man bortser från Anders Ryd-

bergs otur att slå in de grönsvartas
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nämligen med 2—0. En fuilt rätt
vis seger. Detta var vår första
förlust i år mot ett svenskt lag.

Och på samma gång säkerligen
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backskedjan, som arbetade förträff-
ligt. Kombinationsspelet var högt
uppdrivet.
Söndagen den 19 juli drabbade

så vår elva samman med Wienlaget.
De blåvita, som nu hade ändrat

sin slagordning, såsom vi nyss
nämnde, gjorde en verkligt god

match. Ett stycke in på andra
halvleken ledde våra med 2—0,
men mot slutet lyckades Rapid icke
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blott reducera utan även kvittera.

2—2 slöt dusten.

Främlingarnas båda mål får
emellertid tjänstgörande domaren
taga på sig. Det första kom på

en tvivelaktig straffspark för hands;

det andra var ett av de värsta off-

sidemål vi sett (och det vill inte:

säga litet!).. Efter spelet synes oss,
att ett resultat på 2—1 för Kamra-

terna varit en god värdemätare på
styrkeförhållandet lagen emellan.
Rapid verkade ej lika »övertygande>
som i sin debutmatch för göteborgs-
publiken. (Den svenska maten och

andra —levnadsförhållanden «hade
tydligen redan nedsatt konditionen
en smula). Uppställning: A. Ryd-
berg; Lund, E. Andersson; Å.

Hansson, A. Bengtsson, E. Östlund;

S. Johansson, G. Rydberg, W.
Andersson, Hjelm och B. Johans-

son. »Mickel> gjorde en god match
som center, men bäst var Gunnar

Rydberg, vilken även svarade för
båda målen.

Örgryte slog Gais på måndagen
(den 20) med 2—1. Därigenom
blev striden om förstaplatsen ännu
mera Oviss.

Kampen mellan Rapid och Gais
gick av stapeln den 22 juli. Denna
match var avgörande för topp-pla
ceringen och slöt oavgjord: 1—1.
De grönsvarta hade dock mer av

spelet, varför svensk seger varit på
sin plats. Gästerna presterade vid

detta tillfälle betydligt sämre spel
än förut.

I och med utgången av denna
kamp var också segraren i »veckan>
hästan given. Rapid låg ju bäst
till. Örgryte behövde vinna med
6 måls övervikt över Kamraterna i
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den sista matchen för att kasta om
rangordningen. Och ett sådant re-
sultat var föga troligt.

I. F. K.—Ö. I. S.-duellen, som
ägde rum den 23 juli, blev ej heller
på något sätt märkvärdig. Matchen,
vilken bjöd på ganska medelmåttigt
spel i den tryckande värmen, slöt
oavgjord 0—0. Spelare: A. Rydberg,
Lund, E. Andersson; Å. Hansson,
A. Bengtson, E. Östlund; S. Johans-
son, G. Rydberg, W. Andersson,
Hjelm och B. Johansson.

Göteborgs-Alliansens gäster stodo
alltså som vinnare av turneringen.

Det är f. ö. första gången, sedan
denna tävling kom till stånd, som
ett utländskt lag lyckats belägga
första platsen. Tidigare ha såväl
M. T. K. och F. T. C. (Ungern)
som Middlesex Wanderers (Eng-
land) förgäves sökt föra G. T:s
vackra prissamling med sig hem.

Den slutliga poängställningen
återgives här nedan.

Sp. v. ff oa. mål p.

Rapid ......sessorsss00n 3 102 7-4 4
Gais sesnseerrrern sne 3 1 1 1 4-3 3

Örgryte ............... 3 11 1 3-5 3
Kamraterna ......... 3 01 2 2-4 2

Resultatet är ju föga smickrande
för vårt vidkommande, men Kam-
raterna ha också haft en hel del
otur i dessa matcher. Vi tänka där-

vid icke enbart på frånvaron av en
av de bästa spelarna — och där-
av följande omplaceringar i laget —
utan även, såsom förut framhållits,
på vissa underliga domslut i den

betydelsefulla matchen mot Rapid.
Vi ha f. ö. icke haft någon syn-
nerlig framgång i denna tävling
sedan första året den fgde rum —
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Restaurant GamlePort
i stadens centrum är det bästa

1921. Nästa år — om den upp-
repas — få vi hoppas våra pojkar
lyckas bättre.:

Innan våra Österrikiska vänner

foro härifrån spelade de ännu en
match. Denna gång mot ett komb.
Göteborgslag. Matchen gick på
Ullevi den 24 juli. Man hade all-
mänt tippat seger för kombinationen.
Utgången blev dock en helt annan!
Trots överlägset (fast ineffektivt)

spel av hemmalaget vann Rapid
med 1—0. De senare presterade
ett synnerligen energiskt försvars-
spel. Målvakten Jancik var ypper-
lig. Målet gjorde centern, Kuthan
med ett vackert skott. Av våra
deltogo: Eric Andersson, Åke Hans-
son och Verner Andersson.

Åter distriktmästare i

fotboll.

Årets tävling om D. M.i fotboll
för seniorer tog för vår del sin
början den 17 juni. Därvid mötte
de blåvita I. K. Kvick i kvalificeran-
de omgången. Våra motståndare
försvarade sig tappert, men kunde
naturligtvis icke förhindra vår kedja
att göra en del mål. Summa 5—0.
»Svarta Filip» noterade 3 »fullträf-

far», Gunnar Rydberg och Bald-
win Johansson 1 var. Uppställ-
ning: A. Rydberg; Lund, Eric An-
dersson; Å. Hansson, A. Bengtson,

E. Östlund; H. Sandström, G. Ryd-
berg, F. Johansson, E. Hjelm och
B. johansson.
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blott reducera utan även kvittera.

2—2 slöt dusten.

Främlingarnas båda mål får
emellertid tjänstgörande domaren
taga på sig. Det första kom på

en tvivelaktig straffspark för hands;

det andra var ett av de värsta off-

sidemål vi sett (och det vill inte:

säga litet!).. Efter spelet synes oss,
att ett resultat på 2—1 för Kamra-

terna varit en god värdemätare på
styrkeförhållandet lagen emellan.
Rapid verkade ej lika »övertygande>
som i sin debutmatch för göteborgs-
publiken. (Den svenska maten och

andra —levnadsförhållanden «hade
tydligen redan nedsatt konditionen
en smula). Uppställning: A. Ryd-
berg; Lund, E. Andersson; Å.

Hansson, A. Bengtsson, E. Östlund;

S. Johansson, G. Rydberg, W.
Andersson, Hjelm och B. Johans-

son. »Mickel> gjorde en god match
som center, men bäst var Gunnar

Rydberg, vilken även svarade för
båda målen.

Örgryte slog Gais på måndagen
(den 20) med 2—1. Därigenom
blev striden om förstaplatsen ännu
mera Oviss.

Kampen mellan Rapid och Gais
gick av stapeln den 22 juli. Denna
match var avgörande för topp-pla
ceringen och slöt oavgjord: 1—1.
De grönsvarta hade dock mer av

spelet, varför svensk seger varit på
sin plats. Gästerna presterade vid

detta tillfälle betydligt sämre spel
än förut.

I och med utgången av denna
kamp var också segraren i »veckan>
hästan given. Rapid låg ju bäst
till. Örgryte behövde vinna med
6 måls övervikt över Kamraterna i

 

Göteborgs-Kamraten 3
 

den sista matchen för att kasta om
rangordningen. Och ett sådant re-
sultat var föga troligt.

I. F. K.—Ö. I. S.-duellen, som
ägde rum den 23 juli, blev ej heller
på något sätt märkvärdig. Matchen,
vilken bjöd på ganska medelmåttigt
spel i den tryckande värmen, slöt
oavgjord 0—0. Spelare: A. Rydberg,
Lund, E. Andersson; Å. Hansson,
A. Bengtson, E. Östlund; S. Johans-
son, G. Rydberg, W. Andersson,
Hjelm och B. Johansson.

Göteborgs-Alliansens gäster stodo
alltså som vinnare av turneringen.

Det är f. ö. första gången, sedan
denna tävling kom till stånd, som
ett utländskt lag lyckats belägga
första platsen. Tidigare ha såväl
M. T. K. och F. T. C. (Ungern)
som Middlesex Wanderers (Eng-
land) förgäves sökt föra G. T:s
vackra prissamling med sig hem.

Den slutliga poängställningen
återgives här nedan.

Sp. v. ff oa. mål p.

Rapid ......sessorsss00n 3 102 7-4 4
Gais sesnseerrrern sne 3 1 1 1 4-3 3

Örgryte ............... 3 11 1 3-5 3
Kamraterna ......... 3 01 2 2-4 2

Resultatet är ju föga smickrande
för vårt vidkommande, men Kam-
raterna ha också haft en hel del
otur i dessa matcher. Vi tänka där-

vid icke enbart på frånvaron av en
av de bästa spelarna — och där-
av följande omplaceringar i laget —
utan även, såsom förut framhållits,
på vissa underliga domslut i den

betydelsefulla matchen mot Rapid.
Vi ha f. ö. icke haft någon syn-
nerlig framgång i denna tävling
sedan första året den fgde rum —
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Nästa dust var mot Majornas

I K. den 1 juli. Efter ett par
veckors välbehövliga »ferier» gingo
våra pojkar med gott humörtill
verket. De vunno också ganska
lätt. 6—1 blev slutresultatet. Hjelm
hade dragit på sig sina bästa mål-
skjutningsdon och förpassade den
stackars läderkulan 3 gånger i M.
I. K:s nät. Filip gjorde 2 och
Lillen» 1 mål. Kamraterna mön-
strade samma lag som i matchen
mot »Kvick>, med undantag av h.
y., där 3:ans O. Larsson prövades.

Sedan blev det emellertid en tids
uppehåll. Och icke förrän den 12
augusti fortsatte tävlingen. Nu hade
dock Svenskaserien tagit sin början,
och våra (liksom Öis och Gais)
representationsspelare voro strängt
engagerade. Alliansklubbarne kom-
mo därför överens om, att i fort-
sättningen låta sig representeras av
sina B-lag, event. förstärkta på en

eller annan punkt.
Nyssnämnda datum drabbade så

Örgrytes och Kamraternas (något
förstärkta) reservlag samman. I
första halvleken hade de rödblå

mer av spelet, men de sista 45 min.
dominerade de blå-vita och avgjorde

matchen till sin fördel. 4—2 slöt
kampen, vilken gällde som semifinal.
Vårt lag hade följande sammansätt-
ning: G. Wenzel; G. Gunnarsson,
Erik Andersson; Gillis Andersson,

E. Östlund, Ivar Andersson; O.
Larsson, Å. Svantesson, John An-
dersson, R. Svensson och Baldwin
Johansson. Av målen svarade John
Andersson för 3. Ragnar Svensson

gjorde det 4:e och sista.

De blå-vita voro nu uppei finalen,
där de mötte Gais. Denna match

gick av stapeln den 18 aug. på

Ullevi och blev oavgjord: 1—21.
Första halvleken var spelet tämligen
jämnt fördelat (möjligen en aning

i Gais” favör), men i andra lågo
våra över en smula. Uppställningen
på vårt lag var densamma som mot
Öis med undantag av, att Sandström
ryckt in som c. f. Svantesson

gjorde målet för »de kristne». Av

Kamratspelarne utmärkte sig sär-

Göteborgs-Kamraten

 

 

skilt Wenzel, Erik Andersson, Öst-
lund och Sandström.

Omspelet ägde rum den 28 aug.
på Ullevi. Denna match blev ur
spelteknisk synpunkt bättre än den
föregående. Kamraterna hade nu
genomgående ett litet övertag i
spel och hemförde fullt rättvist

segern.  Målsiffror: 2—1. Sand-
ström var pappa till båda våra mål.
I den blå-vita elvan gjorde varje
man sin plikt. Det vilade en be-
slutsamhet över pojkarna, som var
glädjande att skåda. Skulle några
särskilt framhållas, bleve det Erik

Andersson, Östlund och vänster-

vingen Sandström—Sven Johansson,
vilka samtliga gjorde en mycket
god match.

De nya distriktsmästarna heta:
G. Wenzel; G. Gunnarsson, Erik

Andersson; Gillis Andersson, E.

Östlund, Ivar Andersson; O. Lars-

son, Å. Svantesson, R. Svensson,
H. Sandström och Sven Johansson.

Klubbmästerskapen

i fri idrott.
Här nedan ska vi be att få

presentera årets klubbmästare i fri
idrott.

Som man ser, ha >»tecknen»> i
allmänhet tillfallit de värdigaste —
blott i ett par grenar skulle man
kunna tänka sig, att de moraliska
och de officiella mästarna icke äro
identiska.

På 5000 m. kan man sålunda anse,
att Ragnar Liljeros bör ha kunnat

lägga sig till med värdigheten med
ett resultat under 16 min., om han

fått hålla på och förbättra sin form
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från sommaren. Men «dessvärre

råkade han, som vi veta, ut för en

skada frampå hösten och var sedan
ur räkningen.
På 800 är ju Kronberg den >mo.

raliske mästaren>, men vid Kamrat.
mästerskapstävlingarna i Örebro blev
han, som bekant, så svårt justerad,
att han måste lägga upp för en
tid, och sedan ansåg han det inte lönt
att börja på igen.

Sven Olsson, som är den obe.
stridde mästaren på 1500 m., hade

nu inte så svårt för ati göra »the
hat tric> och bli tredubbel mästare,
— Bra gjort i alla fall.

Resultaten äro för övrigt långt
ifrån glänsande, och de flesta göra
ju i normala fall mycket bättre,
Men tidpunkten, då tävlingarna
avhöllos, var ej den lämpligaste,
Det hade hunnit bli kallt, och fler

talet hade kommit ur sin bästa
form.

SENIORER:
100 meter: E. Hedin 12.2 sek,
200 , K. G. Björk 23.6 »

400 > d:o 54.1 >

800 > S. Olsson 2.06.6 min,

1.500 > d:o 4.19.0 >

3.000 > d:o 16.02.0 >

10.000 > F. Engman 33.51.2 >
Häck 110 meter: E. Hedin 19.0 sek.

Terräng: W. Magnusson

Orientering: D. Ferdinand
Längdhopp: N. Andersson 6.21 m,

Höjdhopp: 1]. Börjesson 1.70 >»

Trestegshopp: 1]. Rosell 12.62 >

Stavhopp: N. Andersson 3.10 »

Kula sml.: B. Nyberg 18.45 »

Diskus sml.: E. Hedin 50.92 »

Spjut små.: d:o 67.06 >

JUNIORER:
100 meter: D. Zackarowitz 12.3 sek.

400 > d:o 50.8 >

1.000 > H. Duell 2.50.5 min,

3.000 > d:o 10.28.0 >

Längdhopp: D. Zackarowitz 5,54 m.

Höjdhopp: S. Anfält 1.55 »

Kula b. h.: G. Johansson 9.06 >»

Diskus b. h.: K. E. Johnsson 29.59 »
Spjut b. h.: Å. Carlsson 38.64 >»
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Diskus sml.: E. Hedin 50.92 »

Spjut små.: d:o 67.06 >

JUNIORER:
100 meter: D. Zackarowitz 12.3 sek.

400 > d:o 50.8 >

1.000 > H. Duell 2.50.5 min,

3.000 > d:o 10.28.0 >

Längdhopp: D. Zackarowitz 5,54 m.

Höjdhopp: S. Anfält 1.55 »

Kula b. h.: G. Johansson 9.06 >»

Diskus b. h.: K. E. Johnsson 29.59 »
Spjut b. h.: Å. Carlsson 38.64 >»
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Inomhusträningen
i

Exercishuset
pågårt. v. varje Tisdag kl. 7—9 e. m.

Där träffas vi!

Nästa dust var mot Majornas

I K. den 1 juli. Efter ett par
veckors välbehövliga »ferier» gingo
våra pojkar med gott humörtill
verket. De vunno också ganska
lätt. 6—1 blev slutresultatet. Hjelm
hade dragit på sig sina bästa mål-
skjutningsdon och förpassade den
stackars läderkulan 3 gånger i M.
I. K:s nät. Filip gjorde 2 och
Lillen» 1 mål. Kamraterna mön-
strade samma lag som i matchen
mot »Kvick>, med undantag av h.
y., där 3:ans O. Larsson prövades.

Sedan blev det emellertid en tids
uppehåll. Och icke förrän den 12
augusti fortsatte tävlingen. Nu hade
dock Svenskaserien tagit sin början,
och våra (liksom Öis och Gais)
representationsspelare voro strängt
engagerade. Alliansklubbarne kom-
mo därför överens om, att i fort-
sättningen låta sig representeras av
sina B-lag, event. förstärkta på en

eller annan punkt.
Nyssnämnda datum drabbade så

Örgrytes och Kamraternas (något
förstärkta) reservlag samman. I
första halvleken hade de rödblå

mer av spelet, men de sista 45 min.
dominerade de blå-vita och avgjorde

matchen till sin fördel. 4—2 slöt
kampen, vilken gällde som semifinal.
Vårt lag hade följande sammansätt-
ning: G. Wenzel; G. Gunnarsson,
Erik Andersson; Gillis Andersson,

E. Östlund, Ivar Andersson; O.
Larsson, Å. Svantesson, John An-
dersson, R. Svensson och Baldwin
Johansson. Av målen svarade John
Andersson för 3. Ragnar Svensson

gjorde det 4:e och sista.

De blå-vita voro nu uppei finalen,
där de mötte Gais. Denna match

gick av stapeln den 18 aug. på

Ullevi och blev oavgjord: 1—21.
Första halvleken var spelet tämligen
jämnt fördelat (möjligen en aning

i Gais” favör), men i andra lågo
våra över en smula. Uppställningen
på vårt lag var densamma som mot
Öis med undantag av, att Sandström
ryckt in som c. f. Svantesson

gjorde målet för »de kristne». Av

Kamratspelarne utmärkte sig sär-

Göteborgs-Kamraten

 

 

skilt Wenzel, Erik Andersson, Öst-
lund och Sandström.

Omspelet ägde rum den 28 aug.
på Ullevi. Denna match blev ur
spelteknisk synpunkt bättre än den
föregående. Kamraterna hade nu
genomgående ett litet övertag i
spel och hemförde fullt rättvist

segern.  Målsiffror: 2—1. Sand-
ström var pappa till båda våra mål.
I den blå-vita elvan gjorde varje
man sin plikt. Det vilade en be-
slutsamhet över pojkarna, som var
glädjande att skåda. Skulle några
särskilt framhållas, bleve det Erik

Andersson, Östlund och vänster-

vingen Sandström—Sven Johansson,
vilka samtliga gjorde en mycket
god match.

De nya distriktsmästarna heta:
G. Wenzel; G. Gunnarsson, Erik

Andersson; Gillis Andersson, E.

Östlund, Ivar Andersson; O. Lars-

son, Å. Svantesson, R. Svensson,
H. Sandström och Sven Johansson.

Klubbmästerskapen

i fri idrott.
Här nedan ska vi be att få

presentera årets klubbmästare i fri
idrott.

Som man ser, ha >»tecknen»> i
allmänhet tillfallit de värdigaste —
blott i ett par grenar skulle man
kunna tänka sig, att de moraliska
och de officiella mästarna icke äro
identiska.

På 5000 m. kan man sålunda anse,
att Ragnar Liljeros bör ha kunnat

lägga sig till med värdigheten med
ett resultat under 16 min., om han

fått hålla på och förbättra sin form

 
 =—

från sommaren. Men «dessvärre

råkade han, som vi veta, ut för en

skada frampå hösten och var sedan
ur räkningen.
På 800 är ju Kronberg den >mo.

raliske mästaren>, men vid Kamrat.
mästerskapstävlingarna i Örebro blev
han, som bekant, så svårt justerad,
att han måste lägga upp för en
tid, och sedan ansåg han det inte lönt
att börja på igen.

Sven Olsson, som är den obe.
stridde mästaren på 1500 m., hade

nu inte så svårt för ati göra »the
hat tric> och bli tredubbel mästare,
— Bra gjort i alla fall.

Resultaten äro för övrigt långt
ifrån glänsande, och de flesta göra
ju i normala fall mycket bättre,
Men tidpunkten, då tävlingarna
avhöllos, var ej den lämpligaste,
Det hade hunnit bli kallt, och fler

talet hade kommit ur sin bästa
form.
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Trestegshopp: 1]. Rosell 12.62 >

Stavhopp: N. Andersson 3.10 »

Kula sml.: B. Nyberg 18.45 »

Diskus sml.: E. Hedin 50.92 »

Spjut små.: d:o 67.06 >
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100 meter: D. Zackarowitz 12.3 sek.

400 > d:o 50.8 >

1.000 > H. Duell 2.50.5 min,

3.000 > d:o 10.28.0 >

Längdhopp: D. Zackarowitz 5,54 m.

Höjdhopp: S. Anfält 1.55 »

Kula b. h.: G. Johansson 9.06 >»

Diskus b. h.: K. E. Johnsson 29.59 »
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Göteborgs-Kamraten

Göteborgs-serien lämnar goda resultat för de blå-vita.
Fyran och första juniorlaget vinna var sin klass. — B-laget tvåa.

Våra reservlag ha i år haft en
ovanligt god säsong. Man behöver

endast en liten smula studera Gö-

teborgs-seriens tabell (som återfinnes
i detta nummer) — den säkraste

värdemätaren — för att konstatera
detta. Vi måste faktiskt gå tillbaka
till 1921 för att finna en motsvarig-
het (det året var f. ö. ännu bättre).
Ett förhållande, som helt naturligt

väcker allmän glädje hos I. F. K:s
medlemmar. Föreningen har också

anledning vänta sig en hel del
— i framtiden — av dessa lovande

ungdomar. Några av dem kanske
kommaatt »slå igenom> fort nog...
Efter ett par svaghetsår (ifråga om
vårt reservgarde) ha vi alltså åter

fått fast mark under fötterna, bild-
likt talat. Och detta är synnerligen
betydelsefullt. Ty den klubb som

förfogar över de bästa reserverna,
har de största förutsättningarna att
framgångsrikt hävda sin ställning i
den alltmer hårda konkurrensen.

I den nu avslutade Göteborgs-
serien deltogo vi med 5 lag. Och
resultatet blev: 2 första, 1 andra
och 1 fjärde pris. Vi kunna så-
lunda vara nöjda med våra pojkar.

Här nedan följer en kort översikt
av de olika lagens insatser i täv-
lingen.

B-laget

har placerat sig som tvåa i klass I.

Oaktat laget vid den tidpunkten
icke var av samma spelstyrka, som
höstsäsongens delvis rekonstruerade

lag, förmådde det dock hela tiden
hålla sig bland de främsta. Detta

får säkerligen till stor del skrivas

på den goda sammanhållningens
konto. Wenzel, Östlund och Gillis
Andersson ha varit lagets bästa.
Matchlistan ter sig sålunda:

— Redbergslids I. K. 1—0
— I. K. Welox 3—1

— Gais B 1—1
— Majornas I. K. 0—1
— Landala I. F. 1—1
— LundbyI. F. 1—1
— Hisingstads I. S. 1—0
— Krokslätts F. F. 2—2
— Örgryte B 1—1

9 matcher 11—38

Anmärkningsvärt är de många o-

avgjorda matcherna. Kapten: Gunnar
Gunnarsson. En pålitlig >skeppare>.
Uppställning från mål: G. Wenzel;

G. Gunnarsson, R. Sandberg; H.
Stålfors, E. Östlund, I. Andersson;
Gillis Andersson, A. Karlsson, John
Andersson, H. Johansson och E.

Olsson.

IV-an

står som klar segrare i klass IV.
Och kan peka på seriens vackraste
resultat. Av 8 spelade matcher
samtliga vunna, d. v. s. 16 poäng
av — 16 möjliga! Sammanhåll-
ningen som vanligt briljant. Lagets
stomme har nu varit oförändrad i
det närmaste fyra år (!). Flera av

pojkarna är individuellt goda spe-
lare. Om vi nu icke nämna några
namn, beror det ej på svårigheter
att nominera dessa, utan av andra
skäl. Som vi för ögonbiicket anse

 
Fjärde laget — numera lag III.

  
 

5potekare J. Bergqvists

HANDBALSAM
Ypperligaste medel mot sträv, narig och .

söndersprucken hud. Klibbar ej utan lämnar |

I huden efter ingnidning mjuk och sammetslen.

Pris 75 öre.

Jiterförsäljareerhålla rabatt.
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Göteborgs-Kamraten

Göteborgs-serien lämnar goda resultat för de blå-vita.
Fyran och första juniorlaget vinna var sin klass. — B-laget tvåa.

Våra reservlag ha i år haft en
ovanligt god säsong. Man behöver

endast en liten smula studera Gö-

teborgs-seriens tabell (som återfinnes
i detta nummer) — den säkraste

värdemätaren — för att konstatera
detta. Vi måste faktiskt gå tillbaka
till 1921 för att finna en motsvarig-
het (det året var f. ö. ännu bättre).
Ett förhållande, som helt naturligt

väcker allmän glädje hos I. F. K:s
medlemmar. Föreningen har också

anledning vänta sig en hel del
— i framtiden — av dessa lovande

ungdomar. Några av dem kanske
kommaatt »slå igenom> fort nog...
Efter ett par svaghetsår (ifråga om
vårt reservgarde) ha vi alltså åter

fått fast mark under fötterna, bild-
likt talat. Och detta är synnerligen
betydelsefullt. Ty den klubb som

förfogar över de bästa reserverna,
har de största förutsättningarna att
framgångsrikt hävda sin ställning i
den alltmer hårda konkurrensen.

I den nu avslutade Göteborgs-
serien deltogo vi med 5 lag. Och
resultatet blev: 2 första, 1 andra
och 1 fjärde pris. Vi kunna så-
lunda vara nöjda med våra pojkar.

Här nedan följer en kort översikt
av de olika lagens insatser i täv-
lingen.

B-laget

har placerat sig som tvåa i klass I.

Oaktat laget vid den tidpunkten
icke var av samma spelstyrka, som
höstsäsongens delvis rekonstruerade

lag, förmådde det dock hela tiden
hålla sig bland de främsta. Detta

får säkerligen till stor del skrivas

på den goda sammanhållningens
konto. Wenzel, Östlund och Gillis
Andersson ha varit lagets bästa.
Matchlistan ter sig sålunda:

— Redbergslids I. K. 1—0
— I. K. Welox 3—1

— Gais B 1—1
— Majornas I. K. 0—1
— Landala I. F. 1—1
— LundbyI. F. 1—1
— Hisingstads I. S. 1—0
— Krokslätts F. F. 2—2
— Örgryte B 1—1

9 matcher 11—38

Anmärkningsvärt är de många o-

avgjorda matcherna. Kapten: Gunnar
Gunnarsson. En pålitlig >skeppare>.
Uppställning från mål: G. Wenzel;

G. Gunnarsson, R. Sandberg; H.
Stålfors, E. Östlund, I. Andersson;
Gillis Andersson, A. Karlsson, John
Andersson, H. Johansson och E.

Olsson.

IV-an

står som klar segrare i klass IV.
Och kan peka på seriens vackraste
resultat. Av 8 spelade matcher
samtliga vunna, d. v. s. 16 poäng
av — 16 möjliga! Sammanhåll-
ningen som vanligt briljant. Lagets
stomme har nu varit oförändrad i
det närmaste fyra år (!). Flera av

pojkarna är individuellt goda spe-
lare. Om vi nu icke nämna några
namn, beror det ej på svårigheter
att nominera dessa, utan av andra
skäl. Som vi för ögonbiicket anse

 
Fjärde laget — numera lag III.

  
 

5potekare J. Bergqvists

HANDBALSAM
Ypperligaste medel mot sträv, narig och .

söndersprucken hud. Klibbar ej utan lämnar |
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Göteborgs-Kamraten

Göteborgs-serien lämnar goda resultat för de blå-vita.
Fyran och första juniorlaget vinna var sin klass. — B-laget tvåa.

Våra reservlag ha i år haft en
ovanligt god säsong. Man behöver

endast en liten smula studera Gö-

teborgs-seriens tabell (som återfinnes
i detta nummer) — den säkraste

värdemätaren — för att konstatera
detta. Vi måste faktiskt gå tillbaka
till 1921 för att finna en motsvarig-
het (det året var f. ö. ännu bättre).
Ett förhållande, som helt naturligt

väcker allmän glädje hos I. F. K:s
medlemmar. Föreningen har också

anledning vänta sig en hel del
— i framtiden — av dessa lovande

ungdomar. Några av dem kanske
kommaatt »slå igenom> fort nog...
Efter ett par svaghetsår (ifråga om
vårt reservgarde) ha vi alltså åter

fått fast mark under fötterna, bild-
likt talat. Och detta är synnerligen
betydelsefullt. Ty den klubb som

förfogar över de bästa reserverna,
har de största förutsättningarna att
framgångsrikt hävda sin ställning i
den alltmer hårda konkurrensen.

I den nu avslutade Göteborgs-
serien deltogo vi med 5 lag. Och
resultatet blev: 2 första, 1 andra
och 1 fjärde pris. Vi kunna så-
lunda vara nöjda med våra pojkar.

Här nedan följer en kort översikt
av de olika lagens insatser i täv-
lingen.

B-laget

har placerat sig som tvåa i klass I.

Oaktat laget vid den tidpunkten
icke var av samma spelstyrka, som
höstsäsongens delvis rekonstruerade

lag, förmådde det dock hela tiden
hålla sig bland de främsta. Detta

får säkerligen till stor del skrivas

på den goda sammanhållningens
konto. Wenzel, Östlund och Gillis
Andersson ha varit lagets bästa.
Matchlistan ter sig sålunda:

— Redbergslids I. K. 1—0
— I. K. Welox 3—1

— Gais B 1—1
— Majornas I. K. 0—1
— Landala I. F. 1—1
— LundbyI. F. 1—1
— Hisingstads I. S. 1—0
— Krokslätts F. F. 2—2
— Örgryte B 1—1

9 matcher 11—38

Anmärkningsvärt är de många o-

avgjorda matcherna. Kapten: Gunnar
Gunnarsson. En pålitlig >skeppare>.
Uppställning från mål: G. Wenzel;

G. Gunnarsson, R. Sandberg; H.
Stålfors, E. Östlund, I. Andersson;
Gillis Andersson, A. Karlsson, John
Andersson, H. Johansson och E.

Olsson.

IV-an

står som klar segrare i klass IV.
Och kan peka på seriens vackraste
resultat. Av 8 spelade matcher
samtliga vunna, d. v. s. 16 poäng
av — 16 möjliga! Sammanhåll-
ningen som vanligt briljant. Lagets
stomme har nu varit oförändrad i
det närmaste fyra år (!). Flera av

pojkarna är individuellt goda spe-
lare. Om vi nu icke nämna några
namn, beror det ej på svårigheter
att nominera dessa, utan av andra
skäl. Som vi för ögonbiicket anse

 
Fjärde laget — numera lag III.

  
 

5potekare J. Bergqvists
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Göteborgs-Kamraten

Göteborgs-serien lämnar goda resultat för de blå-vita.
Fyran och första juniorlaget vinna var sin klass. — B-laget tvåa.

Våra reservlag ha i år haft en
ovanligt god säsong. Man behöver

endast en liten smula studera Gö-

teborgs-seriens tabell (som återfinnes
i detta nummer) — den säkraste

värdemätaren — för att konstatera
detta. Vi måste faktiskt gå tillbaka
till 1921 för att finna en motsvarig-
het (det året var f. ö. ännu bättre).
Ett förhållande, som helt naturligt

väcker allmän glädje hos I. F. K:s
medlemmar. Föreningen har också

anledning vänta sig en hel del
— i framtiden — av dessa lovande

ungdomar. Några av dem kanske
kommaatt »slå igenom> fort nog...
Efter ett par svaghetsår (ifråga om
vårt reservgarde) ha vi alltså åter

fått fast mark under fötterna, bild-
likt talat. Och detta är synnerligen
betydelsefullt. Ty den klubb som

förfogar över de bästa reserverna,
har de största förutsättningarna att
framgångsrikt hävda sin ställning i
den alltmer hårda konkurrensen.

I den nu avslutade Göteborgs-
serien deltogo vi med 5 lag. Och
resultatet blev: 2 första, 1 andra
och 1 fjärde pris. Vi kunna så-
lunda vara nöjda med våra pojkar.

Här nedan följer en kort översikt
av de olika lagens insatser i täv-
lingen.

B-laget

har placerat sig som tvåa i klass I.

Oaktat laget vid den tidpunkten
icke var av samma spelstyrka, som
höstsäsongens delvis rekonstruerade

lag, förmådde det dock hela tiden
hålla sig bland de främsta. Detta

får säkerligen till stor del skrivas

på den goda sammanhållningens
konto. Wenzel, Östlund och Gillis
Andersson ha varit lagets bästa.
Matchlistan ter sig sålunda:

— Redbergslids I. K. 1—0
— I. K. Welox 3—1

— Gais B 1—1
— Majornas I. K. 0—1
— Landala I. F. 1—1
— LundbyI. F. 1—1
— Hisingstads I. S. 1—0
— Krokslätts F. F. 2—2
— Örgryte B 1—1

9 matcher 11—38

Anmärkningsvärt är de många o-

avgjorda matcherna. Kapten: Gunnar
Gunnarsson. En pålitlig >skeppare>.
Uppställning från mål: G. Wenzel;

G. Gunnarsson, R. Sandberg; H.
Stålfors, E. Östlund, I. Andersson;
Gillis Andersson, A. Karlsson, John
Andersson, H. Johansson och E.

Olsson.

IV-an

står som klar segrare i klass IV.
Och kan peka på seriens vackraste
resultat. Av 8 spelade matcher
samtliga vunna, d. v. s. 16 poäng
av — 16 möjliga! Sammanhåll-
ningen som vanligt briljant. Lagets
stomme har nu varit oförändrad i
det närmaste fyra år (!). Flera av

pojkarna är individuellt goda spe-
lare. Om vi nu icke nämna några
namn, beror det ej på svårigheter
att nominera dessa, utan av andra
skäl. Som vi för ögonbiicket anse

 
Fjärde laget — numera lag III.
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HANDBALSAM
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Göteborgs-Kamraten

Göteborgs-serien lämnar goda resultat för de blå-vita.
Fyran och första juniorlaget vinna var sin klass. — B-laget tvåa.

Våra reservlag ha i år haft en
ovanligt god säsong. Man behöver

endast en liten smula studera Gö-

teborgs-seriens tabell (som återfinnes
i detta nummer) — den säkraste

värdemätaren — för att konstatera
detta. Vi måste faktiskt gå tillbaka
till 1921 för att finna en motsvarig-
het (det året var f. ö. ännu bättre).
Ett förhållande, som helt naturligt

väcker allmän glädje hos I. F. K:s
medlemmar. Föreningen har också

anledning vänta sig en hel del
— i framtiden — av dessa lovande

ungdomar. Några av dem kanske
kommaatt »slå igenom> fort nog...
Efter ett par svaghetsår (ifråga om
vårt reservgarde) ha vi alltså åter

fått fast mark under fötterna, bild-
likt talat. Och detta är synnerligen
betydelsefullt. Ty den klubb som

förfogar över de bästa reserverna,
har de största förutsättningarna att
framgångsrikt hävda sin ställning i
den alltmer hårda konkurrensen.
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Göteborgs-Kamraten
 

 
Första juniorlaget.

tillräckligt motivera vår återhållsam-
het. Det gäller för övrigt icke

endast detta lag.

Matchlistan:

— Örgryte III 3—0
— ÄlfsborgsI. F. 3—0
— Skogens I. F. B-lag 2—0
— Lindholmens. F. B-lag w.o.

— Adolfsbergs B. K. 2—1
— G. LA. I 3—1

— Gamlestadens I. K. 2—0
— Jonsereds I. F. B-lag 1—0

8 matcher 16—2

Kapten: Gösta Johansson. Med

beröm godkänd. Uppställning från
mål: H. Ljungkvist; H. Dahlström,
A. Jansson; E. Andersson, S. Käll-

berg, E. Carlsson; O. Larsson, G.
Johansson, N. Skoog, Th. Lind-
qvist och G. Hansson. Som lön

för sitt välförhållande uppflyttades
laget efter seriens slut till rang,

heder och värdighet av föreningens
tredje lag. (Den gamla trean kom

nämligen i slutet av förra året på
»obestånd> av flera anledningar).
Vi tro, att laget skall visa sig vär-
digt vårt förtroende.

Femte laget

kom på4:de plats i klass V. La-
get har haft otur med sin ordinarie
målvakt, W. Larsson, vilken på

grund av skada ådragen i arbetet

ej kunnat deltaga i någon serie-
match. Innan man fick ersättare
till den så i hast vakanta platsen,

måste v. b. vid ett par tillfällen
vikariera. Det är givet, att laget

förlorat en del på detta förhållande.

Annars får man säga, att pojkarna
skött sig relativt gott.

Matchlistan:

-— I. K. Kvicks B-lag 1—2

— Redbergslids I. K. B-lag 2—0
— I. F. Kville 0—2
— Lundby I. F. II 1

— G. I. A:s B-lag
— Långedrags G. & I. F.

g

-—1

3—0
2—0

— Olskrokens I. K. B-lag 3--2

0—2

2—0

— Partille I. F.

— Annedals I. S. B-lag

9 matcher 14—9

Kapten: Tore Gundborg. Upp-
ställning från mål: Gust. Andersson;
P. Lövendahl, G. Nilsson; E. Åberg,
T. Gundborg, N. Johnsson; Erik

Johansson, Elof Johansson, W.
Ahlberg, Erik Andersson och T.
Johnsson. Efter serien uppflyttades

laget som lag IV.

Juniorlag I

har utgått som segrare i juniorklass I.
Sammanhållningen utmärkt. Laget
har visat ett vackert, tekniskt gott

—

spel. Segrarna ha i regel" varit

knappa, men övertygande. Detta
juniorlag är utan tvivel det bästa
vi haft sedan 1922. Laget inrymmer

flera synnerligen lovarde spelare,

Utan att vilja framhålla någon sär.
skild, anse vi dock halvbackskedjan

förtjänt av ett omnämnande. Den
har (liksom i A-laget!) varit rygg-

raden i laget. Matchlistan tager
sig ut på följande sätt:

— Rosenhills B. K. 0—0
— Majornas I. K. 0—1

— Krokslätts F. F. 2—0
— Fässbergs I. F. 1—0

— Örgryte I. S. 1—0
— LundbyI. F. 1—1
— Redbergslids I. K. 2—1
— I. K. Frigga 1—0

8 matcher 8—3

Alltså summa 12 poäng av 16
möjliga. Nederlaget mot Majorna
var fullkomligt oförljänt. De blå-

vita domineradetotalt, men forwards

hade en mycket olycklig dag och
misslyckades kapitalt med skotten.
Baklängesmålet var slumpartat.

Kapten: Fredrik Andersson. Har
skött sitt kall bra. Lugn och be-

härskad. Uppställning från mål:

A. Berndtsson; B. Falk, John
Carlsson; G. Olsson, Fredrik An-
dersson, David Andersson; Gösta
Andersson, A. Matthiasson, Oscar

Carlsson, G. Helander och Verner

Pettersson.

2:a juniorlaget

har varit vårt »sorgebarn». Det
hamnade på jumboplatsen i junior-
klass II. Man måste emellertid

kraftigt poängtera, att pojkarna icke

gjorde sig själva rättvisa i denna
tävling. Så dåliga — som place:

ringen utvisar — voro de verkligen
ej. Laget presterade ett ganska
nätt och trevligt spel, men saknade

gnista». Kamphumöret tog aldrig
ut sin rätt. Denna anmärkning

träffar i första hand forwards. I
ett par tre matcher hade laget också
åtskilligt med otur. Matchlistan:

Göteborgs-Kamraten
 

 
Första juniorlaget.

tillräckligt motivera vår återhållsam-
het. Det gäller för övrigt icke

endast detta lag.

Matchlistan:

— Örgryte III 3—0
— ÄlfsborgsI. F. 3—0
— Skogens I. F. B-lag 2—0
— Lindholmens. F. B-lag w.o.

— Adolfsbergs B. K. 2—1
— G. LA. I 3—1

— Gamlestadens I. K. 2—0
— Jonsereds I. F. B-lag 1—0

8 matcher 16—2

Kapten: Gösta Johansson. Med

beröm godkänd. Uppställning från
mål: H. Ljungkvist; H. Dahlström,
A. Jansson; E. Andersson, S. Käll-

berg, E. Carlsson; O. Larsson, G.
Johansson, N. Skoog, Th. Lind-
qvist och G. Hansson. Som lön

för sitt välförhållande uppflyttades
laget efter seriens slut till rang,

heder och värdighet av föreningens
tredje lag. (Den gamla trean kom

nämligen i slutet av förra året på
»obestånd> av flera anledningar).
Vi tro, att laget skall visa sig vär-
digt vårt förtroende.

Femte laget

kom på4:de plats i klass V. La-
get har haft otur med sin ordinarie
målvakt, W. Larsson, vilken på

grund av skada ådragen i arbetet

ej kunnat deltaga i någon serie-
match. Innan man fick ersättare
till den så i hast vakanta platsen,

måste v. b. vid ett par tillfällen
vikariera. Det är givet, att laget

förlorat en del på detta förhållande.

Annars får man säga, att pojkarna
skött sig relativt gott.

Matchlistan:

-— I. K. Kvicks B-lag 1—2

— Redbergslids I. K. B-lag 2—0
— I. F. Kville 0—2
— Lundby I. F. II 1

— G. I. A:s B-lag
— Långedrags G. & I. F.

g

-—1

3—0
2—0

— Olskrokens I. K. B-lag 3--2

0—2

2—0

— Partille I. F.

— Annedals I. S. B-lag

9 matcher 14—9

Kapten: Tore Gundborg. Upp-
ställning från mål: Gust. Andersson;
P. Lövendahl, G. Nilsson; E. Åberg,
T. Gundborg, N. Johnsson; Erik

Johansson, Elof Johansson, W.
Ahlberg, Erik Andersson och T.
Johnsson. Efter serien uppflyttades

laget som lag IV.

Juniorlag I

har utgått som segrare i juniorklass I.
Sammanhållningen utmärkt. Laget
har visat ett vackert, tekniskt gott

—

spel. Segrarna ha i regel" varit

knappa, men övertygande. Detta
juniorlag är utan tvivel det bästa
vi haft sedan 1922. Laget inrymmer

flera synnerligen lovarde spelare,

Utan att vilja framhålla någon sär.
skild, anse vi dock halvbackskedjan

förtjänt av ett omnämnande. Den
har (liksom i A-laget!) varit rygg-

raden i laget. Matchlistan tager
sig ut på följande sätt:

— Rosenhills B. K. 0—0
— Majornas I. K. 0—1

— Krokslätts F. F. 2—0
— Fässbergs I. F. 1—0

— Örgryte I. S. 1—0
— LundbyI. F. 1—1
— Redbergslids I. K. 2—1
— I. K. Frigga 1—0

8 matcher 8—3

Alltså summa 12 poäng av 16
möjliga. Nederlaget mot Majorna
var fullkomligt oförljänt. De blå-

vita domineradetotalt, men forwards

hade en mycket olycklig dag och
misslyckades kapitalt med skotten.
Baklängesmålet var slumpartat.

Kapten: Fredrik Andersson. Har
skött sitt kall bra. Lugn och be-

härskad. Uppställning från mål:

A. Berndtsson; B. Falk, John
Carlsson; G. Olsson, Fredrik An-
dersson, David Andersson; Gösta
Andersson, A. Matthiasson, Oscar

Carlsson, G. Helander och Verner

Pettersson.

2:a juniorlaget

har varit vårt »sorgebarn». Det
hamnade på jumboplatsen i junior-
klass II. Man måste emellertid

kraftigt poängtera, att pojkarna icke

gjorde sig själva rättvisa i denna
tävling. Så dåliga — som place:

ringen utvisar — voro de verkligen
ej. Laget presterade ett ganska
nätt och trevligt spel, men saknade

gnista». Kamphumöret tog aldrig
ut sin rätt. Denna anmärkning

träffar i första hand forwards. I
ett par tre matcher hade laget också
åtskilligt med otur. Matchlistan:

Göteborgs-Kamraten
 

 
Första juniorlaget.

tillräckligt motivera vår återhållsam-
het. Det gäller för övrigt icke

endast detta lag.

Matchlistan:

— Örgryte III 3—0
— ÄlfsborgsI. F. 3—0
— Skogens I. F. B-lag 2—0
— Lindholmens. F. B-lag w.o.

— Adolfsbergs B. K. 2—1
— G. LA. I 3—1

— Gamlestadens I. K. 2—0
— Jonsereds I. F. B-lag 1—0

8 matcher 16—2

Kapten: Gösta Johansson. Med

beröm godkänd. Uppställning från
mål: H. Ljungkvist; H. Dahlström,
A. Jansson; E. Andersson, S. Käll-

berg, E. Carlsson; O. Larsson, G.
Johansson, N. Skoog, Th. Lind-
qvist och G. Hansson. Som lön

för sitt välförhållande uppflyttades
laget efter seriens slut till rang,

heder och värdighet av föreningens
tredje lag. (Den gamla trean kom

nämligen i slutet av förra året på
»obestånd> av flera anledningar).
Vi tro, att laget skall visa sig vär-
digt vårt förtroende.

Femte laget

kom på4:de plats i klass V. La-
get har haft otur med sin ordinarie
målvakt, W. Larsson, vilken på

grund av skada ådragen i arbetet

ej kunnat deltaga i någon serie-
match. Innan man fick ersättare
till den så i hast vakanta platsen,

måste v. b. vid ett par tillfällen
vikariera. Det är givet, att laget

förlorat en del på detta förhållande.

Annars får man säga, att pojkarna
skött sig relativt gott.

Matchlistan:

-— I. K. Kvicks B-lag 1—2

— Redbergslids I. K. B-lag 2—0
— I. F. Kville 0—2
— Lundby I. F. II 1

— G. I. A:s B-lag
— Långedrags G. & I. F.

g

-—1

3—0
2—0

— Olskrokens I. K. B-lag 3--2

0—2

2—0

— Partille I. F.

— Annedals I. S. B-lag

9 matcher 14—9

Kapten: Tore Gundborg. Upp-
ställning från mål: Gust. Andersson;
P. Lövendahl, G. Nilsson; E. Åberg,
T. Gundborg, N. Johnsson; Erik

Johansson, Elof Johansson, W.
Ahlberg, Erik Andersson och T.
Johnsson. Efter serien uppflyttades

laget som lag IV.

Juniorlag I

har utgått som segrare i juniorklass I.
Sammanhållningen utmärkt. Laget
har visat ett vackert, tekniskt gott

—

spel. Segrarna ha i regel" varit

knappa, men övertygande. Detta
juniorlag är utan tvivel det bästa
vi haft sedan 1922. Laget inrymmer

flera synnerligen lovarde spelare,

Utan att vilja framhålla någon sär.
skild, anse vi dock halvbackskedjan

förtjänt av ett omnämnande. Den
har (liksom i A-laget!) varit rygg-

raden i laget. Matchlistan tager
sig ut på följande sätt:

— Rosenhills B. K. 0—0
— Majornas I. K. 0—1

— Krokslätts F. F. 2—0
— Fässbergs I. F. 1—0

— Örgryte I. S. 1—0
— LundbyI. F. 1—1
— Redbergslids I. K. 2—1
— I. K. Frigga 1—0

8 matcher 8—3

Alltså summa 12 poäng av 16
möjliga. Nederlaget mot Majorna
var fullkomligt oförljänt. De blå-

vita domineradetotalt, men forwards

hade en mycket olycklig dag och
misslyckades kapitalt med skotten.
Baklängesmålet var slumpartat.

Kapten: Fredrik Andersson. Har
skött sitt kall bra. Lugn och be-

härskad. Uppställning från mål:

A. Berndtsson; B. Falk, John
Carlsson; G. Olsson, Fredrik An-
dersson, David Andersson; Gösta
Andersson, A. Matthiasson, Oscar

Carlsson, G. Helander och Verner

Pettersson.

2:a juniorlaget

har varit vårt »sorgebarn». Det
hamnade på jumboplatsen i junior-
klass II. Man måste emellertid

kraftigt poängtera, att pojkarna icke

gjorde sig själva rättvisa i denna
tävling. Så dåliga — som place:

ringen utvisar — voro de verkligen
ej. Laget presterade ett ganska
nätt och trevligt spel, men saknade

gnista». Kamphumöret tog aldrig
ut sin rätt. Denna anmärkning

träffar i första hand forwards. I
ett par tre matcher hade laget också
åtskilligt med otur. Matchlistan:

Göteborgs-Kamraten
 

 
Första juniorlaget.

tillräckligt motivera vår återhållsam-
het. Det gäller för övrigt icke

endast detta lag.

Matchlistan:

— Örgryte III 3—0
— ÄlfsborgsI. F. 3—0
— Skogens I. F. B-lag 2—0
— Lindholmens. F. B-lag w.o.

— Adolfsbergs B. K. 2—1
— G. LA. I 3—1

— Gamlestadens I. K. 2—0
— Jonsereds I. F. B-lag 1—0

8 matcher 16—2

Kapten: Gösta Johansson. Med

beröm godkänd. Uppställning från
mål: H. Ljungkvist; H. Dahlström,
A. Jansson; E. Andersson, S. Käll-

berg, E. Carlsson; O. Larsson, G.
Johansson, N. Skoog, Th. Lind-
qvist och G. Hansson. Som lön

för sitt välförhållande uppflyttades
laget efter seriens slut till rang,

heder och värdighet av föreningens
tredje lag. (Den gamla trean kom

nämligen i slutet av förra året på
»obestånd> av flera anledningar).
Vi tro, att laget skall visa sig vär-
digt vårt förtroende.

Femte laget

kom på4:de plats i klass V. La-
get har haft otur med sin ordinarie
målvakt, W. Larsson, vilken på

grund av skada ådragen i arbetet

ej kunnat deltaga i någon serie-
match. Innan man fick ersättare
till den så i hast vakanta platsen,

måste v. b. vid ett par tillfällen
vikariera. Det är givet, att laget

förlorat en del på detta förhållande.

Annars får man säga, att pojkarna
skött sig relativt gott.

Matchlistan:

-— I. K. Kvicks B-lag 1—2

— Redbergslids I. K. B-lag 2—0
— I. F. Kville 0—2
— Lundby I. F. II 1

— G. I. A:s B-lag
— Långedrags G. & I. F.

g

-—1

3—0
2—0

— Olskrokens I. K. B-lag 3--2

0—2

2—0

— Partille I. F.

— Annedals I. S. B-lag

9 matcher 14—9

Kapten: Tore Gundborg. Upp-
ställning från mål: Gust. Andersson;
P. Lövendahl, G. Nilsson; E. Åberg,
T. Gundborg, N. Johnsson; Erik

Johansson, Elof Johansson, W.
Ahlberg, Erik Andersson och T.
Johnsson. Efter serien uppflyttades

laget som lag IV.

Juniorlag I

har utgått som segrare i juniorklass I.
Sammanhållningen utmärkt. Laget
har visat ett vackert, tekniskt gott

—

spel. Segrarna ha i regel" varit

knappa, men övertygande. Detta
juniorlag är utan tvivel det bästa
vi haft sedan 1922. Laget inrymmer

flera synnerligen lovarde spelare,

Utan att vilja framhålla någon sär.
skild, anse vi dock halvbackskedjan

förtjänt av ett omnämnande. Den
har (liksom i A-laget!) varit rygg-

raden i laget. Matchlistan tager
sig ut på följande sätt:

— Rosenhills B. K. 0—0
— Majornas I. K. 0—1

— Krokslätts F. F. 2—0
— Fässbergs I. F. 1—0

— Örgryte I. S. 1—0
— LundbyI. F. 1—1
— Redbergslids I. K. 2—1
— I. K. Frigga 1—0

8 matcher 8—3

Alltså summa 12 poäng av 16
möjliga. Nederlaget mot Majorna
var fullkomligt oförljänt. De blå-

vita domineradetotalt, men forwards

hade en mycket olycklig dag och
misslyckades kapitalt med skotten.
Baklängesmålet var slumpartat.

Kapten: Fredrik Andersson. Har
skött sitt kall bra. Lugn och be-

härskad. Uppställning från mål:

A. Berndtsson; B. Falk, John
Carlsson; G. Olsson, Fredrik An-
dersson, David Andersson; Gösta
Andersson, A. Matthiasson, Oscar

Carlsson, G. Helander och Verner

Pettersson.

2:a juniorlaget

har varit vårt »sorgebarn». Det
hamnade på jumboplatsen i junior-
klass II. Man måste emellertid

kraftigt poängtera, att pojkarna icke

gjorde sig själva rättvisa i denna
tävling. Så dåliga — som place:

ringen utvisar — voro de verkligen
ej. Laget presterade ett ganska
nätt och trevligt spel, men saknade

gnista». Kamphumöret tog aldrig
ut sin rätt. Denna anmärkning

träffar i första hand forwards. I
ett par tre matcher hade laget också
åtskilligt med otur. Matchlistan:



[OE
Göteborgs-Kamratén 7
   

Ill:ans midsommarfärd
till Amål och Säfjle.
Det var ett glatt »gäng»>, som

tisdagen den 23 juni (midsommar-
afton) vid halv 3-draget satte sig
på tåget för att — med Holsner
som ledare — gästa Åmål och
Säffle.

Efter c:a fem timmars resa voro
vi framme i Åmål, där matchen mot
Kamraterna skulle äga rum omedel-
bart. Det blev ett bakslag för oss,
då vi förlorade med hela 6—2.
Skillnaden i spelstyrka var dock ej
så stor, som resultatet utvisar.
Reströtthet och ett ihållande regn
gjorde även sitt till, att pojkarna ej
riktigt kommo till sin rätt. Våra
mål inspelades av G. Johansson,
B-lagskanonen J. Andersson missade
en straffspark.  Uppställningen i
denna match var, från mål räknat:

H. Ljungkvist; E. Åberg, A. Jansson;
F. Andersson, S. Källberg, E. An-
dersson; J. Andersson, G. Johans-
son, N. Skoog, Th. Lindqvist och
F. Hylander, Anmärkas bör, att
tredje laget hade reserver för 3 av
de ordinarie spelarna.

Midsommardagen mötte vi I. F.
Sifhälla, Säffle, Vilken match de
blå-vita vunno med 4—0. Ett efter
spelet rättvist resultat. Målen gjordes
av Skoog, J. Andersson, Källberg
och G. Johansson. Slagordningen
var densamma som dagen förut,
med undantag av att J. Karlsson
gick h. h. b.
Mycket skulle kunna vara att

tillägga, om de upplevelser vi voro
med på under denna resa. Men
då jag hör, att utrymmet i det här
numret är rätt begränsat, får väl
detta anstå. Endast några ordtill.
Samtliga som voro med på denna
lilla lusttripp önska säkert till ett
kommande år göra om den. Re-
vanschen hägrar. För att nu inte
tala om Värmlandsjäntorna....

G. |.
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— Lindholmens I. F. — GIA Iosssssnnnnss. 8 2 2 4 11—11 6Findholmens I. F.

>

0—4 Örgryte Ill ...... 82 15 5—22 5— Örgryte II 0—4 Adolfsberg I...... 8017 1—16 I
Jrmatcher 317 Göterra I ......... Utgått

Kapten: Eilert Olsson, Energisk Klass v:
och ordningsfull. Uppställning från

—

Kville I ............ 9 7 2 0 21—6 16
. . ; Kvick II............ 9 6 2 1 15—8 14mål: A. Gundborg; Sven Nilsson,  pytile1 9 5 3 1 18-5 13Eilert Olsson; G. Rahm, R. Gustafs-

—

Kamraterna V ... 9 5 1 3 149 11
yes ; " Lundby IIL........ 09 5 1 3 11—9 11son, A. Radix; Knut Nilsson, F. Redbergslid ii... 9 3 3 3 T7— '9

Wallin, Bertil Olsson, A. Dahlén Olskroken Il... 9 14 4 10—14 6
2 GIA II oooooooon. 09 225 77-14 6och H. Mårtensson. Annedal Il... 9 i 17 417 3

+ Långedrag I ...... 9 018 6—24 1

Synnerligen glädjande är det goda .
förhållande, som varit rådande mel-

—

Juniorklass I:? - oh Kamraterna I ... 8.5 2 1 8-3 12lan lagen. Inom en större förening Lundby I ......... 8 4 2 2 20—11 10
ä Fässberg I......... 8 4 2 2 10—6 10med flera fotbollslag händer det Frigga pf... 5 03 1—7 10

som bekant ofta, att en viss rivalitet

—

Redbergslid I ... 8 3 2 3 9-8 8
i i i Majorna I ......... 8 3 2 3 11—10 8utvecklas, som icke alltid tager sig Örgryte I ooo 8 215 17135

de rätta uttrycken.... I år har det Krokslätt I... 8 215 5—10 5
i ä ä å lä ;

—

Rosenhill I ...... 8 1 25 33-12 4dock varit bättre än på länge i Skogen I ....... Utgått
detta avseende. Man har villigt
stått varandra bi med hjälp av re-

—

Juniorklass II:
server etc. Pojkarna ha tydligen OAsenseje i i I I a
. . erhallan LI...... —känt sig som kamrater. Bland rTindholmen I .. 7 5 0 2 134 10

Kamrater. Till främjande av denna

=

Hisingstad I...... 7 4 0 3 10—10 8anda bö i da kraft . Örgryte Il......... 7.3 1 3 12—8 7naa böra alla goda krafter (INOM

—

Olivedal I... 7 214 511 5
föreningen) samverka. Virgo I .o..c.w.c.wvw T 115 3-9 3

Kamraterna Il... 7.016 3—17 1
+ Fässberg II ...... Utgått

Den slutliga poängställningen —
i de klasser där vi varit represente- SN
rade — framgår av efterföljande
tabell,

nKlass I: sp. v. oa f. mål

=

p. Årsfeste
Qais B aer 9 7 2 0 25—9 16 avhålles lördagen den 5 dec.
amraterna

B

... 9 3 5 1 11—8 11 .rryte B ons 9 4 1 4 19-17 9 kl. 7 e m. på Coldinuorden.
ändase Fd 3 3 å ER Ks Biljettpriset är Kr. 6.— för herre
Lundby I ......... 9 2 5 2 12—15 9 — för dam. TeckninRedbergslid I ... 9 3 2 4 15—12 8 och. Kr. 5. i. . E
Majorna I ......... 9 3 2 4 11—12 8 kan ske å expeditionen varje dag
Velox I ........o.. 9 3 2 4 10—14 8
Hisingstad I ...... 9 11 7 4-18 3 kl. 6—8 em.
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Göteborgs-Kamratén 7
   

Ill:ans midsommarfärd
till Amål och Säfjle.
Det var ett glatt »gäng»>, som

tisdagen den 23 juni (midsommar-
afton) vid halv 3-draget satte sig
på tåget för att — med Holsner
som ledare — gästa Åmål och
Säffle.

Efter c:a fem timmars resa voro
vi framme i Åmål, där matchen mot
Kamraterna skulle äga rum omedel-
bart. Det blev ett bakslag för oss,
då vi förlorade med hela 6—2.
Skillnaden i spelstyrka var dock ej
så stor, som resultatet utvisar.
Reströtthet och ett ihållande regn
gjorde även sitt till, att pojkarna ej
riktigt kommo till sin rätt. Våra
mål inspelades av G. Johansson,
B-lagskanonen J. Andersson missade
en straffspark.  Uppställningen i
denna match var, från mål räknat:

H. Ljungkvist; E. Åberg, A. Jansson;
F. Andersson, S. Källberg, E. An-
dersson; J. Andersson, G. Johans-
son, N. Skoog, Th. Lindqvist och
F. Hylander, Anmärkas bör, att
tredje laget hade reserver för 3 av
de ordinarie spelarna.

Midsommardagen mötte vi I. F.
Sifhälla, Säffle, Vilken match de
blå-vita vunno med 4—0. Ett efter
spelet rättvist resultat. Målen gjordes
av Skoog, J. Andersson, Källberg
och G. Johansson. Slagordningen
var densamma som dagen förut,
med undantag av att J. Karlsson
gick h. h. b.
Mycket skulle kunna vara att

tillägga, om de upplevelser vi voro
med på under denna resa. Men
då jag hör, att utrymmet i det här
numret är rätt begränsat, får väl
detta anstå. Endast några ordtill.
Samtliga som voro med på denna
lilla lusttripp önska säkert till ett
kommande år göra om den. Re-
vanschen hägrar. För att nu inte
tala om Värmlandsjäntorna....

G. |.
  
  

— Olterhällans I. F. 1—3 Klass IV:
— Ol I. K. — Kamraterna IV... 8 8 0 0 16—2 16Olivedals

I.
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. . ; Kvick II............ 9 6 2 1 15—8 14mål: A. Gundborg; Sven Nilsson,  pytile1 9 5 3 1 18-5 13Eilert Olsson; G. Rahm, R. Gustafs-

—

Kamraterna V ... 9 5 1 3 149 11
yes ; " Lundby IIL........ 09 5 1 3 11—9 11son, A. Radix; Knut Nilsson, F. Redbergslid ii... 9 3 3 3 T7— '9
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2 GIA II oooooooon. 09 225 77-14 6och H. Mårtensson. Annedal Il... 9 i 17 417 3

+ Långedrag I ...... 9 018 6—24 1
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ä Fässberg I......... 8 4 2 2 10—6 10med flera fotbollslag händer det Frigga pf... 5 03 1—7 10

som bekant ofta, att en viss rivalitet

—

Redbergslid I ... 8 3 2 3 9-8 8
i i i Majorna I ......... 8 3 2 3 11—10 8utvecklas, som icke alltid tager sig Örgryte I ooo 8 215 17135

de rätta uttrycken.... I år har det Krokslätt I... 8 215 5—10 5
i ä ä å lä ;

—

Rosenhill I ...... 8 1 25 33-12 4dock varit bättre än på länge i Skogen I ....... Utgått
detta avseende. Man har villigt
stått varandra bi med hjälp av re-

—

Juniorklass II:
server etc. Pojkarna ha tydligen OAsenseje i i I I a
. . erhallan LI...... —känt sig som kamrater. Bland rTindholmen I .. 7 5 0 2 134 10

Kamrater. Till främjande av denna

=

Hisingstad I...... 7 4 0 3 10—10 8anda bö i da kraft . Örgryte Il......... 7.3 1 3 12—8 7naa böra alla goda krafter (INOM

—

Olivedal I... 7 214 511 5
föreningen) samverka. Virgo I .o..c.w.c.wvw T 115 3-9 3

Kamraterna Il... 7.016 3—17 1
+ Fässberg II ...... Utgått

Den slutliga poängställningen —
i de klasser där vi varit represente- SN
rade — framgår av efterföljande
tabell,

nKlass I: sp. v. oa f. mål

=

p. Årsfeste
Qais B aer 9 7 2 0 25—9 16 avhålles lördagen den 5 dec.
amraterna

B

... 9 3 5 1 11—8 11 .rryte B ons 9 4 1 4 19-17 9 kl. 7 e m. på Coldinuorden.
ändase Fd 3 3 å ER Ks Biljettpriset är Kr. 6.— för herre
Lundby I ......... 9 2 5 2 12—15 9 — för dam. TeckninRedbergslid I ... 9 3 2 4 15—12 8 och. Kr. 5. i. . E
Majorna I ......... 9 3 2 4 11—12 8 kan ske å expeditionen varje dag
Velox I ........o.. 9 3 2 4 10—14 8
Hisingstad I ...... 9 11 7 4-18 3 kl. 6—8 em.
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på tåget för att — med Holsner
som ledare — gästa Åmål och
Säffle.

Efter c:a fem timmars resa voro
vi framme i Åmål, där matchen mot
Kamraterna skulle äga rum omedel-
bart. Det blev ett bakslag för oss,
då vi förlorade med hela 6—2.
Skillnaden i spelstyrka var dock ej
så stor, som resultatet utvisar.
Reströtthet och ett ihållande regn
gjorde även sitt till, att pojkarna ej
riktigt kommo till sin rätt. Våra
mål inspelades av G. Johansson,
B-lagskanonen J. Andersson missade
en straffspark.  Uppställningen i
denna match var, från mål räknat:

H. Ljungkvist; E. Åberg, A. Jansson;
F. Andersson, S. Källberg, E. An-
dersson; J. Andersson, G. Johans-
son, N. Skoog, Th. Lindqvist och
F. Hylander, Anmärkas bör, att
tredje laget hade reserver för 3 av
de ordinarie spelarna.

Midsommardagen mötte vi I. F.
Sifhälla, Säffle, Vilken match de
blå-vita vunno med 4—0. Ett efter
spelet rättvist resultat. Målen gjordes
av Skoog, J. Andersson, Källberg
och G. Johansson. Slagordningen
var densamma som dagen förut,
med undantag av att J. Karlsson
gick h. h. b.
Mycket skulle kunna vara att

tillägga, om de upplevelser vi voro
med på under denna resa. Men
då jag hör, att utrymmet i det här
numret är rätt begränsat, får väl
detta anstå. Endast några ordtill.
Samtliga som voro med på denna
lilla lusttripp önska säkert till ett
kommande år göra om den. Re-
vanschen hägrar. För att nu inte
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i ä ä å lä ;

—

Rosenhill I ...... 8 1 25 33-12 4dock varit bättre än på länge i Skogen I ....... Utgått
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—

Olivedal I... 7 214 511 5
föreningen) samverka. Virgo I .o..c.w.c.wvw T 115 3-9 3

Kamraterna Il... 7.016 3—17 1
+ Fässberg II ...... Utgått

Den slutliga poängställningen —
i de klasser där vi varit represente- SN
rade — framgår av efterföljande
tabell,

nKlass I: sp. v. oa f. mål

=

p. Årsfeste
Qais B aer 9 7 2 0 25—9 16 avhålles lördagen den 5 dec.
amraterna

B

... 9 3 5 1 11—8 11 .rryte B ons 9 4 1 4 19-17 9 kl. 7 e m. på Coldinuorden.
ändase Fd 3 3 å ER Ks Biljettpriset är Kr. 6.— för herre
Lundby I ......... 9 2 5 2 12—15 9 — för dam. TeckninRedbergslid I ... 9 3 2 4 15—12 8 och. Kr. 5. i. . E
Majorna I ......... 9 3 2 4 11—12 8 kan ske å expeditionen varje dag
Velox I ........o.. 9 3 2 4 10—14 8
Hisingstad I ...... 9 11 7 4-18 3 kl. 6—8 em.

WO — Mig sv

KAMRATER! GYNNA ALLTID |

JÄRNHANDEL| Tel. 1588

RIKHALTIGT SPORTLAGER! .
VÄLSORTERAD JÄRNAFFÄR! |

BILLIGA PRISER!

F
a
=

|
ÅA. TH. NYBERG, AKTIEBOLAG | |

Kungsgatan 41

 

Tel. 11998

UN
"a

-

Oscar Ånderssons Boktryckeri |
 

 
 

SI 2ASS

Innehavare: Oscar & Eric Anderson

Kronhusgatan 22

Utför alla slag Zrycksaker i modernaste

snitt till billigaste priser.

Rikstelefon 9393 |

 Ring 9393.

 

 

 

[OE
Göteborgs-Kamratén 7
   

Ill:ans midsommarfärd
till Amål och Säfjle.
Det var ett glatt »gäng»>, som
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afton) vid halv 3-draget satte sig
på tåget för att — med Holsner
som ledare — gästa Åmål och
Säffle.
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spelet rättvist resultat. Målen gjordes
av Skoog, J. Andersson, Källberg
och G. Johansson. Slagordningen
var densamma som dagen förut,
med undantag av att J. Karlsson
gick h. h. b.
Mycket skulle kunna vara att

tillägga, om de upplevelser vi voro
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numret är rätt begränsat, får väl
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1925 — Ett framgångsrikt år för vårt

representationslag.
Den nu tilländalupna säsongen Målkvoten (152—45) är även över- med. Den genomsnittliga spelstyrkan

har varit en av föreningens bästa. lägsen motsvarande 1925 (144—45). hos de fotbollsutövande klubbarna

Vårt representationslag har under Denna överlägsenhet är emeller- har m. a. o. blivit högre.
densamma spelat 38 matcher. Av tid mera matematisk än reell. Ty De förhoppningar vi knöto till

 

Representationslaget 1925.

vilka 27 vunnits, 7 slutat oavgjorda vi få ihågkomma den utveckling vårt lag efter förra höstens vackra

och 4 förlorats. Detta resultat svensk fotboll genomgått på dessa uppmarsch, ha sålundatill fullo in-

överträffas endast av 1913 års. Då 12 år. De motståndare vi nu möta friats. Vi ha också haft förmånen

av 41 spelade matcher vunnos 30, äro av annan klass, än dem vårt få behålla laget i det närmaste ogra-

T blevo oavgjorda och 4 förlorades. första 1913 drabbade samman verat. Med de goda representa-
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tionsspelare och det lovande reserv-
garde föreningen nu förfogar över,

kunna vi ej annat än medtillförsikt
se framtiden an.

Utom de rent yttre framgångarna
ha vi kunnat glädja oss åt en inre
sammanhållning och kamratanda
inom första laget, som man måste
gå långt tillbaka i tiden för att

finna ett motstycke till. En som
icke minst bidragit härtill är Henning

Svensson, som i år drog sig från
det aktiva för att lämna plats för
yngre förmågor. Han har dock
säsongen igenom hållit sig i kon-
dition; tränat lika mycket och in-
tresserat som de andra (för att vid

Deltagande spelare och

 
 

 

 
 

målgörare:

Matcher Mål

Gunnar Rydberg ..., 38 | 35
Åke Hansson......... 38 | 1
Anders Rydberg 38 —
Erik Andersson...... 37 | —
Filip Johansson...... ' 35 ' 70
Valdus Lund ......... 35 | —

Arthur Bengtsson ... 31 1
| Werner Andersson | 31 1
| Erik Hjelm ............ ' 30 ; 12
Baldwin Johansson 25: 5;

| E. Östlund... 20 | 4 |
| Sven Johansson...... 1 19.) 5

Herbert Sandström | 13 |3 |
| E. Haak sooosssssssss ' 9 2
' Gunnar Johansson | 3 3
Henning Svensson | 2 —
Gillis Andersson 21 — |

' J. Hellström ......... | 21 — |
| A. Alfredsson......... | 21
| A. Karlsson ....nv.vv | 11 —]
| O. Larsson..........e:KR
| Ragnar Svensson ou 1 o— |
i R. Kock sossssssssrsrsa of —

| C. E. Holmberg ...| 11 —
R. Wenzel ............ | 1 —

| E. Lundqvist ......... I oll —
| D. Krook «.sssssvess | 1 | —
| Skövde-Kamr.......... | — 1:
| Malmö- > een | — | 1 |

S:a 27 spelare 144 mål

behov kunna rycka in) och bistått
med råd och dåd. Hans insats
torde endast den kunna fullt fatta,
som stått i verklig intim kontakt
med våra aktiva.

I Svenska serien 1924—1925
placerade vi oss på andra plats —

2 poäng efter Gais. Och i 1925—
1926 års serie ligger vårt lag efter
höstomgången på fjärde plats. Vi

Göteborgs-Kamratcen
=—

ha dock goda chanser att gå upp

ett par pinnhål åtminstone. I bästa

fall vinna serien. Triangelserien

(mellan Gais, Kamraterna och Ör.
gryte) vanns av de våra med högsta

möjliga poäng och målkvoten 9—5,
Det internationella utbytet har

icke heller i år saknats. Matcher

ha sålunda spelats mot Bilbao A,

C. (1—3) och Madrid A. C. (4—1),

Spelade matcher:
 
 

 

  

| Dato | Motståndare Resultat Matchs karaktär |

| TT

| 14 Bilbao A. C. i Bilbao 1—3 | Vänskapsmatch
| Ah Madrid A. C. i Madrid 4—1 > |
| 8/2 Hisingstads I. S. i Göteborg 5—0 >

15/3 Majornas I. K. i > 7—1 »

29/3 Gais i » 1.6—3 ' Triangelserien |

54 Landskrona B. & I. S. i > 6—0 Svenska serien |
1/, LIF. K., Eskilstuna i » ' 2—2 » |

13/4 Hammarby I. F. i Stockholm | 1—0 ' Vänskapsmatch
19/4 Elfsborg, Borås i Borås | 3—0 > |
25/4 Halmstads B. K. i Halmstad 2—0 > |
?/14 Redbergslids I. K. i Göteborg | 2-—1 : >

| 3/5 | IL F. K., Skövde i Skövde 119—1 1 > |
86) Öis i Göteborg | 1—0 Svenska serien |
| 9/5 IK. Sleipner i > 1 9—1 > |

!:/5 Varbergs G. & I. F. i Varberg | 3—0 Vänskapsmatch.

21/5 Blackburn Rovers i Göteborg | 0—2 : > |
| 1/6 | Hammarby I. F. i > | 8—0 Svenska serien /

5/6 | Gais i > ' 4—3 »

7/6 | Helsingborgs I. F. i Helsingborg : 3—2 >
Fr I K. Kvick i Göteborg 5—0 ;iD. M. |

| YA | Majornas I. K. i > 6-1 > >» |
| 87 Öis i > | 3—2 | Triangelserien |

13/7: Gais i » ' 0—2 'G. T. fotbollv.

19/7 Rapid, Wien i » 2-2 > |
2/7 Öis i > 0—0 | »
”s | I K. City, Eskilstuna i Eskilstuna | 4-—4 | Svenska serien

78) Öis i Göteborg | 4—3 »

?/s | Landskrona B. & I. S. i Landskrona | 4—2 i >
6/8 | I K. Sleipner i Göteborg 2—0 | >
| 22/8 Gais i > 0—1 | »
30/8 > IF. K., Uddevalla i Uddevalla 0—0 »
| 8/9 | Helsingborgs I. F. i Göteborg 2—2 >

1/9 | LF. K., Norrköping i Norrköping 6—1 | >

' 2/9) LF. K., Malmö i Göteborg 5—1 >
 A10 | I. F. K., Eskilstuna i Eskilstuna 4—1 I > |

H/I Mercantile/Vaalerengen i Oslo ' 8-3 ' Vänskapsmatch

18/40 ÅA. I. K., Stockholm i Göteborg | 3—0 Svenska serien

(25/10 I F. K., Malmö i Malmö 1 0—0 >
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målgörare:

Matcher Mål

Gunnar Rydberg ..., 38 | 35
Åke Hansson......... 38 | 1
Anders Rydberg 38 —
Erik Andersson...... 37 | —
Filip Johansson...... ' 35 ' 70
Valdus Lund ......... 35 | —

Arthur Bengtsson ... 31 1
| Werner Andersson | 31 1
| Erik Hjelm ............ ' 30 ; 12
Baldwin Johansson 25: 5;

| E. Östlund... 20 | 4 |
| Sven Johansson...... 1 19.) 5

Herbert Sandström | 13 |3 |
| E. Haak sooosssssssss ' 9 2
' Gunnar Johansson | 3 3
Henning Svensson | 2 —
Gillis Andersson 21 — |

' J. Hellström ......... | 21 — |
| A. Alfredsson......... | 21
| A. Karlsson ....nv.vv | 11 —]
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| Ragnar Svensson ou 1 o— |
i R. Kock sossssssssrsrsa of —
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2 poäng efter Gais. Och i 1925—
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Göteborgs-Kamratcen
=—
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fall vinna serien. Triangelserien

(mellan Gais, Kamraterna och Ör.
gryte) vanns av de våra med högsta

möjliga poäng och målkvoten 9—5,
Det internationella utbytet har

icke heller i år saknats. Matcher

ha sålunda spelats mot Bilbao A,

C. (1—3) och Madrid A. C. (4—1),
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38 matcher 144.—45 mål
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vilka ingingo i den spanska turnén.
Dessutom möttevåra det professio-

nella engelska laget Blackburn Ro-

vers (nederlag: 0—2). I G. T:s
fotbollsvecka, där vårt lag (delvis

genom olyckliga omständigheter)
kom sist, spelade vi mot Rapid,

Wien, som deltog i »veckan» och

f. ö. utgick som segrare i densamma.

Denna match slöt oavgjord: 2—2.
Slutligen har en match spelats mot

ett komb. norskt lag — Mercan-
tile/Vaalerengen — i Oslo, vilken
Kamraterna vann med 8—3.

Under året ha våra spelare flitigt
anlitats i såväl stads- som federa-
tionsmatcher. Föreningen har också

riktats med 4 nya internationals.
Dessa äro: Åke Hansson, Arthur
Bengtsson, Werner Andersson och
Filip Johansson. Av A-lagets fyra
nederlag ha endast två tillfogats
det av svenskt lag — båda mot

Gais.

Lagets ordinarie uppställning

under  höstomgången har varit:
Anders Rydberg; Valdus Lund, Erik
Andersson; Åke Hansson, Arthur

Bengtsson, Werner Andersson; E.
Haak, Gunnar Rydberg, Filip Jo-
hansson, Erik Hjelm och Baldwin

Johansson.

Vi hänvisa för övrigt till vidstå-
ende statistik. a

Inomhusträning
i

Exercishuset

tisdagar och fredagar kl. 7—9 e. m.

Vi träffas där!

ga a rtst ureV——2

GYNNA ALLTID

ÅA. TH. NYBERG, AKTIEBOLAG

| KAMRATER!

Tel. 1588 JÄRNHANDEL
Kungsgatan 41

RIKHALTIGT SPORTLAGER!
VÄLSORTERAD JÄRNAFFÄR! |

al BILLIGA PRISER!
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nas

Svenska serien 1925-—1926.
Kamraterna på fjärde plats vid höstomgångens slut.

Den 2 augusti tog serien på nytt
sin början. Enligt Svenska Fot-
bollsförbundets bestämmelser skulle
den nya offsideregeln (påbjuden av
International Board högsta fot-
bollsmyndigheten) träda i kraft från
samma datum. Denna förändring

en spelare är icke offside, så
länge han har minst 2 (förut 3)
motspelare mellan sig och mot-
ståndarnas mål — hade motsetts
medstort intresse. Uppblandat med
misstro om densammasförträfflighet.
Sedan man nu hunnit bilda sig ett
omdöme om saken, måste man säga,
att fotbollsspelet absolut ej vun-
nit något i kvalitets-hänseende —

möjligen i sensation och spänning.
Alltför ofta under denna höst har
man dock sett exempel på (i större
utsträckning än någonsin), hurusom
elt underlägset lag genom att draga
ner alla tillgängliga krafter i för-
svaret lyckats uppnå resultat, som

icke svarat mot dess verkliga spel-
styrka. Denna taktik beror säker-
ligen på överdriven rädsla. Man
är ängslig, att det bättre lagets
forwards, genom de ökade möjlig-
heter den nya bestämmelsen giver

dem, skola gå för illa åt klubbens
målkvot.

Vad de tre göteborgsföreningarna
beträffar, så ha de tydligen haft

svårt att lägga om sitt spel i enlig-
het med >»den nya tidens krav>.
En klubb som däremot till fullo
förstått utnyttja situationen är Hel-
singborgs I. F. Detta lag leder

också höstomgången. Två nya

klubbar tillkommo i denna serie,

nämligen I. K. City, Eskilstuna, och
Uddevalla-Kamraterna (i stället för
de förutvarande jumbolagen Västerås
I. K. och Hammarby).

Vårt lags första match spelades
den 2 aug. Motståndare voro

City,

Eskilstuna, och Tunavallen skåde-
platsen. De blå-vita hade icke någon
särskilt god dag, men ledde vid
halvtid med 4—2. I andra halv-
lekens början blev emellertid Anders
Rydberg skadad, och Östlund intog
hans plats mellan stolparna. Olyc-
kan med Anders verkade helt na-
turligt nedslående på pojkarna.
City lyckades också få in två mål
(Östlund gjorde naturligtvis sitt
bästa, men är ju ingen målväktare)
och utjämna till 4—4. Anders åter-
kom nu, fortfarande åtskilligt vim-
melkantig, och »tjänstgjorde» mat-
chen ut. De egendomliga mål-
siffrorna stodo sig dock. Det vari
alla fall duktigt gjort av >nykom-
lingen». Fast vi misstänka City
får svårt att göra om bravaden

under normala förhållanden. I denna
match saknade vi f. ö. Bengtsson.
Uppställning: A. Rydberg; Lund,
E. Andersson; Å. Hansson, E. Öst-
lund, W. Andersson; S. Johansson,

G. Rydberg, F. Johansson, E.
Hjelm och B. Johansson. Målgörare:

G. Rydberg (2) och Filip Johans-

son (2).
Nästa dust stod mot
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Örgryte

den 7 aug. Det blev som oftast
en hård och rätt jämn kamp. Varur
våra slutligen utgingo som segrare
med 4—3. Av målen gjorde Filip
2 (båda på straffsparkar), Rydberg
och Östlund vardera 1. Spelare:
A. Rydberg, Lund, E. Andersson;

. Hansson, A. Bengtsson, W.
Andersson; E. Östlund, G. Rydberg;
F. Johansson, E. Hjelm och B.
Johansson. I denna match inträffade
ett par beklagliga olyckshändelser.
Örgrytes ena back, A. Olsson, blev
nämligen vid en sammanstötning
så illa skadad, att han måste lämna
planen och söka sjukhusvård. Det
var en elakartad knäskada. Detta

händei första halvleken. De rödblå
spelade sålunda resten av matchen
med 10 man. Emot slutet fick även
Rydell en »ters>, dock mindre all-
varlig. Att våra motståndare under
sådana omständigheter förmådde
hålla spelet så väl uppe (först i

andra halvleken visade sig Kamra-
terna något överlägsna), är onekli-

gen en vacker prestation.

Vårt lag gjorde ej någon särskilt
god match, men såsom spelet nu
gestaltade sig var resultatet rättvist.

Denna match gav emellertid anled-
ning till en del utgjutelser i vissa
dagstidningar över det hårda spelet,
vilket man på detta håll ville påbörda

Kamraterna. Rekordeti oförsynthet
slås dock ledigt i »Öisarens> aug.-
nummer. Efter några plumpa och

f. ö. sanningslösa utfall mot Valdus
Lund, vilka få stå för signaturens

egen räkning, konstaterar referenten
»Svem: >»Vi. äro vana vid atti

matcherna mot Kamraterna möta
hårt och från ett par spelares sida

brutalt motstånd, men numera tyckas
de flesta av detta lagets spelare
tillämpa den brutala metoden för
att nå sitt mål» etc. (Kurs. gjorda
av oss). Det är verkligen förvå-

nansvärt, att en man som Sven
Friberg kantillåta sig dylikt skriveri.
Så mycket mer anmärkningsvärt,
som han själv en gång fört den
förenings färger, han nu gör sitt

bästa att nedsätta.
Olyckshändelser, som de vi nyss

relaterat äro beklagliga ur mer än
en synpunkt. Och man kanförstå,
att stämningenlätt blir irriterad efter
sådana händelser. Det fälles kanske
också en del hårda ord, som man

vid närmare eftertanke helst skulle
velat ha osagda. Men man vältrar
icke — såvida man själv vill göra

anspråk på att vara en sann Ssports-
man — hela skulden på sin mot-
ståndare. Man må också betänka,

att en beskyllning för »rått spel»
är en förolämpning, ej blott mot

individen och laget, utan även mot

föreningen. —
Den 9 aug. mötte vi

Landskrona B. & I. S.
på de senares egen plan. Det blev
en juste och trevlig kamp, om man
får tro ortspressen. De våra togo
hem båda poängen och målkvoten

blev 4—2. Målen tillverkades av
Filip (2), Baldwin (1) och Hjelm (1).

Slagordningen var densamma som
mot Öis, med undantag av, att en
ny man, J. Hellström, prövades på

h. y.

Sleipner
aus Norrköping gästade oss den

16 aug. Våra pojkar hade en dålig

dag; spelet var hela tiden mindre

njutbart. Ej heller Sleipner visade
sig från någon bättre sida, men man

saknade ju också Keller, strategen..,

Segern gick rättvist till de blå-vita
med 2—0. Filip Johansson var
pappa till båda målen. De enda i
vårt lag som hade en »normal» dag
voro halvbackarna. Spelare: A. Ryd
berg; Lund, E. Andersson; Å. Hans.
son, ÅA. Bengtsson, W. Andersson;
J. Hellström, G. ' Rydberg, Filip

Johansson, R. Svensson och B,
Johansson. Vid detta tillfälle för

söktes, som synes, en ny spelare
på v. i., Ragnar Svensson (från
B-laget). Debutanten var åtskilligt
nervös, men äger förutsättningar
bli en god innerforward, om trä

ningen bedrives på rätt sätt. Sand-
ström borde dock fått en chanse
här.

Den 21 aug. spelade vårt lag mot

Gais

på Ullevi. En jämn match, där
lagen voro överlägsna var sin halv-
lek. Segern gick emellertid till de

grönsvarta med 1—0. Fast resul
tatet kunde lika gärna varit omvänt,
Uppställning: A. Rydberg; Lund,

E. Andersson; Å. Hansson, ÅA.
Bengtsson, E. Östlund; E. Haak,
G. Rydberg, F. Johansson, W. An-
dersson, B. Johansson. Som synes

nade Werner Andersson ryckt in
på Hjelms plats, då den senare en
tid visat dålig form. »Mickeb
lyckades dock icke särskilt väl

Hans rätta plats är tydligen som

halvback. Den nye h. y., Haak,
var den bäste av de spelare vi
prövat här. Med mera rutin bör

han bli bra.
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Örgryte

den 7 aug. Det blev som oftast
en hård och rätt jämn kamp. Varur
våra slutligen utgingo som segrare
med 4—3. Av målen gjorde Filip
2 (båda på straffsparkar), Rydberg
och Östlund vardera 1. Spelare:
A. Rydberg, Lund, E. Andersson;

. Hansson, A. Bengtsson, W.
Andersson; E. Östlund, G. Rydberg;
F. Johansson, E. Hjelm och B.
Johansson. I denna match inträffade
ett par beklagliga olyckshändelser.
Örgrytes ena back, A. Olsson, blev
nämligen vid en sammanstötning
så illa skadad, att han måste lämna
planen och söka sjukhusvård. Det
var en elakartad knäskada. Detta

händei första halvleken. De rödblå
spelade sålunda resten av matchen
med 10 man. Emot slutet fick även
Rydell en »ters>, dock mindre all-
varlig. Att våra motståndare under
sådana omständigheter förmådde
hålla spelet så väl uppe (först i

andra halvleken visade sig Kamra-
terna något överlägsna), är onekli-

gen en vacker prestation.

Vårt lag gjorde ej någon särskilt
god match, men såsom spelet nu
gestaltade sig var resultatet rättvist.

Denna match gav emellertid anled-
ning till en del utgjutelser i vissa
dagstidningar över det hårda spelet,
vilket man på detta håll ville påbörda

Kamraterna. Rekordeti oförsynthet
slås dock ledigt i »Öisarens> aug.-
nummer. Efter några plumpa och

f. ö. sanningslösa utfall mot Valdus
Lund, vilka få stå för signaturens
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»Svem: >»Vi. äro vana vid atti
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Uddevalla-Kamraterna

voro våra värdar den 30 aug. Till

allmän överraskning förmådde Oscar

Anderssons pojkar taga från oss
ett dyrbart poäng. Första halvleken
kunde de göra ganska jämn, men
i andra lågo de blå-vita över. Udde-
vallas försvar stred emellertid hjälte-

modigt, och våra forwards skott-

säkerhet var dessutom för dagen
mindre god. 0—0 slöt matchen.
Det kanske bör påpekas, att Rim-
nersvallen är en ganska svårspelad
plan för gästande lag. Vår elva:
A. Rydberg; Lund, E. Andersson;
Å. Hansson, A. Bengtsson, W. An-
dersson; E. Haak, G. Rydberg, F.
Johansson, Hjelm och B. Johansson.
Den 6 september drabbade re-

presentationslaget samman med

Helsingborgs I. F.,
serieledarna, på Ullevi. Intresset
för denna match var kolossalt.
Skånelaget hade ju gått från seger
till seger i denna tävlings höst-
matcher. Nu gällde det, om man
fick tro reklamherrarna (vilka slagit

på stora larmtrumman), Göteborgs

vara eller icke vara som fotbolls-
huvudstad. Undra på, om de goda
göteborgarna gingo man ur huse

för att beskåda »vidundren> från
»Sundets pärla». Det blev också

nytt publikrekord och därtill ett,

som säkerligen kommer att stå sig

en tid. 17.163 personer (!) hade
packat sig tillhopa. Vid ett tillfälle
som detta borde dock Slottsskogs-
vallen tagits i bruk. På Ullevi blir
det på tok för trångt. Arrangörerna
anse sig emellertid (av kända skäl)
löpa allt för stor risk genom att
förlägga en match till >Vallen>, i
händelse av regnväder.

Apotekare J. Bergqvists

HANDBALSAM

Det blev fart på spelet från början.
H. I. F:s anfall voro ytterst farliga
genom den snabbhet, varmed de
igångsattes. De första minuterna
blevo också ödesdigra för oss på
grund av bristfällig markering i
försvaret. Därigenom <uppstodo

chanser, som de röda ej försutto.
Efter 10 min. spel ledde Helsing-
borg med 2—0! Nu började våra
komma igång på allvar. Resten av
speltiden var också otvivelaktigt

Kamraternas. Deblå-vita presterade
vid detta laget verkligt vackert spel,

och man kände på sig, att reduce-
ringen måste komma. Den kom
även genom Hjelm, som sköt i mål
efter fin passning från Baldwin Jo-
hansson. I halvlekens sista minut
fick H. I. F. en straffspark på halsen
för ruff mot Gunnar Rydberg. Fi-
lip Johansson sköt i nervositet
bollen vid sidan av målet. Halv-
tid 2—1 för de röda.

Andra halvleken var inte en mi-
nut gammal, förrän våra pojkar hade
utjämnat! Hjelm lade en fin boll

till Filip, som kom igenom försvaret
och ställde Sigge Lindberg maktlös.
2—2. Hejdlöst jubel! Den åter-
stående speltiden förflöt under blå-
vit överlägsenhet. Som dock icke
fick något synligt uttryck, mycket
tack vare det stabila och säkra
bakre försvaret i Skånelaget. Hel-
singborg stack då och då emellan
med sina farliga anfall, som alltid
orsakade otrevliga situationer vid
Rydbergs mål, Full tid alltjämt
2—2. I betraktande av spelförlop-
pet borde Kamraterna vunnit. Men
H. I. F. är ett starkt lag, och efter
denna match behöver man ej stå
frågande inför deras framgångar i
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serien. Intet annat svenskt klubblag
torde heller så väl förstå att utnyttja
den nya offside-regelns möjligheter.
Men den tekniskt bästa fotbollen
spelas alltjämt här. Det kvarstår

som ett faktum.
I vårt lag, som hade samma upp-

ställning som i U-a, framträdde
särskilt Åke Hansson, Bengtsson,
Hjelm och Filip Johansson. Hjelm
var »dagens man». Efter att en
tid ha varit »nere>, överraskade

han med ett utmärkt, fint och
osjälviskt spel. Det var länge sedan
vi sågo Hjelm i sådant »slag>.
Anders gjorde några vackra rädd-
ningar i matchens början, och f. ö.
kan ingen klandras. Alla gjorde,
som vi väntat, sin plikt.
Den 13 sept. hade vi en dust

med

Norrköpings-Kamr.
Denna match gick i >»uppnäsornas

stad.> Våra hade en av sina bättre
dagar och vunno lätt med 6—1.
G. Rydberg gjorde 3 mål, Hjelm 2
och Filip J. 1. Spelare A. Ryd-
berg; Lund, E. Andersson; Å.
Hansson, ÅA. Bengtsson, V. Anders-

son; E. Haak, G. Rydberg, F.
Johansson, Hjelm och B. Johans-
son. Om matchen skriver I.B:s
referent »Sama> bl. a.: >Göteborg-
arna kommo hit med absolut se-
gervilja, togo fram sitt säkert
yppersta spel och utklassade Norr-
köping fullständigt. Aldrig har
Göteborgskamraterna gjort ett så
gott intryck här som idag.» Och
vidare: »>Den göteborgska halv-
backstrion var planens dominer-
ande faktor. De tre långa (Verner
Andersson är inte så lång förstås)
lugna, förståndigt och intelligent

—Smrg
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fick något synligt uttryck, mycket
tack vare det stabila och säkra
bakre försvaret i Skånelaget. Hel-
singborg stack då och då emellan
med sina farliga anfall, som alltid
orsakade otrevliga situationer vid
Rydbergs mål, Full tid alltjämt
2—2. I betraktande av spelförlop-
pet borde Kamraterna vunnit. Men
H. I. F. är ett starkt lag, och efter
denna match behöver man ej stå
frågande inför deras framgångar i

- ng wWw—N——5E—>r—r——
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Ypperligaste medel mot sträv, narig och

söndersprucken hud. Klibbar ej utan lämnar

huden efter ingnidning mjuk och sammetslen, |

Pris 75 öre.

Hterförsäljare erhålla rabatt.
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serien. Intet annat svenskt klubblag
torde heller så väl förstå att utnyttja
den nya offside-regelns möjligheter.
Men den tekniskt bästa fotbollen
spelas alltjämt här. Det kvarstår

som ett faktum.
I vårt lag, som hade samma upp-

ställning som i U-a, framträdde
särskilt Åke Hansson, Bengtsson,
Hjelm och Filip Johansson. Hjelm
var »dagens man». Efter att en
tid ha varit »nere>, överraskade

han med ett utmärkt, fint och
osjälviskt spel. Det var länge sedan
vi sågo Hjelm i sådant »slag>.
Anders gjorde några vackra rädd-
ningar i matchens början, och f. ö.
kan ingen klandras. Alla gjorde,
som vi väntat, sin plikt.
Den 13 sept. hade vi en dust

med

Norrköpings-Kamr.
Denna match gick i >»uppnäsornas

stad.> Våra hade en av sina bättre
dagar och vunno lätt med 6—1.
G. Rydberg gjorde 3 mål, Hjelm 2
och Filip J. 1. Spelare A. Ryd-
berg; Lund, E. Andersson; Å.
Hansson, ÅA. Bengtsson, V. Anders-

son; E. Haak, G. Rydberg, F.
Johansson, Hjelm och B. Johans-
son. Om matchen skriver I.B:s
referent »Sama> bl. a.: >Göteborg-
arna kommo hit med absolut se-
gervilja, togo fram sitt säkert
yppersta spel och utklassade Norr-
köping fullständigt. Aldrig har
Göteborgskamraterna gjort ett så
gott intryck här som idag.» Och
vidare: »>Den göteborgska halv-
backstrion var planens dominer-
ande faktor. De tre långa (Verner
Andersson är inte så lång förstås)
lugna, förståndigt och intelligent

—Smrg

Folkfestartiklar
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Apotekare J. Bergqvists

HANDBALSAM
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spelande männen trasade totalt
sönder Norrköpings anfallskedja.—
På så vis kom inte göteborgarnas
bakre försvar att bli satt på något
hårdare prov. Men kedjan hade
mycket att bestyra och visade
stundtals glänsande saker. Det
fjärde målet — Hjelms nickboll —
kom efter den mest ypperliga an-
fallsprestation man gärna kan få se.»

Efter alla dessa lovord ha vi
intet att tillägga... Utom att den-
na match ingick i tävlingen om
Dodge-pokalen, där vi nu ha tvenne
inteckningar — mot Norrköpings

enda.

Malmö-Kamr.

gästade oss den 27 sept.
De blå-vita togo båda poängen

och målkvoten blev 53—1. Matchen
bjöd f. ö. på medelmåttigt spel.
Slagordningen var densamma som
i Norrköping. Målskyttar: Filip
Johansson 2, G. Rydberg 1, E. Haak

1. Malmös v. b. råkade dessutom
förändra riktning på en boll från
Filip, med mål som följd. Summa 5.
Den 4 oktober spelade våra mot

Eskilstuna-Kamr.
på Tunavallen. Pojkarna visade
god form och gott spel. Segern
var heller aldrig hotad. 4—1 blev
slutresultatet (3—0 i halvtid). En
juste och trevlig match. Fortfarande
oförändrad uppställning. »Lillen>
var pappa till 2 mål. Baldwin och
Filip Johansson gjorde var sitt.

A. IL K.
från Kungl. Huvudstaden gjorde

oss den äran av ett besök den 18
oktober. Händelsen utspelades på
Ullevi inför en stor skara skåde-
lystna, c:a 11000 personer. A. I. K.

hade en tid förut lyckats vinna i
Stockholm över Gais (med 3—1).
och detta plus en del andra fram-
gångar åstadkom enlivlig diskus-
sion i pressen. Följden blev större
publiktillströmning än väntat. Vi
tacka på det hjärtligaste för denna

välvilliga reklam! Till I. B. stå vi
i särskild tacksamhetsskuld...

"vySM —— Up,

Vid behov av Bil

Ring till

Lundbergs Bilstation

Tel. 892

Un: - at
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Nä, A. I. K. gjorde en god första
halvlek (0-—-0 vid halvtid), men
andra dominerade våra totalt. Och

fabricerade tre mål. Nollan höll

Anders. De blå-vitas mål inspela-
des av Filip (2) och Baldwin (1).

I stort sett kan man säga, att våra
gjorde en god match. Halvbackarna
voro åter primus. Spelare: A. Ryd-
berg, Lund, E. Andersson; Å. Hans-

son, A. Bengtsson, V. Andersson;
E. Haak, G. Rydberg, F. Johans-
son, Hjelm och B. Johansson.

Sista matchen i höstomgången
ägde ium den 25 oktober. Mot-

ståndare voro

Malmö-Kamr.
och matchen spelades i Malmö.

Här hade man ju väntat 2 säkra
poäng, men våra tappade den ena.
Malmö, som då låg jumbo (nu ha
de avancerat uppåt ett par pinnhål)

hade sedan ett par tre veckortill-
baka legat i skarp konditionsträning.
Det gällde för laget att komma
från den farliga platsen). Resultatet
visade sig nu. Degula rusade efter
bollarna, »som öknens beduiners(!)
för att citera Ceve. Och då förstår
manenliten smula... Våra pojkar
ha inte lagt an på 100 meters trä-

ning, så det förvånar ju ej om de
blevo något konfysa. Vi mönstrade
samma lag som mot A. LIK.

I första halvleken lyckades Malmö
hålla sig skapligt uppe. Andra
halvtid voro de blå-vita överlägsna.
Trots sista kvartens ursinniga press
fingo våra dock intet mål. Hemma-

laget packade sig framför målöpp-
ningen och stängde Göteborgs

forwards. 0—0 slöt matchen. Denna

=

kamp borde dock våra spelare

vunnit. Och hade troligen även

gjort det, om man från första stund
satt full fart. Det duger ej alt

underskatta en motståndare. Målte
denna match bli en varning i det
avseendet! —

+

Rörande vårt lags chanser i se-
rien, vilka matcher som återstå etc,,
hänvisas till annan artikel i före-
gående nummer. :

Ställningen i serien efter höstom-
gången framgår av nedanstående

 

 

tabell. Vi ligga som synes f. n,

på fjärde plats.

Sp. v. oå f mål. Pp

Hälsingborg 1311 1 1 53--16 23

Örgryte 1310 1 2 45-21 21
Gais 1310 0 3 31—13 20

Göteb:s-Kamr. 12 7 4 1 34—13 18

A. IL K. 11 5 2 4 25—26 12

E:tuna-Kamr. 14 5 2 7 26—38 12

Landskrona 13 5 1 7 33—36 11

Ucddevalla-Kamr. 11 2 3 6 20—19 10

Malmö-Kamr. 13 2 3 8 15-45 7

Norrköp.-Kamr. 12 3 0 9 24-41 6

Sleipner 12 2 2 SS 13—29 6

City 12 0 4 9 22-42 4

LJ

Oo

AÄrsmöte
avhålles

å

Lorensberg
i Fästvåningen

Torsdagen den 14 januari 1926

kl. 7.30 e. m.

Styrelseval
m. fl. viktiga ärenden förekomma.
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=
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tabell. Vi ligga som synes f. n,

på fjärde plats.

Sp. v. oå f mål. Pp

Hälsingborg 1311 1 1 53--16 23

Örgryte 1310 1 2 45-21 21
Gais 1310 0 3 31—13 20

Göteb:s-Kamr. 12 7 4 1 34—13 18

A. IL K. 11 5 2 4 25—26 12

E:tuna-Kamr. 14 5 2 7 26—38 12

Landskrona 13 5 1 7 33—36 11

Ucddevalla-Kamr. 11 2 3 6 20—19 10

Malmö-Kamr. 13 2 3 8 15-45 7

Norrköp.-Kamr. 12 3 0 9 24-41 6

Sleipner 12 2 2 SS 13—29 6

City 12 0 4 9 22-42 4
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AÄrsmöte
avhålles
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Lorensberg
i Fästvåningen

Torsdagen den 14 januari 1926

kl. 7.30 e. m.

Styrelseval
m. fl. viktiga ärenden förekomma.



Göteborgs-Kamraten

Vår fria idrott under141925.

A
g

En översikt över den gångna säsongen.

Årets klubbtävlingar i allmän
idrott uppgå till ett antal av allt
som allt 113 stycken, därav för

seniorer 76 och för juniorer 37.

Totala deltagareantalet är 654.
Löparnas resultat äro de avgjort

bästa och främst då på de medel-

långa och längre loppen. Hoppre-

sultaten äro också ganska goda,
medan kastarnas prestationer äro

av mindre god kvalité.
För att börja med de kortare

loppen, så lägger man här märke

till. Hedin, som egentligen först ;
år börjat träna löpning, men icke

för thy visat sig vara såväl Kron-
bergs som Perssons och Svens-
sons m. fl. överman på 100 m.

Bästa tid 11.6 sek.
Årets största fynd är utan tvivel

K. G. Björk. Han är endast 19 år

och har börjat sin idrottsmannaba-
na på allvar först i år, Redan i

fjol tilldrog han sig dock en viss
uppmärksamhet bland idrottsintres-
serade i Lidköping, där han då var
bosatt, genom att vid ett >märkes>-

prov löpa 400 m. på 56.5(?) i van-
lig klädsel. I våras ingick han
som medlem i I. F. K., och redan

vid uttagningarna till »Göteborg

runt» visade han, vad han gick för
och har sedan pressat sina tider
vid varje tävling. Vid juniormäster-

skapen blev han ytterst knappt sla-

gen av Smith, Öis, och vid D.-m.
blev förhållandet detsamma. Vid

tävling på »Vallen» den 27 sept. sat-
te han kronan på verket genom att
tack vare sin hårda finish, besegra

Hulthin, Öis, på 500 m., därmed
förbättrande Ernst Olssons distrikts-
rekord till 1.07.5 min. Hans bästa

tider för övrigt äro: 100 m. 11,8;

200 m. 23.6 och 400 m. 53.2.

Kronberg har även i år doku-
menterat sig såsom den bäste på

400—800 m., men han måste redan
milt i säsongen »lägga upp», be-

roende på en sensträckning, som
han ådrog sig vid Kamratmäster-

skapen i Örebro. Dessa tävlingar
borde f. ö. ha sitt eget kapitel. På
800 m. startades 13 man samtidigt
på en bana, som mätte knappa 3
m. i bredd, vilket hade till följd en
mängd kullknuffningar och juste-
ringar, Det var i detta lopp, som
Kronberg ådrog sig sensträckning-
en, och inte nog därmed; en löpare
fläkte med sin spiksko upp Kron-
bergs fot, så att han till sist måste
bryta banan ochlåta en s. k. »upp-
lagd» seger gå all världens väg.
Sven Olsson blev också justerad i

samma lopp. Alltnog, ovan relate-

rade tävling gjorde, att man gick
miste om att få se de hårda strider
som man med all sannolikhet fram
på hösten eljest fått bevittna mel-
lan »Kronis» och Björk. Kronbergs
bästa tid på 400 m. för året är
52.7 sek. 800 m. har Kronberg en-
dast löpt en gång i år på tävling
i Halmstad under försommaren, då

han segrade, utan att förtaga sig,
på tiden 2.02.2 min,

Ernst Olsson har ej gjort så
mycket väsen av sig i år. Under
våren drogs han med enluftrörs-

katarr, vilket hindrade honom från

att träna. Ej heller under somma-
ren kom han i >»vanlig» form, vil-
ket väl knappast varit fallet med
Evald Persson och Oscar Svensson
heller.

På medeldistanserna har Sven

Olsson varit allenarådande. Vid

Kamratmästerskapen segrade han
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överlägset på 1500 m. och blev 3:a
i 800-metersloppet. Vid D.-m. på
1500 om. blev han 2:a efter Smith,
och vid D.-m. 41500 m. löpte
han sin sträcka på 4.14.5, vilket är
hans hittills bästa tid. Under sä-
songen har han dessutom vid ett
tiotal tävlingar underskridit 4.20.
Andra namn på denna distans äro:
Gösta Lefrén 4.18, Liljeros 4.19.2.,
Sjöholm 4.22.8 (4.20.5 i stafett)
samt Palmqvist 4.23 min., Engman
m. fl.

På 3000 m. har Liljeros, som i

våras var i utmärkt form efter ter-

rängerna, bästa tiden, 9.10.2, tätt

följd av Sven Olsson 9.10.8.  Lilje-

ros nådde sin tid vid Vides besök
här, då han lyckades, genom en
överlägsen spurt, placera sig som
2:a före bl. a. Backman. Sven Ot-
son fick sin tid noterad vid de s.
k. >Amerika»-tävlingarna, då han
segrade i 3000-m.-loppet, även han
slående Backman i spurten.

I löpning 5000 m. har i år dykt
upp en ny förmåga, Folke Engman.
Han överraskade med att på för-
sommaren löpa sträckan på 16.24,
varefter han segrade vid jun.mäster-
skapen på 16.32 på lunga banor.

Vid D. m. blev han slagen av

Johansson, Kålltorp, men förbättrade
tiden avsevärt till 16.11.0. Seder-
mera blev han vid klubbmäster-
skapen slagen av Sven Olsson i
spurten. Sven Olssons tid blev då
16.03 och Engmans 16.07. Liljeros
har dock bästa tiden även här,

16.02.83. Löfgren, som under sin
semester repr. Sifhälla, Säffle har
under sommaren löpt på 16.09, vil-
ket dock endast ger honom fjärde
platsen. Fyra man på tider mellan
16.02 och 16,09 vittnar om jämnhet
och lovar gott för framtiden, allden-
stund tre av dessa fyra löpare
endast äro 19 år, medan denfjärde,
Löfgren, är 22, Utom de nu upp-

räknade ha vi Gunnar Olsson,
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Lefrén och Palmqvist, vilka samtliga

löpt på c:a 16 30.

Folke Engman harvarit vår bäste
på 10000 m. med tiderna 33.51.2
och 33.58.0, på vilka resultat han
segrade i resp. klubb- och distrikts-

mästerskapstävlingarna. Liljeros seg-
rade vid Kamratmästerskapen på
denna distans med 34.16, efter att
ha löpt solo hela loppet, varvande
andra mani det närmaste tre gånger.
Centralföreningens mästerskap gick
till Holmberg. Han torde då varit
god för något under 35 min., men

som herrar varvräknare behagade
räkna fel på ett varv, blev tiden
missvisande. Även Lefrén har löpt

på 35 min. jämt.
På de »riktliga> långdistanserna

har Rudolf Olsson dominerat full-
ständigt. Sålunda segrade han i
alla tre träningsloppen i våras, blev

2:a efter Kinn, Uppsala, i Kungs-
backaloppet, segrade i D. M. på 2
mil med tiden 1.10.17, som ger
honom 4:de platsen i hela landet
på den distansen i år. Slutligen
segrade han överlägset i >Särö-
loppet», vilken tävling i år för

första gången hållits med vår före-

ning som arrangör. Närmast Ols-
son komma så Holmberg och Ferdi-

nand, vilka även i år gjort en rad goda
lopp. I Kungsbackaloppet blev

sålunda Ferdinand 4:a, medan

Holmberg i år fick sin sämsta pla-
cering hittills på denna distans,
han blev nämligen 7:de. Han re-

habiliterade sig sedermera genom
att placera sig som 2:a i D. m. på
2 mil och trea i Säröloppet. Den
oförbrännelige »Boysen>»> har efter

ett par års vila ånyo gått i träning
och placerade sig bl. a. som 8:de
i Kungsbackaloppet, slående så
goda löpare som stockholmarne
Gräner, Fredrikshov och Guttman,
Marieberg. Axel Johansson, också
en av de »gamla pojkarna»,över-
raskade med att nu på gamla dagar
springa fortare från Kungsbacka,
än vad han någonsin tidigare för-
mått. Utom de nu uppräknade
har även Seth Olsson gjort en rad
goda lopp liksom YngveDahl,

Göteborgs-Kamraten
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KARLSHAMN: STOCKHOLM DROTTNINGGATANG"

som placerade sig som 3:a vid
R. I. K:s landsvägslopp, vilket för
Övrigt blev en fullkomlig triumf
för I. F. K. därigenom att Werner

Magnusson segrade med Rudolf
Olsson, Dahl, Holmberg och Fer-
dinand i tur och ordning efter
sig. Alltså de fem bästa »kamra-
er».

I orientering är Ferdinand vår
bäste och var nu senast vid D. m.
ytterst nära att segra — endast en
sekund skiljde mellan segrarens och
hans tider. Lagmästerskapet togo
vi Överlägset genom Ferdinand,

Börjesson och Lindgren. Utom
de nu uppräknade lyckades ytterli-
gare 6 man av de våra placera sig
bland de 20 bästa av 60 startande.

Vad löpning beträffar är inte
mycket att tillägga, då terrängerna
tidigare refererats, varför vi övergå
till hoppen. I längdhopp måste

man konstatera en viss tillbakagång,
till stor del beroende på att Simons-

son ej längre repr. oss. Nils An-
dersson har bästa resultatet för

året med 6.22, medan Tobiasson
och Rosell fått nöja sig med 6.19
och 6.16 resp. Höjdhoppet går
överlägset till Börjesson, som vid
flera tillfällen klarat 1.75. Högre
höjder har han dock på tävlingar
ej lyckats pendla sig över, vilket
enligt Waldenborg beror därpå, att

han ej kan »samla sig», när det
gäller. Kunde han det, så borde
han, enligt samme person, med
lätthet klara”betydligt mera, allden-

stund höjderna äro inne. Nils
Andersson har klarat 1.65 och Ro-
sell 1.60. Trestegshoppet ledes av

Rosell på 12.62, medan Hedin och
Almqvist klarat resp. 12.59 och

12.49. Simonsson saknas ännu 

mera i stav än i längd. I år har

Nils Andersson bästa stavresultat
med 3.10, men borde med något

mindre »osmak>» ha klarat 3.20 och
med en smula tur 3.30. Övriga re-
sultat i denna gren äro relativt
svaga.

I kasten har det varit skralt be-
ställt med resultaten. Nyberg är

som vanligt bäst i kula på 10.67,
ett resultat, som han borde kunna

öka med en meter utan allt för
stort besvär. Hedin lägger beslag
på förstaplatsen i diskus med 32.10
och i spjut, vårt mest »lovande»

kast, har striden varit hård mellan
honom och Börjesson, vilka båda
nått c:a 44 m., men redan nästa år
få vi nog beviltna kast över 50

m.-strecket från dessa båda, såvida
ej alla tecken slå fel.

Detta om seniorerna.

Inom Ungdomsavdelningen har
en viss tillbakagång inträtt, det är
ett oifrånkomligt faktum. Några pre-
stationer, sådana som de Sven

Olsson, Liljeros och Eklund fjol
utförde, har i år ej synts till.  Där-
med är dock inte sagt, att juniorerna

varit dåliga; nej, långt därifrån. På
de kortare loppen har Zackarowitz
varit utan konkurrens och de bästa

resultaten ha varit 12.2 på 100 m,,
24.9 på 200 samt 55.5 på 400.
Anfält och Georg Johansson komma

närmast med 12.5, 26.5, 57.5 och
12.9, 26.5 samt 59.5 resp. Holger

Duell har varit den bäste på de
längre distanserna och har nått
2.19.8 på 800 m., 2.50.5 på 1.000
samt 4.38 på 1.500. K. E. Johansson
och Åke Carlsson komma närmast
här. I löpning 3.000 m. har Åke
Carlsson bästa tiden för året, 10.20.
Längdhopp ser Anfält som segrare
på 5.61, Zackarowitz har 5.54.
Även i höjdhopp är Anfält den
bäste med 1.60 (1.65 inomhus).
C. Å. Wallström och Jacobsson
äro också ganska goda höjdhoppare.
Sven Nilsson är bäst i kula med
10.24, medan K. E. Johnssonlägger
beslag på första platsen i diskus

och Åke Carlsson i spjut.
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Lefrén och Palmqvist, vilka samtliga

löpt på c:a 16 30.

Folke Engman harvarit vår bäste
på 10000 m. med tiderna 33.51.2
och 33.58.0, på vilka resultat han
segrade i resp. klubb- och distrikts-

mästerskapstävlingarna. Liljeros seg-
rade vid Kamratmästerskapen på
denna distans med 34.16, efter att
ha löpt solo hela loppet, varvande
andra mani det närmaste tre gånger.
Centralföreningens mästerskap gick
till Holmberg. Han torde då varit
god för något under 35 min., men

som herrar varvräknare behagade
räkna fel på ett varv, blev tiden
missvisande. Även Lefrén har löpt

på 35 min. jämt.
På de »riktliga> långdistanserna

har Rudolf Olsson dominerat full-
ständigt. Sålunda segrade han i
alla tre träningsloppen i våras, blev

2:a efter Kinn, Uppsala, i Kungs-
backaloppet, segrade i D. M. på 2
mil med tiden 1.10.17, som ger
honom 4:de platsen i hela landet
på den distansen i år. Slutligen
segrade han överlägset i >Särö-
loppet», vilken tävling i år för

första gången hållits med vår före-

ning som arrangör. Närmast Ols-
son komma så Holmberg och Ferdi-

nand, vilka även i år gjort en rad goda
lopp. I Kungsbackaloppet blev

sålunda Ferdinand 4:a, medan

Holmberg i år fick sin sämsta pla-
cering hittills på denna distans,
han blev nämligen 7:de. Han re-

habiliterade sig sedermera genom
att placera sig som 2:a i D. m. på
2 mil och trea i Säröloppet. Den
oförbrännelige »Boysen>»> har efter

ett par års vila ånyo gått i träning
och placerade sig bl. a. som 8:de
i Kungsbackaloppet, slående så
goda löpare som stockholmarne
Gräner, Fredrikshov och Guttman,
Marieberg. Axel Johansson, också
en av de »gamla pojkarna»,över-
raskade med att nu på gamla dagar
springa fortare från Kungsbacka,
än vad han någonsin tidigare för-
mått. Utom de nu uppräknade
har även Seth Olsson gjort en rad
goda lopp liksom YngveDahl,
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B-laget hösten 1925.

(Tre av de ordinarie spelarna, G. Wenzel, H. Samuelsson och G. Larsson saknas.)

Ovanstående serie startades av
Göteborgs-Alliansen, närmast för
att bereda Gais, Kamraternas och

Örgrytes B-lag tillfälle till enhetligt
ordnade matcher. Denna tävling
omfattar förutom de tre stora
göteborgsföreningarnas reservlag,
Kamratkretsarna .i Borås, Trollhättan

och Vänersborg. Idén är utan

tvivel god, och det har också visat

sig, att tävlingen väckt intresse —
icke minst i de grannstäder, som
beröras av densamma.
Vårt B-lag, som rekonstruerats

I trekampen om de priser, som
fjolårets juniorer erövrade i »Ung-
domstävlingarna>, segrade Anfält

på resultat 1.65 i höjd, 9.48 i kula

och 57.5 i löpning 400, vilket en-

ligt tiokampstabellen gör 1.672.z2
poäng, närmast följd av Zackaro-
witz med resultat 5.54 i längd,
8.63 i kula och 55.5 på 400 m. =

1.549.s82 poäng.
Som avslutning på det hela skulle

jag vilja framföra medlemmarnas

tack till Idrottssektionens ordf., hr

Waldenborg, för allt det arbete han
nedlagt för föreningen, varpå jag

till sist sätter
»Skövde>.

innan serien tog sin början, mötte
i sin första match

Vänersborgs-Kamraterna

på Ullevi den 16 aug. Denna
kamp blev av mindre god kvalitet.
De blå-vita voro ganska överlägsna,
men skottsäkerheten framför mål
onormalt dålig. Endast ett mål
fabricerades av våra, och detta sva-
rade Svantesson för. Wenzel höll
nollan. Spelare: G. Wenzel; G.
Gunnarsson, H. Samuelsson; G.

Larsson, Gillis Andersson, Ivar An-
dersson; O. Larsson, Å. Svanteson,
John Andersson, Bertil Johansson

och E. Olsson.

Nästa dust stod mot

Gais B

den 23 aug. på Ullevi. Det blev
en spännande uppgörelse. Båda
lagen hade ett flertal goda mål-
chanser, som oftast sumpades. I
synnerhet de =grönsvarta voro
olyckliga framför mål. För att va-

ra ärliga måste vi säga, att Gais

vunnit matchen med bättre målskyt-

tar. Nu gick segern till Kamrater-

na med 3—2. Svanteson gjorde 2

mål och R. Svensson 1. Uppställ-

ning: G. Wenzel; G. Gunnarsson,

R. Sandberg; H. Sandström, Gillis
Andersson, Ivar Andersson; O.
Larsson, Å. Svanteson, John An-

dersson, R. Svensson och Sven Jo-
hansson.

Vid detta tillfälle saknade vi v.b.
Samuelsson (sjukdom) och h.-h.-b.
G. Larsson (rep.-möte). Sandström
och Sven Johansson, förut i A-la-
get, hade som synes ryckt in. Och
på för dem något ovana platser.

Det gick emellertid bra!
Den 30 aug. spelade de våra

mot

Borås-Kamraterna

i Borås. Pojkarna hade nu börjat
finna varandra, och som vi dessu-
tom för första gången kunde ställa
upp i det närmaste ordinarie lag,
gick spelet väl i lås. De blåvita
togo också hem båda poäng-
en och målkvoten blev 5—1. Som
en kuriositet kan nämnas, att varje
man i forwardskedjan tillverkade ett
mål. Spelare: G. Wenzel; G. Gu-
narsson, H. Samuelsson; G. Lars-

son, Gillis Andersson, Ivar Ander-

son; O. Larsson, Bertil Johansson,

R. Svensson, H. Sandström och

Sven Johansson.
Efter dessa tre matcher, som in-

bringat vårt lag 6 poäng, hade
vi tagit ledningen i serien. Lagets

möte med

Örgryte B,

som ägde rum den 6 sept. på Ul-
levi, motsågs därför med ett visst
intresse. Denna kamp gick som
»förmatch> till representationslagets
dust mot Helsingborgs I. F. När
B-lagsmatchen tog sin början, torde
redan ett par tusen åskådare ha
kommit tillstädes. Och publik-
strömmen ökades sedan, minut för

minut. Dessa tusen, som voro ute

i god tid, fingo också bevittna en
verkligt godmatch mellande gamla
konkurrenternasreservlag.

Dylika »förmatcher» anse vi för
övrigt vara av mycket stor bety-

delse för reservspelarna. Det gäl-
lerbara attförsökafördela dem,
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så att icke enbart B-lagen gynnas.

Även några av de övriga reservla-
gen böra uppmuntras. För före-
ningens fotbollsutskott, som länge
gått i breschen för sådana arrange-
mang, är det emelleriid glädjande
att se den förståelse, Alliansen

nu visat i denna sak.

Efter denna lilla avvikelse från

ämnet, återgå vi till matchen. Som
vanns av Kamraterna med 2—0.

Ett rättvist resultat. Målgörare: O.

Larsson 1, H. Sandström 1. Den

senares mål var grannt. Utan
chans för Zander, som vaktade de

röd-blås glugg.

Det bakre försvaret och halv-

backskedjan, med Gillis och Öst-
lund som bästa män, skötte sig
gott. Av forwards var vänster-
wingen Sandström— « Reisarn»-Jo-
hansson utmärkt. Vår (ordinarie)

elva hade följande utsende: G.
Wenzel; G. Gunnarsson, H. Samu-

elsson; G. Larsson, Gillis Anders-

son, E. Östlund; O. Larsson, Å.
Svanteson, R. Svensson, H. Sand-
ström och Sven Johansson.
Den 27 sept. återgäldade

Borås-Kamraterna

vårt lags visit. Matchen, som spe-
lades på Ullevi, kännetecknades av
blå-vit överlägsenhet. 5—0 stor
blev segern. Målfabrikörer: Svan-

teson 2, R. Svensson 2, Sandström
1. Laget detsamma som mot Öis,
med undantag av h. y., vilken plats

hade intagits av H. Pettersson.
Vänsterwingen fortfarande i fin
form och upphovet till det bästa i
anfallsväg. I de bakre linjerna
gjorde Samuelsson och G. Larsson
uppmärksammade insatser.

B-laget hade nu en säker led-
ning. 10 poäng på fem matcher
och målkvoten 16—3! Detta sa-
kernas tillstånd torde dock ha in-

vaggat spelarna i en viss säkerhet.
Som icke är hälsosam. Fru Fortu-
na, som hittills tyckts besjälad av

ett varmt intresse för Gurnarssons
»charmörer», svek dem även skänd-
ligt i de sista matcherna.

Mse 0044,Ug,g
3

ÅA.-B. Hovjuvelerare

HKAnderson
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Trolihätte-Kamraterna

tillfogade den 3 oktober på hemma-
plan våra det första nederlaget.

Värdarnas seger löd på 3—2. De
blå-vita hade i denna match 3 re-
server. —Slagordningen var: G.
Wenzel; G. Gunnarsson, H. Samu-

elsson; H. Ståhlfors, Gillis Anders-
son, Ivar Andersson; John Anders-
son, Å. Svanteson, R. Svensson,
H. Sandström och Sven Johansson.
Målen delades broderligt av Svan-
teson och Svensson.

De våra gjorde icke någon god
match, men hade dock förtjänat
ett bättre resultat. (Spelet på den

dåliga planen) var också rätt hårt,

vartill domaren ej torde ha varit

vuxen sitt kall. Ett av hans fel.
grepp var, att omotiverat ulvisa
Gillis, varför laget resten av spel-
tiden (detta hände i början av and-
ra halvleken) fick reda sig med 10
man.

Sista

mot

matchen för året stod

Vänersborgs-Kamraterna

i Vänersborg den 11 okt. Här
gick det ju icke fullt så illa, men

de blå-vita förlorade en poäng.

Slutresultatet blev nämligen 4—A4.
Ovanliga målsiffror! Sandström
var pappa till 3 mål, Svensson 1.

Spelare: G. Wenzel; G. Gunnars-
son, H. Samuelsson; G. Larsson,

Gillis Andersson, Ivar Andersson;
H. Pettersson, Bertil Johansson, R.
Svensson, H. Sandström och Sven

-— 2 = SSE

Johansson. Trots att våra tydligen

ännu ej övervunnit »Trollhälte-for-
men» måste man anse, att hemma-

laget kom lätt undan. Göteborg
visade trots allt det bättre spe-
let.

&

B-laget ligger sålunda (efter des-
sa två »ned-dragande» matcher) på
andra plats vid höstomgångens
slut. Dock med en match mindre

spelad och en poäng tillgodo på
de farligaste medtävlarna. Det gäl.
ler nu — liksom för A-laget --

när våren kommer att gå in med
sammanbiten energi, friskt humör

och en okuvlig segervilja. Vi veta,
alt våra pojkar Kunna vinna — om
de göra sitt bästa. Och de skola
göra det. Eller vad säga våra duk-
tiga B-lagsspelare själva?

+

Nedanstående tabell visar ställ

ningen i serien efter höstens mat
cher.

Serien Göteborg -- Västergötland.

sp. v. Oo. f. mål p.

Öis B 85 21 20—15 12
IL F.KB 75 1 1 22—10 11

Gais B 6 2 2 2 23—16 6

Trollhättan 6 2 0 4 14—20 4

Borås 6 1 2 3 11—22 4

Vänersborg 7 1 1 5 13—29 3

Arsftesten.

Den 5 december avhölls före-

ningens 2rsfåst å »Coldinuordem,
och till densamma hade infunnit

sig ett 70 tal damer och herrar.
Sedan wunder året erövrade pri

ser och klubbmästerskap utdelats,

ochtill herrar Rohtenberg och Lund-

qvist (Per) överlämnats föreningens
förtjänstmedalj i silver, rämnade för-

låten, och in rullades långbordet,
vilket direktör Zell hade all heder

utav. Man åt och åt än en gång,
och många funno alla goda ting vara
tre, och frestade ytterligare mag
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så att icke enbart B-lagen gynnas.
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gått i breschen för sådana arrange-
mang, är det emelleriid glädjande
att se den förståelse, Alliansen

nu visat i denna sak.
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Sista
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musklerna och de danslystnaståla-
mod. En dam tänkte i förväg

tjuvträna» med den påföljd, att hon
efter en grandios sväng satte sig
på golvet, vilket redan var iord-

ninggjort för dansen.

Så småningom kom dock bordet
bort, och dansen började. >»Ettans»>

charmör Bengtson var den förste
som var uppe och ruskade på

kroppen, och sedan kommo de
undan för undan.
»Kuplettsångaren och hjärtekros-

saren herr Eric Kjällqvist sjunger

i afton för sista gången före sin
Amerikaresa» — — — stod det

visserligen ej anslagit, men han kom
likväl — — efter sin Amerikaresa
— -- och drog sina stycken med

känd brio.
När musiken spelade paus, ljöd

Erlands dragspel, tills dess hov-
mästaren »ljus-signalerade», varefter
det hela efter 4—3 sista valser var
slut. Strax dessförinnan försvann
på mystiskt vis en ishink, tillhöran-
de »Amerikalagets» kapten Gunnars-
son. Densamma (ishinken) åter-
fanns emellertid ute i det s. k. kö-
ket, och inbars åter under salut.

Bravo och tack, Mellberg! Vi

komma igen nästa år.
R. S—2g.

Cynna våra annon-

sörer, de gynna oss
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Medstora och små Göteborgs:Kamrater

till Oslo.
Lördagen den 10 oktober vid

1/2-3-tiden avreste ett 30-tal av

vår förenings medlemmarfrån B. J.
med Oslo som mål. Det var en
rätt imponerande samling, som tog
den reserverade vagneni besittning.
Presentationen är väl bäst att över-
stöka först som sist. Alltså, för
att börja med ledningen(artighet är
ju en dygd), finna vi främst i skaran
vår värderade ordf., hr K. Albrecht-

son, sekr. Waller, klubbmästare

Mellberg och intendent Lundqvist.
Vidare vice kassör Holsner och fru

Rohtenberg, vilken sistnämnda skulle
sammanträffa med «cin make, vår

v. ordf., i Norges huvudstad. Så
kommer hela representationslaget
med reserv (Östlund) och lagledare
(Henning Svensson) Slutligen första
juniorlaget med reserver (B. Falk
och V. Pettersson) och ledare (E.
Svanborg).

Anledningen till denna ovanliga
reslust var ett par uppgjorda fot-
bollsmatcher mot kombinerade lag
från Mercantile och Vaalerengen.

Både senior- och juniorlaget skulle
alltså i elden. Denna färd var
emellertid ingen billig historia, vad
juniorerna beträffar, då vi själva

fingo betala deras resa tur och retur.
Genom att utöka antalet resenärer
till 30 (och däröver) lyckades vi

ordna meds. k. truppbiljett. Vilket
medförde en ej föraktlig prisredu-
cering. De medlemmar, som i detta

syfte »kompletterade»> truppen, före-
nade verkligen det nyttiga med —

det nöjsamma.
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Sedan vi tagit farväl av våra på
perrongen kvarstående vänner, in-

stallerade vi oss för den dryga 7

timmar långa resan. Vilken blev
ganska tröttande. Tiden fördrevs

dock på bästa sätt, ty humöret och
stämningen var prima. Vid 1/2-7-

tiden fingo vi kaffe med dopp i
restaurationsvagnen, vilket piggade
upp livsandarna betydligt. De med-
förda matförråden hade f. ö. redan
minskats i avskräckande grad. Vissa
herrar avslöjade sig också som stor-
ätare av rang. Vår finkänslighet
förbjuder oss dock att yppa några
namn.... I ett hörn av vagnen

höll den nybildade sångkören G.
5. (= »Glada Stämmor»>) repetition.
Kören gjorde under den fertsatta
färden märkbara framsteg.

Norska gränsen passerades nu
(sedan »tolden» och passkontrollen
fullbordat sitt värv), och tåget
rullade vidare. Vid Moss steg Mell-
berg av — dock icke av misstag.
Han möttes nämligen av sin broder,
Sigfrid (med fru), välkänd av alla
gamla Göteborgskamrater. Till väg-
ledning för de yngre vill jag upplysa,
att Sigfrid Mellberg i flera år var
kapten för vårt B-lag. Flyttade
1916 till Norge, närmare bestämt
Moss, där han allt sedan haft sin
utkomst. — (Söndag morgon foro
alla tre in till Oslo för att se på
»pojkarna»>).

Ett inköpt nummer av »Sports-
manden» upplyste oss, ifråga om
morgondagens »kamper>», bl. a.
»Da Kamraterna er et av Sveriges
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bedste lag skal det bli interessant
at sammanligne svensk og norsk
klubfotball nu som vi staar foran

mesterskapsfinalen. Oslos publikum
har jo siden 1911 hat anledningtil

at se Kamraterna — og aldrig har
Borgessons gamle klub skuffet de
som kommerfor at se forsteklasses
fotball». Om våra motståndare
hette det: »Mercantile— Vaalerengen
stiller med en sterk kombination

og begge klubber har i laengere
tid hat traeningskampe netop med

denne kamp for giet, saa svens-

kerne vil nok her mgte en haard
motstand». Juniormatchenfår följan-

de anmälan: »Foran hovedkampen

spilles en juniorkamp mellem de

samme klubber. Kamraternas ju-

niorlag har iaar vundet Goteborgs-

serien, og er av de aller bedste.

Mercantile—Vaalerengens lag blir

ogsaa meget godt og da Vaalerengen

jo tre aar i traek har naad til fi-

nalen vil nok ogsaa denne kamp

bli meget interessant».

Några minuter före 10 på kvällen

voro vi framme. Och mottogos av

representanter för arrangörerna samt

— hr Rohtenberg. Sällskapet, som

hittills hållit obrottsligt tillsamman,

delades nu upp i två grupper. De

äldre, d. v. s. första laget med

ledare och övriga styrelsledamö-

ter, intogo Hotel Bristol. Junior-

laget med manager inkvarterades

på Hotel S:t Olav. Den ärade lä-

saren torde benäget ursäkta, att vi

nu för en stund lämna »Gobben &

Co.» åt sig själva.
Istället skola vi en smula följa

våra yngre telningar, för vilka allt

hade nyhetens behag. Sedan man
gjort all heder åt den framdukade
kvällsvarden, togs en liten titt »på
sta'n». Promenaden blev dock
ganska kort och kl. 12 voro alla i

säng.

Söndagsmorgonen ingick med

ett strålande höstväder — solen sken

från en nästan molnfri himmel, men

luften var något kylig. KI. 8 »pur-

rades> alle man, och strax före nio

sutto alla till bords. Frukosten

avåts med en härlig aptit. Allt
under det pojkarna diskuterade den
förestående utflykten. Vi hade
nämligen kommit överens med våra
värdar, om en bilfärd för juniorerna
till. Holmenkollen, med start från
hotellet kl. 9.30 söndag f. m. Pre-
cis på angivet klockslag stodo våra
ungdomar i parad. Efter 5 min.
väntan anlände de efterlängtade

bilarna (4 till antalet). Och så bar

det iväg.
Det blev en minnesrik tur i vär-

liga och erfarna ciceroners sällskap.
Upp genom »Korketraekkerens»> (ett
betecknande namn!) slingrande vä-
gar gick färden, tills vi kommo
mitt för Holmenkol-backen. Där
gjordes halt för några minuter,
under det 14 intresserade göteborg-
are togo den berömda skidbacken
i beskådande. Intrycket blir givet

ett helt annat cch mera impone-
rande vintertid. Nästa anhalt var

Frogner Sätern. Här steg hela
sällskapet ur för att röra en smula
på sina halvt om halvt domnande
lemmar. Från denna upphöjda plats

hade man en hänförande utsikt.
Över skogsrandens toppar sökte
sig blicken ned mot slättlandet,

vars människoboningar på detta
avstånd verkade som små leksaks-
hus, för att till slut — i fjärran —

uppfånga en skymt av blånande

vatten.

Vi måste emellertid slita oss även
från detta skådespel. Innan åter-

resan anträddes, avlades dock en
visit i »Ski-muséet>. En gammal
hedersman visade oss omkring.
Vi fingo se alla slag av skidor,
såväl terräng- som vanliga löp- och
backskidor, av norsk, finsk och
svensk modell. Med särskild (och
lätt förståelig) stolthet fäste våra
norska vänner vår uppmärksamhet
på de föremål, som härrörde från
Amundsens och Nansens arktiska

expeditioner.
Tiden svann snabbt undan och

uppbrottet kom litet tvärt. Bilarna
embarkerades och så ställdes kosan
åter till staden. Utan äventyr

nåddes vårt högkvarter. Pojkarna

 

hämtade sina väskor, varefter färden
fortsattes direkt till idrottsplatsen —
Bislet. Vi äro nu framme vid den

idrottsliga delen av programmet.
Väl uppkomna i avklädningsrum-

men (vilka här, i motsats till sven-
ska förhållanden i allmänhet, lågo
i andra våningen av läktarbyggna-

den) träffade vi på Per, som redan
var i arbete, biträdd av Östlund,
Efter hand kommo även de övriga
Bristol-gästerna, så att när

juniormatchen

tog sin början (kl. 12) voro alla
församlade. Vårt lag hade följande
uppställning från mål: A. Berndts-
son; R. Gustafsson, John Carlsson;

G. Olsson, Fr. Andersson, Dav.
Andersson; Gösta Andersson, Oscar

Carlsson, A. Matthiasson, G. He-
lander och H. Johansson.

Det blev genast en ovanlig fart
på spelet. Faktiskt vet signaturen
sig aldrig ha sett en så snabb
match mellan ett par juniorlag.
Och det var naturligtvis de norska
»gutterne», som bestämde takten,
Trots att våra föreföllo åtskilligt
överraskade av denna taktik, fingo
de redan i matchens början igång

en del goda anfall. Efter c:a 5 min.
togo också de blå-vita ledningen.
Matthiasson gjorde från planens
mitt en hastig och smidig fram-
dribbling åt vänster, och just som
man väntade en passning — sköt
han. Skottet kom från rätt långt

håll och var icke över sig hårt, men
desto mera välplacerat. Tätt intill

högra målstolpen gick bollen. 1—0.
Glädjen blev emellertid inte lång-
varig. Norrmännen svarade endast
med att skruva upp farten ännu en
smula. Och begagnade sig strax
efter av ett missförstånd i det

svenska försvaret, som gav dem

ett »billigt> mål. 1—1.

Oslolaget >»överspelade> denna
halvlek våra ungdomar genom silt
rush-spel, som ofta ställde till otrev-
liga situationer framför Berndtssons

mål. Norrmännen spelade med
förkärlek på sina briljanta yttrar,
vilka voro upphovet till allt farligt

12 GCöleborgs-Kamraten
 
 

bedste lag skal det bli interessant
at sammanligne svensk og norsk
klubfotball nu som vi staar foran

mesterskapsfinalen. Oslos publikum
har jo siden 1911 hat anledningtil

at se Kamraterna — og aldrig har
Borgessons gamle klub skuffet de
som kommerfor at se forsteklasses
fotball». Om våra motståndare
hette det: »Mercantile— Vaalerengen
stiller med en sterk kombination

og begge klubber har i laengere
tid hat traeningskampe netop med

denne kamp for giet, saa svens-

kerne vil nok her mgte en haard
motstand». Juniormatchenfår följan-

de anmälan: »Foran hovedkampen

spilles en juniorkamp mellem de

samme klubber. Kamraternas ju-

niorlag har iaar vundet Goteborgs-

serien, og er av de aller bedste.

Mercantile—Vaalerengens lag blir

ogsaa meget godt og da Vaalerengen

jo tre aar i traek har naad til fi-

nalen vil nok ogsaa denne kamp

bli meget interessant».

Några minuter före 10 på kvällen

voro vi framme. Och mottogos av

representanter för arrangörerna samt

— hr Rohtenberg. Sällskapet, som

hittills hållit obrottsligt tillsamman,

delades nu upp i två grupper. De

äldre, d. v. s. första laget med

ledare och övriga styrelsledamö-

ter, intogo Hotel Bristol. Junior-

laget med manager inkvarterades

på Hotel S:t Olav. Den ärade lä-

saren torde benäget ursäkta, att vi

nu för en stund lämna »Gobben &

Co.» åt sig själva.
Istället skola vi en smula följa

våra yngre telningar, för vilka allt

hade nyhetens behag. Sedan man
gjort all heder åt den framdukade
kvällsvarden, togs en liten titt »på
sta'n». Promenaden blev dock
ganska kort och kl. 12 voro alla i

säng.

Söndagsmorgonen ingick med

ett strålande höstväder — solen sken

från en nästan molnfri himmel, men

luften var något kylig. KI. 8 »pur-

rades> alle man, och strax före nio

sutto alla till bords. Frukosten

avåts med en härlig aptit. Allt
under det pojkarna diskuterade den
förestående utflykten. Vi hade
nämligen kommit överens med våra
värdar, om en bilfärd för juniorerna
till. Holmenkollen, med start från
hotellet kl. 9.30 söndag f. m. Pre-
cis på angivet klockslag stodo våra
ungdomar i parad. Efter 5 min.
väntan anlände de efterlängtade

bilarna (4 till antalet). Och så bar

det iväg.
Det blev en minnesrik tur i vär-

liga och erfarna ciceroners sällskap.
Upp genom »Korketraekkerens»> (ett
betecknande namn!) slingrande vä-
gar gick färden, tills vi kommo
mitt för Holmenkol-backen. Där
gjordes halt för några minuter,
under det 14 intresserade göteborg-
are togo den berömda skidbacken
i beskådande. Intrycket blir givet

ett helt annat cch mera impone-
rande vintertid. Nästa anhalt var

Frogner Sätern. Här steg hela
sällskapet ur för att röra en smula
på sina halvt om halvt domnande
lemmar. Från denna upphöjda plats

hade man en hänförande utsikt.
Över skogsrandens toppar sökte
sig blicken ned mot slättlandet,

vars människoboningar på detta
avstånd verkade som små leksaks-
hus, för att till slut — i fjärran —

uppfånga en skymt av blånande

vatten.

Vi måste emellertid slita oss även
från detta skådespel. Innan åter-

resan anträddes, avlades dock en
visit i »Ski-muséet>. En gammal
hedersman visade oss omkring.
Vi fingo se alla slag av skidor,
såväl terräng- som vanliga löp- och
backskidor, av norsk, finsk och
svensk modell. Med särskild (och
lätt förståelig) stolthet fäste våra
norska vänner vår uppmärksamhet
på de föremål, som härrörde från
Amundsens och Nansens arktiska

expeditioner.
Tiden svann snabbt undan och

uppbrottet kom litet tvärt. Bilarna
embarkerades och så ställdes kosan
åter till staden. Utan äventyr

nåddes vårt högkvarter. Pojkarna

 

hämtade sina väskor, varefter färden
fortsattes direkt till idrottsplatsen —
Bislet. Vi äro nu framme vid den

idrottsliga delen av programmet.
Väl uppkomna i avklädningsrum-

men (vilka här, i motsats till sven-
ska förhållanden i allmänhet, lågo
i andra våningen av läktarbyggna-

den) träffade vi på Per, som redan
var i arbete, biträdd av Östlund,
Efter hand kommo även de övriga
Bristol-gästerna, så att när

juniormatchen

tog sin början (kl. 12) voro alla
församlade. Vårt lag hade följande
uppställning från mål: A. Berndts-
son; R. Gustafsson, John Carlsson;

G. Olsson, Fr. Andersson, Dav.
Andersson; Gösta Andersson, Oscar

Carlsson, A. Matthiasson, G. He-
lander och H. Johansson.

Det blev genast en ovanlig fart
på spelet. Faktiskt vet signaturen
sig aldrig ha sett en så snabb
match mellan ett par juniorlag.
Och det var naturligtvis de norska
»gutterne», som bestämde takten,
Trots att våra föreföllo åtskilligt
överraskade av denna taktik, fingo
de redan i matchens början igång

en del goda anfall. Efter c:a 5 min.
togo också de blå-vita ledningen.
Matthiasson gjorde från planens
mitt en hastig och smidig fram-
dribbling åt vänster, och just som
man väntade en passning — sköt
han. Skottet kom från rätt långt

håll och var icke över sig hårt, men
desto mera välplacerat. Tätt intill

högra målstolpen gick bollen. 1—0.
Glädjen blev emellertid inte lång-
varig. Norrmännen svarade endast
med att skruva upp farten ännu en
smula. Och begagnade sig strax
efter av ett missförstånd i det

svenska försvaret, som gav dem

ett »billigt> mål. 1—1.

Oslolaget >»överspelade> denna
halvlek våra ungdomar genom silt
rush-spel, som ofta ställde till otrev-
liga situationer framför Berndtssons

mål. Norrmännen spelade med
förkärlek på sina briljanta yttrar,
vilka voro upphovet till allt farligt
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från det hållet. Våra ytterhalvor

begingo också ett stort fel, då de
icke markerade dessa »flygande»

ytterforwards. Följden blev, att

våra motståndare vid halvtid hade
ledningen med 3—1. De båda
sista målen efter rusher från ytt-

rarna, centringar och skott från
innertrion.
5-minuterspausen (matchen varade

endast 1 timma) utnyttjades på
bästa sätt. Halvbackarna fingo för-
maningar att hålla ett vaksamt öga
på de norska >vinglöperne>, och
även de övriga fingo sina instruk-
tioner. Pojkarna sade inte mycket,
men man såg på dem, att de tänkte
sälja sig dyrt.

De gjorde också en andra halv-
tid, som länder både dem själva
och föreningen till heder. Nu var
det våra pojkar, som »utspelade>

hemmalaget. Fast de icke fingo

sin överlägsenhet uttryckt i siffror.
Inledningen var f. ö. ej uppmunt-
rande. Den norske v. y. lyckades
efter blott 30 sek. (!) spel storma
förbi allt som stod i hans väg och
sköt hårt i nät, utan chans för vår

målvakt. 4—1. Men härmed voro
de norska framgångarna praktiskt
taget slut. Svenskarna togo hand

om spelet, och de redan ganska
utpumpade >»gutterne» drogo sig
på försvar. Härunder fick den

norske målvakten goda tillfällen att
dokumentera sig som en säker
bollfångare. Han kunde dock icke
förhindra Matthiasson att nicka in
Henry Johanssons vällagda centring.
4—2. Förarbetet till detta mål var

mycket vackert.

Helander hade minuten efteråt ett

kanonskott, hårsmånen över ribban.

 

(Wilhelm Lundberg)
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Och vår c. f. sköt, efter en grann

kombination v. y.—v. i.—c. f., en
boll, som tog i högra stolpens ut-
sida. Otur! Resultatet såg ut att
stå sig, då endast 1 min. återstod.
Den norske v. y. gjorde emellertid
nu om sin bravad från halvlekens
första minut. Denna gång trängdes
han dock ut till sidlinjen. Att han
från denna punkt (i nästan rak linje
med målet) kunde få in bollen i
övre högra hörnet, måste anses
bero mera på tur än skicklighet.
5—2 blev alltså slutresultatet — i
norsk favör.

Att den norska segern varrättvis
äro vi de första att erkänna. Men
målsiffrorna måste absolut anses
för höga. Ett resultat på 4—3 för
det komb. laget hade enligt vår
mening givit en rätt bild av denna
kamp. Första halvlekens målställ-
ning, 3—1 för hemmalaget, var
alldeles på sin plats. Andra halv-
leken borde de blå-vita vunnit med
2—1 (i stället för omvänt).

Vif—Merc.-kombinationen hade
sin styrka i yttrarna, som båda voro

utmärkta. V. y. var lagets bästa
man — en snabb, skjutsäker och
tekniskt god spelare. Även c. f.
och målvakten skötte sig beröm-
värt. I vårt lag voro Berndtsson,
Malthiasson, Helander och Henry

Johansson bäst. Den förstnämnde
gjorde sig skyldig till en >tabbe>
vid det första målet, men kan sedan

icke läggas något till last. Under
norrmännens överlägsna första halv-
lek gjorde han flera vackra rädd-
ningar. Halvbackarna ha förut fått
sitt kapitel. De hade en dålig första,

men god andra halvlek. Backarna
lyckades icke riktigt komma under-
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fund med motståndarnas överrump-
lande spel, förrän ett stycke in på
andra halvleken. Högerwingen för
långsam gentemot de snabba >»bag-
garna>.

Som helhetsomdöme kan man
säga, att våra pojkar otvivelaktigt
presterade ett tekniskt bättre spel,
åtskilligt mera kultiverat än;Oslo-
lagets. Men de norska pojkarna
voro betydligt snabbare, spelade
med kraft och kläm och ett sprud-
lande gott humör. Och det var
på dessa egenskaper de vunno!

Seniormatchen
tog omedelbart vid. Här ställde
våra upp med ordinarie lag, alitså
från mål: A. Rydberg; V. Lund,
Erik Andersson; Åke Hansson, A.
Bengtsson, Werner Andersson; E.
Haak, G. Rydberg, Filip Johansson,
E. Hjelm och Baldwin Johansson.
Redan efter några min. spel var

man på det klara med, att de blä-
vita voro i humör. De anföllo
friskt det norska målet, och Gunnar
Rydberg inledde målens rad. Haak
följde snart efter med ett till och
så stod det 2--0. Efter en frispark
lyckades Oslolaget reducera till
2—1. Filip ökade emellertid snart
åter vår ledning, som Rydberg
ytterligare förbättrade till 4—1.
Detta sista mål föregicks av en
vacker kombination i innertrion.
Filip gjorde så ett genombrott och
sköt järnhårt i nät. 5—1. Efter
klungspel fingo norrmännen sitt
andra mål, som föreföll onödigt.
5—2. Med dessa målsiffror ingick

halvtid.
Andra halvleken behärskade våra

spelet totalt. Rydberg ändrade mål-
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kvoten till 6—2 och Hjelm till 7—2.
De blä-vita hade nu rent uppvis-
ningsspel, och särskilt halvbackarna
och innertrion kombinerade  till-
sammans en rad stiliga angrepp
mot det komb. lagets mål. Hade
man sorgfälligt utnyttjat varje chans,
torde slutresultatet blivit ännu vack-
rare. Norrmännen kommo endast
fram i sporadiska anfall. Vid ett
sådant fingo de en hörna. På
vilken de gjorde mål. Anders skymd.
7—3. Våra svarade med en fram-
stöt på vänster, Baldwin centrade.
fint och Filip sköt. 8—3. Vilket
blev matchens facit. A-laget tog
sålunda en blodig revansch för ju-

niorernas nederlag!
Vårt lag gjorde som helhet en

verkligt god match (även i be-
traktande av motståndet). Där var

och en har sin del i framgången.
Bäst voro för dagen Hjelm, Filip,
Bengtsson och G. Rydberg. För-

svaret sattes aldrig på något hårdare

prov.
Det norska laget gjorde icke nå-

got starkt intryck. Målvakten var
dock god och inrarna relativt bra,
likaså vänsterhalven (som emeller-
tid tröttnade märkbart mot slutet).

För Övrigt spelade laget som de
flesta norska, friskt och hurtigt,
men utan något större mått av
teknik.

Vi ha roat oss med att draga
fram några

norska pressuttalanden

om vårt gästspel i Oslo. >»Sports-

manden> skriver bl. a. (under rubri-
ken: »Svarte-Filips lag viste forste-
klasses klubfotball>) följande:

»Den förste kamp var opmuntrende for

de norske farver, den anden var i langt

sterkere grad helt i svenskenes favor —

det blev til sine tider kun opvisning i

shortpassing og glimrende angrepsarbeide

fra Goteborgs side»,

och vidare:

»Kamraternas innertrio, Rydberg, Filip

Johansson og »gamle> gode Hjelm hadde

en stor dag, og godt hjulpet av vinglg-

perne og centerhalf kunde disse tre ofre
sig helt for angrepet.

Som lag betragtet laa svenskene en

klasse over det kombinerte Oslo-lag.

Rydberg i maal tok det som kundetas,
Valdus Lund og Erik Andersson var

dristige i placering, gode og sikre i ut-

spil.
I halfrekken var Bengtsson paa center-

halfpladsen en strek bedre end vinghalves;

alle tre indrettet sit spil forstaaelsesfuldt

efter motstanderen og var meget agressive

i angrepet».

Om juniormatchen heter det:

»Juniorene spillet en kvik og underhol-

dende times-kamp. — Svenskenes gutter

hadde bra samspil, men i ballbehandling

stod de norske stort set over».

Denna »kritik» är förbluffande;

verkliga förhållandet var ju, att våra
pojkar hade bättre teknik — i stort
sett!

»Idrettsliv» har ett långt och ut-

förligt referat, varur vi saxa:

»Goteborgskamraterna indfridde igiun-

den de forventninger man stillet. — Men

alt ialt var gjesternes spil som sagt ud-

merket og viser at vi endnu har langt

igjen her hjemme>.

Om juniormatchen nöja vi oss

anföra:

»Vore gutter var bedre paa grund av

sin fart og kraft, mens svenskerne til

gjengjeld maa siges at ha mere kultur

over sit spils. — —

Härtill är endast att tillfoga, att
man inom ledande kretsar i Mer-
cantile och VWVaalerengen allmänt

tippat seger för den egna junior-

kombinationen (som sålunda i hög
grad synes ha ägt ledningens för-
troende), under det svenskarnas

triumf i huvudmatchen ansågs
ganska säker. — —

Sedanalla blivit omklädda styrdes
stegen åter till resp. hotell. Det
gällde att förse sig med bordets
håvor före avresan (kl. 6 e. m.).

Vi tro också, att samtliga gjorde
skäl för sig. På S:t Olav samlades

de norska och svenska juniorerna
till gemensam middag. Stämningen

var den bästa och matlusten prima.
I båda lägren funnos flera, som

synbarligen ej voro några kostför-
aktare, I detta avseende torde dock

ett par av våra ha stått i en klass

för sig.... Vi vilja icke direkt
namnge dessa gurmander, men så

mycket kunna vi säga, att G—a

H—r och O—r C--n voro ena

»svere gutter». Den intelligente
läsaren kan ju då själv draga sina
slutsatser....

Innan man reste sig från bordet,
bad den svenske lagledaren att få

framföra föreningens och sina
pojkars tack till värdarna för all
vänlig omtanke och uppmärksamhet

under vistelsen i Oslo. Sedan han
med några ord berört »den goda
sportsliga kampen», slutade han
med en förhoppning om »>paa gjen-
syn», och att vi då skulle få be-

viltna en ny, god kamp. Den
norske juniorledaren (Caspersen)
svarade med att uttrycka arrangö-
rernas glädje över detta besök.
Vad kampen beträffar hade den
varit alltigenom god och svenskar-
nas spel »meget pents». De voro

välkomna åter. Till sist utbringade
han ett leve för Göteborgs-Kamra-
terna. Vilket våra kvitterade med

ett fyrfaldigt leve för Mercantile o.
Vaalerengen. — —

Vid tågets avgång hadeett stortan-
tal intresserade infunnit sig, förutom

Vif.— Merc.-kombinationens spelare
och ledare. Vilka avhurrade den

manstarka Kamrat truppen, som un-

der Hennings ledning taktfast be-
svarade hyllningen. Tågsättet hade
nu kommit igång, och snart för-

svann den norska huvudstaden för
våra blickar.

Man inrättade sig nu på nytt för

den långa hemfärden. Snart bilda-
des små kotterier här och var.

Några ansikten saknades dock.
Holsner stannade nämligen över en
dag i Oslo och likaså fru Rohten-
berg, som gjorde sin mansällskap.

Den förut omnämnda sångkören
återupptog sin verksamhet. Till
stor glädje för den yngsta delen

av sällskapet. »Amundsen»> (även
Baldwin kallad) drog en del roliga
historier, under det Bengtsson

ägnade sig åt den musikaliska un

derhållningen.
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Vid Moss stego Sigfrid Mellberg
och hans fru av. De stannade på
perrongen för att ännu en gång ta
farväl av oss alla. Henning — den

givne anföraren — samlade kvickt
»eltan's» pojkar till en enkel, men
hjärtlig sångarhyllning.

Och vidare rullade tåget... Vagns-

hjulens monotona dunkande verkade
nästan sövande; det var nog också
en och annan, som tog sig en

liten tupplur. I en avdelning sågo
vi i varje fall Åke och Erik A.
sträcka ut sina lemmar. Och i
«hyllan» ovanpå låg juniorkaptenen,
Fredrik A., begrundande dagens

upplevelser. En sannskyldig idyll
alltså. ...

Den svenska gränsen har redan
passerats och man börjar smått
se på klockan. Vid Öxnered in-
träffade en sensation. Herr B-lags-
kapten Gunnarsson, Kamrer Gillis
ÅA. och ytterligare en av det bekanta

>Amerika-lagets» medlemmar stego
nämligen, intet ont anande, upp på
vår vagn... Återseendets glädje
var Ömsesidig. Om anledningen

till detta möte berättade hr Gunnars-
son, att B laget under dagen gästat
Vänersborg, varefter ovannämnda
trio företog em privat tur till Öxne-
red. Men hur hr Gunnarsson med
kumpaner kunnat spelat 4—4 med
Vänersborgs I. F. K., kunde icke
Filip förstå. »Ni måtte haft en

dålig dag», menade han.

Gillis skulle just till att förklara
en del, då den allmänna uppmärk-
samheten drogs till en avdelning i

vagnen, där det goda humöret tyd-
ligen var tillfinnandes i rikt mått.

En orientering gav vid handen, att
Hjelm stod för rusthållet. Och då

förstår ju den initierade.... För

den icke initierade kunna vi berätta,

att vår internationelle v. i. är en
oförbätterlig skämtare. Det skulle
här föra för långt att dra några av
hans »bitar>». Säkert är emellertid,

att man ej har tråkigt i hans säll-
skap. — —

20 min. över 1 (natten till mån-

dagen) stodo vwi åter på B. J. i

Göteborgs-Kamratena

Göteborg, och deltagarna i Norge-
resan skingrades åt olika håll för
att njuta några timmars välbehövlig
vila. För alla, som häåde nöjet att
vara med, kommer denna färd
säkerligen att kvarstå som ett an-
genämt minne.

Några frågortill ”Kam-

rat-löparne”.

Har Ni hört?

att Örgryte ska" vinna »Göteborg
runt» i år,

att det denna gång ligger fullt all.
var bakom ryktet,

att vår aktade, farliga och alltid

skräckinjagande (hur känns det
i knävecken på stafettdagen?)
konkurrent i fjol hade ett lag,
som till större delen bestod av
mycket unga skolpojkar,

att dessa pojkar nu äro ett helt
år äldre, ett helt år snabbare

och uthålligare än i fjol,

de två stora stjärnlöparna Hul-
tin och Smith komma att löpa
i en helt annan kondition än
sist, då »Hultas» var i Kronans
kläder och Smith dabbade sig

så kapitalt.

Vet Ni?

att Kamraterna för alltid har vun-
nit två vandringspris i den re-
markabla tävlingen,

att

alt vi redan ha två inteckningar i

det tredje priset,

att även detta — det vackraste av

dem alla — blir vår slutliga

egendom, om vi segra i år,

alt vi i sådant fall vinna vår sjunde

seger å rad och samtidigt det

andra vandringspriset, som in-

gen mer än vår förening haft

inteckningar i,
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att vi, trots Örgrytes denna gång
absoluta överlägsenhet på pap-

peret, ha en chans alt segra
också detta år,

att fångandet av denna chans är
möjligt, om varje idrottsman
gör sin plikt,

att denna plikt är liktydigt med full-
görandet av tre ting,

att det första av dessa ting är att
träna regelbundet,

att det andra är att träna ihärdigt,

att det tredje är att träna hårt,
(längre fram),

att Ni ha dubbel nytta av tränin-
gen, om Ni under tiden sover
ordentligt (inte under själva trä-
ningen för all del) och i övrigt .
sköter Er väl,

att Ni alla måste möta upp man-
grant vid varje träningsprome-
nad och inomhuskväll,

att alla skola göra sitt allra bästa
under träningen, ty, när denna
börjar, kan ingen ana, vilka möj-
ligheter han har att längre fram
kvalificera sig för första-laget
och

att vi slutligen måste segra även i
år, hur mörkt det än nu ser ut.

Vargen.

Personalia.
Födelsedagar:

Jan. 1 Erik Andersson 28 år.

3 Robert Kronberg 27 år.

17 Harry Hellberg 37 år.
21 Filip Johansson 24 år.

30 Knut Holmgren 38 år.

Febr. 6 Ernst Hedén 34 år.
20 Gillis Andersson 31 år.

22 Henry Almén 30 år.
Mars 1 Arthur Bengtsson 26 år.

4 Joell Rosell 28 år.

10 Baldwin Johansson 28 år.

18 Frans Broberg 39 år.

25 Axel Pettersson (»Thedden>)
30 år.
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”Mah-Jong”

Hatten :
Svenskt rekord!

600 dussin sålda och expedierade på ett halvtår, får anses
vara” ett lysande” resultat, för en alldeles ny artikel, som
Mah-Jonghatten är. :

H, Det bevisar att idrottsungdomen till fullo uppskattat denna
nya hatt och att prisläget motsvarar nuvarande köpkraft.

Låt Eder nästa hatt bliva en Måh-Jong!
Till”salu i stadensalla hattaffärer.

WILKE
Pris Kronor 11:50

re

Partiförsäljare:

BROR ALBREKTSON, GÖTEBORG.

 

Oscar Andersons Boktryckeri, Göteborg 1925.

   

 

  

 

 

  


