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ig utgivare: E. SVANBORGDec. Ansvarig u givare. E. | GG 1926

I redaktionen: E. ANDERSON och E. SODERBOM.

EN JUBILAR.
Tio år ha i år förflutit sedan fulla insats som aktiv, dock ned- En sund och ordnad ekonomi

en av vår förenings stöttepinnar,

Kamrer Gust. W. Magnusson åtog

sig att sköta finansministerposten

i LF. K.

Det var ett mer än vanligt lyc-

kat grepp i fjärdingen som med-

lemmarne gjorde, när de på års-

mötet anno 1916, direkt från de akti-

vas led, lyckades leta fram vår nu-

varande kassör.

Som aktiv medlem hade

sedan år 1910 tillhört

presentationslag, och hunnit med

att bliva svensk-, serie-, distrikts-

och kamratmästare samt interna-

tionell.

Sin största insats i vår förenings

arbete har han, trots sin värde-

han

vårt re-

 

  
  

  
  

 

Ia.

KLICHEANSTALTEN

/(F$I9G6R Mod,yrTA7oz
ÖSTRA HAMNGATAN2

lagt på sin nuvarande post, där

 

Gustaf Magnusson.

hans första uppgift blev att bringa

ordning och reda i det huru-som-

helst-system, som var tillfinnandes.

Iel.

 

MOTSTÅRALL KONKURRENS

är förutsättningen för varje företags

framgång. Och när vi nu passa på

tillfället att blicka tillbaka på de

gångna åren, hava vi anledning att

tack

intresse,

framföra vårt till vår kamrat

för det

grannhet

stora den nog-

och den skicklighet han

nedlagt på sin krävande post, till

fromma under devår förenings

förflutna tio åren.

Alla medlemmar instämma med

säkerhet tillfullo i ett äkta I. F. K.-

HURRA för jubilaren, i vilket hurra

vi nedlägga vårt tack för de tillända-

lupna åren och en önskan om, att

ännu i många år få hava honom kvar

på sin post.

 
CE
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Göteborgs-Kamraten

Svenska Mästerskapstävlingarna

i Göteborg 1926.
Rudolf Olsson tvåa på marathon.

På uppdrag av SvenskaIdrottsför-
bundet arrangerade vår förening

Svenska Mästerskapstävlingarna i

10-kamp, marathonlöpning och sta-

fettlöpningar den 31 juli och 1 aug.
Tävlingarna, som höllos på

Slottsskogsvallen, gynnades av ett

idealiskt väder den första dagen,

medan på söndagen fullkomlig
storm rådde och försämrade resul-

iaten.

Deltagarna utgjordes till största

delen av representanter för Kungl.

huvudstaden, men även »landsorten>

var ganskatalrikt representerad, med

deltagare från Norrköping, Uppsala,

Leksand, Borås, Falköping, Linkö-

ping, Sundsvall, Halmstad, Eksjö

och Göteborg.

Lördagens tävlingar.

Utom 10-kampens5 första grenar
undanstökades även stafett 4>x 400

m. på första dagen. I 10-kampen
deltog endast 4 man. 100 m.-loppet

gick till Wenander, Kålltorp, på
11.4. Längdhoppet såg Bruno, Bo-
rås, som segrare på det utmärkta

resultatet 6.88, medan kulstötningen

togs av Eksjö-Jansson på 13.01.

Även i höjdhopp nådde Jansson
bästa resultatet 1.87. 400 m. blev

Wenanders 2:dra seger. Tid 53 sek.

Efter första dagens tävling ledde
Eksjö-Jansson med 3.941.58 poäng,

närmast följd av Evert Nilsson,
Halmstad, på 3.806.76 p. >»Väster-
vik> nådde ingen första placering
på lördagen, men hans resultat voro

utmärkta: 11.8 på 100 m., 6.76 i

längd, 11.66 i kula, 1.85 i höjd och
54.1 på 400 m. Dessa resultat

voro genomgående bättre än wot-

svarande, då han satte sitt gällande

svenska rekord. Allt talade sålunda

för, att han skulle förbättra rekor

det.

I stafett 4>x400 m. deltogo lag

från Göta och Linnéa, Sthlm. samt

I. F. K., Norrköping. Striden blev

från början intensiv. På 2:dra

sträckan släppte Norrköping kon-
takten med sina båda konkurrenter.
Vid andra växeln ledde Göta med
5 m., men på den följande (tredje)

sträckan kom Linnéas Gunnar Fos-

selius ifatt Skövde-Johansson. Han
kunde dock ej passera honom.

Dessa två nådde dagens bästa
tider: 49.3 och 50.2 respektive.
På sista sträckan löpte »Sten-Pelle»

för Göta och Branting för Linnéa.

Här var det taktiken, som avgjorde

striden. Pettersson kastade sig
genast fram i ledningen och körde

ursinnigt till kurvan, där en verita-

bel maskfart vidtog. Branting

gjorde flera försök att gå om
redan i kurvan, men hans ryck blevo
genast besvarade. På bortre lång-

sidan lyckades han dock genom ett

blixtsnabbt ryck passera, och då

blev det fart. Han ktehöll sedan

ledningentill dess 20 m. återstodo,

då Pettersson kom upp jämsides.
Nu började enförtvivlad strid, bröst

vid bröst, ända till dess Pettersson,

ett par meter framför mål, samlade

sina sista krafter till en jätteansträng-
ning, som räddade de stålgrås

seger. »Sten-Pelle» var totalt slut

efter loppet och raglade några steg

framåt, varpå han blev liggande på

banan några ögonblick, innan på-

passliga funktionärer och klubb-

kamrater togo hand om honom.

Han hämtade sig dock genast och

»joggade» några steg under den

fåtaliga, men desto mera entusias-

tiska, publikens applåder och hej-
ningar. Götas seger var mycket

populär, kanske mest tack vare

deras  slutmans heroiska kamp.

Tiden blev för Göta och Linnéa

3.23.9 och för I. F. K., Norrköping,

3.31.3 min.

Söndagens tävlingar

försvårades av hård blåst. Innan

tävlingarna inne på banan påbörja-

des, startades marathonlöparna. Det

var ett imponerande fält, som sändes

iväg. Såväl Kinn som den nya
långdistansstjärnan Levin, Linkö-

ping, årets Kungsbackasegrare Lars-

Prima BYGGNADSPLANK
levereras bäst av

NATHAN PERSSON, Göteborg
Telefoner: Upplaget 2748, 8415. Kontoret 1453, 9651.
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11.4. Längdhoppet såg Bruno, Bo-
rås, som segrare på det utmärkta

resultatet 6.88, medan kulstötningen

togs av Eksjö-Jansson på 13.01.

Även i höjdhopp nådde Jansson
bästa resultatet 1.87. 400 m. blev

Wenanders 2:dra seger. Tid 53 sek.

Efter första dagens tävling ledde
Eksjö-Jansson med 3.941.58 poäng,

närmast följd av Evert Nilsson,
Halmstad, på 3.806.76 p. >»Väster-
vik> nådde ingen första placering
på lördagen, men hans resultat voro

utmärkta: 11.8 på 100 m., 6.76 i

längd, 11.66 i kula, 1.85 i höjd och
54.1 på 400 m. Dessa resultat

voro genomgående bättre än wot-

svarande, då han satte sitt gällande

svenska rekord. Allt talade sålunda

för, att han skulle förbättra rekor

det.

I stafett 4>x400 m. deltogo lag

från Göta och Linnéa, Sthlm. samt

I. F. K., Norrköping. Striden blev

från början intensiv. På 2:dra

sträckan släppte Norrköping kon-
takten med sina båda konkurrenter.
Vid andra växeln ledde Göta med
5 m., men på den följande (tredje)

sträckan kom Linnéas Gunnar Fos-

selius ifatt Skövde-Johansson. Han
kunde dock ej passera honom.

Dessa två nådde dagens bästa
tider: 49.3 och 50.2 respektive.
På sista sträckan löpte »Sten-Pelle»

för Göta och Branting för Linnéa.

Här var det taktiken, som avgjorde

striden. Pettersson kastade sig
genast fram i ledningen och körde

ursinnigt till kurvan, där en verita-

bel maskfart vidtog. Branting

gjorde flera försök att gå om
redan i kurvan, men hans ryck blevo
genast besvarade. På bortre lång-

sidan lyckades han dock genom ett

blixtsnabbt ryck passera, och då

blev det fart. Han ktehöll sedan

ledningentill dess 20 m. återstodo,

då Pettersson kom upp jämsides.
Nu började enförtvivlad strid, bröst

vid bröst, ända till dess Pettersson,

ett par meter framför mål, samlade

sina sista krafter till en jätteansträng-
ning, som räddade de stålgrås

seger. »Sten-Pelle» var totalt slut

efter loppet och raglade några steg

framåt, varpå han blev liggande på

banan några ögonblick, innan på-

passliga funktionärer och klubb-

kamrater togo hand om honom.

Han hämtade sig dock genast och

»joggade» några steg under den

fåtaliga, men desto mera entusias-

tiska, publikens applåder och hej-
ningar. Götas seger var mycket

populär, kanske mest tack vare

deras  slutmans heroiska kamp.

Tiden blev för Göta och Linnéa

3.23.9 och för I. F. K., Norrköping,

3.31.3 min.

Söndagens tävlingar

försvårades av hård blåst. Innan

tävlingarna inne på banan påbörja-

des, startades marathonlöparna. Det

var ett imponerande fält, som sändes

iväg. Såväl Kinn som den nya
långdistansstjärnan Levin, Linkö-

ping, årets Kungsbackasegrare Lars-
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i Göteborg 1926.
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son, Falköping, och vår egen Rud.

Olsson voro med. Kort sagt, samt-

liga Sveriges bästa milslukare. Vi

lämna nu långdistanslöparna på väg

till Släp och kasta ett öga på, vad

som försiggick inne på Vallen under
tiden.

Funktionärerna ställde upp häck-

arna för 110 m. häck i 10-kampen,

men de hade knappast släppt dem

förrän blåsten vräkte omkull dem

igen. Sent omsider kommo 10-

kamparna iväg. Wenander segrade

på den utmärkta tiden 16.1, men
så hade han också vinden i ryg-

gen, vilket med säkerhet gjorde en

eller ett par tiondelar. Med nästa

gren, diskus, började »>»Västervik>

sina segrar. Han kom endast upp

till 36.79, ett för honom dåligt re-

sultat. Stavhoppet försvårades gi-

vetvis i hög grad av blåsten, som

oupphörligt fick ribban att lämna

sprintarne. (Dock hadehoppstället
flyttats till längdhoppsgropen, där

man trodde, det skulle vara mera

lä). >Västervik> klarade elegant

3.60 två gånger, men båda gånger-

na blåste ribban ned strax efter det

han kommit över, och resultatet

kunde ej godkännas. Det blev så-

lunda 3.50, medan Bruno tog 3.40.

Spjutkastningen, som gick i rak

motvind, gav svaga resultat. »Väs-

tervik» segrade på 51.44. Trots
alla de spratt, som blåsten föror-

sakat »Västervik>, hade han en

chans att förbättra rekordet genom

alt löpa 1500 m. på 4.30. Men

det ville han ej ens försöka med,
utan tog saken lugnt och använde

4.46.4, medan Wenander hade 4.49.0.

Slutresultaten av tiokampen blevo:

1) E. Nilsson, I. F. K. Halmstad,

Göteborgs-Kamraten 3
 

7.398.30 p. 2) H. Jansson, Eksjö

G. & I. F., 7.049.445 p. 3) A. We-
nander, Käålltorps I. K., Göteborg
6.960.905 p. 4) K. A. Bruno, ll. F.

Elfsborg, Borås, 6.741.64 poäng.

 
Rudolf Olsson.

Mellan tiokamsgrenarna hade man

inflikat stafett 4 7100 och 4<1500

meter. I den förra segrade Linnéa

ganska överlägset på tiden 43.6

före Göta 44.3 och R. I. K. 45.9.

Göta diskvalificerades emellertid

för felaktig växling, varför Red-

bergslid blev tvåa och I. F. K.,

Norrköping trea på 47.8 sek. Ör-

grytes lag >»sprack> vid andra

växeln.

471500 m. blev en uppgörelse

mellan huvudstadsklubbarne. Stock-

holm var representerat av både

»Hovet», M. P., Linnéa och Hellas,

medan >»landsorten>» representerades

endast av Göteborgs-Kamraternas

decimerade lag. Lefrén ledde fäl-

tet hela tre varv, men sedan måste

han släppa fram de rutinerade

»Ekens-kisarna». Vid växeln ledde

M. P. med c:a 5 m,, ett försprång

som långe Bergström fördubblade

på andra sträckan. M. P. hade

på tredje sträckan satt in sin bäste

man, Folke Eriksson. Han drog

ytterligare ifrån konkurrenterna och

växlade c:a 25 m. före Linnéa, som

hack i häl följdes av »>Hovet>.

Men nu hade Fredrikshov den ener-

giske Eklöv på sista sträckan. Så

snart han fått pinnen, gick han
förbi Linnéaiten och började jaga

M.-P.-aren. Då han passerat kon-

kurrenten, slog han på en varvs-

lång spurt och sprängde snöret

med dryga 20 m. tillgodo på tiden

16.45.5. 2) Ungdoms- & Idrotts-

klubben Matteuspojkarna, Stock-

holm, 16.50.1. 3) I. F. Linnéa,

Sthlm, 17.10.9 min. Det bör kanske

påpekas, att Wide saknades i Lin-

néas lag. Med honom på sista

sträckan hade klubben haft en upp-

lagd seger.

Medan allt detta försiggick på

Vallen, hade långdistanslöparna hun-

nit till Släp och en bit på återvä-

gen. Första meddelandet kom från

Billdal på utvägen, då Levin ledde

ett par hundra meter före Larsson.

Därpå följde Kinn, medan Rudolf

Olsson låg femma. Denna ord-

ning bibehölls till vändpunkten.
Vid Billdal på hemväg (efter c:a
260 km.) hade Larsson, Falköping,

gått fatt Levin, gått fatt Levin, och
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1) E. Nilsson, I. F. K. Halmstad,
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7.398.30 p. 2) H. Jansson, Eksjö

G. & I. F., 7.049.445 p. 3) A. We-
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dessa båda lago nu endast 100 m.

före Kinn, som »drejade» friskt i
motvinden. Rudolf Olsson hade
gålt upp på fjärde plats, men låg
langt efter tét-trion. Så småningom
signalerades segraren. Det disku-

terades hit och dit. Kinn eller

Larsson? Dessa båda trodde man

mest på, alldenstund Levin kört

så hårt under loppets tidigare ske-

de, och Rudolf låg så längt efter
i Billdal. Det blev Kinn. Han
hälsades med stormande applåder,

då han i utmärkt kondition löpte i

mal på tiden 2.39.19,2, därmed ta-

gande sitt åttonde svenska mäster-

skap på distansen. Sedan Kinn
löpt i mål fick man vänta i c:a 5

min., innan tvåan blev synlig. Döm

om pub'ikens häpnad, då det vi-
sade sig vara Rud. Olsson, som i

Billdal låg så långt efter de tre

första, alt han ansågs utan chans

att komma upp dem. Men liksom
Kinn hade han gjort ett välberäk-
nat lopp och var i god kondition.
Hans tid var 2.46.12.0. Nu kommo

löparna med tätare mellanrum.

Larsson, Falköping, kom in som

trea, löpande i sin vanliga lediga
stil; tid 2.47.02.2, varpå följde Le-

vin, Linköping, 2.49.25.6 och Gutit-

man, Mariebergs I. K., Stockholm,

2.50.02.6. Det var synd om den

Fågelfröer alla slag

DUBBELRENSADE

Billigast |

Göteborgs Fröhandel
Södra Larmg. 4, (intill Hyrverket)

Tel. 5932, 10984
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gamle marathonveteranen, att hans

tid med 2.6 sek. skulle överskrida

den för standardmedalj erforderliga.
Han var mycket ledsen, då han ta-

lade om, att han aldrig under sin

25-åriga tävlingsbana (han är 44 år)
varit så nära standardtiden, och nu

fattades som sagt endast 2.6 sek.
Som sjätte man inkom en annan

»åldring» (fast dock ganska ny som
idrottsman), nämligen vår Oscar

Wickström. Han hade också löpt
storslaget och fick tiden 2.50.46.5
noterad, en finfin tid, i all synner-
het som detta var hans första ma-

rathonlopp. Han kommer säkerli-
gen att pressa den tiden avsevärt
redan nästa år. (Som jämförelse
med dessa res. kan nämnas, att

vid Sveriges Idrottsspel 1923 an-
vändes följande tider på sam-
ma bana: 1) J. Loosman, Estland,

2.40.59.7, 2) A. Jensen, Danmark,

2.46.27.5, 3) Pahl Kiraly, Ungern,

2.48.49.9, 4) E. Sundén, Sverige,

2.57.12.1 tim). 7) Erh. Andersson,

Heffners I. F., 3.00.49.4, 8) D. Fer-

dinand, I. F. K., Gbg, 3.08.49.4,

9) G. Andersson, Hellas, Sthlm,

3.14.55.2, 10) F. Hylander, 1. K.
Rapid, Gbg, 3.32.38.2. De tre som
utgått voro Elofs, Leksand, samt

Gräner och Sjösten, Fredrikshov.
I och med att sista marathonlöpa-

 

 

Arla Mjölk
istribueras på glasflaskortill

| hemmen och arbetsplatserna

| Tel. 40781, 45699.

ren passerat mållinjen voro de allt
igenom lyckade tävlingarna slut-
förda.
Om tävlingarna voro dåligt be-

sökta på lördagen, så kan man
knappast säga detsamma om sön-
dagen, då c:a 4000 personer in-

funnit sig. Den stora publiktill-
strömningen berodde väl till största

delen därpå, att vederbörande fingo

beskåda såväl tävlingarna som den
efter dessas slut spelade sertie-

matchen i fotboll för samma inträ-
desavgift. Genom detta arrange-
mang slog föreningen ett stort slag
för att skapa publikintresse för all-
män idrott, en uppoffring som man

hoppas att I. F. K. ej gjort förgä-
ves.

Rudolf Olsson har nu blivit tvåa
vid S. m. på marathon två gånger.
1924 i Södertälje vann också Kinn
med Rudolf närmast. (I fjol deltog
han ej). Han har åren för sig (är
endast 25 år gamrmal) och torde

säkert komma att ge Kinn betyd-

tydligt hårdare duster redan nästa
år, därför borgar den målmedveten-
het, som karaktäriserar hans trä-

ning. Det ligger något av finsk
energi i Rudolf, som förr eller 'se-
nare kommer att göra honom till

mästare; så tror åtminstone

> Skövde».

Lämpliga Julpresenter,
Tak-kronor, Bordlampor,

Strykjärn, Radioapparater

billigast hos

Eleklricilod
Fisktorget. Tel. 3773.

Redbergsvägen 32. Tel. 50473.
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Vackra framgångar i orienterings-

löpningarna.
Werner Magnusson Göteborgs bäste orienterare i år.

Årets orienteringssäsong blev,
liksom fjolårets, mycket lyckad ur

>kamratsynpunkt>.  Saväl den indi-
viduella segern som lagsegern bär-

gades av de våra vid de båda

tävlingar, som höllos här i år.
Däremot var framgången mindre i
Örgrytes budkavle, där vårt lag I
blev 6:te och lag II 9:de i klass I,

medan lag III »sprack>.
Werner Magnusson har visat sig

vara vår pålitligaste man i år. I
vår egen allmänna tävlan hemförde

han old-boysklassen på en tid, som
med 1 min. understeg segrarens i
klass I. Genom att söndagen därpå
(den 24 okt.) bärga segern i D. m.-
tävlingen har han dokumenterat sig
som Gbgs bästa orienterare i år;

något som han påföljande söndag

än en gång befäste, då han upp-
nådde bästa tid på första etappen
i Öis” budkavle, vari 24 lag deltogo.
Med dessa framgångar, närmast
genom segern vid D. m., hade han
kvalificerat sig för deltagande i den
av Dagens Nyheter i Stockholms-
trakten arrangerade stora »mästar>-

orienteringen, i vilken han dock var
förhindrad att deltaga. (Ferdinand,
som blev 2:a vid D. m., reste i

hans ställe).

Det finns orienterare här i QGöte-
borg, som, efter varje framgång
Werner haft, varit förfärligt kvicka
komma med följande fras: »Dä ä

Vid köp av
Hedersgåvor

m. m. besök

SVEN WRANGE
Ur- & Guldsmedsaffär
Olskroksgatan 7 - Tel. 51383

S:a Allégatan 2A - Tel. 10416 |

 

allt en, som har tur dä!» Manfär

säga det blev nästan tråkigt med
allt prat om »tur». Hade han t. ex.
vunnit en gång och sedan blivit
oplacerad, så kunde man ju möjligen

talat om tur, men då han, som nu

var fallet, segrat 3 gånger i följd
och därmed tydligt bevisat sin
överlägsenhet, är det föga sports-
mannamässigt av vederbörande att
likväl framhärda i sina åsikter. Jag
för min del höjer ett leve för

»Krullen>; det är han, som >gjortet>

i år.

David Ferdinand har i år ej varit
i samma goda form som i fjol, men

han har dock fått ett par goda
placeringar. I vår tävling, klass I,

blev han 5:te man och vid D. m.

kom han 2:a efter Magnusson.

Ferdinand har ju förut alltid varit
pålitlig, men i budkavlen mötte han
sitt öde. Där gjorde han bort sig
totalt på andra etappen, och därmed
försvann även lagets segerchanser.

Han var dock inte ensam om att

gå bort sig på den etappen, utan
även Ö. V. I. K:s utmärkte orien-
terare Öarneij samt Lefrén i vårt
lag II gjorde samma dundertabbe.

I D. N.-orienteringen i Stockholm
deltog Ferdinand och placerade sig
som n:o 9 i den mycket krävande

tävlingen.

John Börjesson, också en av våra
pålitligaste orienterare, har haft en
god säsong i år. I vår tävling blev
han 3:a i klass J, och vid D. m.

placerade han sig som n:r 6. På
sin sträcka i budkavlen gjorde han
en utmärkt löpning och förde upp
laget från 15:de plats till 6:te, därmed
näst bästa tid på etappen. Sedan
de andra oOorienteringstävlingarna

voro slutförda, deltog Börjesson i

D. S. V. G:s klubbtävlan och seg-

rade överlägset (utom tävlan) på
nära !'» timma bättre tid än närmaste

man.
Av Övriga placeringar må nämnas

följande:
I OF. KS tävling: O. Svensson

7:a och Th. Carlson 16:de i klass

I samt Axel Johansson7:a i old-boys-
klassen. Föreningen erövrade här

1:sta lagpris (laget: W. Magnusson,

J. Börjesson, D. Ferdinand o. O.
Svensson) och tog därmed den upp-
satta pokalen för alltid (3:e gången).

D. M--laget bestod av W. Mag-
nusson, D. Ferdinand och J. Bör-

jesson.

D. M. tävlingen: G. Carlson

8de, Th. Carlsson 9:de samt R.

Liljeros 20:de och Ax. Johansson
26:te. Utom 1:sta lagpris togo vi

även 4:de lagpris i denna tävling.

Budkavlen: 1:sta etappen: W.
Magnusson 1:a, G. Carlson 6:te.

2:dra etappen: Lefrén o. Ferdinand
dåligt placerade. 3:dje etappen: R.
Liljeros 1:a, Th. Carlsson 2:a, båda
10 min. bättre än närmaste kon-
kurrent. 4:de etappen: )J. Börjes-
son 2:a samt Ax. Johansson 12:te.

Båda våra lag hade fått utmärkta
placeringar i budkavlen, såvida ej
malören på 2:dra sträckan inträffat.

Bättre lycka nästa gång!

>» Skövde>.

Göteborgs

Nya Begravningsbyrå
(FLODIN & UHRBOM)

Järntorget

TELEFON 10212 (Bost. ankn.)

 

Göteborgs-Kamraten
 

Vackra framgångar i orienterings-

löpningarna.
Werner Magnusson Göteborgs bäste orienterare i år.

Årets orienteringssäsong blev,
liksom fjolårets, mycket lyckad ur

>kamratsynpunkt>.  Saväl den indi-
viduella segern som lagsegern bär-

gades av de våra vid de båda

tävlingar, som höllos här i år.
Däremot var framgången mindre i
Örgrytes budkavle, där vårt lag I
blev 6:te och lag II 9:de i klass I,

medan lag III »sprack>.
Werner Magnusson har visat sig

vara vår pålitligaste man i år. I
vår egen allmänna tävlan hemförde

han old-boysklassen på en tid, som
med 1 min. understeg segrarens i
klass I. Genom att söndagen därpå
(den 24 okt.) bärga segern i D. m.-
tävlingen har han dokumenterat sig
som Gbgs bästa orienterare i år;

något som han påföljande söndag

än en gång befäste, då han upp-
nådde bästa tid på första etappen
i Öis” budkavle, vari 24 lag deltogo.
Med dessa framgångar, närmast
genom segern vid D. m., hade han
kvalificerat sig för deltagande i den
av Dagens Nyheter i Stockholms-
trakten arrangerade stora »mästar>-

orienteringen, i vilken han dock var
förhindrad att deltaga. (Ferdinand,
som blev 2:a vid D. m., reste i

hans ställe).

Det finns orienterare här i QGöte-
borg, som, efter varje framgång
Werner haft, varit förfärligt kvicka
komma med följande fras: »Dä ä

Vid köp av
Hedersgåvor

m. m. besök

SVEN WRANGE
Ur- & Guldsmedsaffär
Olskroksgatan 7 - Tel. 51383

S:a Allégatan 2A - Tel. 10416 |

 

allt en, som har tur dä!» Manfär

säga det blev nästan tråkigt med
allt prat om »tur». Hade han t. ex.
vunnit en gång och sedan blivit
oplacerad, så kunde man ju möjligen

talat om tur, men då han, som nu

var fallet, segrat 3 gånger i följd
och därmed tydligt bevisat sin
överlägsenhet, är det föga sports-
mannamässigt av vederbörande att
likväl framhärda i sina åsikter. Jag
för min del höjer ett leve för

»Krullen>; det är han, som >gjortet>

i år.

David Ferdinand har i år ej varit
i samma goda form som i fjol, men

han har dock fått ett par goda
placeringar. I vår tävling, klass I,

blev han 5:te man och vid D. m.

kom han 2:a efter Magnusson.

Ferdinand har ju förut alltid varit
pålitlig, men i budkavlen mötte han
sitt öde. Där gjorde han bort sig
totalt på andra etappen, och därmed
försvann även lagets segerchanser.

Han var dock inte ensam om att

gå bort sig på den etappen, utan
även Ö. V. I. K:s utmärkte orien-
terare Öarneij samt Lefrén i vårt
lag II gjorde samma dundertabbe.

I D. N.-orienteringen i Stockholm
deltog Ferdinand och placerade sig
som n:o 9 i den mycket krävande

tävlingen.

John Börjesson, också en av våra
pålitligaste orienterare, har haft en
god säsong i år. I vår tävling blev
han 3:a i klass J, och vid D. m.

placerade han sig som n:r 6. På
sin sträcka i budkavlen gjorde han
en utmärkt löpning och förde upp
laget från 15:de plats till 6:te, därmed
näst bästa tid på etappen. Sedan
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6 Göteborgs-Kamraten

Göteborgs-Alliansens reservlagsserie.
Kamraterna vann juniorklassen.

I likhet med ifjol har Alliansen
även i år genomfört en serie-tävling
för sina reservlag — nu liksom

förut uppdelad i en senior- och en
juniorklass. Intresset för denna
tävling synes vara ganska stort —
icke att undra på för övrigt, då de
tre storklubbarnes reservspelare nu

fått en uppgift att gå in för. Förr
om åren var det ju nämligen så,
att sedan Gbgs-serien väl slutspelats
(vanligen i slutet på juni) hade dessa
spelare intet särskilt mål. Hela
eftersommaren och hösten måste
därför fyllas ut med vänskapsmat-
cher, vilka dock aldrig omfattas med
samma intresse. Reservlagsserien
har sålunda onekligen sin stora be-
tydelse för de smärre lagen inom
I. F. K., GQ. A. I. S. och Ö. I. S.

För vårt vidkommande var ju
1925 års tävling mindre lyckad.
Intet av våra lag lyckades vinna sin
klass (2:a juniorlaget blev tvåa). I
år ser det bättre ut, som vi strax

skola visa. Här nedan lämnas en
liten översikt över tävlingens gång
och slutställningen samt en kort
redogörelse, som klargör, huru de
blå-vita förvaltat sina pund.

Seniorklassen vanns av Gais
tredje lag — välförtjänt. Vårt fjärde
lag, som här representerade oss,
misslyckades och slutade sist. Det
såg faktiskt ut, som om pojkarna
på förhand kände sig slagna. Vis-
serligen är Gais III ett gott lag och
att hindra de grön-svarta från att
intaga första platsen voro väl icke
våra mäktiga. Men nog tycker man,
att de borde >»krigat> med Öis IV
om andra pris. Litet mera humör
om vi få be! Lagets ordinarie
uppställning: B. Jödahl; Th. Jo-
hanssonm, J. Karlsson; R. Gustafs-

son, H. Sandgren, Dav. Andersson;
O. Hjortsberg, B. Olsson, E. Fred-
riksson, G. Helander och H. Mår-

tensson. Matchlistan ser ut så här:

22/8 mot Örgryte IV 1—1
5/9 >» Gais III 1-4

12,9 » Örgryte IV 0—1
17/10 >» Gais III (ställde våra icke

upp, varför Qais fick w. o0.).

Poängställningen i denna klass
blev:

sp. v. oav. f mål  p.

Gais III 4 3 1 0 7—3 7
Örgryte IV 4 1 2 1 4—4 4
Kamraterna IV 4 0 1 3 2-6 I

| &

Juniorklassen togs överlägset hem
av vårt första juniorlag. Av fyra
spelade matcher vunnos samtliga

med en sammanlagd målkvot av

14—3. Att även här segern gick
till det odisputabelt bästa laget är
otvivelaktigt. Kamratlaget visade i
alla matcherna ett tekniskt mycket
gott spel. Så som laget spelade i

matchen mot Örgryte I t. ex., be-
tvivla vi, att något annat göteborgs-
lag (junior-) i år kunnat göra efter.
Det är tydligt, att vi här ha en del
synnerligen lovande spelare, som

om de få utveckla sina anlag ytter-
ligare, bli att räkna med i sinom tid
(och det kanske inte dröjer så länge!).
Sin svåraste match hade pojkarna
utan tvivel mot Gais” duktiga, ny-
bildade lag, enär de vid detta till-

fäålle saknade två av sina bästa
spelare. Särskilt frånvaron av mål-
vakten (kapten) var mycket kännbar,
då en av halvbackarna fick ställa
sig mellan stolparna. Det gick
emellertid bra (trots en dålig början)

| Till medlemmarna!

 

och båda poängen bärgades. Sam-
manhållningen och humöret har
varit utmärkt. Spelare: A. Berndts-

son; B. Falk, M. Åkervall; K. An-
dersson, V. Pettersson, G. Anders-
son; K. Johnsson, A. Simonsson,
A. Mattiasson, R. Zander och H.

Johansson. Matchresultaten:

22/8 mot Gais I

26/9 » LF. K. ll
17,10 >» Öis I

—2

—0

1

24/10 >» >> IH 0>
W
A
V

o
d

I denna klass deltog även vårt
andra juniorlag, och det kom med
en prima Överraskning. Pojkarna
placerade sig nämligen som frea,
bl. a. slående Öis I (i sista matchen)!
Vi ha i annat sammanhang — på
tal om Gbgs-serien — påpekat, att

spelarna i detta lag visat en mindre
vanlig energi och segervilja. Och
dessa — för ett fotbollslag ovärder-
liga — goda egenskaper togo sig
här ett vackert uttryck. Slagord-
ningen har varit: M. Nordberg; A

Skoglund, S. Boman; O. Andersson,
R. Larsson, A. Dahlén; T. Rosén,
K. Sellman, T. Gustafsson, B. Abra-
hamsson och N. Andersson. Match-
statistiken utvisar följande:

5/9 mot Örgryte II 5—1
19/9 >» Gais I 0--4

26/9 > Kamraterna I 0—4

24/10 >» Örgryte I 2—1

Slutställningen i juniorklassen
framgår av nedanstående tabell:

sp. v. oav. f. mål p

Kamraterna I 4 4 00 14-33 8
Qais I 4 3 0 I 1-3 6

Kamraterna II 4 202 7 —-10 4

Örgryte I 4 1035-72
Örgryte II 4 004 2 —16 0

SEIVN

Årsmötet avhålles i medio av januari (troligen

fredagen den 14:de) på Lorensbergs Restaurang.

Val av styrelse för år 1927. Medlemskort (för 1926)

uppvisas vid ingången. Se vidare annonser i tid-

ningarna.
Styrelsen. ||

oo)
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Val av styrelse för år 1927. Medlemskort (för 1926)

uppvisas vid ingången. Se vidare annonser i tid-

ningarna.
Styrelsen. ||
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6 Göteborgs-Kamraten

Göteborgs-Alliansens reservlagsserie.
Kamraterna vann juniorklassen.

I likhet med ifjol har Alliansen
även i år genomfört en serie-tävling
för sina reservlag — nu liksom
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tre storklubbarnes reservspelare nu
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| &
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| Till medlemmarna!
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Alliansens fotbollsserie.

Denna tävling är en motsvarighet
till serien Göteborg-Västergötland,
vilken slutspelades i somras. Namn-
förändringen har sin grund i det
förhållandet, att en hallandsklubb,

Varbergs B. & I. S., nu inträtt,

under det Borås-Kamr. utgått och
Surte 1. S. tillkommit. Den nya

serien omfattar sålunda 7 lag.
Vårt B-lag ligger illa till i denna

serie. Som framgår av tabellen här
nedan äro våra näst jumbo. Visser-
ligen har laget spelat minst antal
matcher, men detvill tydligen kraft-
tag till för att fram på våren (1927)

uppnå en mera hedrande placering.

Under höstsäsongen spelade våra
6 matcher. Den 8 aug. mötte de
blå-vita Trollhättan på de senares

plan. Och fingo se sig besegrade
med 2—1. Nästa dust stod mot
nykomlingarna, Varberg, hemma på
Ullevi den 22 aug. Resultatet blev
oavgjort: 1—1. Den 29 aug.
drabbade våra pojkar samman med
Örgryte B och även nu delades
poängen: 2—2 slöt matchen. Surte
vann på sin svårspelade plan en
knapp seger över våra (med 2—1)
den 5 sept. Det avgörande målet
tillkom dock genom rent slarv av
vår målvakt, knappa två min. före
full tid. Den 12 sept. slogo de
blå-vita, som hade en av sina bättre

dagar, Vänersborg i grund med
hela 7—0 på Ullevi. Sista matchen
för säsongen stod mot Gais B den
26 sept. De grön-svarta togo båda
poängen och målsiffrorna blevo
3—1. Det tredje målet var emeller-
tid klart off-side, fastän domaren
syntes ha en annan mening.

Original

GILLBERGS
Marknadens förnämsta

Ensamförsäljare:

Nee

Göteborgs-Kamraten

Trots B-lagets mindre lysande
placering efter höstmatcherna hop-
pas vi dock, att pojkarna skola ta
sig samman till våren och föra
laget uppåt, närmare toppen, dit
det hör. Den ställning laget nu
inneharär alltför dålig. Vid seriens
slut förvänta vi, att det ser annor-

lunda ut!
Efter höstens matcher är ställ-

ningen i serien följande:

sp. v. oav. f. mål p.

Gais B 7 6 1 0 23— 6 13

Trollhättan 8 3 3 2 18-17 9

Vänersborg 8 4 0 4 19—25 8

Surte 7 3 1 3 HON 7

Örgryte B 7 2 1-4 16-20 5
Kamraterna B 6 1 2 3 13-10 4

Varberg 7115 7—-18 3

Tio idrottspunkter
av GÖSSE HOLMÉR.

1. Bruk av tobak och sprit abso-

lut förkastligt.

vanor, främst

säng kl. 9.30

2. Regelbundna

sömnvanor. I

e. m. varje dag.

3. Bad en eller två gånger i vec-

kan, helst i form av badstu

med ett par bassänglängder

efteråt.

4. Träna på våren i stora grova

skor och tjocka kläder. Tag

fram spikskorna först i slutet

på april.

5. Företag dagligen promenaderi

i rask takt.

 

7

6. Oavsett om Ni är sprinter eller

långdistansare löp en gång i

veckan 3—4 km. Promenera var-

je söndag 2—3 mil. Under pro-

menaderna sträva efter att gå

med fötterna på >»rak linje».

Detta gäller som konditions-

träning i allmänhet.

7. Idka hemgymnastik 5 min. dag-

ligen morgon och kväll. Rö-

relser att förorda: 1) Tågung

ningar på ett ben i taget. Trä-

na upp tills Ni utan större

svårighet kan göra 75 gung-

ningar. 2) Löpning på stället,

högt på tå och med armarna i

takt med benen. 3) Bålrull-

ningar. 4) För stärkande av

bukmusklerna ligg på rygg och

sparka med raka ben, dock

ej högre än att hälarna komma

3 dm från golvet och ej lägre

än 1 dm. 5) Ligg på magen

med armar och ben raka. Sök

lyfta dem uppåt. 6) Armsväng-

ningar. 7) Sidovridningar och

böjningar.

8. Glöm inte bort gymnastikrörel-

serna under utomhussäsongen.

9. Skaffa Eder ett visst mått av

ärelystnad.

10. Innan Ni går i träning, ha klart

för Eder stilen i den gren, Ni

skall syssla med.

Rostfria

ÅRETS MODELL
försedd med dubbelfalsad (Patenterad) sula, vilken
skyddar kängan och gör nitningen i sulkanten
obehövlig.

GÖSTA TINGSTRÖM 12 KORSGATAN 12

eparationer ochslipningar emottagas:

+
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Göteborgs-Kamraten

 

Anders Rydberg Gunnar Rydberg

En åte

När vi nu se tillbaka på det år,

som snart passerat den sista mil-

stolpen, finna vi, att det varit rikt

på framgångar. En säsong, som

nästan saknar sin motsvarighet i

föreningens historia — ett verkligt

rekordår.

Vårt representationslag har under

1926 spelat inalles 36 matcher. Av

dessa ha 29 vunnits, 4 blivit oav-

gjorda och 3 förlorats. En procen-

tuell beräkning visar sålunda, att

över 75 25 av matcherna slutat med

seger för de våra. Även målkvoten
är fin: 131—35 och överträffas

endast av 1912 års (140—33). An-

Arthur Bengtsson Baldwin Johansen . 2E. Östlund Erik Andersson

rblick på den
1926 — ett rekordår för

märkningsvärd är också den låga

förlustsiffran. Det är första gången

under I. F. K:s 22-åriga tillvaro,

som vi lyckats komma undan med

blott 3 nederlag på ett år. Ett

resultat, som förvisso blir ytterst

svårt att övertrumfa. Det är icke

lätt att avgöra, om denna säsong

skall betraktas som föreningens

bästa. En jämförelse med de för-

flutna åren bjuder på vissa svårig-

heter, då antalet spelade matcher
är ganska växlande. Så mycket är

dock säkert, att 1926 alltid kommer

att stå som ett märkesår i vår

statistik.

Fjolårets vackra resultat har alltså

ytterligare förbättrats. Anledningen

härtill anse vi själva vara, att vårt

lag icke undergått några större för-

ändringar, utan förunnats spela med

i det närmaste samma uppställning.

Vilken styrka det är för en klubb

att få ha sitt lag orubbat (nota

bene om det är bra), kan icke nog

poängteras. Den inbördes kontak-

ten och förståelsen spelarna emel-

lan är till ovärderlig nytta. Då

därtill sammanhållningen och kam-

ratandan i lag I varit glädjande god,

är det med ljusa förhoppningar vi

emotse kommande dagar o. duster.
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förlustsiffran. Det är första gången

under I. F. K:s 22-åriga tillvaro,

som vi lyckats komma undan med

blott 3 nederlag på ett år. Ett

resultat, som förvisso blir ytterst

svårt att övertrumfa. Det är icke

lätt att avgöra, om denna säsong

skall betraktas som föreningens

bästa. En jämförelse med de för-

flutna åren bjuder på vissa svårig-

heter, då antalet spelade matcher
är ganska växlande. Så mycket är

dock säkert, att 1926 alltid kommer

att stå som ett märkesår i vår

statistik.

Fjolårets vackra resultat har alltså

ytterligare förbättrats. Anledningen

härtill anse vi själva vara, att vårt

lag icke undergått några större för-

ändringar, utan förunnats spela med

i det närmaste samma uppställning.

Vilken styrka det är för en klubb

att få ha sitt lag orubbat (nota

bene om det är bra), kan icke nog

poängteras. Den inbördes kontak-

ten och förståelsen spelarna emel-

lan är till ovärderlig nytta. Då

därtill sammanhållningen och kam-

ratandan i lag I varit glädjande god,

är det med ljusa förhoppningar vi

emotse kommande dagar o. duster.
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Åke HanssonH. Samuelsson Verner Andersson E Berndtsson Filip Johansson Erik Hjelm

svunna fotbollssäsongen.
representationsslaget.

I Svenska serien 1925—1926 pla-

cerade vi oss på tredje plats. Och

i den nu pågående (1926—1927

års serie) ligga våra tvåa vid höst-

omgångens slut — efter en grann

slutspurt — med stora chanser att

vinna serien. Triangelserien (mel-

lan I. F. K., Gais och Öis) vanns

av de våra — liksom i fjol — med

högsta poängsumma och målkvo-

ten 7—2. I distriktmästerskapet

blev vårt A-lag endast i tillfälle att

spela en match (mot Wirgo: 9 — 0),

varför B-laget i fortsättningen fick

representera (men utslogs).

Året har för vår del varit syn-

nerligen magert på internationella

matcher. Genom den omfattning

Allsvenska serien nu tagit, tvingas

föreningarna avstå från dylika ar-

rangemang annat än i undantags-

fall. Detta är beklagligt ur mer än

en synpunkt. Vi ha sålunda blott

spelat en match, nämligen mot Ko-

benhavns Boldelub — i Köpenhamn

(i samband med K. B:s 50-års ju-

bileum) — och denna vann Kam-

raterna med 4—1.

Under året ha våra spelare flitigt

anlitats i såväl stads- som federa-

tionsmatcher. Och även i de av

Göteborgs-Alliansen anordnade

LL

matcherna mot engelska professio-

nella lag — Derby County och

Aston Villa — ha våra tagits i an-

språk i Göteborgskombinationen.

Första lagets ordinarie uppställ-

ning under höstsäsongen har varit:

Anders Rydberg, Herbert Samuels-

son, Erik Andersson, Åke Hans-

son, Arthur Bengtsson, Verner An-

dersson, Ernst Östlund, Gunnar

Rydberg, Filip Johansson, Erik

Hjelm och Baldwin Johansson.

De nya, lovande männen — Sa-

muelsson och Östlund — ha båda

uppflyttats från B-laget.

Se vidare statistiken.

-
—
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10 Göteborgs-Kamraten

i Deltagande spelare och
Representationslagets i år spelade matcher. målgörare:

Dato Motståndare Resultat Matchs karaktär | Matcher Mål

7/3 | Krokslätts F. F. i Göteborg 3—0 Vänskapsmatch Anders Rydberg -... 36 —
Hg I. F. Welox i > 2—1 > Erik Hjelm ............ 35''2 18

25/3 Örgryte I. S. i > 4-1 Triangelserien Gunnar Rydberg ... 35 36
3 GG. A.S. i > 3—1 > Åke Hansson......... 34
214 I. F. K, Eskilstuna i > 8-2 Svenska serien Arthur Beng'!sson... 31 1
5/4 I. F. Heimer, Lidköp. i Lidköping 6-0 Vänskapsmatchj Filip Johansson...... 29'/. 41
"ny Halmstad B. K. i Halmstad 3—0 » Baldwin Johansson 29 10
!4 LF. K., Norrköp. i Göteborg 1—1 Svenska serien Verner Andersson... 29 —

"/, > Köpenhamns B. K. i Köpenhamn 4—1 Vänskapsmatch Erik Andersson ...... 233 o—
("uu I GA LS. i Göteborg 1—1 | Svenska serien | Ernst Östlund ...... 22!/2 11

3/5 | I. F. K., Uddevalla i > 21 | | Valdus Lund ......... 8
si I K. City, E:tuna i > 6—0 | » > | Herb. Samuelsson... 13 | —
1/5 I OA. I K., Stockholm i Stockholm 1—3 > > Einar Haak............ 1 1

| 18/5 | IK. Sleipner, Norrk. i Norrköping 3—0 | > > | Elis Berndtsson...... 8 —
| ?2/s | Hälsingborgs I. F. i Hälsingborg 4—1 | > >» os | Ragnar Svensson ...| 7 —
| "6 | Ö. I. S. i Göteborg I—1 03 > | | Gustaf Larsson ...... 5 —

£/e | Landskrona B. & 1.S. i > 4—2 > , | Gustaf Westlund ... 5 —
29/6 | Kubikenborgs I. F. i Kubikenborg | 5—1 | Vänskapsmatch | Herbert Sandström = 4!/2 6
| Ye | Komb.LF.K. & G.I.F. i Sundsvall | 5—1 » | Sven Johansson...... 4 —-
2/6 | Kramfors I. F. i Kramfors 6—1 I » G. Zackaroff ......... 4 —
5/6 | Strands. F., Hudiksv. i Hudiksvall 8—1 | > Hilding Jansson...... 3 I
2/6 | ÖrebroS. K., i Örebro 3—1 | > B. Lundgren ......... 3 —

| 10 LK. Wirgo i Göteborg 9—0 |D. M. | F. ROSÉN ossssesreserrs 2 2
!/8 "Landskrona B. & I.S. i > | 4—2 |Svenska serien | | S. Rydell..........ss00s 1 3
ss ÖL S. i 3 32 > 1 O. Hjärn............... I o—-
!5/g | Hälsingborgs I. F. i Hälsingborg 2—4 | , >» A. Mattiasson ...... 1 —

2/8 I GA. LS. i Göteborg 1—1 | > » | Norrköpings-Kamr. — 1
2248 | IF. K., Norrköp. i > 4—0 | > SR
22/8 | ÅA. I. K., Stockholm i Stockholm 3—2 | > » G. .

| LF. K., Uddevalla i Uddevalla 2—1 | > > S:a 20 spelare 131 mål
12/9 | IF. K., E:tuna i Göteborg 3—0 | > >
19/9 | IF. Elfsborg, Borås i Borås 0—1 | , >
20/30 | M I. K, Stockholm i Göteborg 2—0 || > , | .
9 | IK. Sleipner, Norrk. i Norrköping 5—0 | » > /
24/10 | VEGals IL. F. i Stockholm 6—1 | > » | BOw lngeo

"/I» K. Sleipner, Norrk. i Göteborg 4—0 | ? > Det var länge sedan det skrevs '

| | I | om bowling i vårt medlemsblad,
36 matcher 131—35 mål och många av våra nuvarande med-

€n Gladoch angenäm Jul
samt

€tt Gott Nytt År
(fillönskas alla medlemmar av Styrelsen.

 

 
 

q
a

lemmar kanske knappast veta av
att vår förening varit, och fortfarande
är representerad inom denna sport-
gren. I augusti 1917 bildades vår
bowlingavdelning, och kan således

nästa år fira tioårsjubileum. Redan
från början utvecklades en livlig
verksamhet, och en hel del tävlingar
anordnades för medlemmarna inom
avdelningen. Även i de av Bow-
lingförbundet anordnade tävlingarna
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lyckades våra representanter hem-
föra mången trofé och i stads-
matcherna mot Stockholm hade vi
oftast deltagare med.

På grund av att i bowling som

i all annan idrott en och annan

deltagare försvinner av olika anled-

ning, måste nyrekrytering då och
då företagas. Så har även skett
inom vår avdelning och utav det

gamla gardet, finnes numera icke

mer än två stycken, Anders Friberg

och Oscar Andersson kvar, som

ännu deltaga aktivt.
För ett par år sedan tillfördes

avdelningen en hel del friskt blod
i form av nya medlemmar. Det
har spelats och tränats flitigt under

denna tid, och resultaten börjar nu

att visa sig, ity att våra medlemmar
allt oftare börjar synas i prislistorna.

Sålunda ha, vid de i höst

anordnade lagtävlingarna för junio-
rer, tvenne första pris erövrats,

nämligen Göteborgs Bowlingför-
bunds och Örgryte Idrott Sällskaps.
Statuterna för desamma äro, att det

sedermera skall uppsättas för tävlan
inom avdelningen. Det förstnämnda
har sålunda tävlats om tre gånger

i höst, och erövrades slutgiltigt
av Thedden Pettersson. För att

samtliga medlemmar skulle få
vara med i tävlingen uppsattes ett
liknande pris och erövrades detta
av Gillis Andersson efter en skarp

strid med Oscar Corneliusson, som

slutade endast en poäng efter.
I den nu pågående bowlingserien

äro vi representerade med ett lag
i klass I och innehar efter nu
spelade matcher ledningen. Endast

1 match återstår, och bör vi, om

icke oturen är framme kunna hålla
vår placering.

Ja, detta är i korthet vad som f.
n. finnes att relatera om bowling

från vårt läger men vi hoppas få
återkomma till nästa år.

Det kansketillslut kan intressera
att få veta namnen på bowlingav-
delningens nuvarande medlemmar,

dessa äro: A. Friberg, Oscar Cor-

GCöteborgs-Kamraten

neliusson, Gillis Andersson, John

Pettersson, Th. Pettersson, Oscar

Anderson, Harald Lund, Elam Jo-

hansson, Charles Stenholm, Bror

Pettersson, Eric Ahlstedt, Frans Jo-
hansson. och M. Rosenström.

-f-

Serien
Göteborg—Västergötland.

Denna av Göteborgs-Alliansen

arrangerade tävling, vilken påbörja-

des hösten 1925, omfattade som
bekant förutom de tre storklubhar-

nes B-lag, Kamrat-kretsarna i Borås,

Trollhättan och Vänersborg. Efter
höstsäsongen låg vårt B-lag på

andra plats, men med stora chanser
att vinna serien.

Den första vår-matchen spelades

mot Trollhättan (den 6 juni). Re-
sultatet blev en 4—1-seger för de
blå-vita. Och allt såg nu ganska
lovande ut. Bakslaget kom emeller-

tid mot Örgryte B den 18 juni.
Trots att våra odisputabelt hade det

bättre spelet, gick vinsten och båda
poängen till de röd blå, som note-

rade målsiffrorna 2 --1. Våra pojkar
hade faktiskt en verklig oturs-dag.

Det var åtminstone länge sedan vi

sågo en sådan mängd goda mål-

chanserförspillas. Genom utgången
av denna match stod Öis som seg-
rare i tävlingen.

Frågan gällde nu, om våra skulle
belägga andra platsen, vilken hota-
des av Gais B. Matchen mot de
grön-svarta ägde rum den 28 juli.
Här lyckades dock Kamrat-laget
bärga hem de åtråvärda poängen
och därmed andra priset till före-
ningen. Kampen var hård och oviss
in i det sista. Slutresultatet blev
4—3.

Slutställningen i serien framgår
av nedanstående tabell:

sp. v. oav. f. mål p.

Ö. I. S. B 10 7 2 1 35—18 16
I. F. K.B 10 7 1 2 31-16 15
Qais B 10 4 3 3 37--24 Mi
Borås 10 3 2 5 21—33 8

Trollhättan 10 2 2 6 18—28 6
Vänersborg 10 12 7 12-35 4

== mm — mn

Kamrater!
När dessa rader läsas, har väl

vintern redan gjort sitt intåg med
köld och snö. Fotbollskor och

spikskor ligga redan »på hyllan».
Träningen är slut.

Denna vinter ser det ut, som om

vi skulle få det svårt med inomhus-
träningen, då det visat sig omöjligt

att anskaffa lämplig lokal"). När
vi alltså Kamrater — fotbollspelare
såväl som löpare — ej kunna träffas
så ofta på bestämda tider och till
utlyst träning, torde ett vänligt ord
vara på sin plats — till dem, som
vilja lyssna.

Om du nu ej har din bestämda
dag att vandra till Exercishuset, så

glöm inte bort, att motion och
måltlig kroppsrörelse ändock är

nödvändig. Sköt din kropp lika väl
på vintern som på sommaren! Det
gör du bäst genom att vara ute i
friska luften och promenera med
dina kamrater. Därigenom behåller

du din spänstighet.
När du slutat ditt arbete, så låt

ej en rökfylld danslokal taga dina
kvällar i anspråk. På så sätt skulle
du snart förlora den kraft, du genom

sommarens idrott förvärvat. Samla

dina kamrater från idrottsfältet och
gör klart för dem alla, det nödvän-

diga och naturliga i, att Ni alltid

behöva motion.
En viktig faktor för ett fotbolls-

lag, ävensom för löpare, är en god
kamratanda och inbördes förståelse.
Man har så ofta sett prov på, att
den goda sammanhållningen i ett
lag kan spela en mycket stor roll,
när det gäller styrkan. Skilj dig ej
under den stundande »dödsäsong-
en» från dina kamrater. Sök upp

?) Sign. är här tydligen icke fullt inne

i situationen. Exercishuset har, som torde

vara bekant, i höst genomgått en omfat-

tande reparation, vilken dock i dagarna

avslutas. Strax efter nyår upplåtes det

äter och inomhusträningen tager då ome-

delbart vid.
Red.
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av Thedden Pettersson. För att

samtliga medlemmar skulle få
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liknande pris och erövrades detta
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strid med Oscar Corneliusson, som
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I den nu pågående bowlingserien

äro vi representerade med ett lag
i klass I och innehar efter nu
spelade matcher ledningen. Endast

1 match återstår, och bör vi, om

icke oturen är framme kunna hålla
vår placering.

Ja, detta är i korthet vad som f.
n. finnes att relatera om bowling

från vårt läger men vi hoppas få
återkomma till nästa år.

Det kansketillslut kan intressera
att få veta namnen på bowlingav-
delningens nuvarande medlemmar,

dessa äro: A. Friberg, Oscar Cor-

GCöteborgs-Kamraten

neliusson, Gillis Andersson, John

Pettersson, Th. Pettersson, Oscar

Anderson, Harald Lund, Elam Jo-

hansson, Charles Stenholm, Bror

Pettersson, Eric Ahlstedt, Frans Jo-
hansson. och M. Rosenström.

-f-

Serien
Göteborg—Västergötland.

Denna av Göteborgs-Alliansen
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Trollhättan och Vänersborg. Efter
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== mm — mn

Kamrater!
När dessa rader läsas, har väl

vintern redan gjort sitt intåg med
köld och snö. Fotbollskor och

spikskor ligga redan »på hyllan».
Träningen är slut.

Denna vinter ser det ut, som om

vi skulle få det svårt med inomhus-
träningen, då det visat sig omöjligt

att anskaffa lämplig lokal"). När
vi alltså Kamrater — fotbollspelare
såväl som löpare — ej kunna träffas
så ofta på bestämda tider och till
utlyst träning, torde ett vänligt ord
vara på sin plats — till dem, som
vilja lyssna.

Om du nu ej har din bestämda
dag att vandra till Exercishuset, så

glöm inte bort, att motion och
måltlig kroppsrörelse ändock är

nödvändig. Sköt din kropp lika väl
på vintern som på sommaren! Det
gör du bäst genom att vara ute i
friska luften och promenera med
dina kamrater. Därigenom behåller

du din spänstighet.
När du slutat ditt arbete, så låt

ej en rökfylld danslokal taga dina
kvällar i anspråk. På så sätt skulle
du snart förlora den kraft, du genom

sommarens idrott förvärvat. Samla

dina kamrater från idrottsfältet och
gör klart för dem alla, det nödvän-

diga och naturliga i, att Ni alltid

behöva motion.
En viktig faktor för ett fotbolls-

lag, ävensom för löpare, är en god
kamratanda och inbördes förståelse.
Man har så ofta sett prov på, att
den goda sammanhållningen i ett
lag kan spela en mycket stor roll,
när det gäller styrkan. Skilj dig ej
under den stundande »dödsäsong-
en» från dina kamrater. Sök upp

?) Sign. är här tydligen icke fullt inne

i situationen. Exercishuset har, som torde

vara bekant, i höst genomgått en omfat-

tande reparation, vilken dock i dagarna

avslutas. Strax efter nyår upplåtes det

äter och inomhusträningen tager då ome-

delbart vid.
Red.
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Distriktsmästerskapet

i fotboll.
Vårt deltagande i årets D. M.

blev ej långvarigt. I såväl senior-
som juniormästerskapet ultslogos
våra representanter i ett ganska

tidigt skede av tävlingen. Vad

seniorerna betr. är dock att märka,

att vi ej ställde upp med A-laget
mer än i den första matchen. I

fortsättningen fick B-laget fortroen-
det och med vad resultat, skola vi

strax förtälja.

Seniormästerskapet.
I första omgången mötte vårt lag

I. K. Wirgo den 9 juli på Ullevi.

De blå-vita, som hade reserver för

Filip, Gunnar Rydberg och Baldwin,
vunno oväntat lätt och med hög
målsiffra: 9—0. Det mest märkliga
med denna match var väl, att samt-

liga målen tillkommo i andra halv-
leken. Första halvtid alltså mållös:
0—0. Vid detta tillfälle prövades
B-lagets nye c. f., Rosén (en Par-
tillepojke), och debuten blev relativt

lyckad. Denne unge spelare synes

ha förutsättningar att bli något, men

dem, om de ej söka upp dig! Och
delgiv dem, hur nyttigt det är, att
aldrig den tanken får insteg i hjärnan,
att nu är det vinter och vi strunta
i det hela till fram i vår —, då

komma >»gubbarna» nog.
Håll samman Kamrater inom alla

lag och led, och var Idrottsmän
även under vintern! När våren
sedan kommer, skola Ni alla finna,

hur lätt det känns att åter börja
leken. Vår förening väntar mycket
av Eder, men icke för mycket.
Och nog önska Ni alla, att de blå-
vita färgerna alltid skola lysa lika
klara som de göra och ha gjort!

Rag.

han har ännu mycket ogjort i trä-
ningsväg. Av målen hade Östlund
och Sandström 3 var på sitt sam-

vete, Rosén 2 och Hjelm 1. Upp-
ställning: A. Rydberg; Lund, E.

Andersson; Åke Hansson, A. Bengts-
son, V. Andersson; E. Östlund, F.
Rosén, H. Sandström (bytte andra

halvleken med Rosén, vilket visade

sig vara till fördel för forwards-
spelet), E. Hjelm och Sven Johans-
son.

Nästa match stod mot Gais den
22 juli. Då nu knappt mer än en

vecka återstod innan allsvenskan
skulle börja, beslöto båda klubbarna
spara sina repr.-spelare och låta

B-lagen ta vid. Utgången av denna

dust blev, att de grön-svarta segrade

med 4—2, och därmed var vår saga
all för i år.

I juniormästerskapet

föll lottningen så, att våra fingo

möta Lundby I. F. (förra årets

mästare) i första omgången på Gi-

braltarvallen. Matchen, som spela-
des den 26 juli, slöt med en seger

för Lundby: 1—0. Målet gjordes

på straffspark för hands på en av
våra halvbackar. Våra pojkar sum-
pade sedan en likadan chansi sista
min., då domaren tilldömde oss en

straffspark. Spelet var i första hal-
van ganska jämnt (Hisingspojkarna
överraskade faktiskt), men hela andra

halvleken hade de bla-vita övertaget
och pressadei ett. De gröna drogo

emellertid ner alla man (så gott

som) i försvaret, där det blev gan-

ska trångt.... Matchen var de

sista 30 min. en fullständig kopia

av fjolårets möte mellan sammalag
i D. M. Våra hade under denna
överlägsenhetsperiod flera fina till-
fällen att göra slag i saken, men
hur det var hakade det alltid upp
sig i sista sek. Efter spelet är det
inget tvivel om, att Kamraterna
borde avgått med segern. Även
här voro sålunda våra ur leken.

Med jun.-mästerskapet har det
för vår del alltid varit särskilt mo-
tigt, vad det nu kan komma sig.
I alla andra tävlingar kunna våra
ungdomar göra sig gällande, blott
icke här. Så har det varit sedan
1922. Och dock ha vi såväl det
året som 1925 och i år förfogat
över verkligt goda juniorlag, vilka

icke behövt stå tillbaka för något
annat lag (i deras åldersklass) här

i staden. Få se, om 1927 kommer

att bryta raden av »oturs-år». Vi
hoppas det -- optimister trots allt!

 

Gynna våra annonsörer,
|

| ty de gynna oss. |
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Bragehornet.
Vinterfotboll är av ondo, spelarne

måstevila efter säsongens ansträng-
ande matchprogram, huru ofta, och

med rätta, har det inte under senaste

åren påpekats i idrottspressen.
Går tanken tillbaka, 10 å 15 är

i tiden, hade man vid denna tidpunkt
ej så djupsinniga funderingar, då
smälte ofta så att säga höst- och
vårsäsong ihop. Det var oftast
endast ett kort uppehåll i Januari,
i slutet av Februari och början av
Mars var man ånyoi full gång med
träningsmatcher utomhus. Carl
Johans Torg, Hultmans Holme och
gamla Balders Hage voro de mest
engagerade planerna. Julhögtiden
fick aldrig vara ifred för offentligt

annonserade matcher.
Alltid fanns det någon anledning

att trumma ihop en match Annandag
Jul, (för det mesta stod en eller

annan » Välgörenhetsmatch>» på pro-
grammet). För en del av vår goda
stads inbitna »flugor» hade det rent
av ej varit någon Jul, om ej det varit

>mats» på Annandagen.

Hur kallt och ruskigt, halt eller
smörjigt, det var ute i gamla Hagen,
så nog travade en hel del entusias-

ter dit ut på »middan» för att få
sitt lystmäte stillat. Det var icke
>alla moderna bekvämligheter», för
spelarne, i gamla Hagen. En spann
iskallt vatten var ersättningen för
badkaret och varmduschen, men så

voro den tidens fotbollspelare heller
inga veklingar, eller rättare sagt, de
hade då ännu ej blivit vad man

 

numera kallar, >»bortskämda>. Pre:

tentionerna voro tämligen små, kaffe

och smörgås efter matchen hörde

till de högre anspråken. Fot-
bollen var endast i »skolåren> och

idealismen då även, ibland, synlig
på våra idrottsplatser.
Om träning under dylika för-

hållanden var så utmärkt för >for-
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Välkommen Julklapp!
Tofflor & Skodon
i stort sortiment.

KJELLBERGS
SKOAFFÄR
Sjömanshemmet

Telefon 44719.

SKOMAGASINET
IDEAL

Masthuggstorget
Telefon 45967.

men>, är mindre troligt. Många av
de senknutor och vrickningar som

de bästa spelarne ådrogo sig vid
dessa tillfällen, fingo de oftast dras

med hela den följande säsongen.
Friskt humör präglades dock till-
ställningarne av, och aldrig har väl
fotbollspubliken sedan dess tränat
så intensivt. Träningen bestod i
»åkarebrasor», men bättre något än
intet. Andra tider, andra seder. Det
ståtliga horn som för alltid är in-
stoppat i wårt prisskåp, är ett
minne från ovan skisserade tidspe-
riod. Bragehornet uppsattes av Gö-
teborgs Fotbollsförening till tävlan
mellan Göteborgs fotbollsklubbar.

År 1913 erövrade vi det för första
gången, 1914 gick det sammaväg.

1915 och 1916 kom Jonsered resp.
Göteborgs Fotbollsförening emellan
med var sin seger.

1917 stannade dock priset för
alltid hos oss. Det var vårt B-lag,
som vid samtliga tillfäten förde
våra färger med den äran. Det var
stil på B-laget under denna period.
Många av dess spelare, sedermera
berömda >»internationals>, upptäcktes
under dessa matcher, vilket ej var
den minsta vinsten för vår förenmg.
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Göteborgs-seriens facit.
B-laget och första juniorlaget togo var sitt tredje pris.

I årets tävling deltogo från vår
förening 5 lag. Intet av dem lyckades
denna gång belägga första platsen
i sin klass, fastän det ett tag såg
rätt lovande ut för båda våra pris-
tagande lag. Dessa senare fingo
emellertid nöja sig meds« var sin
tredje-placering Några större fram-

gångar kunna våra reservlag så-
lunda icke peka på, men man bör
också betänka, att konkurrensen år

från år synes bli allt skarpare. Det
är skillnad på nu och för en fem,
sex år sedan, då särskilt våra små-
lag firade triumfer. De mindre
klubbarna hade då ofta svårt nog

att få verkligt goda lag på benen.

6
G IR

Första jun.-laget: Tredje pristagare i Göteborgs-seriens juniorklass I och segrare i Göte-

borgs-Alliansens reservlagsseries juniorklass.

 
Alla lovande förmågor drogos då
liksom av en magnetisk makt till

de större föreningarna, där de mot-
togos och utplanterades i de smärre
lagen. Och voro belåtna härmed!
Nu äro förhållandena något annor-
lunda. Tidsandan är en annan och
den har även omskapat människorna.
Många spelare känna sig numera
för »goda» att dväljas i en stor-
klubbs tredje eller fjärde lag. Då
spelar man hellre i t. ex. Olskro-
kens första lag. För att därifrån
— om det vill sig väl — ta språnget
direkt (eller event. via B-laget) in i

en av de stora föreningarnas A-lag.
Betr. vårt deltagande i den lokala

VELOURHATTAR fögamoeener oc
| MA H - J O N G och liknande modeller i styva hattar.

SKIDLÖPARE-
MOTOR- MÖSSOR

NYA HATTMAGASINET
J. PETTERSSON

Korsgatan 24, vid Kungstorget.

serietävlingen i år är också att märka,

att i ett par fall — lag IV och V —
I. F. K:s representanter kommit i

för hög klass. Vi mena alltså, att
våra pojkar här haft alltför fysiskt
överlägsna motståndare (och därtill

mera rutinerade) för att kunna göra
sig själva rättvisa. Därtill kommer,
alt vårt mest framgångsrika reserv-

lag — 1925 års »fyra» — gerom
exercis splittrats, så att endast en

man av hela laget varit i tillfälle

spela. När detta skrives ha dock
samtliga dessa spelare återbördats
till fädernestaden, varför laget åter
torde vara kampdugligt, då 1927
års serie startas. Vissa tecken tyda

ULFRUKTEN &
ULGOTTERNA
ALLTID BILLIGAST 1

P, ÅSTRANDS Fruktimport
SÖDRA HAMNGATAN 61

I 21090
Telefon | 19088



även på, att vi redan nästa år kunna

hoppas på en ny, god seriesäsong.

Vi skola här nedan i korthet redo-

göra för vara lags insatser i denna
tävlan.

B-laget

kom, som förut nämnts, trea i

klass I. Laget gjorde en fin start
och hadeefter tre matcher ledningen

i klassen med en så god målkvot
som 14—2. Bland »offren» befunno

sig då bl. a. R. I. K., som beseg-

rades med hela 6—0! Fortsätt-
ningen blev emellertid inte fullt så
lyckad, men våra höllo sig alltjämt

i toppen och voro f. ö. de enda,
som lyckades vinna över seriemäs-

tarna Gais” B-lag (resultat: 2-1).
Mellan de tre främsta lagen skiljde
endast en poäng. Våra pojkar

kunna i varje fall vara tillfreds med
sin —placering. Kapten: Gunnar
Gunnarsson. Spelare: G. Wenzel;
G. Gunnarsson, H. Samuelsson; G.

Larsson, E. Östlund, Ivar Anders-
son; E. Haak, Å. Svantesson, Gillis
Andersson, H. Sandström och R.
Svensson.

Lag IV

hade oturen hamna i klass III —
en alldeles för hög klass för dessa

unga pojkar (av vilka de flesta förra
året voro juniorer). Detta var dock
icke föreningens fel, utan beroende

på vissa bestämmelser angående
uppflyttning, som G. F. F. ej kunde
rubba på. Laget skötte sig emeller-
tid inte så dåligt, som tabellen ut-
visar. I ett par matcher hade våra

Göteboregs-Kamraten

faktiskt förtjänat ett bättre resultat
och väl även lyckats härutinnan,

om Fru Fortuna blott en liten smula

stått på deras sida. Nu slutade
IV:an näst jumbo. Några av spelarna

visade motslutet svalnande intresse
— dessa behöva tydligen lära sig
att bära även motgångar med jämn-

mod. Kapten: Erik Johansson.
Spelare: B. Jödahl; Th. Johansson,
J. Karlsson; G. Olsson, Fr. Anders-
son, Dav. Andersson; E. Johansson,
Vv. Ståhl, N. Skoog, G. Helander
och E. Olsson.

Femte laget

rosade just heller inte marknaden.
Ävendetta lag (fjolårets 2:a jun.-lag)
kom litet för högt upp — i klass V.
Placeringen blev lika dålig som
fjärde lagets. Sammanhållningen
har emellertid varit god, varför vi
tro, att pojkarna komma att rehabili-
tera sig nästa år — om de få en
chans. De få då också spela i en

klass, som ligger bättre till för dem.
Kapten: Bertil Olsson. Spelare: S.
Olofsson; S. Nilsson, E. Olsson;

G. Ram, R. Gustafsson, A. Radix;

K. Svensson, E. Hjerpe, B. Olsson,

H. Sandgren och H. Mårtensson.

Juniorlag I

blev trea i juniorklass I. Detta lag
borde enligt vår bestämda uppfatt-

ning nått en ännu mer hedrande
placering. Men vissa ogynnsamma
omständigheter, såsom sjukskrivna
spelare och ett par nödtvungna
omplaceringar, inverkade menligt på
slutpoängen. Dock skiljde endast
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två poäng från segrande lag Tek-
niskt sett behövde laget icke stå
tillbaka för någon av huvudkon-

kurrenterna — snarare tvärtom.

Pojkarna visade nämligen ett verk-
ligt gott spel. Som sammanhåll-
ningen dessutom varit utmärkt, är
laget förtjänt av beröm. Kapten:
Axel Berndtsson. Spelare: ÅA.

Berndtsson; B. Falk, M. Åkervall;

G. Andersson, G. Löfgren, V.
Pettersson; K. Johnsson, A. Simons-
son, ÅA. Mattiasson, A. Dahlén och

H. Johansson.

2:a juniorlaget

stannade på fjärde plats i junior-
klass II. Som laget är alldeles nytt
(bildades i våras), får man anse,

att dessa ungdomarskött sig ganska
bra. Pojkarna hade en hel del
svårigheter i början på serien, men
tappade inte humöret för det. De
synas alltså vara av den rätta »ullen>!
De sista matcherna kämpade sig
laget uppåt, steg för steg, för att
slutligen bli 4:a. Även här har
sammanhållningen varit god, och
laget blir säkerligen att räkna med
på allvar nästa år, då samtliga
spelare (så när som en) stå kvar.

Kapten: Ragnar Larsson. Spelare:
M. Nordberg; A. Skoglund, S. Bo-

man; O. Andersson, R. Larsson,

K. Lindström; T. Rosén, K. Sellman,
T. Gustafsson, B. Abrahamsson, N.

Andersson.

Nedanstående tabell visar slut-
ställningen i de klasser, vari vi
representerats.

Göteborgs NyaJuvelerareaffär —MDROTTSNYHETERNA
(Wilhelm Lundberg)

Telefon 6783 Inneh. OLOF NILSSON Telefon 6783

Rekommenderar sitt rikhaltiga lager av

Juvel-, Guld-, Silver- samt 1:ma Nysilverarbeten

Hederspriser.

8 KORSGATAN 8
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Klass I:

GAIS B

Majorna I

Kamraterna B

Örgryte B
Lundby I

Redbergslid I

Frigga I

Landala I

Virgo I

Fässberg B

Klass III:
Krokslätt II

Kolltorp II

GAIS IllI

Otterhällan I

Mölndal I

Jonsered II

Olskroken I

Majorna H

Kamraterna IV

Landala II

Klass V:

Götaholm I

Rosenlbill I

Redbergslid lI

GAIK I

Långedrag I

Lundby HI

Fässberg lil

Annedal II

Kamraterna V

Olskroken lI

Juniorklass
Örgryte I
Mölndal I

Kamraterna I

Krokslätt I

Kolltorp I

Lundby I

GAIK I

Olskroken I

Juniorklass

Lindholmen I

GBKI

Kvarnberget I

Kamraterna ll
Lundby II

Örgryte Ill

Götaholm I

Sävedalen I

Långedrag I

Örgryte II

v. - o R. oav. f.

9 7 1 1

9 6 2 1

9 6 1 2

9 5 0 4

9 4 1 4

9 3 2 4

9 3 1 35

9 2 2 5

9 2 I 6

9 I 1 7

9 6 3 0

9 7 I I

9 7 0 2

9 6 0 3

9 4 14

9 2 4 3

9 23 4

9 2 0 7

9 0 3 6

9 0 3 6

85 1 2

8 4 3 I

84 22

8 4 1 3

8 3 2 3

8 3 2 3

83 23

8044

8 03 5

Utgått.

I:

7 5 11

7 4 1 2

7 4 1 2

7 4 1 2

7 3 1 3

7 23 2

7 10 6

7 1 0 6

":

8 6 1 1

8 4 3 I

84 22

8 3 23

8 3 2 3

8 3 14

8 2 3 3

8 1 3 4

8 1 1 6

Utgått

mål poäng

30— 9

23—15

25—12

20—17

18 24

21—235

16 —-23

13—16

11—21

12-33

23— 7

17— 8

16— 4

22— 8

15—16

14-—13

8—18

9—27

6—16

6—18

19— 8

8-8

13.—16

17—13

14 12

13—13

9—10

6—13

6—13

1— 4

13— 5

10— 6

7—10

10— 9

8— 9

6—11

4—11

17— 3

22— 4
20—12

10—13

11—17

15—17

6-- 7

6--17

5—20

15

14

13

10

9
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Göteborgs-Kamraten

Årsfesten.
Föreningens 22:dra årsfäst av-

hölls den 4 december å Lisebergs

Värdshus, och hade till densamma

infunnit sig c:a 75 personer, varav
elt stort antal damer.

Fästen blev liksom alla föregå-
ende utomordentligt lyckad, och,

arrangörerna ha all heder av sitt

arbete. Som ju Lisebergs >»fäst-
våning» består av ett flertal små-
rum, kommo emellertid pojkarna
isär, men trots detta blev det från

första stund stämning och trevligt.

Smörgårdsbordet (med helan och
halvan) vandrade all världens väg,

och varmrätten försvann lika has-
tigt som den kommit, allt under
det Samuelsson drog sina sjömans-
visor. Och så kom kaffet fram.
I ett av rummen spelade musiken
upp lill dans. Visserligen var ut-

rymmet härtill knappt, men ändock
jazzades det friskt. I trängseln

gjorde sign. ett försök att lära
>» charleston»>, men fick hastigt upp-
höra härmed, då en liten ängel

upplyste om att skämta gick väl

an, men sparka henne där bak,

det tillät hon verkligen ej.
När Mellberg tyckte, att envar

behövde vila en stund, äskade han

ljud och utdelade under året eröv-
rade priser, samt till vår kassör,

Gustaf Magnusson, det vackra för-

tjänsttecknet från I. F. K:s Cen-
tralstyrelse för 10-årigt styrelsearbete.
De av föreningen uppsatta tränings-

prisen till representationslagets spe-
lare tilldelades Anders och Gunnar
Rydberg, Arthur Bengtsson, Verner
Andersson och Eric Hjelm.

Senare på kvällen kom Eric Kjell-
qvist, nu liksom alltid förr med-

havande sitt goda humör, sin till-

stukade mössa, den röda halsdu-

ken samt kupletter, bland vilka
märktes en ny, nämligen: »Jag är

ute, när gumman min är inne> etc.

Han sjöng till dess att han blev
törstig, och då fortsatte dansen.
KI. blev 2 och vad som sedan

skedde vet jag ej, ty vid den tiden
ville flickebarnet gå hem, och som
artig kavaljer gick även

Rag.
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KAMRATER!

GYNNA ALLTID

ÅA. TH. NYBERG
AKTIEBOLAG
JÄRNHANDEL
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