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Säsongens sista terränglöpningar.
Kamraternas nationella.

Framgångar för de våra i D. M. — Liljeros individuell segrare — Lagpriset till 1. F. K.

I och med D. M. och Kamraternas
terräng är terrängsäsongen slut för

i år.

För oss har den gångnaterräng-
säsongen varit en blandning på

gott och ont. I D.m.-tävlingen
skötte sig våra pojkar bra. Vi

togo inte bara det traditionella lag-
priset, utan

Liljeros blev distriktsmästare.

Tävlingen, som i år arrangerades
wv Örgryte I. S., var förlagd till
terrängen omkring Kviberg. Banan

var c:a 4.000 m. och var lagd i
lätt terräng. Den löptes förstås 2

gånger.

Det var ganska länge sedan någon
annan förening än I. F. K. anmält

fullt lag i denna tävling. Nu
hade emellertid Öis fullt lag med,

 

Ragnar Liljeros

årets Göteborgsmästare i terräng.

men detta kunde dock ej hota de
våras seger.

Man hade noglitet till mans gått
och räknat med en strid mellan

Lavér, Örgrytes nyimporterade ter-
ränglöpare, och Liljeros; därav blev

dock intet. I stället var det Arons-
son, som på denna för honom
idealiska bana blev Liljeros” hårdaste
konkurrent. Werner Magnusson,
som tidigare i år endast motionerat
i old-boysklassen, visade sig vara
i god kondition och löpte i mål

som 3:dje man, endast 50—60 m.
efter Liljeros och Aronsson, mellan
vilka avståndet ej var mer än 6—7
m. Om 4:de platsen. var striden
hård mellan Sportklubbens Olsson
och vår Moberg. Denförre lyckades

komma en aning före, tack vare
sin ojusta löpning i upploppet.

 

ERIK EDGRENS ASSURANSBYRÅ
ARKADEN -:- TEL. 6078 & 167038.
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2. Cöteborgs-Kamraten
 
 

Liljeros, som vid säsongens början
av en svår förkylning hindrades att
deltaga, tycks förföljas av otur.

Nu i D.m.-tävlingen var han åter-
ställd från förkylningen, men råkade
nu ut för en knäskada. I en ganska

brant utförsbacke råkade han på
något sätt snava omkull med påföljd,
att en vass sten trängde så långt
in i knäet, att han efter loppet blev
nödsakad att söka läkarehjälp för

att få den borttagen. Då fallet
skedde redan under första varvet,
får man betrakta det som en presta-
tion att detta till trots fullfölja -—-
och vinna — loppet.

Resultat:

1) R. Liljeros IFK, 34.58.8, 2) E. Arons-

son, Öis, 35.00, 3) W. Magnusson, IFK,
35.08, 4) J. Ohlsson, Sportklubben, 35.09,

5) A. Moberg, IFK, 35.09, 6) K. Olsson,

Öis, 7) Å. Carlsson, IFK, 8) K. Lavér,

Öis, 9) E. Carlsson, IFK, 10) H. Sten-

berg, Öis.

Lagpris:
1) LF. K, (1+4+3+5+--7) = 16 poäng

2) Öis, (2+6--8-1-10) = 26 poäng

Kamraternas

nationella

hade samlat bortemot 200 deltagare.
Starten var förlagdtill träningsfältet
väster om Vallen, varifrån löparna
hade att taga sig fram över en c:a
3.500 m. lång, sumpig och tung-
sprungen terräng. Målet var förlagt
inne på Vallen, där samtidigt den
stora seriematchen mellan Kamra-
terna och H. I. F. gick av stapeln.

Klass I dominerades av de båda
Hermansönerna från Uddevalla. La-

”Idrottsnyheterna |

vér, Öis, rehabiliterade sig från D. m.
och belade 3:dje platsen efter ett
utomordentligt lopp. Tiderna för
dessa blevo resp. 33.06.5, 33.15.2

och 33.43.3 min. (Det var Erik H.,
som vann). Den stora överrask-
ningen var Jönsson från Varberg,

som hotade Lavér och blev 4:de
på 33.44.4, 5) Samuelsson, Udde-
valla 33.57.5, 6) W. Magnusson,

I. F. K. 34.05.5, 7) A. Moberg, d:o
34.30.8, 8) G. Lefrén, d:o 35.11.2,
9) J. Johansson, Uddevalla 35.11.5.
Lagpris: U.1I. S. 17 poäng. (Endast
dessa hade lag). Av olika anled-
ningar voro kamratlöparna Liljeros,
G. Olsson och F. Engmanförhind-
rade att deltaga.

Klass II (som bekant får denna

klass i vår terräng löpa samma
distans som klass I). Åke Carlsson,

I. F. K., ledde större delen av loppet,
men fick dock se sig slagen av

Örgrytes Aronsson, som segrade
på tiden 34.24.1, medan Åke fick
34.30.2, 3) Åke Andersson, Gbgs.
B. & I. S. 35.15.0, 4) Axel Ohls-
son, I. F. K. 36.28.2, 5) Erik Carls-
son, d:o 36.31.8, 6) A. Höglund,

Vikingen 37.23.6, 7) E. Andersson,
I. F. K. 39.21.4, 8) G. Jonsson,

Wega, 9) K. Gullberg, Utby. Lag-
pris: I. F. K. 18 poäng. (Endast
vi hade fullt lag).

Klass III. Nils Lundgren, Udde-
valla, ställde nog upp som favorit
i denna klassen, men han blev dock
omsprungen av den ene av Utbys

Stenmarkar, nämligen Nils, som
segrade på 16.54.7, 2) N. Lund-

gren, Uddevalla 16.59.2, 3) I. An-
dersson, d:o 16.59.3, 4) B. Bergman,

Trollh. I. F. 17.03.2, 5) ÅA.Isaksson,

d:0 17.05.4. John Börjesson, I. F.K.,

alltid främst i |

GÖTEBORGS: POSTEN

 

AA

som segrade i Landalas klass II,
kunde ej göra sig själv rättvisa ;
denna tungsprungna terräng och

hamnade på 7:de plats med tiden
17.09. Lagpris: 1) Uddevalla I. $,
35 p., 2) Trollh. I. F. 62 p., 3)
Gbgs. B. & I. S. 65 p.

Klass IV (junicerer). Den lille
boråsaren B. Larsson segrade över-
lägset på 16.42.2 (en tid som med
12.5 sek. understiger segrarens i
klass III) 2:a blev E. Johansson,
Uddevalla I. S., som var c:a 150
m. efter. Tid 1708. 3) S. Adolfs-
son, Landala 17.25, 4) A. Nicklas-
son, Flora 17.26, 5) H. Johannesson,
Vikingen 17.37.2. Göte Carlsson,
I. F. K., blev 8:de man på tiden
17.45.4. Lagpris: 1)1. F. K., Borås

40 p., 2) Landala I. F. 63 p., 3) 1.
K. Flora 63 p.

Klass V (Old-boys). Endast 5
man startade. O. Johansson, Man-
hem, hade ingen svårighet atti
Werner Magnussons frånvaro (han

startade i klass I) löpa i mål bortåt
500 m. före närmaste man, som

var Oscar Wickström, I. F. K.
Trea blev Ax. Johansson, I. F. K,,
4) O. Klingborg, Öis, 5) A. Helges-
son, I. F. K.

Som synes blev det utombys-
föreningarna, främst då Uddevalla
I. S., som togo lejonparten av den
ganska ståtliga prissamlingen. Av

de vandringspris, som fortfarande
»vandra>, är det ena (James Lund-
gren & Co:s) uppsatt som individuellt

pris i klass I. Det uppsattes 1925
och har nu erövrats 1 gång av E.
Löfgren, I. F. K. samt 2 gånger
av E. Hermansson, Uddevalla. Det

andra (Dir. Landelius') tävlas om

som lagpris i juniorklassen. Det
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Södra Vägen 17
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I. F. K. 34.05.5, 7) A. Moberg, d:o
34.30.8, 8) G. Lefrén, d:o 35.11.2,
9) J. Johansson, Uddevalla 35.11.5.
Lagpris: U.1I. S. 17 poäng. (Endast
dessa hade lag). Av olika anled-
ningar voro kamratlöparna Liljeros,
G. Olsson och F. Engmanförhind-
rade att deltaga.

Klass II (som bekant får denna

klass i vår terräng löpa samma
distans som klass I). Åke Carlsson,

I. F. K., ledde större delen av loppet,
men fick dock se sig slagen av

Örgrytes Aronsson, som segrade
på tiden 34.24.1, medan Åke fick
34.30.2, 3) Åke Andersson, Gbgs.
B. & I. S. 35.15.0, 4) Axel Ohls-
son, I. F. K. 36.28.2, 5) Erik Carls-
son, d:o 36.31.8, 6) A. Höglund,

Vikingen 37.23.6, 7) E. Andersson,
I. F. K. 39.21.4, 8) G. Jonsson,

Wega, 9) K. Gullberg, Utby. Lag-
pris: I. F. K. 18 poäng. (Endast
vi hade fullt lag).

Klass III. Nils Lundgren, Udde-
valla, ställde nog upp som favorit
i denna klassen, men han blev dock
omsprungen av den ene av Utbys

Stenmarkar, nämligen Nils, som
segrade på 16.54.7, 2) N. Lund-

gren, Uddevalla 16.59.2, 3) I. An-
dersson, d:o 16.59.3, 4) B. Bergman,

Trollh. I. F. 17.03.2, 5) ÅA.Isaksson,

d:0 17.05.4. John Börjesson, I. F.K.,

alltid främst i |

GÖTEBORGS: POSTEN

 

AA

som segrade i Landalas klass II,
kunde ej göra sig själv rättvisa ;
denna tungsprungna terräng och

hamnade på 7:de plats med tiden
17.09. Lagpris: 1) Uddevalla I. $,
35 p., 2) Trollh. I. F. 62 p., 3)
Gbgs. B. & I. S. 65 p.

Klass IV (junicerer). Den lille
boråsaren B. Larsson segrade över-
lägset på 16.42.2 (en tid som med
12.5 sek. understiger segrarens i
klass III) 2:a blev E. Johansson,
Uddevalla I. S., som var c:a 150
m. efter. Tid 1708. 3) S. Adolfs-
son, Landala 17.25, 4) A. Nicklas-
son, Flora 17.26, 5) H. Johannesson,
Vikingen 17.37.2. Göte Carlsson,
I. F. K., blev 8:de man på tiden
17.45.4. Lagpris: 1)1. F. K., Borås

40 p., 2) Landala I. F. 63 p., 3) 1.
K. Flora 63 p.

Klass V (Old-boys). Endast 5
man startade. O. Johansson, Man-
hem, hade ingen svårighet atti
Werner Magnussons frånvaro (han

startade i klass I) löpa i mål bortåt
500 m. före närmaste man, som

var Oscar Wickström, I. F. K.
Trea blev Ax. Johansson, I. F. K,,
4) O. Klingborg, Öis, 5) A. Helges-
son, I. F. K.

Som synes blev det utombys-
föreningarna, främst då Uddevalla
I. S., som togo lejonparten av den
ganska ståtliga prissamlingen. Av

de vandringspris, som fortfarande
»vandra>, är det ena (James Lund-
gren & Co:s) uppsatt som individuellt

pris i klass I. Det uppsattes 1925
och har nu erövrats 1 gång av E.
Löfgren, I. F. K. samt 2 gånger
av E. Hermansson, Uddevalla. Det

andra (Dir. Landelius') tävlas om

som lagpris i juniorklassen. Det
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2. Cöteborgs-Kamraten
 
 

Liljeros, som vid säsongens början
av en svår förkylning hindrades att
deltaga, tycks förföljas av otur.

Nu i D.m.-tävlingen var han åter-
ställd från förkylningen, men råkade
nu ut för en knäskada. I en ganska

brant utförsbacke råkade han på
något sätt snava omkull med påföljd,
att en vass sten trängde så långt
in i knäet, att han efter loppet blev
nödsakad att söka läkarehjälp för

att få den borttagen. Då fallet
skedde redan under första varvet,
får man betrakta det som en presta-
tion att detta till trots fullfölja -—-
och vinna — loppet.

Resultat:

1) R. Liljeros IFK, 34.58.8, 2) E. Arons-

son, Öis, 35.00, 3) W. Magnusson, IFK,
35.08, 4) J. Ohlsson, Sportklubben, 35.09,

5) A. Moberg, IFK, 35.09, 6) K. Olsson,

Öis, 7) Å. Carlsson, IFK, 8) K. Lavér,

Öis, 9) E. Carlsson, IFK, 10) H. Sten-

berg, Öis.

Lagpris:
1) LF. K, (1+4+3+5+--7) = 16 poäng

2) Öis, (2+6--8-1-10) = 26 poäng
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3.500 m. lång, sumpig och tung-
sprungen terräng. Målet var förlagt
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stora seriematchen mellan Kamra-
terna och H. I. F. gick av stapeln.

Klass I dominerades av de båda
Hermansönerna från Uddevalla. La-

”Idrottsnyheterna |
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och belade 3:dje platsen efter ett
utomordentligt lopp. Tiderna för
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hade att taga sig fram över en c:a
3.500 m. lång, sumpig och tung-
sprungen terräng. Målet var förlagt
inne på Vallen, där samtidigt den
stora seriematchen mellan Kamra-
terna och H. I. F. gick av stapeln.

Klass I dominerades av de båda
Hermansönerna från Uddevalla. La-

”Idrottsnyheterna |

vér, Öis, rehabiliterade sig från D. m.
och belade 3:dje platsen efter ett
utomordentligt lopp. Tiderna för
dessa blevo resp. 33.06.5, 33.15.2

och 33.43.3 min. (Det var Erik H.,
som vann). Den stora överrask-
ningen var Jönsson från Varberg,

som hotade Lavér och blev 4:de
på 33.44.4, 5) Samuelsson, Udde-
valla 33.57.5, 6) W. Magnusson,

I. F. K. 34.05.5, 7) A. Moberg, d:o
34.30.8, 8) G. Lefrén, d:o 35.11.2,
9) J. Johansson, Uddevalla 35.11.5.
Lagpris: U.1I. S. 17 poäng. (Endast
dessa hade lag). Av olika anled-
ningar voro kamratlöparna Liljeros,
G. Olsson och F. Engmanförhind-
rade att deltaga.

Klass II (som bekant får denna

klass i vår terräng löpa samma
distans som klass I). Åke Carlsson,

I. F. K., ledde större delen av loppet,
men fick dock se sig slagen av

Örgrytes Aronsson, som segrade
på tiden 34.24.1, medan Åke fick
34.30.2, 3) Åke Andersson, Gbgs.
B. & I. S. 35.15.0, 4) Axel Ohls-
son, I. F. K. 36.28.2, 5) Erik Carls-
son, d:o 36.31.8, 6) A. Höglund,

Vikingen 37.23.6, 7) E. Andersson,
I. F. K. 39.21.4, 8) G. Jonsson,

Wega, 9) K. Gullberg, Utby. Lag-
pris: I. F. K. 18 poäng. (Endast
vi hade fullt lag).

Klass III. Nils Lundgren, Udde-
valla, ställde nog upp som favorit
i denna klassen, men han blev dock
omsprungen av den ene av Utbys

Stenmarkar, nämligen Nils, som
segrade på 16.54.7, 2) N. Lund-

gren, Uddevalla 16.59.2, 3) I. An-
dersson, d:o 16.59.3, 4) B. Bergman,

Trollh. I. F. 17.03.2, 5) ÅA.Isaksson,

d:0 17.05.4. John Börjesson, I. F.K.,

alltid främst i |

GÖTEBORGS: POSTEN

 

AA

som segrade i Landalas klass II,
kunde ej göra sig själv rättvisa ;
denna tungsprungna terräng och

hamnade på 7:de plats med tiden
17.09. Lagpris: 1) Uddevalla I. $,
35 p., 2) Trollh. I. F. 62 p., 3)
Gbgs. B. & I. S. 65 p.

Klass IV (junicerer). Den lille
boråsaren B. Larsson segrade över-
lägset på 16.42.2 (en tid som med
12.5 sek. understiger segrarens i
klass III) 2:a blev E. Johansson,
Uddevalla I. S., som var c:a 150
m. efter. Tid 1708. 3) S. Adolfs-
son, Landala 17.25, 4) A. Nicklas-
son, Flora 17.26, 5) H. Johannesson,
Vikingen 17.37.2. Göte Carlsson,
I. F. K., blev 8:de man på tiden
17.45.4. Lagpris: 1)1. F. K., Borås

40 p., 2) Landala I. F. 63 p., 3) 1.
K. Flora 63 p.

Klass V (Old-boys). Endast 5
man startade. O. Johansson, Man-
hem, hade ingen svårighet atti
Werner Magnussons frånvaro (han

startade i klass I) löpa i mål bortåt
500 m. före närmaste man, som

var Oscar Wickström, I. F. K.
Trea blev Ax. Johansson, I. F. K,,
4) O. Klingborg, Öis, 5) A. Helges-
son, I. F. K.

Som synes blev det utombys-
föreningarna, främst då Uddevalla
I. S., som togo lejonparten av den
ganska ståtliga prissamlingen. Av

de vandringspris, som fortfarande
»vandra>, är det ena (James Lund-
gren & Co:s) uppsatt som individuellt

pris i klass I. Det uppsattes 1925
och har nu erövrats 1 gång av E.
Löfgren, I. F. K. samt 2 gånger
av E. Hermansson, Uddevalla. Det

andra (Dir. Landelius') tävlas om

som lagpris i juniorklassen. Det

Idrottsmän! Besök

Bafé Pelikan
Södra Vägen 17

Tel. 62451 Tel. 62451
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Göteborgs-Kamraten
 

Årsmötet.
Föreningens ordinarie årsmöte avhölls

den 14 Januari å Lorensberg, och till det-

samma hade infunnit sig ett 50-tal med-
lemmar.

Efter det föregående års revisions- och

årsberättelser föredragits, och ansvarsfrihet

beviljats den avgående styrelsen, skreds

till val av styrelseledamöter för 1927,
vilket gav följande resultat:

Ordf.: Knut Albrechtson
vy. » —Thorsten Mellberg

Sekr.: Erik Andersson
Vy. > Gillis Andersson

Kassör: Gustaf Magnusson
Vv. >» Josef Holsner

Klubbmästare: Thure Waldenborg.
Intendent: Per Lundquist.

Till styrelseledamot utan funktion in-

valdes Henning Svensson, som supplean-

ter Gösta Wahlgren och Erik Hjelm samt

som adj. ledamot Arthur Bengtsson, första

lagets kapten. Revisorer blevo Ernst

Hedén och Ragnar Sandberg med Bror

Henning och Sven Rylander som supp-
leanter.

I föreningens olika utskott invaldes:

I fotbollsutskottet: E. Svanborg och

R. Sandberg.
I idrottsutskottet: J. Holsner, Th. Wal-

denborg, E. Larsson o. G. Wahlgren.

I korgbollsutskottet: E. Svanborg, V.

Hansson och J. Rosell.

Ständigt ledamotskap utlottades och

vanns av Sven Johansson, kanske bättre

känd under namnet » Reisarn». Betr. denna

utlottning beslöts, att fr. o. m. nästa år

skola endast de medlemmar, som betalt

sina avgifter i 70 (tio) år, få deltaga häri.

Något särskilt av vikt förekom ej för
övrigt, och herr Albrechtson torde denna

dag ha avslutat ett av de lugnaste möten,

som förekommit inom vår förening.

Rag.

 

uppsattes 1921 och har erövrats av
I, F. K., Borås och I, F. K., Gbg.

2 gånger vardera samt av Sanna
I. F., Redbergslids I. K. o. Örgryle
I, S. 1 gång var. » Skövde>

K. S. årsmöte.
Kamratsällskapets årsmöte hölls i Ar-

betareföreningens hus den 12 jan. Ett
30-tal medlemmar voro närvarande.

Sedan de sedvanliga års- och revisions-

berättelserna blivit föredragna och god-
kända samt beslut fattats om deras läggande
till handlingarna, skreds till val av ny
styrelse.

Ordf., Th. Waldenborg, meddelade, att

han ej kunde åtaga sig återval på grund

av bristande tid. Till hans efterträdare

valdes Gösta Wahlgren, v. ordf. blev

Walter Sandblom (nyval), kassör Josef

Holsner (omval). Till sekr. efter Gunnar

Carlsson, som måste avsäga sig på grund

av värnplikten, valdes Bertil Nyberg. Joel

Rosell blev intendent, Thorsten Palmqvist
v. kassör och Erik Larsson suppl. (samtliga
omval).

Arvid Magnusson och Ernst Olsson

utsågos till revisorer med Edgar Hedin
som suppl.

Ordf. i Ungdomsavdelningens styrelse

blev Walter Sandblom med Gösta Lefrén

som ersättare. Val av 2 jun. i denna

styrelse samt 1 suppl. för dessa bordlades

till nästa sammanträde.

Ständigt medlemskap vanns av Nils

Andersson.

Sedan nägra andra ärenden behandlats

samt ett leve för den avgående ordf.

utbringats, kunde mötet avslutas.

G. C.

Inomhusträningen.
Strax efter nyår kunde vi påbörja

den för de flesta efterlängtade
inomhusträningen i det nyrenoverade
Exercishuset, vilket efter den grund-
liga reparation, det kostats på, verkar
betydligt mera inbjudande än ti-
digare. En olägenhet finnes dock
med det nyinlagda golvet. Sand-

gropen är borttagen, en åtgärd som

I

KLICHÉANSTALTEN PETIT |

 

ÖSTRA HAMNGATAN 2

TELEFON 14962, 14963

KLICHÉER, TECKNINGAR,

RETUSCH

omöjliggör ex. kulstötning numera.
En annan gren, som nu ej utan
viss risk kan utövas därinne är
längdhopp med ansats. Trots dessa
olägenheter är dock Exercishuset i
sitt nuvarande skick att föredraga.

I. F. K. har disponerat tränings-
lokalen tisdagar och fredagar (till-
sammans med G. A. K.) samt ett

par söndagsförmiddagar.
I gymnastiken, som även i år

ledes av Gille, kunde man redan

första dagen räknatill 42 deltagare,
bland vilka märktes en del styrelse-
pampar. Såväl ordf. som Ssekr.,
klubbmästaren och vice kassören
voro med, vilket väl får räknas

som enliten sensation. Det händer
minnsann inte var dag, att 4 sty-

relseledamöter deltaga i gymnasti-
ken. De 3 förstnämnda tyckas ock
ha fått nog av en gång”).

Våra fotbollsspelare ha gjort lo-
kalen osäker genom sina kanonskott
mot Anders Rydbergs miniatyrmål-
bur. Det var minst sagt riskabelt
att uppehålla sig bakom den finge-
rade dödlinjen, emedan buren är
så liten, att c:a halva antalet bollar

gå utanför (Herrar fotbollsspelare
få förlåta påståendet, men därmed
är endast sagt, att buren är liten!).

I det ädla korgbollsspelet ha så-
väl spelarna som de allm. idrotts-

männenflitigt deltagit. I de matcher
som spelats, har dock inte fru
Fortuna varit de våra behjälplig.
Någon seger har sålunda hittills
icke kunnat registreras vare sig i

serien eller D. M.

”) Det var litet elakt sagt! Veder-

börande kanske inte haft tid vara med i

fortsättningen. Red,

Lindborg8 Co.
  

Rak- & Frisersalong

Södra Hamngatan 37

Telefon 3338  
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lagets kapten. Revisorer blevo Ernst

Hedén och Ragnar Sandberg med Bror

Henning och Sven Rylander som supp-
leanter.

I föreningens olika utskott invaldes:

I fotbollsutskottet: E. Svanborg och

R. Sandberg.
I idrottsutskottet: J. Holsner, Th. Wal-

denborg, E. Larsson o. G. Wahlgren.

I korgbollsutskottet: E. Svanborg, V.

Hansson och J. Rosell.

Ständigt ledamotskap utlottades och

vanns av Sven Johansson, kanske bättre

känd under namnet » Reisarn». Betr. denna

utlottning beslöts, att fr. o. m. nästa år

skola endast de medlemmar, som betalt

sina avgifter i 70 (tio) år, få deltaga häri.

Något särskilt av vikt förekom ej för
övrigt, och herr Albrechtson torde denna

dag ha avslutat ett av de lugnaste möten,

som förekommit inom vår förening.

Rag.

 

uppsattes 1921 och har erövrats av
I, F. K., Borås och I, F. K., Gbg.

2 gånger vardera samt av Sanna
I. F., Redbergslids I. K. o. Örgryle
I, S. 1 gång var. » Skövde>

K. S. årsmöte.
Kamratsällskapets årsmöte hölls i Ar-

betareföreningens hus den 12 jan. Ett
30-tal medlemmar voro närvarande.

Sedan de sedvanliga års- och revisions-

berättelserna blivit föredragna och god-
kända samt beslut fattats om deras läggande
till handlingarna, skreds till val av ny
styrelse.

Ordf., Th. Waldenborg, meddelade, att

han ej kunde åtaga sig återval på grund

av bristande tid. Till hans efterträdare

valdes Gösta Wahlgren, v. ordf. blev

Walter Sandblom (nyval), kassör Josef

Holsner (omval). Till sekr. efter Gunnar

Carlsson, som måste avsäga sig på grund

av värnplikten, valdes Bertil Nyberg. Joel

Rosell blev intendent, Thorsten Palmqvist
v. kassör och Erik Larsson suppl. (samtliga
omval).

Arvid Magnusson och Ernst Olsson

utsågos till revisorer med Edgar Hedin
som suppl.

Ordf. i Ungdomsavdelningens styrelse

blev Walter Sandblom med Gösta Lefrén

som ersättare. Val av 2 jun. i denna

styrelse samt 1 suppl. för dessa bordlades

till nästa sammanträde.

Ständigt medlemskap vanns av Nils

Andersson.

Sedan nägra andra ärenden behandlats

samt ett leve för den avgående ordf.

utbringats, kunde mötet avslutas.

G. C.

Inomhusträningen.
Strax efter nyår kunde vi påbörja

den för de flesta efterlängtade
inomhusträningen i det nyrenoverade
Exercishuset, vilket efter den grund-
liga reparation, det kostats på, verkar
betydligt mera inbjudande än ti-
digare. En olägenhet finnes dock
med det nyinlagda golvet. Sand-

gropen är borttagen, en åtgärd som

I

KLICHÉANSTALTEN PETIT |

 

ÖSTRA HAMNGATAN 2

TELEFON 14962, 14963

KLICHÉER, TECKNINGAR,

RETUSCH

omöjliggör ex. kulstötning numera.
En annan gren, som nu ej utan
viss risk kan utövas därinne är
längdhopp med ansats. Trots dessa
olägenheter är dock Exercishuset i
sitt nuvarande skick att föredraga.

I. F. K. har disponerat tränings-
lokalen tisdagar och fredagar (till-
sammans med G. A. K.) samt ett

par söndagsförmiddagar.
I gymnastiken, som även i år

ledes av Gille, kunde man redan

första dagen räknatill 42 deltagare,
bland vilka märktes en del styrelse-
pampar. Såväl ordf. som Ssekr.,
klubbmästaren och vice kassören
voro med, vilket väl får räknas

som enliten sensation. Det händer
minnsann inte var dag, att 4 sty-

relseledamöter deltaga i gymnasti-
ken. De 3 förstnämnda tyckas ock
ha fått nog av en gång”).

Våra fotbollsspelare ha gjort lo-
kalen osäker genom sina kanonskott
mot Anders Rydbergs miniatyrmål-
bur. Det var minst sagt riskabelt
att uppehålla sig bakom den finge-
rade dödlinjen, emedan buren är
så liten, att c:a halva antalet bollar

gå utanför (Herrar fotbollsspelare
få förlåta påståendet, men därmed
är endast sagt, att buren är liten!).

I det ädla korgbollsspelet ha så-
väl spelarna som de allm. idrotts-

männenflitigt deltagit. I de matcher
som spelats, har dock inte fru
Fortuna varit de våra behjälplig.
Någon seger har sålunda hittills
icke kunnat registreras vare sig i

serien eller D. M.

”) Det var litet elakt sagt! Veder-

börande kanske inte haft tid vara med i

fortsättningen. Red,

Lindborg8 Co.
  

Rak- & Frisersalong

Södra Hamngatan 37

Telefon 3338  

Göteborgs-Kamraten
 

Årsmötet.
Föreningens ordinarie årsmöte avhölls

den 14 Januari å Lorensberg, och till det-
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lemmar.

Efter det föregående års revisions- och

årsberättelser föredragits, och ansvarsfrihet
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Vv. >» Josef Holsner
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valdes Henning Svensson, som supplean-

ter Gösta Wahlgren och Erik Hjelm samt

som adj. ledamot Arthur Bengtsson, första

lagets kapten. Revisorer blevo Ernst

Hedén och Ragnar Sandberg med Bror

Henning och Sven Rylander som supp-
leanter.

I föreningens olika utskott invaldes:

I fotbollsutskottet: E. Svanborg och

R. Sandberg.
I idrottsutskottet: J. Holsner, Th. Wal-

denborg, E. Larsson o. G. Wahlgren.

I korgbollsutskottet: E. Svanborg, V.

Hansson och J. Rosell.

Ständigt ledamotskap utlottades och

vanns av Sven Johansson, kanske bättre

känd under namnet » Reisarn». Betr. denna

utlottning beslöts, att fr. o. m. nästa år

skola endast de medlemmar, som betalt

sina avgifter i 70 (tio) år, få deltaga häri.

Något särskilt av vikt förekom ej för
övrigt, och herr Albrechtson torde denna

dag ha avslutat ett av de lugnaste möten,

som förekommit inom vår förening.

Rag.

 

uppsattes 1921 och har erövrats av
I, F. K., Borås och I, F. K., Gbg.

2 gånger vardera samt av Sanna
I. F., Redbergslids I. K. o. Örgryle
I, S. 1 gång var. » Skövde>

K. S. årsmöte.
Kamratsällskapets årsmöte hölls i Ar-

betareföreningens hus den 12 jan. Ett
30-tal medlemmar voro närvarande.

Sedan de sedvanliga års- och revisions-

berättelserna blivit föredragna och god-
kända samt beslut fattats om deras läggande
till handlingarna, skreds till val av ny
styrelse.

Ordf., Th. Waldenborg, meddelade, att

han ej kunde åtaga sig återval på grund

av bristande tid. Till hans efterträdare

valdes Gösta Wahlgren, v. ordf. blev

Walter Sandblom (nyval), kassör Josef

Holsner (omval). Till sekr. efter Gunnar

Carlsson, som måste avsäga sig på grund

av värnplikten, valdes Bertil Nyberg. Joel

Rosell blev intendent, Thorsten Palmqvist
v. kassör och Erik Larsson suppl. (samtliga
omval).

Arvid Magnusson och Ernst Olsson

utsågos till revisorer med Edgar Hedin
som suppl.

Ordf. i Ungdomsavdelningens styrelse

blev Walter Sandblom med Gösta Lefrén

som ersättare. Val av 2 jun. i denna

styrelse samt 1 suppl. för dessa bordlades

till nästa sammanträde.

Ständigt medlemskap vanns av Nils

Andersson.

Sedan nägra andra ärenden behandlats

samt ett leve för den avgående ordf.

utbringats, kunde mötet avslutas.

G. C.

Inomhusträningen.
Strax efter nyår kunde vi påbörja

den för de flesta efterlängtade
inomhusträningen i det nyrenoverade
Exercishuset, vilket efter den grund-
liga reparation, det kostats på, verkar
betydligt mera inbjudande än ti-
digare. En olägenhet finnes dock
med det nyinlagda golvet. Sand-

gropen är borttagen, en åtgärd som

I

KLICHÉANSTALTEN PETIT |

 

ÖSTRA HAMNGATAN 2

TELEFON 14962, 14963

KLICHÉER, TECKNINGAR,

RETUSCH

omöjliggör ex. kulstötning numera.
En annan gren, som nu ej utan
viss risk kan utövas därinne är
längdhopp med ansats. Trots dessa
olägenheter är dock Exercishuset i
sitt nuvarande skick att föredraga.

I. F. K. har disponerat tränings-
lokalen tisdagar och fredagar (till-
sammans med G. A. K.) samt ett

par söndagsförmiddagar.
I gymnastiken, som även i år

ledes av Gille, kunde man redan

första dagen räknatill 42 deltagare,
bland vilka märktes en del styrelse-
pampar. Såväl ordf. som Ssekr.,
klubbmästaren och vice kassören
voro med, vilket väl får räknas

som enliten sensation. Det händer
minnsann inte var dag, att 4 sty-

relseledamöter deltaga i gymnasti-
ken. De 3 förstnämnda tyckas ock
ha fått nog av en gång”).

Våra fotbollsspelare ha gjort lo-
kalen osäker genom sina kanonskott
mot Anders Rydbergs miniatyrmål-
bur. Det var minst sagt riskabelt
att uppehålla sig bakom den finge-
rade dödlinjen, emedan buren är
så liten, att c:a halva antalet bollar

gå utanför (Herrar fotbollsspelare
få förlåta påståendet, men därmed
är endast sagt, att buren är liten!).

I det ädla korgbollsspelet ha så-
väl spelarna som de allm. idrotts-

männenflitigt deltagit. I de matcher
som spelats, har dock inte fru
Fortuna varit de våra behjälplig.
Någon seger har sålunda hittills
icke kunnat registreras vare sig i

serien eller D. M.

”) Det var litet elakt sagt! Veder-

börande kanske inte haft tid vara med i

fortsättningen. Red,

Lindborg8 Co.
  

Rak- & Frisersalong

Södra Hamngatan 37

Telefon 3338  
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I st. längd samt höjd med och
utan ansats ha även i år poäng-
tävlingar anordnats. En del ganska
goda resultat ha också uppnåtts.
Hedin har sålunda givit st. längd-
hoppsrekordet (givetvis klubb-rek.)
en puff uppåt vid flera tillfällen.
Det lyder nu på 3.05 mot 2.92 vid
säsogens början. Ett annat an-
märkningsvärt resultat här är kul-
stötaren Carl Elfs 2.96, som uppnåtts
utan ringaste träning. Inte ens
Ness, som dock borde kunna »göra
sig» även i st. längd, har nått
längre.

Hedin har förstås dominerat även
i st. höjd, men hans resultat äro

avsevärt sämre än i fjol. Endast
1.38. Börjesson har klarat 1.35.
Junioren Lewinsky torde nog om
något år komma att uppnå ganska
goda resultat i denna gren.

I de tävlingar i höjdhopp m.a.
som hållits, har Börjesson vunnit
på svaga resultat.

Det livliga intresse, som i början

förmärktes har efter hand slappnat
något, och leden i Gilles gymna-
stiktrupp ha glesnat på ett oro-
väckande sätt, varpå detta nu kan
bero. Man får dock hoppas, att
denna regress är av tillfällig natur,
samt att den efter hand övergår i
ett intensivt träningsnit.

G. C.

Gynna våra annon-

sörer, de gynna oss |
 

Klubbterrängerna.

De första klubbtävl. i terräng ha
nu hållits. Den första var dock
ingen »terräng» utan ett »gatlopp»>,
men som poängtävlan räknas den
till terrängerna.

Liljeros tycks i år bli bäst bland
våra förstaklassare. Utan attförtaga

sig har han segrat i de tre hittills
hållna tävl. Åke Carlsson står utan
konkurrens i klass II.

» Gatloppet>. Klass I löpte »runt
Ekmanska» och de övriga klasserna
till viadukten vid Örgryte gamla
kyrka. För samtliga klasser voro
start och mål förlagda till Exercis-
huset. I klass I segrade, som redan
nämnts, Liljeros ganska överlägset

på tiden 19.56, 2) Sv. Olsson, 3)
Ax. Olsson. Liljeros tid överstiger
med 1 sek. Löfgrens segertid på
samma distans vid samma tidpunkt
i fjol. Segrare i de övriga klasserna

blevo:

Klass II a: Axel Moberg 12.15.

Klass II b: Holger Duell 12.31.

Juniorer: W. Lewinsky 12.53.

Old-boys: Oscar Wickström 12.47.

Vår andra tävling, som hölls
söndagen den 13 mars, var förlagd

till Hisingen. För omklädningen
hade Rambergsskolan upplåtits.
Banan, som var endast c:a 2.300 m.
lång, utgjordes av i stort sett lätt

terräng, om man undantager en
leråker på något över 100 m. Den

var »sugande>»>. Resultaten blevo:

Klass I: 1) R. Liljeros 16.10, 2) G.

Olsson 16.13, 3) Axel Olsson 16.34.

Klass II a: 1) Åke Carlsson 17.44, 2)

Th. Carlsson 7.54, 3) Rud. Olsson 8.05.

Klass II b: 1) Georg Johansson 8.06,
2) E. Blomgren 8.17, 3) R. Mendel.

Juniorer: 1) Göte Carlsson 8.14, 2)

W. Lewinsky 8.53, 3) T. Yngman 9 05.

Old-boys: 1) Oscar Wickström 8.40,

2) Axel Johansson 9.08.

Dentredje o. sista klubbterrängen
var i motsats till de båda föregående
förlagd till den för oss sedan
gammalt bekanta Kvibergs-terrängen,
Några större sensationerinträffade

ej, utan favoriterna vunno i sina
resp. klasser.

Banan, som var något över 4.000

m. lång, löptes 2 gånger av klass
I och 1 gång av de övriga klasserna,

Resultatlistan fick följande utse-
ende:

Klass I: 1) R. Liljeros 43.32, 2) E

Carlsson 43.40, 3) A. Moberg 44.23.

Klass II a: 1) Å. Carlsson 19.20, 2) $,

Svensson 19.57, 3) Th. Carlsson 20.08.

Klass II b: 1) J. Börjesson 19.40, 2)

G. Johansson 20.45, 3) K. E. Johnsson

21.26.

Juniorer: 1) Göte Carlsson 20.54, 2)

T. Yngman 22.15, 3) W. Lewinsky 23.05.

Old-boys: 1) O. Wickström 22.03, 2)

Axel Johansson 23.03.

> Skövde>.
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I st. längd samt höjd med och
utan ansats ha även i år poäng-
tävlingar anordnats. En del ganska
goda resultat ha också uppnåtts.
Hedin har sålunda givit st. längd-
hoppsrekordet (givetvis klubb-rek.)
en puff uppåt vid flera tillfällen.
Det lyder nu på 3.05 mot 2.92 vid
säsogens början. Ett annat an-
märkningsvärt resultat här är kul-
stötaren Carl Elfs 2.96, som uppnåtts
utan ringaste träning. Inte ens
Ness, som dock borde kunna »göra
sig» även i st. längd, har nått
längre.

Hedin har förstås dominerat även
i st. höjd, men hans resultat äro

avsevärt sämre än i fjol. Endast
1.38. Börjesson har klarat 1.35.
Junioren Lewinsky torde nog om
något år komma att uppnå ganska
goda resultat i denna gren.

I de tävlingar i höjdhopp m.a.
som hållits, har Börjesson vunnit
på svaga resultat.

Det livliga intresse, som i början

förmärktes har efter hand slappnat
något, och leden i Gilles gymna-
stiktrupp ha glesnat på ett oro-
väckande sätt, varpå detta nu kan
bero. Man får dock hoppas, att
denna regress är av tillfällig natur,
samt att den efter hand övergår i
ett intensivt träningsnit.

G. C.

Gynna våra annon-

sörer, de gynna oss |
 

Klubbterrängerna.

De första klubbtävl. i terräng ha
nu hållits. Den första var dock
ingen »terräng» utan ett »gatlopp»>,
men som poängtävlan räknas den
till terrängerna.

Liljeros tycks i år bli bäst bland
våra förstaklassare. Utan attförtaga

sig har han segrat i de tre hittills
hållna tävl. Åke Carlsson står utan
konkurrens i klass II.

» Gatloppet>. Klass I löpte »runt
Ekmanska» och de övriga klasserna
till viadukten vid Örgryte gamla
kyrka. För samtliga klasser voro
start och mål förlagda till Exercis-
huset. I klass I segrade, som redan
nämnts, Liljeros ganska överlägset

på tiden 19.56, 2) Sv. Olsson, 3)
Ax. Olsson. Liljeros tid överstiger
med 1 sek. Löfgrens segertid på
samma distans vid samma tidpunkt
i fjol. Segrare i de övriga klasserna

blevo:

Klass II a: Axel Moberg 12.15.

Klass II b: Holger Duell 12.31.

Juniorer: W. Lewinsky 12.53.

Old-boys: Oscar Wickström 12.47.

Vår andra tävling, som hölls
söndagen den 13 mars, var förlagd

till Hisingen. För omklädningen
hade Rambergsskolan upplåtits.
Banan, som var endast c:a 2.300 m.
lång, utgjordes av i stort sett lätt

terräng, om man undantager en
leråker på något över 100 m. Den

var »sugande>»>. Resultaten blevo:

Klass I: 1) R. Liljeros 16.10, 2) G.

Olsson 16.13, 3) Axel Olsson 16.34.

Klass II a: 1) Åke Carlsson 17.44, 2)

Th. Carlsson 7.54, 3) Rud. Olsson 8.05.

Klass II b: 1) Georg Johansson 8.06,
2) E. Blomgren 8.17, 3) R. Mendel.

Juniorer: 1) Göte Carlsson 8.14, 2)

W. Lewinsky 8.53, 3) T. Yngman 9 05.

Old-boys: 1) Oscar Wickström 8.40,

2) Axel Johansson 9.08.

Dentredje o. sista klubbterrängen
var i motsats till de båda föregående
förlagd till den för oss sedan
gammalt bekanta Kvibergs-terrängen,
Några större sensationerinträffade

ej, utan favoriterna vunno i sina
resp. klasser.

Banan, som var något över 4.000

m. lång, löptes 2 gånger av klass
I och 1 gång av de övriga klasserna,

Resultatlistan fick följande utse-
ende:

Klass I: 1) R. Liljeros 43.32, 2) E

Carlsson 43.40, 3) A. Moberg 44.23.

Klass II a: 1) Å. Carlsson 19.20, 2) $,

Svensson 19.57, 3) Th. Carlsson 20.08.

Klass II b: 1) J. Börjesson 19.40, 2)

G. Johansson 20.45, 3) K. E. Johnsson

21.26.

Juniorer: 1) Göte Carlsson 20.54, 2)

T. Yngman 22.15, 3) W. Lewinsky 23.05.

Old-boys: 1) O. Wickström 22.03, 2)

Axel Johansson 23.03.

> Skövde>.
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I st. längd samt höjd med och
utan ansats ha även i år poäng-
tävlingar anordnats. En del ganska
goda resultat ha också uppnåtts.
Hedin har sålunda givit st. längd-
hoppsrekordet (givetvis klubb-rek.)
en puff uppåt vid flera tillfällen.
Det lyder nu på 3.05 mot 2.92 vid
säsogens början. Ett annat an-
märkningsvärt resultat här är kul-
stötaren Carl Elfs 2.96, som uppnåtts
utan ringaste träning. Inte ens
Ness, som dock borde kunna »göra
sig» även i st. längd, har nått
längre.

Hedin har förstås dominerat även
i st. höjd, men hans resultat äro

avsevärt sämre än i fjol. Endast
1.38. Börjesson har klarat 1.35.
Junioren Lewinsky torde nog om
något år komma att uppnå ganska
goda resultat i denna gren.

I de tävlingar i höjdhopp m.a.
som hållits, har Börjesson vunnit
på svaga resultat.

Det livliga intresse, som i början

förmärktes har efter hand slappnat
något, och leden i Gilles gymna-
stiktrupp ha glesnat på ett oro-
väckande sätt, varpå detta nu kan
bero. Man får dock hoppas, att
denna regress är av tillfällig natur,
samt att den efter hand övergår i
ett intensivt träningsnit.

G. C.

Gynna våra annon-

sörer, de gynna oss |
 

Klubbterrängerna.

De första klubbtävl. i terräng ha
nu hållits. Den första var dock
ingen »terräng» utan ett »gatlopp»>,
men som poängtävlan räknas den
till terrängerna.

Liljeros tycks i år bli bäst bland
våra förstaklassare. Utan attförtaga

sig har han segrat i de tre hittills
hållna tävl. Åke Carlsson står utan
konkurrens i klass II.

» Gatloppet>. Klass I löpte »runt
Ekmanska» och de övriga klasserna
till viadukten vid Örgryte gamla
kyrka. För samtliga klasser voro
start och mål förlagda till Exercis-
huset. I klass I segrade, som redan
nämnts, Liljeros ganska överlägset

på tiden 19.56, 2) Sv. Olsson, 3)
Ax. Olsson. Liljeros tid överstiger
med 1 sek. Löfgrens segertid på
samma distans vid samma tidpunkt
i fjol. Segrare i de övriga klasserna

blevo:

Klass II a: Axel Moberg 12.15.

Klass II b: Holger Duell 12.31.

Juniorer: W. Lewinsky 12.53.

Old-boys: Oscar Wickström 12.47.

Vår andra tävling, som hölls
söndagen den 13 mars, var förlagd

till Hisingen. För omklädningen
hade Rambergsskolan upplåtits.
Banan, som var endast c:a 2.300 m.
lång, utgjordes av i stort sett lätt

terräng, om man undantager en
leråker på något över 100 m. Den

var »sugande>»>. Resultaten blevo:

Klass I: 1) R. Liljeros 16.10, 2) G.

Olsson 16.13, 3) Axel Olsson 16.34.

Klass II a: 1) Åke Carlsson 17.44, 2)

Th. Carlsson 7.54, 3) Rud. Olsson 8.05.

Klass II b: 1) Georg Johansson 8.06,
2) E. Blomgren 8.17, 3) R. Mendel.

Juniorer: 1) Göte Carlsson 8.14, 2)

W. Lewinsky 8.53, 3) T. Yngman 9 05.

Old-boys: 1) Oscar Wickström 8.40,

2) Axel Johansson 9.08.

Dentredje o. sista klubbterrängen
var i motsats till de båda föregående
förlagd till den för oss sedan
gammalt bekanta Kvibergs-terrängen,
Några större sensationerinträffade

ej, utan favoriterna vunno i sina
resp. klasser.

Banan, som var något över 4.000

m. lång, löptes 2 gånger av klass
I och 1 gång av de övriga klasserna,

Resultatlistan fick följande utse-
ende:

Klass I: 1) R. Liljeros 43.32, 2) E

Carlsson 43.40, 3) A. Moberg 44.23.

Klass II a: 1) Å. Carlsson 19.20, 2) $,

Svensson 19.57, 3) Th. Carlsson 20.08.

Klass II b: 1) J. Börjesson 19.40, 2)

G. Johansson 20.45, 3) K. E. Johnsson

21.26.

Juniorer: 1) Göte Carlsson 20.54, 2)

T. Yngman 22.15, 3) W. Lewinsky 23.05.

Old-boys: 1) O. Wickström 22.03, 2)

Axel Johansson 23.03.

> Skövde>.
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I st. längd samt höjd med och
utan ansats ha även i år poäng-
tävlingar anordnats. En del ganska
goda resultat ha också uppnåtts.
Hedin har sålunda givit st. längd-
hoppsrekordet (givetvis klubb-rek.)
en puff uppåt vid flera tillfällen.
Det lyder nu på 3.05 mot 2.92 vid
säsogens början. Ett annat an-
märkningsvärt resultat här är kul-
stötaren Carl Elfs 2.96, som uppnåtts
utan ringaste träning. Inte ens
Ness, som dock borde kunna »göra
sig» även i st. längd, har nått
längre.

Hedin har förstås dominerat även
i st. höjd, men hans resultat äro

avsevärt sämre än i fjol. Endast
1.38. Börjesson har klarat 1.35.
Junioren Lewinsky torde nog om
något år komma att uppnå ganska
goda resultat i denna gren.

I de tävlingar i höjdhopp m.a.
som hållits, har Börjesson vunnit
på svaga resultat.

Det livliga intresse, som i början

förmärktes har efter hand slappnat
något, och leden i Gilles gymna-
stiktrupp ha glesnat på ett oro-
väckande sätt, varpå detta nu kan
bero. Man får dock hoppas, att
denna regress är av tillfällig natur,
samt att den efter hand övergår i
ett intensivt träningsnit.

G. C.

Gynna våra annon-

sörer, de gynna oss |
 

Klubbterrängerna.

De första klubbtävl. i terräng ha
nu hållits. Den första var dock
ingen »terräng» utan ett »gatlopp»>,
men som poängtävlan räknas den
till terrängerna.

Liljeros tycks i år bli bäst bland
våra förstaklassare. Utan attförtaga

sig har han segrat i de tre hittills
hållna tävl. Åke Carlsson står utan
konkurrens i klass II.

» Gatloppet>. Klass I löpte »runt
Ekmanska» och de övriga klasserna
till viadukten vid Örgryte gamla
kyrka. För samtliga klasser voro
start och mål förlagda till Exercis-
huset. I klass I segrade, som redan
nämnts, Liljeros ganska överlägset

på tiden 19.56, 2) Sv. Olsson, 3)
Ax. Olsson. Liljeros tid överstiger
med 1 sek. Löfgrens segertid på
samma distans vid samma tidpunkt
i fjol. Segrare i de övriga klasserna

blevo:

Klass II a: Axel Moberg 12.15.

Klass II b: Holger Duell 12.31.

Juniorer: W. Lewinsky 12.53.

Old-boys: Oscar Wickström 12.47.

Vår andra tävling, som hölls
söndagen den 13 mars, var förlagd

till Hisingen. För omklädningen
hade Rambergsskolan upplåtits.
Banan, som var endast c:a 2.300 m.
lång, utgjordes av i stort sett lätt

terräng, om man undantager en
leråker på något över 100 m. Den

var »sugande>»>. Resultaten blevo:

Klass I: 1) R. Liljeros 16.10, 2) G.

Olsson 16.13, 3) Axel Olsson 16.34.

Klass II a: 1) Åke Carlsson 17.44, 2)

Th. Carlsson 7.54, 3) Rud. Olsson 8.05.

Klass II b: 1) Georg Johansson 8.06,
2) E. Blomgren 8.17, 3) R. Mendel.

Juniorer: 1) Göte Carlsson 8.14, 2)

W. Lewinsky 8.53, 3) T. Yngman 9 05.

Old-boys: 1) Oscar Wickström 8.40,

2) Axel Johansson 9.08.

Dentredje o. sista klubbterrängen
var i motsats till de båda föregående
förlagd till den för oss sedan
gammalt bekanta Kvibergs-terrängen,
Några större sensationerinträffade

ej, utan favoriterna vunno i sina
resp. klasser.

Banan, som var något över 4.000

m. lång, löptes 2 gånger av klass
I och 1 gång av de övriga klasserna,

Resultatlistan fick följande utse-
ende:

Klass I: 1) R. Liljeros 43.32, 2) E

Carlsson 43.40, 3) A. Moberg 44.23.

Klass II a: 1) Å. Carlsson 19.20, 2) $,

Svensson 19.57, 3) Th. Carlsson 20.08.

Klass II b: 1) J. Börjesson 19.40, 2)

G. Johansson 20.45, 3) K. E. Johnsson

21.26.

Juniorer: 1) Göte Carlsson 20.54, 2)

T. Yngman 22.15, 3) W. Lewinsky 23.05.

Old-boys: 1) O. Wickström 22.03, 2)

Axel Johansson 23.03.
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I st. längd samt höjd med och
utan ansats ha även i år poäng-
tävlingar anordnats. En del ganska
goda resultat ha också uppnåtts.
Hedin har sålunda givit st. längd-
hoppsrekordet (givetvis klubb-rek.)
en puff uppåt vid flera tillfällen.
Det lyder nu på 3.05 mot 2.92 vid
säsogens början. Ett annat an-
märkningsvärt resultat här är kul-
stötaren Carl Elfs 2.96, som uppnåtts
utan ringaste träning. Inte ens
Ness, som dock borde kunna »göra
sig» även i st. längd, har nått
längre.

Hedin har förstås dominerat även
i st. höjd, men hans resultat äro

avsevärt sämre än i fjol. Endast
1.38. Börjesson har klarat 1.35.
Junioren Lewinsky torde nog om
något år komma att uppnå ganska
goda resultat i denna gren.

I de tävlingar i höjdhopp m.a.
som hållits, har Börjesson vunnit
på svaga resultat.

Det livliga intresse, som i början

förmärktes har efter hand slappnat
något, och leden i Gilles gymna-
stiktrupp ha glesnat på ett oro-
väckande sätt, varpå detta nu kan
bero. Man får dock hoppas, att
denna regress är av tillfällig natur,
samt att den efter hand övergår i
ett intensivt träningsnit.

G. C.

Gynna våra annon-

sörer, de gynna oss |
 

Klubbterrängerna.

De första klubbtävl. i terräng ha
nu hållits. Den första var dock
ingen »terräng» utan ett »gatlopp»>,
men som poängtävlan räknas den
till terrängerna.

Liljeros tycks i år bli bäst bland
våra förstaklassare. Utan attförtaga

sig har han segrat i de tre hittills
hållna tävl. Åke Carlsson står utan
konkurrens i klass II.

» Gatloppet>. Klass I löpte »runt
Ekmanska» och de övriga klasserna
till viadukten vid Örgryte gamla
kyrka. För samtliga klasser voro
start och mål förlagda till Exercis-
huset. I klass I segrade, som redan
nämnts, Liljeros ganska överlägset

på tiden 19.56, 2) Sv. Olsson, 3)
Ax. Olsson. Liljeros tid överstiger
med 1 sek. Löfgrens segertid på
samma distans vid samma tidpunkt
i fjol. Segrare i de övriga klasserna

blevo:

Klass II a: Axel Moberg 12.15.

Klass II b: Holger Duell 12.31.

Juniorer: W. Lewinsky 12.53.

Old-boys: Oscar Wickström 12.47.

Vår andra tävling, som hölls
söndagen den 13 mars, var förlagd

till Hisingen. För omklädningen
hade Rambergsskolan upplåtits.
Banan, som var endast c:a 2.300 m.
lång, utgjordes av i stort sett lätt

terräng, om man undantager en
leråker på något över 100 m. Den

var »sugande>»>. Resultaten blevo:

Klass I: 1) R. Liljeros 16.10, 2) G.

Olsson 16.13, 3) Axel Olsson 16.34.

Klass II a: 1) Åke Carlsson 17.44, 2)

Th. Carlsson 7.54, 3) Rud. Olsson 8.05.

Klass II b: 1) Georg Johansson 8.06,
2) E. Blomgren 8.17, 3) R. Mendel.

Juniorer: 1) Göte Carlsson 8.14, 2)

W. Lewinsky 8.53, 3) T. Yngman 9 05.

Old-boys: 1) Oscar Wickström 8.40,

2) Axel Johansson 9.08.

Dentredje o. sista klubbterrängen
var i motsats till de båda föregående
förlagd till den för oss sedan
gammalt bekanta Kvibergs-terrängen,
Några större sensationerinträffade

ej, utan favoriterna vunno i sina
resp. klasser.

Banan, som var något över 4.000
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Vikingens och Landalas
terränger.

Marie Bebadelsedag startades som
vanligt den göteborgska terrängsä-

songen medI. K. Vikingens tävling.

Vädret var bland det sämsta tänkbara

och banan betecknades av de flesta

tävlande såsom svår.

I klass I återfunnos även i år 4

av Fredrikshovs segervana »terräng-

hästar» med Gösta Bergström i
spetsen. Dessutom deltogo i denna
klass Ebeling, Halmstad, samt

Uddevallas Hermansöner m. fl.

medan våra egna bästa drogos med
svårartade förkylningar, så att de ej
kunde ställa upp. Fiaskot i klass
I var därför oundvikligt.

I klasserna II och III klarade sig
våra: mannar ganska bra. Den
senare klassen räknade bland sina
deltagare debutanten Börjesson,
vilken nu givit höjdhopp och spjut-
kastning på båten och i stället

blivit löpare. Hans debut blev
lyckad, då nan placerade sig så bra
som 4:de man, en placering, som

nog hadeblivit ännu bättre, om han

ej mot slutet av loppet besvärats
av håll, så att han. måste gå en bit.
På 8:de plats i samma klass kom
Georg Johansson. Klass: II såg
"Åke Andersson, Gbg. Boll- & I. S.,
som segrare, närmast följd av Axel

Moberg, I. F.--K., 5:te resp. 6:te
man blevo' bröderna Åke och Erik
Carlsson. I båda dessa klasser
erövrade vi första lagpris.
Werner Magnusson klarade som

vanligt av Old-boysklassen, medan

vår bäste i juniorklassen, Göte
Carlsson, fick nöja sig med 9:de
platsen.

Den 3 april, då Landalas terräng

gick av stapeln, såg det lovande ut

på morgonen, vad vädret beträffar,

men efter hand som starttiden
närmade sig försämrades vädret,
och i »tidens fullbordan» inställde
sig samma »busväder», som rådde
vid Vikingens tävlan. Trots detta

betecknades dock banan som lätt.
Ebeling segrade i klass I före de

3 klubbkamraterna E. Hermansson,

A. Samuelsson och G. Hermansson,
från Uddevalla I. S. Liljeros, som
fortfarande led av sin förkylning,

ställde nu upp i klass I utan att på
sista tiden ha tränat något nämn-
värt. Hans 6:te-placering får anses
som efter omständigheterna bra, all-
denstund avstånden mellan löparna
voro ganska korta. Som n:r 8
placerade sig Åke Carlsson. Lag-
priset togs förstås överlägset av
Uddevalla I. S. (När skall I. F. K.
åter kunna visa sig vara Väst-

Sveriges bästa terränglöpareklubb?).
Rudolf Olsson deltog i klass II

och lyckades, trots banans för

honom ringa längd, placera sig som
7:de man. Genom. Rudolf Olsson,

Engman, Georg Johansson och

Evert Andersson erövrade vi Gais”

Vandringspris för tredje gången och

"därmed för alltid. :

Börjesson infriade de förvänt-

ningar, som förhoppningsfulla klubb-

5

kamrater ställt på honom, genom
att segra i klass III. Sven Olsson
blev 5:te man och även 10:de och
20:de man voro från »de kristnas»

läger.

Old-boysklassen togs åter av
Werner Magnusson, men ej med

samma överlägsenhet som man

börjat vänja sig vid.

Som synes av ovanstående, så

ha de våras framgångar i de lägre
klasserna ej heller i år saknats.
Det är väl egentligen endast i klass
I, som representationenvarit svagare

än vanligt. Detta förklaras ju dock
ganska nöjaktigt av det faktum, att
våra repr. här ej varit i stridbart
skick, tack vare influensan. En

annan bidragande orsak är ju även
Löfgrens avflyttande från Göteborg.
Någon anledning till pessimistiska

funderingar torde dock knappast

finnas.

Resultatlistorna från de båda täv-
lingarna ha följande utseende:

Vikingens terräng.
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Fredriksons berömda Radiumdukar
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1. Å. Andersson, Gbg. B. & I. S. 20.53.8
2. A. Moberg, Kamraterna 21.03.0

3. K. Johansson, Viken, Åmål 21.07.5
5. Å. Carlsson, Kamraterna 21.20.5

6. E. Carlsson, d:o 21.24.5

| Klass III.

1. J. Olsson, Sportklubben 18.123

2. B. Bergman, Trollh. I. F. 18.33.0
3. A. Sandersson, Flora 18.46.0

4, J. Börjesson, Kamraterna 18.464

8. G. Johansson,. + d:o - 19.22.3
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samma överlägsenhet som man

börjat vänja sig vid.

Som synes av ovanstående, så

ha de våras framgångar i de lägre
klasserna ej heller i år saknats.
Det är väl egentligen endast i klass
I, som representationenvarit svagare

än vanligt. Detta förklaras ju dock
ganska nöjaktigt av det faktum, att
våra repr. här ej varit i stridbart
skick, tack vare influensan. En

annan bidragande orsak är ju även
Löfgrens avflyttande från Göteborg.
Någon anledning till pessimistiska

funderingar torde dock knappast

finnas.

Resultatlistorna från de båda täv-
lingarna ha följande utseende:

Vikingens terräng.

Klass I.

 

|
I

Apotekare

 
  

Fredriksons berömda Radiumdukar
säljas till fabrikens pris i

samtliga affärer i Göteborg.

Bergqvwvists

 

1. G. Bergström, F. 1 F. 35.28.7

2. S. Ebeling, Halmstad 35.48.6
3. H. Johansson, F. 1. F. 35.56.8

| Klass IL

1. Å. Andersson, Gbg. B. & I. S. 20.53.8
2. A. Moberg, Kamraterna 21.03.0

3. K. Johansson, Viken, Åmål 21.07.5
5. Å. Carlsson, Kamraterna 21.20.5

6. E. Carlsson, d:o 21.24.5

| Klass III.

1. J. Olsson, Sportklubben 18.123

2. B. Bergman, Trollh. I. F. 18.33.0
3. A. Sandersson, Flora 18.46.0

4, J. Börjesson, Kamraterna 18.464

8. G. Johansson,. + d:o - 19.22.3
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ELOF EKLUND
Carl Gustavsgatan 65

Borgaregatan 18

G ö teborgs-Kamraten

Vikingens och Landalas
terränger.

Marie Bebadelsedag startades som
vanligt den göteborgska terrängsä-

songen medI. K. Vikingens tävling.

Vädret var bland det sämsta tänkbara

och banan betecknades av de flesta

tävlande såsom svår.

I klass I återfunnos även i år 4

av Fredrikshovs segervana »terräng-

hästar» med Gösta Bergström i
spetsen. Dessutom deltogo i denna
klass Ebeling, Halmstad, samt

Uddevallas Hermansöner m. fl.

medan våra egna bästa drogos med
svårartade förkylningar, så att de ej
kunde ställa upp. Fiaskot i klass
I var därför oundvikligt.

I klasserna II och III klarade sig
våra: mannar ganska bra. Den
senare klassen räknade bland sina
deltagare debutanten Börjesson,
vilken nu givit höjdhopp och spjut-
kastning på båten och i stället

blivit löpare. Hans debut blev
lyckad, då nan placerade sig så bra
som 4:de man, en placering, som

nog hadeblivit ännu bättre, om han

ej mot slutet av loppet besvärats
av håll, så att han. måste gå en bit.
På 8:de plats i samma klass kom
Georg Johansson. Klass: II såg
"Åke Andersson, Gbg. Boll- & I. S.,
som segrare, närmast följd av Axel

Moberg, I. F.--K., 5:te resp. 6:te
man blevo' bröderna Åke och Erik
Carlsson. I båda dessa klasser
erövrade vi första lagpris.
Werner Magnusson klarade som

vanligt av Old-boysklassen, medan

vår bäste i juniorklassen, Göte
Carlsson, fick nöja sig med 9:de
platsen.

Den 3 april, då Landalas terräng

gick av stapeln, såg det lovande ut

på morgonen, vad vädret beträffar,

men efter hand som starttiden
närmade sig försämrades vädret,
och i »tidens fullbordan» inställde
sig samma »busväder», som rådde
vid Vikingens tävlan. Trots detta

betecknades dock banan som lätt.
Ebeling segrade i klass I före de

3 klubbkamraterna E. Hermansson,

A. Samuelsson och G. Hermansson,
från Uddevalla I. S. Liljeros, som
fortfarande led av sin förkylning,

ställde nu upp i klass I utan att på
sista tiden ha tränat något nämn-
värt. Hans 6:te-placering får anses
som efter omständigheterna bra, all-
denstund avstånden mellan löparna
voro ganska korta. Som n:r 8
placerade sig Åke Carlsson. Lag-
priset togs förstås överlägset av
Uddevalla I. S. (När skall I. F. K.
åter kunna visa sig vara Väst-

Sveriges bästa terränglöpareklubb?).
Rudolf Olsson deltog i klass II

och lyckades, trots banans för

honom ringa längd, placera sig som
7:de man. Genom. Rudolf Olsson,

Engman, Georg Johansson och

Evert Andersson erövrade vi Gais”

Vandringspris för tredje gången och

"därmed för alltid. :
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Göteborgs-Kamraten
 

Juniorer.

1. A. Skoglund, Kongahälla 18.49.4
2. J. Nilsson, Lundby 18.59.0

3. A. Fredriksson, Flora 19.00.0

9. Göte Carlsson, Kamraterna 19.47.0

Old-boys.

1. W. Magnusson, Kamraterna 19.07.6

2. O. Johansson, Manhem 19.28.0

3. C. Hj. Johansson, K. I. K. 20.07.6

4, J. Holsner, Kamraterna 20.29.0

5. O. Wickström, d:o 21.13.4

Lagpris.

Klass 1: Fredrikshovs 1. F.
d:o I: I F. Kamraterna.

d:o II: d:o

d:o V: Gbg. B. & I. S.
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6. R. Liljeros, Kamraterna 25.14.4

8. Å. Carlsson, d:o 25.28.0

Klass II.

1. C.J. Ljungblad, Wega 11.14

2. A. Hasselgren, Sanna 11.47

3, ÅA. Sandersson, Flora 11.49

7. Rud. Olsson, Kamraterna.

(I denna klass torde tiderna vara fel-

aktiga. Förmodligen är segrarens tid

12.14 i st. f. 11.14).

Klass II.

1. J. Börjesson, Kamraterna 12.50

2. N. Stenmark, Utby I. K. 13.01

3. J. Johansson, U. I. S. - 13.04

5. Sv. Olsson, Kamraterna 13.12

Juniorer,

1. AA. Skoglund, Kongahälla 13.10

2. S. Adolfsson, Landala 13.11

3. E. Johansson, U. I. S. 13.12

Old-boys.

1. W. Magnusson, Kamraterna 13.04

2. O. Johansson, Manhem 13.09

3. Ax. Johansson, Kamraterna.

4. O. Wickström, d:o

 

Lagpris.

Klass I: Uddevalla I. S.

d:o II: Kamraterna.

d:o II: Uddevalla I. S.

d:o IV: Landala I. F.

» Skövde>.

Klubbaftonen.
Till föreningens klubbafton å

>Olympia»> den 23 mars hade in-
funnit sig ett 40-tal medlemmar,
däribland en del styrelseledamöter
och de flesta förstalags-spelarne.
Herr Galligani hade välvilligt ställt
sitt ping-pongbord till förfogande,
och tävlan mellan 6 stycken s. k.

>mästare» blev början på aftonens
program. Anders Rydberg fick ej
den »walk over», som han förmod-

ligen tänkt sig, då Gillis Andersson
visade sig vara i en fruktansvärd
form. Anders måtte ha känt sig i
högsta grad förnärmad, och följden
härav blev ett försök till revansch
— med ännu ett nederlag som
resultat. Det saknades nerver, vilka
Anders antagligen hade glömt
hemma.

Sedan bjöds på kaffe och smör-
gåsar, vilka inmundigades, allt under
det Herbert Samuelsson drog sina
sjömansbitar, och Åke Fagerlund

visade prov på sin färdighet på
pianot. Senare anlände som vanligt
Erik Kjellqvist med pianist och

dragspelskonstnär i följe, o. aftonen
förflöt i bästa Kamratanda.

Det skulle enbart vara till före-

ningens fromma och medlemmarnes
nytta ochnöje, om dylika. samman-
komster kunde ordnas oftare, dock
med någon omväxling i program-

met. Rag.

Fotlbollssäsongens

inledning.

Söndagen den 13 mars spelade
vårt representationslag sin första

match för säsongen. Motståndare
i »träningskampen> var Skogens I.
F., som bekant ett av de bättre
»små-lagen» i Göteborg — laget
spelar i år i Göteborgs-seriens
klass I

Matchen, som traditionsenligt

ägde rum på Karl Johans torg,
hade lockat en massa skådelystna
och fotbollshungriga medborgare
till platsen, vilken liknade Wembley
i miniatyr. Omkring 5000 perso-
ner torde ha befunnit sig på och
utanför >slagfältet».

Om själva matchen är icke myc-
ket att säga. Våra vunno en i mål-
siffror överlägsen seger med 11—2
(4—1), men kunde på den trånga

och smala planen ej uppvisa något
särskilt bra spel. De påträngande
folkmassorna inkräktade f. ö. ytter-
ligare på det redan förut knappa
utrymmet. Skogen gjorde emeller-
tid — trots det nedslående resul-
tatet — ett ganska gott motstånd,
synnerligast i första halvleken.
Vår slagordning var: A. Rydberg,

H. Samuelsson, E. Andersson, Å
Hansson, A. Bengtson, E. Berndts-
son, E. Östlund, G. Rydberg, F.
Johansson, E. Hjelm och B. Johans-
son. Östlund blev emellertid ska-
dad efter blott 15 min. spel och
måste lämna planen, varför våra

sedan... spelade med 10 man. Av
målen var Filip, som vär riktigt i
sitt esse, mästare till sex, Hjelm
svarade för tre. >»Lillen> och Bald-
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och de flesta förstalags-spelarne.
Herr Galligani hade välvilligt ställt
sitt ping-pongbord till förfogande,
och tävlan mellan 6 stycken s. k.

>mästare» blev början på aftonens
program. Anders Rydberg fick ej
den »walk over», som han förmod-

ligen tänkt sig, då Gillis Andersson
visade sig vara i en fruktansvärd
form. Anders måtte ha känt sig i
högsta grad förnärmad, och följden
härav blev ett försök till revansch
— med ännu ett nederlag som
resultat. Det saknades nerver, vilka
Anders antagligen hade glömt
hemma.

Sedan bjöds på kaffe och smör-
gåsar, vilka inmundigades, allt under
det Herbert Samuelsson drog sina
sjömansbitar, och Åke Fagerlund

visade prov på sin färdighet på
pianot. Senare anlände som vanligt
Erik Kjellqvist med pianist och

dragspelskonstnär i följe, o. aftonen
förflöt i bästa Kamratanda.

Det skulle enbart vara till före-

ningens fromma och medlemmarnes
nytta ochnöje, om dylika. samman-
komster kunde ordnas oftare, dock
med någon omväxling i program-

met. Rag.

Fotlbollssäsongens

inledning.

Söndagen den 13 mars spelade
vårt representationslag sin första

match för säsongen. Motståndare
i »träningskampen> var Skogens I.
F., som bekant ett av de bättre
»små-lagen» i Göteborg — laget
spelar i år i Göteborgs-seriens
klass I

Matchen, som traditionsenligt

ägde rum på Karl Johans torg,
hade lockat en massa skådelystna
och fotbollshungriga medborgare
till platsen, vilken liknade Wembley
i miniatyr. Omkring 5000 perso-
ner torde ha befunnit sig på och
utanför >slagfältet».

Om själva matchen är icke myc-
ket att säga. Våra vunno en i mål-
siffror överlägsen seger med 11—2
(4—1), men kunde på den trånga

och smala planen ej uppvisa något
särskilt bra spel. De påträngande
folkmassorna inkräktade f. ö. ytter-
ligare på det redan förut knappa
utrymmet. Skogen gjorde emeller-
tid — trots det nedslående resul-
tatet — ett ganska gott motstånd,
synnerligast i första halvleken.
Vår slagordning var: A. Rydberg,

H. Samuelsson, E. Andersson, Å
Hansson, A. Bengtson, E. Berndts-
son, E. Östlund, G. Rydberg, F.
Johansson, E. Hjelm och B. Johans-
son. Östlund blev emellertid ska-
dad efter blott 15 min. spel och
måste lämna planen, varför våra

sedan... spelade med 10 man. Av
målen var Filip, som vär riktigt i
sitt esse, mästare till sex, Hjelm
svarade för tre. >»Lillen> och Bald-
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Göteborgs-Kamraten
 

Juniorer.

1. A. Skoglund, Kongahälla 18.49.4
2. J. Nilsson, Lundby 18.59.0

3. A. Fredriksson, Flora 19.00.0

9. Göte Carlsson, Kamraterna 19.47.0

Old-boys.

1. W. Magnusson, Kamraterna 19.07.6

2. O. Johansson, Manhem 19.28.0

3. C. Hj. Johansson, K. I. K. 20.07.6

4, J. Holsner, Kamraterna 20.29.0

5. O. Wickström, d:o 21.13.4
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win bidrogo med var sitt. Dom-

herre var Carl Ohlsson, vår gamle
f. d. A-lagskapten, numera upp-
skattad pipblåsare.

Den andra träningsmatchen spe-

lades söndagen därpå (0/3) mot
Krokslätts F. F. på den senare
föreningens plan. Denna befann

sig efter de senaste dagarnes regn
i ett bedrövligt skick, omöjlig-
görande allt ordnat fotbollsspel.
Matchen gick också endast en tim-
ma, vilket man ansåg räckte på
denna leråker. Krokslätt överras-
kade med att bereda vårt lag verk-
ligt hårt motstånd. Kamraterna
segrade visserligen, men endast
med 1—0. Hemmalaget profiterade
dock säkerligen en hel del på plan-
förhållandena, vartill kommer att

de blåvita togo det hela tämligen
lugnt. Målet gjordes av Gunnar
Rydberg. Spelare: samma som mot
Skogen, med undantag av att Bald-
win intagit skadade Östlunds plats
och Hilding Jansson ryckt in som
v.y. Verner Andersson saknades

även denna gång. Han föredrog
att spara sig till matcherna i tri-
angelserien, då han haft känning
av sin i förliden höst ådragna

skada.
Oturen var framme även här.

Mot Skogen blev ju Östlund för-
därvad, nu var det Baldwins tur.
I en kollission med Krokslätts v.
h. b. (som f. ö. spelade mer än
lovligt ojuste) fick han en stöt för

ena njuren, och försattes ur strid-
bart skick. Måste lämna planen
(ersattes i halvtid med Ivar Anders-
son från B-laget) och efter matchen
köras direkt till sjukhuset.
var ingen trevlig början.

Det

Göteborgs-Kamraten

Föreningsnotiser.

Sedan föregående medlemsblad
utgavs, ha ett flertal intressanta mo-
ment inträffat i vår förening. Sty-
relsen har i någon mån förändrats,
i det att en ny sekreterare tillkom-

mit och dessutom ett par omplace-
ringar gjorts. Ändringen ägde rum
på ordinarie årssammanträde på
Lorensbergs Restaurang i januari,
och väckte någon uppmärksamhet.
Samtligas förhoppningar äro emel-
lertid, att ändringen skall bli nyttig
för föreningen, och att denna skall
utvecklas i minst samma takt som

förut, att våra fotbollspelare och
friidrottsmän, för att nu icke nämna

de mera inofficiella bowlarna, skola
nå stora framgångar.

&x

En sorgesam händelse är vår
gamle medlem J. A. Åhsbergs från-
fälle. Han fyllde för icke länge

 

J. A. Åhsberg.

sedan 80 år, var så kraftig och

spänstig en åttioåring gärna kan

7

vara, följde våra idrottsmän med
precis samma intresse somför ett

decennium sedan och var ända in
i det sista med på alla de evene-
mang inom fotbollssporten, vari
vårt förstalag deltog. Han var en
kamratanhängare som få, gav sig

ofta in till pojkarna i avklädnings-
rummen, där uppmuntrande dem

och förspörjande dem hurudan form
de voro i, vad de trodde om ut-

gången av förestående uppgörelse
och vad de över huvud taget tänkte
göra i matchen. »Gubben» kom
oftast med goda råd, vilka icke
lämnades obeaktade av herrar »>ma-
nagers»> och lagledare.

Föreningen hade på åttioårsdagen
gratulerat J. A. Åhsberg, bl. a. ge-
nom öÖverlämnandet av föreningens

standar i miniatyr samt blommor.
Detta väckte stor glädje i gamlin-
gens sinne. Vid frånfället hyllades
också den gamle medlemmens
minne från föreningens styrelses
sida.

En annan tilldragelse bör i detta
sammanhang göras bekant. Nils
Andersson, föreningens gamle gode
backspelare, vilken för en följd av
år sedan flyttade till U. S. A., har
nyligen fyllt 40 år. På grund av
ett välkommet meddelande från herr
Helge Gustafsson, sekr. i »The

Swedish-Football Club>, blev före-
ningens styrelse i tid underrättad
om denna sak och fick därmed
också tillfälle att i någon mån hedra
40-åringen. Ett hedersstandar över-
sändes till. Amerika och överläm-
nades vid en festlighet för jubilaren,
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sig efter de senaste dagarnes regn
i ett bedrövligt skick, omöjlig-
görande allt ordnat fotbollsspel.
Matchen gick också endast en tim-
ma, vilket man ansåg räckte på
denna leråker. Krokslätt överras-
kade med att bereda vårt lag verk-
ligt hårt motstånd. Kamraterna
segrade visserligen, men endast
med 1—0. Hemmalaget profiterade
dock säkerligen en hel del på plan-
förhållandena, vartill kommer att

de blåvita togo det hela tämligen
lugnt. Målet gjordes av Gunnar
Rydberg. Spelare: samma som mot
Skogen, med undantag av att Bald-
win intagit skadade Östlunds plats
och Hilding Jansson ryckt in som
v.y. Verner Andersson saknades

även denna gång. Han föredrog
att spara sig till matcherna i tri-
angelserien, då han haft känning
av sin i förliden höst ådragna

skada.
Oturen var framme även här.

Mot Skogen blev ju Östlund för-
därvad, nu var det Baldwins tur.
I en kollission med Krokslätts v.
h. b. (som f. ö. spelade mer än
lovligt ojuste) fick han en stöt för

ena njuren, och försattes ur strid-
bart skick. Måste lämna planen
(ersattes i halvtid med Ivar Anders-
son från B-laget) och efter matchen
köras direkt till sjukhuset.
var ingen trevlig början.

Det

Göteborgs-Kamraten

Föreningsnotiser.

Sedan föregående medlemsblad
utgavs, ha ett flertal intressanta mo-
ment inträffat i vår förening. Sty-
relsen har i någon mån förändrats,
i det att en ny sekreterare tillkom-

mit och dessutom ett par omplace-
ringar gjorts. Ändringen ägde rum
på ordinarie årssammanträde på
Lorensbergs Restaurang i januari,
och väckte någon uppmärksamhet.
Samtligas förhoppningar äro emel-
lertid, att ändringen skall bli nyttig
för föreningen, och att denna skall
utvecklas i minst samma takt som

förut, att våra fotbollspelare och
friidrottsmän, för att nu icke nämna

de mera inofficiella bowlarna, skola
nå stora framgångar.

&x

En sorgesam händelse är vår
gamle medlem J. A. Åhsbergs från-
fälle. Han fyllde för icke länge

 

J. A. Åhsberg.

sedan 80 år, var så kraftig och

spänstig en åttioåring gärna kan

7

vara, följde våra idrottsmän med
precis samma intresse somför ett

decennium sedan och var ända in
i det sista med på alla de evene-
mang inom fotbollssporten, vari
vårt förstalag deltog. Han var en
kamratanhängare som få, gav sig

ofta in till pojkarna i avklädnings-
rummen, där uppmuntrande dem

och förspörjande dem hurudan form
de voro i, vad de trodde om ut-

gången av förestående uppgörelse
och vad de över huvud taget tänkte
göra i matchen. »Gubben» kom
oftast med goda råd, vilka icke
lämnades obeaktade av herrar »>ma-
nagers»> och lagledare.

Föreningen hade på åttioårsdagen
gratulerat J. A. Åhsberg, bl. a. ge-
nom öÖverlämnandet av föreningens

standar i miniatyr samt blommor.
Detta väckte stor glädje i gamlin-
gens sinne. Vid frånfället hyllades
också den gamle medlemmens
minne från föreningens styrelses
sida.

En annan tilldragelse bör i detta
sammanhang göras bekant. Nils
Andersson, föreningens gamle gode
backspelare, vilken för en följd av
år sedan flyttade till U. S. A., har
nyligen fyllt 40 år. På grund av
ett välkommet meddelande från herr
Helge Gustafsson, sekr. i »The

Swedish-Football Club>, blev före-
ningens styrelse i tid underrättad
om denna sak och fick därmed
också tillfälle att i någon mån hedra
40-åringen. Ett hedersstandar över-
sändes till. Amerika och överläm-
nades vid en festlighet för jubilaren,
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vilken arrangerats av hans idrotts-
vänner därstädes. Dessutom sän-

des ett telegram, vilket också blev
uppläst vid samma tillfälle.

Om 40-årsfesten skriver den
svensk-amerikanska tidningen Nord-
stjernan följande, vilket kan ha sitt
intresse för medlemmarne:

»Fyrtio år fyllde i torsdags den inom

fotbollskretsar kände vänsterbacken

Nils Andersson. Sw. Football Club

hade mangrant samlats på Sw.-Am. A.

C:s klubbhus för att hylla den gamle
vännen, som under enföljd av är varit

verksam inom fotbollsvärlden. Om-

kring 60 medlemmar och vänner hade

hörsammat kallelsen att infinna sig
vid kaffebordet, som ombestyrts av

Sw. F. C:s damavdelning. Särskilt

gladde det klubben såväl som Nisse

själv, att se Viking A. C. represente-

rad genom sin ordf. Mr. K. Dahlgren,

som med vackra sånger och ett tal

"framförde sin klubbs lyckönskningar.

Benny och Alve, som på fint vis lyc-

kades lura 40-åringen, infunno sig kl.

12.10 tillsammana med Nisse, som då

avhurrades och lyckönskades. Genom

klubbens ordf. Mr. Wernbladh över-

lämnades en staty av en fotbollspelare,
och dessutom erhöll Mr. Andersson

flera presenter från vänner och be-

kanta. Huvudnumret för kvällen var

dock, när 1. F. Kamraterna i Göteborg
genom »Hege» överlämnade sitt stora

hedersstandar med lyckönskanfrän alla

" vänner, som Nisse har i Göteborg.

Han var ju på sin tid med om att

bilda I. F. Kamraterna i Göteborg.

Flera telegram anlände även. Musik

utfördes av Jackson och Gustavsson,

och ' efter kaffet tråddes dansen till
klockan 12>.

Det kan här vara på sin plats
att nämna några ord om hur sekre-
tariatet just nu är organiserat, i all
-synnerhet, sedan vi numera fått

Besök

Beklädnadsaktiebolaget
I:sta Långgatan 18

Fördelaktiga  betalningsvillkor

å alla sorters kläder

och skodon. 

Göteborgs-Kamraten
 

nya klubblokaler. Sekreteraren träf-
fas i allmänhet mellan kl. 6 och 7

e. m. alla dagar utom lördag och
söndag, såvida han icke övervakar
någon av föreningsavdelningarnas
träning eller deltager i något sam-
manträde. Han kan emellertid träf-
fas dagligen mellan 4 och 6 e. m.
på telefon 3415 eller 11920 och
före kl. 11 f. m. på tel. 62362.

Det är av vikt att föreningens
olika avdelningar sätta sig i för-

bindelse med sekr., då något pla-
neras eller skall utföras, detta för

att hela organisationsapparaten skall
fungera på ett tillfredsställande sätt.
Sekreteraren hjälper gärna till med

vad som skall företagas.

För icke länge sedan arrangerade
föreningen som bekant ett stort
idrottsmeeting på Slottsskogsvallen,
omfattande dels en match i all-
svenska serien mellan Helsingborgs
I. F. och vårt förstalag, dels vår

årligen återkommande terränglöp-
ning. Det bör här endast påmin-
nas om, att långt över 20.000 åskå-
dare följde dessa uppgörelser, dels
18.521 personer, vilka lyckades

kommain på Slottsskogsvallens läk-
tare, innan turnstyles stängdes, och
dels : omkring 4.000, vilka måste
stanna utanför och sålunda endast
kunde höra känslostämningarna hos
de innevarande eller åse terräng-
löparnas spurt mot målplatsen.
Vårt publikrekord är sålunda nu
18.521 för hemmamatch, och det

dröjer tydligen ända tills vi få en
större idrottsanläggning, innan detta

kan slås. Hade vi nu förfogat

CeÖiteborgs,sNyva2Juvelerareatfär
(Wilhelm Lundberg)

”Innek., OLOF NILSSONI Telefon 6783 :

 

”Gbgs--Kamr. är fjol-

årets framgångsrikaste
lag”

dekreterar Ceve i Idrottsbladet i en

artikel rubricerad: »Blad ur Svenska
Fotbollförbundets obefintliga Studie-
nämnds årsberättelse för år 19263>,

Den kände fotbollsexperten skriver
för övrigt som följer:

» Det framgångsrikaste laget.

I fjol stod striden mellan Göte-
borgs-Kamraterna och Gais -och
det gör den i år också. Varken
H. I. F. eller Örgryte kunna kon-

kurrera med de två förstnämnda
klubbarna om epitetet: »bästa man
på plan». En blick på tabellen
säger oss varför. Både Göteborg

och Gais har klarat året med endast
3 förlustmatcher, vilket är ett stor

slaget resultat med tanke på de
ansträngningar, som andra lag göra
för att komma upp till göteborgar-

nas standard. Göteborgs-Kamra-
terna ha under de två sista åren

visat en jämnare form än något
annat svenskt lag:

v. ff. oa.

1925 on... 28 3 7
1926 ....... 28 4 4

över en större sådan, så skulle mot

svarande siffra ha kunnat utgöra
svenskt publikrekord. Detta trots
att matchen ägde rum på ett allde
les för tidigt datum för den stora

-publikinvasionen och att vädret före

uppgörelsen varit allt annat än in

bjudande.

Sekr.

Telefon 6783
 

" Rekommenderat sitt rikhaltiga, lager av -

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

Hederspriser.
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vilken arrangerats av hans idrotts-
vänner därstädes. Dessutom sän-

des ett telegram, vilket också blev
uppläst vid samma tillfälle.

Om 40-årsfesten skriver den
svensk-amerikanska tidningen Nord-
stjernan följande, vilket kan ha sitt
intresse för medlemmarne:

»Fyrtio år fyllde i torsdags den inom

fotbollskretsar kände vänsterbacken

Nils Andersson. Sw. Football Club

hade mangrant samlats på Sw.-Am. A.

C:s klubbhus för att hylla den gamle
vännen, som under enföljd av är varit

verksam inom fotbollsvärlden. Om-

kring 60 medlemmar och vänner hade

hörsammat kallelsen att infinna sig
vid kaffebordet, som ombestyrts av

Sw. F. C:s damavdelning. Särskilt

gladde det klubben såväl som Nisse

själv, att se Viking A. C. represente-

rad genom sin ordf. Mr. K. Dahlgren,

som med vackra sånger och ett tal

"framförde sin klubbs lyckönskningar.

Benny och Alve, som på fint vis lyc-

kades lura 40-åringen, infunno sig kl.

12.10 tillsammana med Nisse, som då

avhurrades och lyckönskades. Genom

klubbens ordf. Mr. Wernbladh över-

lämnades en staty av en fotbollspelare,
och dessutom erhöll Mr. Andersson

flera presenter från vänner och be-

kanta. Huvudnumret för kvällen var

dock, när 1. F. Kamraterna i Göteborg
genom »Hege» överlämnade sitt stora

hedersstandar med lyckönskanfrän alla

" vänner, som Nisse har i Göteborg.

Han var ju på sin tid med om att

bilda I. F. Kamraterna i Göteborg.

Flera telegram anlände även. Musik

utfördes av Jackson och Gustavsson,

och ' efter kaffet tråddes dansen till
klockan 12>.

Det kan här vara på sin plats
att nämna några ord om hur sekre-
tariatet just nu är organiserat, i all
-synnerhet, sedan vi numera fått

Besök

Beklädnadsaktiebolaget
I:sta Långgatan 18

Fördelaktiga  betalningsvillkor

å alla sorters kläder

och skodon. 

Göteborgs-Kamraten
 

nya klubblokaler. Sekreteraren träf-
fas i allmänhet mellan kl. 6 och 7

e. m. alla dagar utom lördag och
söndag, såvida han icke övervakar
någon av föreningsavdelningarnas
träning eller deltager i något sam-
manträde. Han kan emellertid träf-
fas dagligen mellan 4 och 6 e. m.
på telefon 3415 eller 11920 och
före kl. 11 f. m. på tel. 62362.

Det är av vikt att föreningens
olika avdelningar sätta sig i för-

bindelse med sekr., då något pla-
neras eller skall utföras, detta för

att hela organisationsapparaten skall
fungera på ett tillfredsställande sätt.
Sekreteraren hjälper gärna till med

vad som skall företagas.

För icke länge sedan arrangerade
föreningen som bekant ett stort
idrottsmeeting på Slottsskogsvallen,
omfattande dels en match i all-
svenska serien mellan Helsingborgs
I. F. och vårt förstalag, dels vår

årligen återkommande terränglöp-
ning. Det bör här endast påmin-
nas om, att långt över 20.000 åskå-
dare följde dessa uppgörelser, dels
18.521 personer, vilka lyckades

kommain på Slottsskogsvallens läk-
tare, innan turnstyles stängdes, och
dels : omkring 4.000, vilka måste
stanna utanför och sålunda endast
kunde höra känslostämningarna hos
de innevarande eller åse terräng-
löparnas spurt mot målplatsen.
Vårt publikrekord är sålunda nu
18.521 för hemmamatch, och det

dröjer tydligen ända tills vi få en
större idrottsanläggning, innan detta

kan slås. Hade vi nu förfogat

CeÖiteborgs,sNyva2Juvelerareatfär
(Wilhelm Lundberg)

”Innek., OLOF NILSSONI Telefon 6783 :

 

”Gbgs--Kamr. är fjol-

årets framgångsrikaste
lag”

dekreterar Ceve i Idrottsbladet i en

artikel rubricerad: »Blad ur Svenska
Fotbollförbundets obefintliga Studie-
nämnds årsberättelse för år 19263>,

Den kände fotbollsexperten skriver
för övrigt som följer:

» Det framgångsrikaste laget.

I fjol stod striden mellan Göte-
borgs-Kamraterna och Gais -och
det gör den i år också. Varken
H. I. F. eller Örgryte kunna kon-

kurrera med de två förstnämnda
klubbarna om epitetet: »bästa man
på plan». En blick på tabellen
säger oss varför. Både Göteborg

och Gais har klarat året med endast
3 förlustmatcher, vilket är ett stor

slaget resultat med tanke på de
ansträngningar, som andra lag göra
för att komma upp till göteborgar-

nas standard. Göteborgs-Kamra-
terna ha under de två sista åren

visat en jämnare form än något
annat svenskt lag:

v. ff. oa.

1925 on... 28 3 7
1926 ....... 28 4 4

över en större sådan, så skulle mot

svarande siffra ha kunnat utgöra
svenskt publikrekord. Detta trots
att matchen ägde rum på ett allde
les för tidigt datum för den stora

-publikinvasionen och att vädret före

uppgörelsen varit allt annat än in

bjudande.

Sekr.

Telefon 6783
 

" Rekommenderat sitt rikhaltiga, lager av -

Juvel-, Guld, Silver-- samt I:ma Nysilverarbeten
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varför det är förvånande, att laget

det oaktat icke kunnat taga hem

serien. Gais har i år 22 v., 3 f.

och 7 oav. matcher, vilket visar
färre vunna och flera oavgjorda

matcher än I. F. K. Detta lag har

under året icke förlorat mot någon
av sina Göteborgs-kollegor, då

däremot både Gais och Öis blivit
slagna av I. F. K. Det blir därför
det sistnämnda laget, som får
priset»,

rk

Denna uppskattning av vårt re-
presentationslag är ju enbart gläd-
jande. Det synes emellertid, som

om ett litet fel insmuget sig i Ceves
tabell, evad det gäller vårt lag.
Detta har nämligen blivit påfört

endast 35 matcher i stället för 36.
Och målkvoten är 131—-35 — icke
126—34. Då vi förmoda ovan
citerade uttalande icke är utan in-

tresse för våra läsare, tillåta vi oss
här återgiva årsresultaten av de
som allmänt betraktade fyra bästa

fotbollsklubbarne i Sverige 1926:

sp. v. f. oa. mål
Gais 32 22 3 7 119—32

Gbgs-Kamr. 36 29 3 4 131--35

Helsingb. IF. 44 30 122 185—381

Örgryte I. S. 38 22 8 8 97—58

+x

Vi se vidare, att Ceve är nog
vänlig tillskriva oss endast tre
nederlag även 1925. Egentligen

bordevi naturligtvis vara tacksamma,
men i sanningens intresse bedja vi
dock få upplysa, att så ej är för-

hållandet. Nämnda år utvisar en-
ligt vår egen statistik 4 förlorade
matcher. Rätt skall vara rätt!

Göleborgs<=Kamraten
  

Allvarsamt talat, förstå vi mycket
väl, att vid ett så omfattande stati-
stik-material, som det, vilket finnes
återgivit i den artikel, varur vi varit
nog fria hämta ett par brottstycken,
ett eller annat mindre fel kan uppstå.
Vi hoppas alltså, att våra små
korrigeringar icke missförstås av
vederbörande!

Obs.

Bowling.
Några rader från underjorden i

Arkarden — bowlarnes hemvist —
lovade jag i ett svagt ögonblick
ansvarige utgivaren för medlems-
bladet att nedskriva.
Då jag i ett föregående nummer

av vårt medlemsblad siade om att
bowlinggubbarne med all säkerhet
skulle låta tala om sig under vår-

säsongens tävlingar fick jag icke så
orätt häri. Men att våra framgån-

gar skulle få den omfattning de
verkligen fingo hade nog de flesta
och allraminst jag kunnat drömma
om. Både senior- och juniormäs-
terskapen hemfördes sålunda till

vår avdelning genom resp. Gillis
Andersson och Anders Friberg,
och ännu ett av de av dir. Hertz
uppsatta juniorprisen hamnade hos

oss. Dessutom kan nämnas att
Gillis Andersson placerade sig i
det lag som fick äran att represen-
tera Göteborg i stadsmatcherna mot

Helsingfors och Stockholm.
Dessa framgångar ha emellertid

icke kommit av sig själv utan äro

 

| KAMRATER! GYNNA ALLTID

ÅA. TH. NYBERG AKTIEBOLAG
JÄRNHANDEL

TELEF. 1588 & 11998 KUNGSGATAN 41

RIKHALTIGT SPORTLAGER!

| VÄLSORTERAD JÄRNAFFAR! |

| BILLIGA PRISER! |

resultatet av ett intresserat och
målmedvetet träningsarbete.  Av-
delningen har under den nutill-
ändalupna vårsäsongen avhållit ett
flertal tävlingar och priserna i dessa
ha som synes av nedanståendeför-
delats ganska broderligt.

Serietävling:

1. Ch. Stenholm.
«2. G. Andersson. .

3. E. Ahlstedt.

Lagtävling: |

1. O. Corneliuson—E. Ahlstedt.

Extratävling:

1. O. Andersson.
2. ÅA. Friberg.

Serietävling:

1. O. Corneliusson.

2. Ch. Stenholm.

3.  G. Anderson.

Klubbmästerskap:

1. Ch. Stenholm.

2. E. Ahlstedt.

3. A. Friberg.

Det är vackra framgångar som
våra bowlare har uppnått och man
får nog tillskriva det goda kam-
ratskap och gemyt som varit rå-
dande inom avdelningen en god
del av äran för desamma.

Det hela avslutades med en pam-
pig prisutdelning med supé lörda-
gen den 7 maj, och att det blev
en angenäm och trevlig tillställning
behöver väl knappast nämnas.

Har Ni sett

Tingströms

Speed?
Årets spiksko — Handsydd —

Konstruerad i samråd med våra |
främsta friidrottsexperter. |

 

  

varför det är förvånande, att laget

det oaktat icke kunnat taga hem

serien. Gais har i år 22 v., 3 f.

och 7 oav. matcher, vilket visar
färre vunna och flera oavgjorda

matcher än I. F. K. Detta lag har

under året icke förlorat mot någon
av sina Göteborgs-kollegor, då

däremot både Gais och Öis blivit
slagna av I. F. K. Det blir därför
det sistnämnda laget, som får
priset»,

rk

Denna uppskattning av vårt re-
presentationslag är ju enbart gläd-
jande. Det synes emellertid, som

om ett litet fel insmuget sig i Ceves
tabell, evad det gäller vårt lag.
Detta har nämligen blivit påfört

endast 35 matcher i stället för 36.
Och målkvoten är 131—-35 — icke
126—34. Då vi förmoda ovan
citerade uttalande icke är utan in-

tresse för våra läsare, tillåta vi oss
här återgiva årsresultaten av de
som allmänt betraktade fyra bästa

fotbollsklubbarne i Sverige 1926:

sp. v. f. oa. mål
Gais 32 22 3 7 119—32

Gbgs-Kamr. 36 29 3 4 131--35

Helsingb. IF. 44 30 122 185—381

Örgryte I. S. 38 22 8 8 97—58

+x

Vi se vidare, att Ceve är nog
vänlig tillskriva oss endast tre
nederlag även 1925. Egentligen

bordevi naturligtvis vara tacksamma,
men i sanningens intresse bedja vi
dock få upplysa, att så ej är för-

hållandet. Nämnda år utvisar en-
ligt vår egen statistik 4 förlorade
matcher. Rätt skall vara rätt!

Göleborgs<=Kamraten
  

Allvarsamt talat, förstå vi mycket
väl, att vid ett så omfattande stati-
stik-material, som det, vilket finnes
återgivit i den artikel, varur vi varit
nog fria hämta ett par brottstycken,
ett eller annat mindre fel kan uppstå.
Vi hoppas alltså, att våra små
korrigeringar icke missförstås av
vederbörande!

Obs.

Bowling.
Några rader från underjorden i

Arkarden — bowlarnes hemvist —
lovade jag i ett svagt ögonblick
ansvarige utgivaren för medlems-
bladet att nedskriva.
Då jag i ett föregående nummer

av vårt medlemsblad siade om att
bowlinggubbarne med all säkerhet
skulle låta tala om sig under vår-

säsongens tävlingar fick jag icke så
orätt häri. Men att våra framgån-

gar skulle få den omfattning de
verkligen fingo hade nog de flesta
och allraminst jag kunnat drömma
om. Både senior- och juniormäs-
terskapen hemfördes sålunda till

vår avdelning genom resp. Gillis
Andersson och Anders Friberg,
och ännu ett av de av dir. Hertz
uppsatta juniorprisen hamnade hos

oss. Dessutom kan nämnas att
Gillis Andersson placerade sig i
det lag som fick äran att represen-
tera Göteborg i stadsmatcherna mot

Helsingfors och Stockholm.
Dessa framgångar ha emellertid

icke kommit av sig själv utan äro

 

| KAMRATER! GYNNA ALLTID

ÅA. TH. NYBERG AKTIEBOLAG
JÄRNHANDEL

TELEF. 1588 & 11998 KUNGSGATAN 41

RIKHALTIGT SPORTLAGER!

| VÄLSORTERAD JÄRNAFFAR! |

| BILLIGA PRISER! |

resultatet av ett intresserat och
målmedvetet träningsarbete.  Av-
delningen har under den nutill-
ändalupna vårsäsongen avhållit ett
flertal tävlingar och priserna i dessa
ha som synes av nedanståendeför-
delats ganska broderligt.

Serietävling:

1. Ch. Stenholm.
«2. G. Andersson. .

3. E. Ahlstedt.

Lagtävling: |

1. O. Corneliuson—E. Ahlstedt.

Extratävling:

1. O. Andersson.
2. ÅA. Friberg.

Serietävling:

1. O. Corneliusson.

2. Ch. Stenholm.

3.  G. Anderson.

Klubbmästerskap:

1. Ch. Stenholm.

2. E. Ahlstedt.

3. A. Friberg.

Det är vackra framgångar som
våra bowlare har uppnått och man
får nog tillskriva det goda kam-
ratskap och gemyt som varit rå-
dande inom avdelningen en god
del av äran för desamma.

Det hela avslutades med en pam-
pig prisutdelning med supé lörda-
gen den 7 maj, och att det blev
en angenäm och trevlig tillställning
behöver väl knappast nämnas.

Har Ni sett

Tingströms

Speed?
Årets spiksko — Handsydd —

Konstruerad i samråd med våra |
främsta friidrottsexperter. |

 

  

varför det är förvånande, att laget

det oaktat icke kunnat taga hem

serien. Gais har i år 22 v., 3 f.

och 7 oav. matcher, vilket visar
färre vunna och flera oavgjorda

matcher än I. F. K. Detta lag har

under året icke förlorat mot någon
av sina Göteborgs-kollegor, då

däremot både Gais och Öis blivit
slagna av I. F. K. Det blir därför
det sistnämnda laget, som får
priset»,

rk

Denna uppskattning av vårt re-
presentationslag är ju enbart gläd-
jande. Det synes emellertid, som

om ett litet fel insmuget sig i Ceves
tabell, evad det gäller vårt lag.
Detta har nämligen blivit påfört

endast 35 matcher i stället för 36.
Och målkvoten är 131—-35 — icke
126—34. Då vi förmoda ovan
citerade uttalande icke är utan in-

tresse för våra läsare, tillåta vi oss
här återgiva årsresultaten av de
som allmänt betraktade fyra bästa

fotbollsklubbarne i Sverige 1926:

sp. v. f. oa. mål
Gais 32 22 3 7 119—32

Gbgs-Kamr. 36 29 3 4 131--35

Helsingb. IF. 44 30 122 185—381

Örgryte I. S. 38 22 8 8 97—58

+x

Vi se vidare, att Ceve är nog
vänlig tillskriva oss endast tre
nederlag även 1925. Egentligen

bordevi naturligtvis vara tacksamma,
men i sanningens intresse bedja vi
dock få upplysa, att så ej är för-

hållandet. Nämnda år utvisar en-
ligt vår egen statistik 4 förlorade
matcher. Rätt skall vara rätt!

Göleborgs<=Kamraten
  

Allvarsamt talat, förstå vi mycket
väl, att vid ett så omfattande stati-
stik-material, som det, vilket finnes
återgivit i den artikel, varur vi varit
nog fria hämta ett par brottstycken,
ett eller annat mindre fel kan uppstå.
Vi hoppas alltså, att våra små
korrigeringar icke missförstås av
vederbörande!

Obs.

Bowling.
Några rader från underjorden i

Arkarden — bowlarnes hemvist —
lovade jag i ett svagt ögonblick
ansvarige utgivaren för medlems-
bladet att nedskriva.
Då jag i ett föregående nummer

av vårt medlemsblad siade om att
bowlinggubbarne med all säkerhet
skulle låta tala om sig under vår-

säsongens tävlingar fick jag icke så
orätt häri. Men att våra framgån-

gar skulle få den omfattning de
verkligen fingo hade nog de flesta
och allraminst jag kunnat drömma
om. Både senior- och juniormäs-
terskapen hemfördes sålunda till

vår avdelning genom resp. Gillis
Andersson och Anders Friberg,
och ännu ett av de av dir. Hertz
uppsatta juniorprisen hamnade hos

oss. Dessutom kan nämnas att
Gillis Andersson placerade sig i
det lag som fick äran att represen-
tera Göteborg i stadsmatcherna mot

Helsingfors och Stockholm.
Dessa framgångar ha emellertid

icke kommit av sig själv utan äro

 

| KAMRATER! GYNNA ALLTID

ÅA. TH. NYBERG AKTIEBOLAG
JÄRNHANDEL

TELEF. 1588 & 11998 KUNGSGATAN 41

RIKHALTIGT SPORTLAGER!

| VÄLSORTERAD JÄRNAFFAR! |

| BILLIGA PRISER! |

resultatet av ett intresserat och
målmedvetet träningsarbete.  Av-
delningen har under den nutill-
ändalupna vårsäsongen avhållit ett
flertal tävlingar och priserna i dessa
ha som synes av nedanståendeför-
delats ganska broderligt.

Serietävling:

1. Ch. Stenholm.
«2. G. Andersson. .

3. E. Ahlstedt.

Lagtävling: |

1. O. Corneliuson—E. Ahlstedt.

Extratävling:

1. O. Andersson.
2. ÅA. Friberg.

Serietävling:

1. O. Corneliusson.

2. Ch. Stenholm.

3.  G. Anderson.

Klubbmästerskap:

1. Ch. Stenholm.

2. E. Ahlstedt.

3. A. Friberg.

Det är vackra framgångar som
våra bowlare har uppnått och man
får nog tillskriva det goda kam-
ratskap och gemyt som varit rå-
dande inom avdelningen en god
del av äran för desamma.

Det hela avslutades med en pam-
pig prisutdelning med supé lörda-
gen den 7 maj, och att det blev
en angenäm och trevlig tillställning
behöver väl knappast nämnas.

Har Ni sett

Tingströms

Speed?
Årets spiksko — Handsydd —

Konstruerad i samråd med våra |
främsta friidrottsexperter. |

 

  

varför det är förvånande, att laget

det oaktat icke kunnat taga hem

serien. Gais har i år 22 v., 3 f.

och 7 oav. matcher, vilket visar
färre vunna och flera oavgjorda

matcher än I. F. K. Detta lag har

under året icke förlorat mot någon
av sina Göteborgs-kollegor, då

däremot både Gais och Öis blivit
slagna av I. F. K. Det blir därför
det sistnämnda laget, som får
priset»,

rk

Denna uppskattning av vårt re-
presentationslag är ju enbart gläd-
jande. Det synes emellertid, som

om ett litet fel insmuget sig i Ceves
tabell, evad det gäller vårt lag.
Detta har nämligen blivit påfört

endast 35 matcher i stället för 36.
Och målkvoten är 131—-35 — icke
126—34. Då vi förmoda ovan
citerade uttalande icke är utan in-

tresse för våra läsare, tillåta vi oss
här återgiva årsresultaten av de
som allmänt betraktade fyra bästa

fotbollsklubbarne i Sverige 1926:

sp. v. f. oa. mål
Gais 32 22 3 7 119—32

Gbgs-Kamr. 36 29 3 4 131--35

Helsingb. IF. 44 30 122 185—381

Örgryte I. S. 38 22 8 8 97—58

+x

Vi se vidare, att Ceve är nog
vänlig tillskriva oss endast tre
nederlag även 1925. Egentligen

bordevi naturligtvis vara tacksamma,
men i sanningens intresse bedja vi
dock få upplysa, att så ej är för-

hållandet. Nämnda år utvisar en-
ligt vår egen statistik 4 förlorade
matcher. Rätt skall vara rätt!

Göleborgs<=Kamraten
  

Allvarsamt talat, förstå vi mycket
väl, att vid ett så omfattande stati-
stik-material, som det, vilket finnes
återgivit i den artikel, varur vi varit
nog fria hämta ett par brottstycken,
ett eller annat mindre fel kan uppstå.
Vi hoppas alltså, att våra små
korrigeringar icke missförstås av
vederbörande!

Obs.

Bowling.
Några rader från underjorden i

Arkarden — bowlarnes hemvist —
lovade jag i ett svagt ögonblick
ansvarige utgivaren för medlems-
bladet att nedskriva.
Då jag i ett föregående nummer

av vårt medlemsblad siade om att
bowlinggubbarne med all säkerhet
skulle låta tala om sig under vår-

säsongens tävlingar fick jag icke så
orätt häri. Men att våra framgån-

gar skulle få den omfattning de
verkligen fingo hade nog de flesta
och allraminst jag kunnat drömma
om. Både senior- och juniormäs-
terskapen hemfördes sålunda till

vår avdelning genom resp. Gillis
Andersson och Anders Friberg,
och ännu ett av de av dir. Hertz
uppsatta juniorprisen hamnade hos

oss. Dessutom kan nämnas att
Gillis Andersson placerade sig i
det lag som fick äran att represen-
tera Göteborg i stadsmatcherna mot

Helsingfors och Stockholm.
Dessa framgångar ha emellertid

icke kommit av sig själv utan äro

 

| KAMRATER! GYNNA ALLTID

ÅA. TH. NYBERG AKTIEBOLAG
JÄRNHANDEL

TELEF. 1588 & 11998 KUNGSGATAN 41

RIKHALTIGT SPORTLAGER!

| VÄLSORTERAD JÄRNAFFAR! |

| BILLIGA PRISER! |

resultatet av ett intresserat och
målmedvetet träningsarbete.  Av-
delningen har under den nutill-
ändalupna vårsäsongen avhållit ett
flertal tävlingar och priserna i dessa
ha som synes av nedanståendeför-
delats ganska broderligt.

Serietävling:

1. Ch. Stenholm.
«2. G. Andersson. .

3. E. Ahlstedt.

Lagtävling: |

1. O. Corneliuson—E. Ahlstedt.

Extratävling:

1. O. Andersson.
2. ÅA. Friberg.

Serietävling:

1. O. Corneliusson.

2. Ch. Stenholm.

3.  G. Anderson.

Klubbmästerskap:

1. Ch. Stenholm.

2. E. Ahlstedt.

3. A. Friberg.

Det är vackra framgångar som
våra bowlare har uppnått och man
får nog tillskriva det goda kam-
ratskap och gemyt som varit rå-
dande inom avdelningen en god
del av äran för desamma.

Det hela avslutades med en pam-
pig prisutdelning med supé lörda-
gen den 7 maj, och att det blev
en angenäm och trevlig tillställning
behöver väl knappast nämnas.

Har Ni sett

Tingströms

Speed?
Årets spiksko — Handsydd —

Konstruerad i samråd med våra |
främsta friidrottsexperter. |

 

  

varför det är förvånande, att laget

det oaktat icke kunnat taga hem

serien. Gais har i år 22 v., 3 f.

och 7 oav. matcher, vilket visar
färre vunna och flera oavgjorda

matcher än I. F. K. Detta lag har

under året icke förlorat mot någon
av sina Göteborgs-kollegor, då

däremot både Gais och Öis blivit
slagna av I. F. K. Det blir därför
det sistnämnda laget, som får
priset»,

rk

Denna uppskattning av vårt re-
presentationslag är ju enbart gläd-
jande. Det synes emellertid, som

om ett litet fel insmuget sig i Ceves
tabell, evad det gäller vårt lag.
Detta har nämligen blivit påfört

endast 35 matcher i stället för 36.
Och målkvoten är 131—-35 — icke
126—34. Då vi förmoda ovan
citerade uttalande icke är utan in-

tresse för våra läsare, tillåta vi oss
här återgiva årsresultaten av de
som allmänt betraktade fyra bästa

fotbollsklubbarne i Sverige 1926:

sp. v. f. oa. mål
Gais 32 22 3 7 119—32

Gbgs-Kamr. 36 29 3 4 131--35

Helsingb. IF. 44 30 122 185—381

Örgryte I. S. 38 22 8 8 97—58

+x

Vi se vidare, att Ceve är nog
vänlig tillskriva oss endast tre
nederlag även 1925. Egentligen

bordevi naturligtvis vara tacksamma,
men i sanningens intresse bedja vi
dock få upplysa, att så ej är för-

hållandet. Nämnda år utvisar en-
ligt vår egen statistik 4 förlorade
matcher. Rätt skall vara rätt!

Göleborgs<=Kamraten
  

Allvarsamt talat, förstå vi mycket
väl, att vid ett så omfattande stati-
stik-material, som det, vilket finnes
återgivit i den artikel, varur vi varit
nog fria hämta ett par brottstycken,
ett eller annat mindre fel kan uppstå.
Vi hoppas alltså, att våra små
korrigeringar icke missförstås av
vederbörande!

Obs.

Bowling.
Några rader från underjorden i

Arkarden — bowlarnes hemvist —
lovade jag i ett svagt ögonblick
ansvarige utgivaren för medlems-
bladet att nedskriva.
Då jag i ett föregående nummer

av vårt medlemsblad siade om att
bowlinggubbarne med all säkerhet
skulle låta tala om sig under vår-

säsongens tävlingar fick jag icke så
orätt häri. Men att våra framgån-

gar skulle få den omfattning de
verkligen fingo hade nog de flesta
och allraminst jag kunnat drömma
om. Både senior- och juniormäs-
terskapen hemfördes sålunda till

vår avdelning genom resp. Gillis
Andersson och Anders Friberg,
och ännu ett av de av dir. Hertz
uppsatta juniorprisen hamnade hos

oss. Dessutom kan nämnas att
Gillis Andersson placerade sig i
det lag som fick äran att represen-
tera Göteborg i stadsmatcherna mot

Helsingfors och Stockholm.
Dessa framgångar ha emellertid

icke kommit av sig själv utan äro
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resultatet av ett intresserat och
målmedvetet träningsarbete.  Av-
delningen har under den nutill-
ändalupna vårsäsongen avhållit ett
flertal tävlingar och priserna i dessa
ha som synes av nedanståendeför-
delats ganska broderligt.
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10 Göteborgs-Kamraten
 

Triangelserien vanns åter av
Kamraterna.

Göteborgs-Alliansens traditionella
triangelserie inleddes i år den 20
mars med en match mellan Gais
och Örgryte på Ullevi. Efter ganska
jämt spel segrade Öis med 2—1,
sedan de grön-svarta råkat sätta en
boll i eget mål.

Den 25 mars (Marie Bebådelse-
dag) möttes så vårt lag och Gais.
Våra, som saknade skadade Verner
och Baldvin, mönstrade följande

lag: ÅA. Rydberg, C. Thorin, H.
Samuelsson, Å. Hansson, ÅA. Bengts-
son, E. Andersson, E. Östlund,
G. Rydberg, F. Johansson, E. Hjelm
och E. Hysén. Debutanterna Tho-
rin (från B-laget) och Hysén (f. d.

Krokslätt) visade ett synnerligen
lovande spel. Den förre har fått
sin fotbollsuppfostran inom före-
ningen, och det är glädjande att
se hur saken utvecklats. Redan
som junior uppmärksammades han,
och de förhoppningar som då knö-

tos till honom, se nu ut att infrias.
Hysén har alla förutsättningar att

bli den bäste v. y. vi haft sedan
Olle Tells dagar. Hans spel i

denna match var smått en upple-
velse. Och ändå var han ju obe-
kant med omgivningen och har
givetvis ännu en del att lära i tak-
tiskt hänseende.

Våra gjorde emellertid en utmärkt
match för att vara så tidigt på sä-

songen. Spelet >flöt> stundtals
fram, som i fjolårets minnesvärda

höstmatcher mot Sleipner och

| Vid köp av

SS Hedersgåvor
 

m. m, besök

D SVEN WRANGE
Ur- & Guldsmedsaffär |
Olskroksgatan 7 - Tel. 51383 ;

S:a Allégatan 2A - Tel. 10416

|

 
 

Westermalm. Periodvis nära nog
»utspelade» . vi Lundgren & Co.
Slutresultatet blev 5—2 för de blå-
vita. Halvtid 1—0. Filip gjorde
två mål, Hjelm, Östlund och Gun-
nar Rydberg var sitt. Filip ledde
f. ö. kedjan ypperligt, osjälviskt
fördelande bollarne. Gais verkade
icke fullt >trimmade»>, men spelade
dock vederhäftigt.

»Finalen»> kom sålunda att stå
mellan I. F. K. och Ö. I. S. Den
gick av stapeln 27 mars. Våra
ställde nu upp med ordinarie bakre
försvar och halvbackar, alltså åter-
fanns »Mickelb> i leden. Forwards

desamma som på fredagen. Trötta
efter Gais-matchen förmådde de

blå-vita icke upprepa sitt vackra
helgdagsspel. Gott spel — »nor-
malspel» skulle man kunna kalla

det — visades från båda sidor,

men intet utöver det »vardagliga».
Matchen slöt oavgjord utan mål:

0—0, efter ganska jämt spel.
Genom detta resultat stodo Kam-

raterna åter som segrare i tävlingen.
Örgryte hade visserligen samma
poängsumma, men sämre målkvot.

Vilken gång i ordningen det är I.
F. K. vunnit triangelserien, ha vi
icke i skrivande stund klart för oss,

men det ser ut att bli en tradition.
Och en vana. En god sådan bör

man kansketillägga!
sp. v. f. oa. mål. p

Kamraterna ......... 2101 5-2 3

Örgryte ..... ....... 2.10 1 2—1 3

GaiS su.sis sosse ann 2.020 3-7 0

Kamratlöpare!

I år kommer »Göteborg runt»

att avhållas den 29 maj. Äro vi
rustade då? Skola vi kunna hävda

vår löpareära? Konkurrensen blir
oerhörd. Våra högt aktade mot-

ståndare, Örgryte, kommer medett
lag, vars make de tidigare aldrig

haft. R. I. K., Wega m. fl. göte-
borgs-klubbar torde även göra sig
gällande. Dessutom deltager Udde-
valla I. S. — bättre rustade än
någonsin förut. Även Malmö kom-
mer med lag samt event. någon av
de goda Borås-klubbarna. Det är
tydligt, att striden blir synnerligen
skarp.

Vi ha vunnit »Göteborg runt» 9
gånger under de förflutna åren,
därav 7 gånger i följd.

Äro vi tränade, som varje man,
vilken kan tänkas kvalificera sig i
laget, bör vara, så finnes möjlig-

het att få ett gott lag.

Äro Ni, våra löpare, beredda att
än en gång slå ett slag för I. F.K.

i detta lopp och göra lika förnäm-
liga prestationer, som de föregående

åren?

Alltså, träna omsorgsfullt och

energiskt, och var, när dagen kom-

mer, i verkligt kamphumör!

De äldre uppmanas att deltaga i
träning och sammankomster föratt
ingjuta kamplust i de yngre. För

10:de gången finnes möjlighet att

segra.

Således i högsta form den 29

maj!
V—g.

| KRANTZ
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poängsumma, men sämre målkvot.

Vilken gång i ordningen det är I.
F. K. vunnit triangelserien, ha vi
icke i skrivande stund klart för oss,

men det ser ut att bli en tradition.
Och en vana. En god sådan bör

man kansketillägga!
sp. v. f. oa. mål. p

Kamraterna ......... 2101 5-2 3

Örgryte ..... ....... 2.10 1 2—1 3

GaiS su.sis sosse ann 2.020 3-7 0

Kamratlöpare!

I år kommer »Göteborg runt»

att avhållas den 29 maj. Äro vi
rustade då? Skola vi kunna hävda

vår löpareära? Konkurrensen blir
oerhörd. Våra högt aktade mot-

ståndare, Örgryte, kommer medett
lag, vars make de tidigare aldrig

haft. R. I. K., Wega m. fl. göte-
borgs-klubbar torde även göra sig
gällande. Dessutom deltager Udde-
valla I. S. — bättre rustade än
någonsin förut. Även Malmö kom-
mer med lag samt event. någon av
de goda Borås-klubbarna. Det är
tydligt, att striden blir synnerligen
skarp.

Vi ha vunnit »Göteborg runt» 9
gånger under de förflutna åren,
därav 7 gånger i följd.

Äro vi tränade, som varje man,
vilken kan tänkas kvalificera sig i
laget, bör vara, så finnes möjlig-

het att få ett gott lag.

Äro Ni, våra löpare, beredda att
än en gång slå ett slag för I. F.K.

i detta lopp och göra lika förnäm-
liga prestationer, som de föregående

åren?

Alltså, träna omsorgsfullt och

energiskt, och var, när dagen kom-

mer, i verkligt kamphumör!

De äldre uppmanas att deltaga i
träning och sammankomster föratt
ingjuta kamplust i de yngre. För

10:de gången finnes möjlighet att

segra.

Således i högsta form den 29

maj!
V—g.
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Triangelserien vanns åter av
Kamraterna.

Göteborgs-Alliansens traditionella
triangelserie inleddes i år den 20
mars med en match mellan Gais
och Örgryte på Ullevi. Efter ganska
jämt spel segrade Öis med 2—1,
sedan de grön-svarta råkat sätta en
boll i eget mål.

Den 25 mars (Marie Bebådelse-
dag) möttes så vårt lag och Gais.
Våra, som saknade skadade Verner
och Baldvin, mönstrade följande

lag: ÅA. Rydberg, C. Thorin, H.
Samuelsson, Å. Hansson, ÅA. Bengts-
son, E. Andersson, E. Östlund,
G. Rydberg, F. Johansson, E. Hjelm
och E. Hysén. Debutanterna Tho-
rin (från B-laget) och Hysén (f. d.

Krokslätt) visade ett synnerligen
lovande spel. Den förre har fått
sin fotbollsuppfostran inom före-
ningen, och det är glädjande att
se hur saken utvecklats. Redan
som junior uppmärksammades han,
och de förhoppningar som då knö-

tos till honom, se nu ut att infrias.
Hysén har alla förutsättningar att

bli den bäste v. y. vi haft sedan
Olle Tells dagar. Hans spel i

denna match var smått en upple-
velse. Och ändå var han ju obe-
kant med omgivningen och har
givetvis ännu en del att lära i tak-
tiskt hänseende.

Våra gjorde emellertid en utmärkt
match för att vara så tidigt på sä-

songen. Spelet >flöt> stundtals
fram, som i fjolårets minnesvärda

höstmatcher mot Sleipner och

| Vid köp av

SS Hedersgåvor
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S:a Allégatan 2A - Tel. 10416
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fanns »Mickelb> i leden. Forwards
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men intet utöver det »vardagliga».
Matchen slöt oavgjord utan mål:

0—0, efter ganska jämt spel.
Genom detta resultat stodo Kam-

raterna åter som segrare i tävlingen.
Örgryte hade visserligen samma
poängsumma, men sämre målkvot.

Vilken gång i ordningen det är I.
F. K. vunnit triangelserien, ha vi
icke i skrivande stund klart för oss,

men det ser ut att bli en tradition.
Och en vana. En god sådan bör

man kansketillägga!
sp. v. f. oa. mål. p

Kamraterna ......... 2101 5-2 3

Örgryte ..... ....... 2.10 1 2—1 3

GaiS su.sis sosse ann 2.020 3-7 0

Kamratlöpare!

I år kommer »Göteborg runt»

att avhållas den 29 maj. Äro vi
rustade då? Skola vi kunna hävda

vår löpareära? Konkurrensen blir
oerhörd. Våra högt aktade mot-

ståndare, Örgryte, kommer medett
lag, vars make de tidigare aldrig

haft. R. I. K., Wega m. fl. göte-
borgs-klubbar torde även göra sig
gällande. Dessutom deltager Udde-
valla I. S. — bättre rustade än
någonsin förut. Även Malmö kom-
mer med lag samt event. någon av
de goda Borås-klubbarna. Det är
tydligt, att striden blir synnerligen
skarp.

Vi ha vunnit »Göteborg runt» 9
gånger under de förflutna åren,
därav 7 gånger i följd.

Äro vi tränade, som varje man,
vilken kan tänkas kvalificera sig i
laget, bör vara, så finnes möjlig-

het att få ett gott lag.

Äro Ni, våra löpare, beredda att
än en gång slå ett slag för I. F.K.

i detta lopp och göra lika förnäm-
liga prestationer, som de föregående

åren?

Alltså, träna omsorgsfullt och

energiskt, och var, när dagen kom-

mer, i verkligt kamphumör!

De äldre uppmanas att deltaga i
träning och sammankomster föratt
ingjuta kamplust i de yngre. För

10:de gången finnes möjlighet att

segra.

Således i högsta form den 29

maj!
V—g.

| KRANTZ

N
n

EGEN ANNONSREDAKTION
EGEN TECKNINGSATELIER
EGET ANNONSSÄTTERI
EGENKLICHÉANSTALT nd
 

10 Göteborgs-Kamraten
 

Triangelserien vanns åter av
Kamraterna.

Göteborgs-Alliansens traditionella
triangelserie inleddes i år den 20
mars med en match mellan Gais
och Örgryte på Ullevi. Efter ganska
jämt spel segrade Öis med 2—1,
sedan de grön-svarta råkat sätta en
boll i eget mål.

Den 25 mars (Marie Bebådelse-
dag) möttes så vårt lag och Gais.
Våra, som saknade skadade Verner
och Baldvin, mönstrade följande

lag: ÅA. Rydberg, C. Thorin, H.
Samuelsson, Å. Hansson, ÅA. Bengts-
son, E. Andersson, E. Östlund,
G. Rydberg, F. Johansson, E. Hjelm
och E. Hysén. Debutanterna Tho-
rin (från B-laget) och Hysén (f. d.

Krokslätt) visade ett synnerligen
lovande spel. Den förre har fått
sin fotbollsuppfostran inom före-
ningen, och det är glädjande att
se hur saken utvecklats. Redan
som junior uppmärksammades han,
och de förhoppningar som då knö-

tos till honom, se nu ut att infrias.
Hysén har alla förutsättningar att

bli den bäste v. y. vi haft sedan
Olle Tells dagar. Hans spel i

denna match var smått en upple-
velse. Och ändå var han ju obe-
kant med omgivningen och har
givetvis ännu en del att lära i tak-
tiskt hänseende.

Våra gjorde emellertid en utmärkt
match för att vara så tidigt på sä-

songen. Spelet >flöt> stundtals
fram, som i fjolårets minnesvärda

höstmatcher mot Sleipner och

| Vid köp av

SS Hedersgåvor
 

m. m, besök

D SVEN WRANGE
Ur- & Guldsmedsaffär |
Olskroksgatan 7 - Tel. 51383 ;

S:a Allégatan 2A - Tel. 10416

|

 
 

Westermalm. Periodvis nära nog
»utspelade» . vi Lundgren & Co.
Slutresultatet blev 5—2 för de blå-
vita. Halvtid 1—0. Filip gjorde
två mål, Hjelm, Östlund och Gun-
nar Rydberg var sitt. Filip ledde
f. ö. kedjan ypperligt, osjälviskt
fördelande bollarne. Gais verkade
icke fullt >trimmade»>, men spelade
dock vederhäftigt.

»Finalen»> kom sålunda att stå
mellan I. F. K. och Ö. I. S. Den
gick av stapeln 27 mars. Våra
ställde nu upp med ordinarie bakre
försvar och halvbackar, alltså åter-
fanns »Mickelb> i leden. Forwards

desamma som på fredagen. Trötta
efter Gais-matchen förmådde de

blå-vita icke upprepa sitt vackra
helgdagsspel. Gott spel — »nor-
malspel» skulle man kunna kalla

det — visades från båda sidor,

men intet utöver det »vardagliga».
Matchen slöt oavgjord utan mål:

0—0, efter ganska jämt spel.
Genom detta resultat stodo Kam-

raterna åter som segrare i tävlingen.
Örgryte hade visserligen samma
poängsumma, men sämre målkvot.

Vilken gång i ordningen det är I.
F. K. vunnit triangelserien, ha vi
icke i skrivande stund klart för oss,

men det ser ut att bli en tradition.
Och en vana. En god sådan bör

man kansketillägga!
sp. v. f. oa. mål. p

Kamraterna ......... 2101 5-2 3

Örgryte ..... ....... 2.10 1 2—1 3

GaiS su.sis sosse ann 2.020 3-7 0

Kamratlöpare!

I år kommer »Göteborg runt»

att avhållas den 29 maj. Äro vi
rustade då? Skola vi kunna hävda

vår löpareära? Konkurrensen blir
oerhörd. Våra högt aktade mot-

ståndare, Örgryte, kommer medett
lag, vars make de tidigare aldrig

haft. R. I. K., Wega m. fl. göte-
borgs-klubbar torde även göra sig
gällande. Dessutom deltager Udde-
valla I. S. — bättre rustade än
någonsin förut. Även Malmö kom-
mer med lag samt event. någon av
de goda Borås-klubbarna. Det är
tydligt, att striden blir synnerligen
skarp.

Vi ha vunnit »Göteborg runt» 9
gånger under de förflutna åren,
därav 7 gånger i följd.

Äro vi tränade, som varje man,
vilken kan tänkas kvalificera sig i
laget, bör vara, så finnes möjlig-

het att få ett gott lag.

Äro Ni, våra löpare, beredda att
än en gång slå ett slag för I. F.K.

i detta lopp och göra lika förnäm-
liga prestationer, som de föregående

åren?

Alltså, träna omsorgsfullt och

energiskt, och var, när dagen kom-

mer, i verkligt kamphumör!

De äldre uppmanas att deltaga i
träning och sammankomster föratt
ingjuta kamplust i de yngre. För

10:de gången finnes möjlighet att

segra.

Således i högsta form den 29

maj!
V—g.

| KRANTZ

N
n

EGEN ANNONSREDAKTION
EGEN TECKNINGSATELIER
EGET ANNONSSÄTTERI
EGENKLICHÉANSTALT nd
 

10 Göteborgs-Kamraten
 

Triangelserien vanns åter av
Kamraterna.

Göteborgs-Alliansens traditionella
triangelserie inleddes i år den 20
mars med en match mellan Gais
och Örgryte på Ullevi. Efter ganska
jämt spel segrade Öis med 2—1,
sedan de grön-svarta råkat sätta en
boll i eget mål.

Den 25 mars (Marie Bebådelse-
dag) möttes så vårt lag och Gais.
Våra, som saknade skadade Verner
och Baldvin, mönstrade följande

lag: ÅA. Rydberg, C. Thorin, H.
Samuelsson, Å. Hansson, ÅA. Bengts-
son, E. Andersson, E. Östlund,
G. Rydberg, F. Johansson, E. Hjelm
och E. Hysén. Debutanterna Tho-
rin (från B-laget) och Hysén (f. d.

Krokslätt) visade ett synnerligen
lovande spel. Den förre har fått
sin fotbollsuppfostran inom före-
ningen, och det är glädjande att
se hur saken utvecklats. Redan
som junior uppmärksammades han,
och de förhoppningar som då knö-

tos till honom, se nu ut att infrias.
Hysén har alla förutsättningar att

bli den bäste v. y. vi haft sedan
Olle Tells dagar. Hans spel i

denna match var smått en upple-
velse. Och ändå var han ju obe-
kant med omgivningen och har
givetvis ännu en del att lära i tak-
tiskt hänseende.

Våra gjorde emellertid en utmärkt
match för att vara så tidigt på sä-

songen. Spelet >flöt> stundtals
fram, som i fjolårets minnesvärda

höstmatcher mot Sleipner och

| Vid köp av

SS Hedersgåvor
 

m. m, besök

D SVEN WRANGE
Ur- & Guldsmedsaffär |
Olskroksgatan 7 - Tel. 51383 ;

S:a Allégatan 2A - Tel. 10416

|

 
 

Westermalm. Periodvis nära nog
»utspelade» . vi Lundgren & Co.
Slutresultatet blev 5—2 för de blå-
vita. Halvtid 1—0. Filip gjorde
två mål, Hjelm, Östlund och Gun-
nar Rydberg var sitt. Filip ledde
f. ö. kedjan ypperligt, osjälviskt
fördelande bollarne. Gais verkade
icke fullt >trimmade»>, men spelade
dock vederhäftigt.

»Finalen»> kom sålunda att stå
mellan I. F. K. och Ö. I. S. Den
gick av stapeln 27 mars. Våra
ställde nu upp med ordinarie bakre
försvar och halvbackar, alltså åter-
fanns »Mickelb> i leden. Forwards

desamma som på fredagen. Trötta
efter Gais-matchen förmådde de

blå-vita icke upprepa sitt vackra
helgdagsspel. Gott spel — »nor-
malspel» skulle man kunna kalla

det — visades från båda sidor,

men intet utöver det »vardagliga».
Matchen slöt oavgjord utan mål:

0—0, efter ganska jämt spel.
Genom detta resultat stodo Kam-

raterna åter som segrare i tävlingen.
Örgryte hade visserligen samma
poängsumma, men sämre målkvot.

Vilken gång i ordningen det är I.
F. K. vunnit triangelserien, ha vi
icke i skrivande stund klart för oss,

men det ser ut att bli en tradition.
Och en vana. En god sådan bör

man kansketillägga!
sp. v. f. oa. mål. p

Kamraterna ......... 2101 5-2 3

Örgryte ..... ....... 2.10 1 2—1 3

GaiS su.sis sosse ann 2.020 3-7 0

Kamratlöpare!

I år kommer »Göteborg runt»

att avhållas den 29 maj. Äro vi
rustade då? Skola vi kunna hävda

vår löpareära? Konkurrensen blir
oerhörd. Våra högt aktade mot-

ståndare, Örgryte, kommer medett
lag, vars make de tidigare aldrig

haft. R. I. K., Wega m. fl. göte-
borgs-klubbar torde även göra sig
gällande. Dessutom deltager Udde-
valla I. S. — bättre rustade än
någonsin förut. Även Malmö kom-
mer med lag samt event. någon av
de goda Borås-klubbarna. Det är
tydligt, att striden blir synnerligen
skarp.

Vi ha vunnit »Göteborg runt» 9
gånger under de förflutna åren,
därav 7 gånger i följd.

Äro vi tränade, som varje man,
vilken kan tänkas kvalificera sig i
laget, bör vara, så finnes möjlig-

het att få ett gott lag.

Äro Ni, våra löpare, beredda att
än en gång slå ett slag för I. F.K.

i detta lopp och göra lika förnäm-
liga prestationer, som de föregående

åren?

Alltså, träna omsorgsfullt och

energiskt, och var, när dagen kom-

mer, i verkligt kamphumör!

De äldre uppmanas att deltaga i
träning och sammankomster föratt
ingjuta kamplust i de yngre. För

10:de gången finnes möjlighet att

segra.

Således i högsta form den 29

maj!
V—g.

| KRANTZ

N
n

EGEN ANNONSREDAKTION
EGEN TECKNINGSATELIER
EGET ANNONSSÄTTERI
EGENKLICHÉANSTALT nd
 



Re - a
PT

Från reservlagens

horisont.

Till Göteborgsserien ha vi i år

anmält:

B-laget i klass I.

Ill-laget i klass III.

IV-laget i klass V.

Juniorlag I i juniorklass I.

I såväl senior- som junior D. M.

har dessutom anmälts ett lag.

x

B-laget har haft det bekymmer-
samt ett slag med sina spelare, då
ett par varit skadade (Gillis An-
dersson och Svantesson), och två

andra (»Gobben>» Lund och Sand-

ström) varit förhindrade deltaga i
alla matcher. Två nederlag — vis-
serligen knappa — harsålunda laget

fått vidkännas i Alliansens fotbolls-
serie, det ena i Vänersborg mot

därvarande Kamratkrets, det andra
i Varberg mot B. & I. S. Båda

matcherna vunnos av resp. hem-

malag med 2—1.
Även den första matchen i Gbgs-

serien förlorades under enahanda
förhållanden (1—3 mot Lundby).

I nästa seriematch hoppas man dock
kunna ställa upp med ordinarie lag,
vilket vore behövligt. Det måste
bli ordning på laget nu, om man
skall ha några chanser i serien.

+

3:an har spelat ett par matcher
utom Göteborg, som äro förtjänta
att omnämnas. Någon egentlig
reseskildring, som vi först tänkt,
tillåter icke det knappa utrymmet

i detta nummer. Den ena matchen

ägde rum i Alingsås mot därvaran-
de I. F:s 1:a lag. Våra förlorade
med 2—1 — ett hedersamt resul-

tat mot det kraftiga och hårt —
spelande hemmalaget, som förstått
skaffa sig respekt vid sina matcher
I Västgöta-serien. Den andra mat-

chen gick i Ulricehamn mot I. F.

och E. Berggren.

Göteborgs-Ramraten

därstädes, och även här noterades
en uddamålsvinst för arrangörerna:
3—2.

x

4:an har gästat Kungsbacka och
efter en rafflande match (om man
får tro kapten Verner P.) i halv
storm tillkämpat sig en seger med
det ganska ovanliga resultatet 5--4.
En svag reservmålvakt bidrog till

de många . baklängesmålen. De
blå-vita spelade emellertid bättre
och vunnorättvist.

+

1:a juniorlaget företog den 1 maj
en resa till Alingsås. Matchen mot
A. I. F:s jun.-lag vanns av de våra
med 2—0 efter ganska gott spel.
Första halvleken dominerade de
blå-vita och gjorde härunder båda
målen, insatta av B. Abrahamsson

Andra halvtid
blev spelet jämnare. Alingsås sköt
bort en straffspark, som tämligen

omotiverat tilldömdes dem.

Till sist vilja vi rikta en vädjan
till alla lagen att gå in på allvar

för Gbgs-serien. Det skulle vara
glädjande, om samtliga placerade
sig. En heder, både för dem själva
och för föreningen. Det kan gå
så, med det rätta humöret och till-
försikten plus den icke föraktliga
grad av spelskicklighet, som våra

Låtom oss hoppas!
S—g.

lag besitta.
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Fotbollsutskottet
har vid sammanträde konstituerat
sig sålunda:

Ordf.: R. Sandberg.
Sekr.: E. Svanborg.
Styrelsens repr.: Gillis Anders-

son.
Adj. ledamot: H. Stålfors.
Den sistnämnde har utsetts till

ledare för B-laget. Självskrivna
ledamöter i F. U. äro dessutom
samtliga kaptener i reservlagen.
Följande »skeppare> ha alltså där
säte och stämma: Ivar Andersson
(B-laget), Gösta Johansson (lag III),
Verner Pettersson (lag IV) samt
Knut Johnsson (juniorlag 1).

I år förfoga vi endast över 4
reservlag, vilket är ett lag mindre
än ifjol. Vi hoppas emellertid, att
detta skall bli enbart till båtnad för
såväl lagen som föreningen.

I. F. Kamraternas

Styrelse 1927:
Ordf.: Knut Albrechtson, bostad Kom-
mendörsgatan 11, tel. 43939.

V. ordf.: Torsten Mellberg, bostad Red-
bergsvägen 30, tel. 50338.

Sekr.: Erik Andersson, Göteborgs Mor-
gonpost, tel. 11920. .

V. sekr.: Gillis Andersson, tel. 9873, bo-
stad Risåsgatan 6, tel. 18538.

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

V. kassör: Josef Holsner, tel. 53132, bo-
stad Erik Dahlbergsgatan 6.

Klubbmästare: Thure Waldenborg, bo-
stad Allmänna Vägen 17, tel. 43139.

Intendent: Per Lundqvist, bostad Risås-
gatan 9.

Utan särskild funktion: Henning Svens-
son, Litt. A 3, Jonsered 2.

Suppleanter: Gösta Wahlgren, tel. 46815,
bostad Lorensbergsgatan 4. Erik Hjelm,
Kåhög, Partille.

Adj. ledamot: Arthur Bengtsson, Lilla
Magnered 4, Krokslätt.

Kamratsällskapets styrelse 1927:

Ordf.: Gösta Wahlgren.
V. ordf.: W. Sandblom.
Sekr.: B. Nyberg.
Kassör: J. Holsner.
V. kassör: Th. Palmqvist.
Intendent: J. Rosell.
Suppleant: E. Larsson.

Reservlagens arbetsutskott 1927.
Ordf.: R. Sandberg.
Sekr. E. Svanborg.
Styrelsens repr.: Gillis Andersson.
Adj. Ledamot: H. Stålfors.

Korgbollsutskottet:

V. Hansson, J. Rosell och E. Svanborg.

Expedition:

Östra Hamngatan 14, 2 tr. Exp.-tid: Var-
dagar (utom lördagar) kl. 6—8 e. m.
Tel. 4856.

Re - a
PT

Från reservlagens

horisont.

Till Göteborgsserien ha vi i år

anmält:

B-laget i klass I.

Ill-laget i klass III.

IV-laget i klass V.

Juniorlag I i juniorklass I.

I såväl senior- som junior D. M.

har dessutom anmälts ett lag.

x

B-laget har haft det bekymmer-
samt ett slag med sina spelare, då
ett par varit skadade (Gillis An-
dersson och Svantesson), och två

andra (»Gobben>» Lund och Sand-

ström) varit förhindrade deltaga i
alla matcher. Två nederlag — vis-
serligen knappa — harsålunda laget

fått vidkännas i Alliansens fotbolls-
serie, det ena i Vänersborg mot

därvarande Kamratkrets, det andra
i Varberg mot B. & I. S. Båda

matcherna vunnos av resp. hem-

malag med 2—1.
Även den första matchen i Gbgs-

serien förlorades under enahanda
förhållanden (1—3 mot Lundby).

I nästa seriematch hoppas man dock
kunna ställa upp med ordinarie lag,
vilket vore behövligt. Det måste
bli ordning på laget nu, om man
skall ha några chanser i serien.

+

3:an har spelat ett par matcher
utom Göteborg, som äro förtjänta
att omnämnas. Någon egentlig
reseskildring, som vi först tänkt,
tillåter icke det knappa utrymmet

i detta nummer. Den ena matchen

ägde rum i Alingsås mot därvaran-
de I. F:s 1:a lag. Våra förlorade
med 2—1 — ett hedersamt resul-

tat mot det kraftiga och hårt —
spelande hemmalaget, som förstått
skaffa sig respekt vid sina matcher
I Västgöta-serien. Den andra mat-

chen gick i Ulricehamn mot I. F.

och E. Berggren.

Göteborgs-Ramraten

därstädes, och även här noterades
en uddamålsvinst för arrangörerna:
3—2.

x

4:an har gästat Kungsbacka och
efter en rafflande match (om man
får tro kapten Verner P.) i halv
storm tillkämpat sig en seger med
det ganska ovanliga resultatet 5--4.
En svag reservmålvakt bidrog till

de många . baklängesmålen. De
blå-vita spelade emellertid bättre
och vunnorättvist.

+

1:a juniorlaget företog den 1 maj
en resa till Alingsås. Matchen mot
A. I. F:s jun.-lag vanns av de våra
med 2—0 efter ganska gott spel.
Första halvleken dominerade de
blå-vita och gjorde härunder båda
målen, insatta av B. Abrahamsson

Andra halvtid
blev spelet jämnare. Alingsås sköt
bort en straffspark, som tämligen

omotiverat tilldömdes dem.

Till sist vilja vi rikta en vädjan
till alla lagen att gå in på allvar

för Gbgs-serien. Det skulle vara
glädjande, om samtliga placerade
sig. En heder, både för dem själva
och för föreningen. Det kan gå
så, med det rätta humöret och till-
försikten plus den icke föraktliga
grad av spelskicklighet, som våra

Låtom oss hoppas!
S—g.

lag besitta.
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Fotbollsutskottet
har vid sammanträde konstituerat
sig sålunda:

Ordf.: R. Sandberg.
Sekr.: E. Svanborg.
Styrelsens repr.: Gillis Anders-

son.
Adj. ledamot: H. Stålfors.
Den sistnämnde har utsetts till

ledare för B-laget. Självskrivna
ledamöter i F. U. äro dessutom
samtliga kaptener i reservlagen.
Följande »skeppare> ha alltså där
säte och stämma: Ivar Andersson
(B-laget), Gösta Johansson (lag III),
Verner Pettersson (lag IV) samt
Knut Johnsson (juniorlag 1).

I år förfoga vi endast över 4
reservlag, vilket är ett lag mindre
än ifjol. Vi hoppas emellertid, att
detta skall bli enbart till båtnad för
såväl lagen som föreningen.

I. F. Kamraternas

Styrelse 1927:
Ordf.: Knut Albrechtson, bostad Kom-
mendörsgatan 11, tel. 43939.

V. ordf.: Torsten Mellberg, bostad Red-
bergsvägen 30, tel. 50338.

Sekr.: Erik Andersson, Göteborgs Mor-
gonpost, tel. 11920. .

V. sekr.: Gillis Andersson, tel. 9873, bo-
stad Risåsgatan 6, tel. 18538.

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

V. kassör: Josef Holsner, tel. 53132, bo-
stad Erik Dahlbergsgatan 6.

Klubbmästare: Thure Waldenborg, bo-
stad Allmänna Vägen 17, tel. 43139.

Intendent: Per Lundqvist, bostad Risås-
gatan 9.

Utan särskild funktion: Henning Svens-
son, Litt. A 3, Jonsered 2.

Suppleanter: Gösta Wahlgren, tel. 46815,
bostad Lorensbergsgatan 4. Erik Hjelm,
Kåhög, Partille.

Adj. ledamot: Arthur Bengtsson, Lilla
Magnered 4, Krokslätt.

Kamratsällskapets styrelse 1927:

Ordf.: Gösta Wahlgren.
V. ordf.: W. Sandblom.
Sekr.: B. Nyberg.
Kassör: J. Holsner.
V. kassör: Th. Palmqvist.
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Suppleant: E. Larsson.
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Intendent: J. Rosell.
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Ordf.: R. Sandberg.
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Expedition:
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Göteborgs-Kamraten
 

Allsvenska serien 1926—27.
Kamraterna på andra plats.

Vår första match under vårom-

gången spelades den 10 april mot

Norrköpings-Kamr.
i »uppnäsornas stad». Resultatet
blev en knapp segerför »de kristne».
1—0. Östlund var pappa för målet
(efter centring från Filip, som gått

ut på vänstra flygeln) och slagord-
ningen fullt ordinarie: ÅA. Rydberg;
Samuelsson, E. Andersson; Hans-

son, Bengtsson, W. Andersson;

Östlund, G. Rydberg, F. Johansson,
Hjelm och Baldw. Johansson. Vära
hade övertaget matchen igenom,

men hemmalaget, som spelade ett
utpräglat defensiv-spel, försvarade

sig tappert. ”
Nästa dust stod den 17 s. m.

(Påskdagen) hemma på Ullevi mot

Westermalms I. F.

från . Stockholm. De blå-vita hade
samma lag i elden som söndagen
förut. Båda poängen bärgades som
väntat och målsiffrorna blevo 2—0.
Filip och Östlund svarade för målen.
Matchen var snabb och rivande,

och Stockholms-laget visade sig
vara ganska hårdfjällat. Första
halvleken höllo de lila spelet väl

uppe, men efter paus dominerade
Kamraterna, som dock hade svårt

att forcera W-ms stabila försvar.
Den 24 april hade vårt lag en

mycket betydelsefull match. Mot-

ståndare voro

Helsingborgs I. F.
och skådeplats Slottsskogsvallen.

18.521 betalande åskådare hade

Rökrockar - Underkläder - Nattrockar
V. Piquéskjortor fr. Kr. 6.50
Coul. m, 2 krag. » >

Pyjamas......... fr. Kr. S—
Nattskjortor ... » » 6.75

kommit tillstädes — H. I F. är
alltjämt det publikdragande laget.
Vi ställde upp med ordinarie lag
och de bästa förhoppningar. Vilka
dock blevo grusade. H. I. F. vann

nämligen kampen med 3— 2, mycket
tack vare några svåra misstag av
vårt backpar. Det bästa spelet
visade annars I. F. K., som f. ö.
hade en verklig otursdag. Filip

missade sålundabl. a. en straffspark,
och det första baklängesmålet var
praktiskt taget ett sjävmål. Våra

mål gjordes av Östlund och Filip.
: Första halvleken var i stort sett
jämn, men i andra lågo våra över

betydligt. Statistiken visar, att Kamr.
hade 10 skott mot mål (12 utom)
— H. LI. F. 7 skott mot mål (8 utom):

Hörnorna voro 5—2 för oss. Våra
pojkar äro emellertid förtjänta av en
eloge, för att de icke tappade
humöret för motgångarna i början.
Helsingborg ledde ju efter 4 min.
spel med 2—0! Att trots detta

nedslående faktum kunna göra en

så Överlägsen andra halvlek, är
verkligen berömvärt.

Våra rehabiliterade sig i viss mån
genom alt den 8 maj besegra

Eskilstuna-Kamraterna
med 3—0 på bortaplan (Tunavallen).
Östlund var riktigt i tagen och
gjorde alla tre målen — något rätt
ovanligt för en ytter. Ordinarie lag

och bra humör hos poikarne.
Den 15 maj gästade

Elfsborg, Borås
vår goda stad och I. F. K. Vi ha

på senare år haft svårt att »ordna»
Claesson & Co. -—- trots mestadels
överlägset spel. Så även nu. Med

1—0 fingo, Kamraternalåta sig nöja,
och Filip var den >»lycklige». I

denna match inträdde Eric Hysén

som ord. v. y. i vårt lag (då hans
»Övergångstid» nu var till ända).
Ett avgjort plus.

Serien led nu mot sitt slut, och
matchen i Landskrona d. 20 maj mot

Landskrona B. & I. S.

var därför av stor betydelse. Våra
gjorde en utmärkt match och vunno
efter grant spel med 4—1. Målgörare

voro: Filip (2), Rydberg och Hysén.
»Mickel>, som skadades mot Black-

burn, saknades och i hans ställe
spelade Erik Anderson. Den se-
nares backplats hade intagits av
Thorin (från B-laget).

Vi lågo efter denna match i top-

pen på serien, en poäng före våra
motståndare den 3 juni,

G.A. & LS.
»Seriefinalen» förlöpte olyckligt

för de våra, som denna dag syntes
förföljda av ett oblitt öde. De grön-
svarta vunno nämligen matchen
4—3, ehuru segern lika väl kunde
gått till oss. Werner A. varallt-
jämt borta och slagordningen var
densamma som i Landskrona. Ef

ter 20 min. spel blev så Åke Hans-
son skadad rätt allvarligt, men läm-

nade icke planen, utan försökte upp-
offrande att »hänga med>. Det är
gott virke i den pojken. Vad han
sedan kunde uträtta, var dock gi-

vetvis endast en skugga av hans
vanliga prestationsförmåga. Denna
för oss så tråkiga händelse inver-
kade helt naturligt nedslående på

KÖP PRAKTISKA JULKLAPPAR
Av sådana vilja vi härmed framhålla:

7.25 Skinnvästar... >

Plånböcker - Reseffekter - Portmonnåer |
Kragskyddarefr. Kr.

|

fr. Kr. 7.25 |
> 3

1.75
18N.—

Skinntofflor...

Damasker...... >

Stickade Yllejackor & Västar och Pullovers fr Kr 6.50.

Hvitfeldtsplatsen 1 B:?4 agneWeidenborgånborg(2 (mitt emot engelska kyrkan).
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humöret. Vårt tämligen orutinerade

försvar blev nervöst, och Gais för-

stod skickligt att begagna sig av
den tillfälliga förvirringen. Vid halv-

tid var ställningen 4—1 för Alb.

Olssons lag! — Andra halvleken

spelade våra som en annan elva.
De blå-vita kämpade med samman-

biten energi — ännu voro de icke

slagna. Kamraterna knappade in
på försprånget, men lyckades trots

heroiska ansträngningar ej utjämna.
Två mål gjorde de denna halvlek
genom Rydberg och Filip (Hjelm
var pappa till det första). Här om

någonsing kan man dock tala om,
att »de slagna föllo med ära». Hur
det gått, om våra starka ytterhalvor,
Åke och Werner, kunnat vara med
(vid full vigör), vilja vi icke med
bestämdhet yttra oss, men nog tro
vi, att matchen på Vallen den vackra
junikvällen fått en annan karaktär.
En olycka kommer sällan ensam,

heter det. Sista serie-matchen mot

Uddevalla-Kamraterna

på Vallen den samma månad tog
en ända med förskräckelse. Oscar
Anderssons pojkar vunno nämligen
— mot alla tips — med hela 4—1.
Det verkar smått genant för vår
del, men förklaras delvis genom
att vi nögades ställa ett ganska

skamfilat och reservblandat lag på
benen. Utom Werner A. saknades
sålunda både Bengtsson och Filip,
vilka blevo justerade mot Gais.
Dessutom var ju Åke illa däran,
men spelade trots allt tappert med.
Vårt »trasiga» lag hade följande
utseende: A. Rydberg; H. Samuels-

son, C. Thorin; E. Östlund, Åke

  

  

 

. Huvudagentur i Göteborg:

Erik Edgrens Assuransbyrå
I ARKADEN, RUM 7 & 8. TELEF. 6078, 16708.

ALLM. OLYCKSF. 0 ANSVARSFÖRSÄKR. A.B. I ZURICH (Schweiz)
EUROPAS STÖRSTA ANSVARSFÖRSÄKRINGSBOLAG

Göteborgs-Kamraten

Hansson, E. Andersson; Balwin
Johansson, G. Rydberg, A. Matlias-
son (B-laget), E. Hjelm och E. Hy-
sén. Hysén svarade för målet.

Det kanske dock bör påpekas, att
våra visst icke lågo under i spel,
snarare tvärtom, men skjutförmågan

var för dagen underall kritik. Den
unge centern lyckades heller icke
att samla kedjan till något verkligt
givande anfall.

Som framgår av tabellen här ne-
dan slutade vårt lag — trots nyss
relaterade nederlag — på andra
plats i serien, efter Gais, men före
Helsingborg. G. A. &I.S. har vår
gratulation!

: sp. v. oa. f. mål op.

Gais 2216 4 2 70—25 36

Göteborgs-Kamr. 22 16 1 5 58—27 33

Helsingborg 2216 0 6 74--34 32

Örgryte 2213 3 6 43—30 29
A. I. K. 2210 3 9 38—36 23

Sleipner 22 9 2 11 44--42 20

Eskilstuna 22 7 5 10 51—061 19

Norrköping 22 6 6 10 35—50 18

Landskrona 22 7 2 13 36—56 16

Elfsborg 22 6 4 12 33—60 16

Westermalm 22 5 4 13 35—58 14

Uddevalla-Kamr. 22 2 4 16 27—065 8

”B-laget.”
Det snart tilländalupna året, och

speciellt den tid som ägnats åt
fotbollsspelet, har mer än något

tidigare år visat under vilka vansk-
liga förhållanden de måste arbeta,

som ägna sitt intresse åt en stor-

klubbs reservlag.

Fotbollsintresset i vår stad är på

ständig frammarsch, nya klubbar
bildas och nya serier arrangeras.
spelarne i alla dessa föreningar gå
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Ansvarsförsäkring

in för sin sport med ett intresse
och klubbanda, som söker sin like

till och med i storklubbarne. För
c:a 8—10 år sedan var svårigheten
minimal, då det gällde att skaffa
material för reservlagen, och då
fostrades också spelare inom före-
ningen i långt större skala än vad

numera är fallet. Numera är kon-
kurrensen -om gott spelare-material
mycket stor.

Det har fällts många hårda och
bittra ord om föreningens B-lag,
men för sign., som under säsongen
följt grabbarne i med- och motgång
ter sig situationen något annorlunda.
Erkännas måste, att behållningen
ifråga om resultat ej varit den
största, men detta må ej enbart

läggas individen eller ens laget som

sådant till last. Pojkarne ha gjort
vad de kunnat och trots motgångar
hela säsongen visat sitt intresse,
vilket bör tagas i betraktande av
alla dem, som endast stirra sig
blinda på siffror. Det är ej endast
resultatet som uppnåtts, utan viljan
som hela tiden funnits, som bör

föras å kreditsidan. Att få ett hel-
gjutet B-lag under nu rådande för-
hållanden är sannerligen ej lätt, och
bör i samband härmed framhållas,
att under den gångna säsongen
icke mindre än 42 spelare prövats
i B-lagets 25 matcher.

Må vi emellertid hoppas på bättre
tider! Ett gott kamratskap och ett
vänligt råd, i stället för en hånfull

anmärkning, gör gott för samman-
hållningen och ger även styrka

utåt, till glädje för alla som hålla
de blå-vita färgerna kära.

Rag.

gg” Kollektivförsäkring
av Idrottsmän och

Fotbollsspelare

Automobilförsäkring
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bildas och nya serier arrangeras.
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CRS EE SKR PS

 

Ansvarsförsäkring

in för sin sport med ett intresse
och klubbanda, som söker sin like
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Rag.

gg” Kollektivförsäkring
av Idrottsmän och

Fotbollsspelare

Automobilförsäkring



Spelarna heta, från vänster, stående:

E. Holmberg; knästående :

Äntligen! Efter 5 års fruktlösa
ansträngningar och delvis oturs-
fyllda matcher lyckades det i år för
våra duktiga juniorer att hemföra
D. M. Det är för övrigt första
gången någon av »stor-klubbarne»>
i Göteborg vunnit denna tävling
(som instiftades 1922).

Strax före D. M.-tävlingens bör-
jan företogo vi en genomgripande
rekonstruktion av juniorlaget. Det
lag som representerade oss i Gö-

teborgsseriens jun.-klass I (och hela
första halvåret), var visserligen fängt—
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ifrån dåligt, men där fanns några
svaga punkter. Nu fingo vi ett
synnerligen värdefullt tillskott av
spelare från ett par mindre klubbar,

vars jun.-lag upplösts. Dessa nya
pojkar visade sig efter några match-
er väl »gå ihop» med våra kvar-
stående bästa spelare. Inom kort

hade vi ett verkligt slagkraftigt lag
på benen.

Första matchen gick mot ZI. K-
Virgo på Gibraltarvallen den 26 juli”
Vid detta tillfälle saknade vi av

olikaanledningar två av de ordi-

i senaste modeller och

färger.

MÖSSOR

narie spelarne. Värt lag gjorde en
god match, trots att pojkarna ännu

icke hunnit bli riktigt samspelta,
cch de blå-vita voro mer Ööver-

lägsna än resultatet anger. Med
2—1 gingo vi vidare i »cup-täv-

lingen». Vid halvtid var ställning-

en 0—0. Wirgo (som komb. ihop
ett rätt skapligt lagmed hjälp av spe-

lare från andra klubbar) överraskade

sedan med att ta ledningen vid ett
sporadiskt anfall på vänster-flygeln.
Holmberg (v.-y.) utjämnade med ett
påpassligt skott efter närstrid, och
Bergman(v.-1i.) gjorde det vinnande
målet mycket vackert ur skarp vin-
kel. Den sistnämnde sköt f. ö.
bort två »givna» mål denna halv-
lek efter grant förarbete av Frank
P.

Härmed voro våra uppe i semi-

finalen, där de mötte Lundby I. F.
på Heden den 11 aug. Vi ställde

upp med ord. lag, och pojkarne
voro fast beslutna att ej låta sig

överrumplas av det snabba och
och energiska Hisingslaget, som
tidigare oväntat (och med en god

portion tur) slagit ut Gais” spel
starka elva med 2—0. Vid halv-
tid ledde våra med 2—0, målen

gjorda av Bergman och Holmberg,
och hade haft det mesta av spelet.

Andra halvleken blev jämnare,

och Lundby lyckades reduceratill

2—1 tack vare ett missförstånd
mellan våra backar och målv. Att
segern gick åt rätt håll är odispu-
tabelt — det tekniskt bästa spelet

presterades också av I. F. K. Mål
siffrorna 3—1 kanske dock hade

gjort vårt lag större rättvisa.

forts- å sid. 13.

Besök

| Boklädnadsaktiobolaget.
I:sta Långgatan 18 |

Fördelaktiga betalningsvillkor
å alla sorters kläder

och skodon.
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Vår IO:de seger
Även i år lyckades vi bärga se-

gern i den stora propagandatäv-

lingen. Denna seger blev vår 8:de
i följd och 10:de sammanlagt.
Det var nog med en viss bävan,

som vi motsågo årets tävlan, ej
minst med anledning av Malmö A.
I. F:s debut. De båda andra utom-
bysklubbarna, Uddevalla I; S. och
Elfsborg, Borås, voro ej heller att

leka med. Utom dessa hadevi na-
turligtvis att strida mot Öis, som
tänkt celebrera sitt 40-årsjubiteum
genom att segra i denna tävling,
vilken de ej vunnit sedan år 1919.
Herrar managers lugnade sig

dock efter hand som uttagningarna
fortskredo. Tiderna blevo i år av-
sevärt bättre än föregående år.

Särskilt Börjessons utomordentliga
uttagningstider ingåvo förtroende.
Men å andra sidan hade vi mistat
Löfgren och Ness samt Söderbom.

Kronberg, Holsner, Ernst Olsson,

Engman och kvald Persson sak-

nades dessutom vid uttagningarna.
Av dessa deltogo dock »Kronis>

och Engman i tävlingen, men båda
hade distanser, där det aldrig blivit
tal om att placera dem, om de
varit i »vanlig» form.

Loppet fick ungefärligen följande
förlopp: Thisell, R. I. K, ledde ef-

ter förstat sräckan före Hermanson,
Uddevalla. Lefrén låg väl till och

K. E. Johnsson behöll sedan pla-
ceringen. Palmqvist körde för hårt

i början, då han gick upp i led-
ningen, och föll sedan tillbaka utan

vare sig vinst eller förlust. Malmö-

löparna hade nu ledningen, vilken

 

Göteborgs-Kamraten

"Göteborg runt”.
ytterligare ökades i Föreningsbac-
karna, där dock Åke Carlsson höll

Öis” Olsén fint. På nästa sträcka
ökade Malmö ännu mera, medan

Blomgren plockade in på Öis för-
språng, men han fog slut på sista
biten och släppte åter en del meter.
Vid 5:te växeln var ordningen så-
lunda: Malmö c:a 40 m. före Öis,
som i sin tur låg 15—20 m. före
vårt lag.

Gunnar Carlsson rusade blint
på och var ifatt Krelz, Öis, i en
handvändning samt gick om, men

blev åter omsprungen i spurten.
Malmö hade dock förlorat avsevärt
på denna sträcka. Öis och Malmö
växlade samtidigt, vi lågo 20 m.
efter. Öis ledde sedan en liten
bit, men Malmö drog snart åter

ifrån, och I. F. K. sackade efter än
mera. Då Oscar Svensson fick
pinnen vid f0:de växeln, lågo vi

c:a 100 meter efter de ledande
Malmö. Detta avstånd knappade
dock Oscar in avsevärt. Sven Ols-
son tog sedan in en del på Clark
junior i Öis och båda knappade
in på Malmös försprång. Vid
Drottningtorget ledde sålunda Mal-
mö med c:a 60 m. före Öis, som
i sin tur låg 10 m. före I. F. K.

Smith löpte nu för Öis, och Mo-
berg hade givetvis ingen chans
mot honom. Ett slag låg Smith
uppe vid Malmömannens sida, men
var då ganska slut och måste släppa
några meter igen. Korta 400 på
kajen medförde inga större föränd-
ringar, men på 15:de sträckan hade
vi Börjesson, och här började vår

10 procent för idrottsföreningar
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frammarsch. Börje gjorde ett fin-
fint lopp och kom ifatt Öis” Sten-
berg. Axel Olsson löpte också
fint i »Hängmattan» och kunde
sända iväg Liljeros endast 10—15
m. efter Malmö och några meter
före Lavér i Öis.

Liljeros var snart ifatt Malmöbon,
och i spurten slog han honom
med c:a 10 m. Zacharowitz ökade
försprånget på nästa distans till c:a
15 m., och med detta försprång

satte Björk full fart och kurs på
Vallen. Han löpte utmärkt och

lämnade stafetten till Kronberg c:a
40 meter före Malmö. Öis hade
släppt något mera. Malmöbon på
sista sträckan, sprintern Lindvall,

tog in obetydligt på vårt försprång.
Öisaren Sjögren fick en sträckning
i benet och lunkade i mål efter
att ha släppt bortåt 200 m. på de
båda andra.

Vår segrartid blev exakt den-
samma som det i fjol satta rekor-
det eller 46 min. 19 sek., 2) Malmö
A. I. F., 46.24, 3) Öis 47.10.6, 4)
Uddevalla I. S., 47.15.6, 5) R. I.
K., 47.53.8, 6) Elfsborg, Borås,

48.28.4; därpå följde Landala I. F.,
I. K. Wega, Seminariet, Utby I. K.,
Fk F. K. II, Sportklubben, Långe-
drag och Manhem.

Vårt lag II fick i år nöja sig med
en ganska blygsam placering. Vid
fjolårets tävlan blev laget 6:a och
dess tid var då över 2 min. bättre
än i år. På lilla banan hade vi
denna gång intet lag med.

Erkännas måste, att Malmöborna
nog, om de haft vår lokalkänne-
dom, och sålunda lyckats placera
sina mannar på de för dem abso-
lut lämpligaste distanserna, blivi

HARRY ELINDBOHMS
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I. F:s debut. De båda andra utom-
bysklubbarna, Uddevalla I; S. och
Elfsborg, Borås, voro ej heller att

leka med. Utom dessa hadevi na-
turligtvis att strida mot Öis, som
tänkt celebrera sitt 40-årsjubiteum
genom att segra i denna tävling,
vilken de ej vunnit sedan år 1919.
Herrar managers lugnade sig

dock efter hand som uttagningarna
fortskredo. Tiderna blevo i år av-
sevärt bättre än föregående år.

Särskilt Börjessons utomordentliga
uttagningstider ingåvo förtroende.
Men å andra sidan hade vi mistat
Löfgren och Ness samt Söderbom.

Kronberg, Holsner, Ernst Olsson,

Engman och kvald Persson sak-

nades dessutom vid uttagningarna.
Av dessa deltogo dock »Kronis>

och Engman i tävlingen, men båda
hade distanser, där det aldrig blivit
tal om att placera dem, om de
varit i »vanlig» form.

Loppet fick ungefärligen följande
förlopp: Thisell, R. I. K, ledde ef-

ter förstat sräckan före Hermanson,
Uddevalla. Lefrén låg väl till och

K. E. Johnsson behöll sedan pla-
ceringen. Palmqvist körde för hårt

i början, då han gick upp i led-
ningen, och föll sedan tillbaka utan

vare sig vinst eller förlust. Malmö-

löparna hade nu ledningen, vilken
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"Göteborg runt”.
ytterligare ökades i Föreningsbac-
karna, där dock Åke Carlsson höll

Öis” Olsén fint. På nästa sträcka
ökade Malmö ännu mera, medan

Blomgren plockade in på Öis för-
språng, men han fog slut på sista
biten och släppte åter en del meter.
Vid 5:te växeln var ordningen så-
lunda: Malmö c:a 40 m. före Öis,
som i sin tur låg 15—20 m. före
vårt lag.

Gunnar Carlsson rusade blint
på och var ifatt Krelz, Öis, i en
handvändning samt gick om, men

blev åter omsprungen i spurten.
Malmö hade dock förlorat avsevärt
på denna sträcka. Öis och Malmö
växlade samtidigt, vi lågo 20 m.
efter. Öis ledde sedan en liten
bit, men Malmö drog snart åter

ifrån, och I. F. K. sackade efter än
mera. Då Oscar Svensson fick
pinnen vid f0:de växeln, lågo vi

c:a 100 meter efter de ledande
Malmö. Detta avstånd knappade
dock Oscar in avsevärt. Sven Ols-
son tog sedan in en del på Clark
junior i Öis och båda knappade
in på Malmös försprång. Vid
Drottningtorget ledde sålunda Mal-
mö med c:a 60 m. före Öis, som
i sin tur låg 10 m. före I. F. K.

Smith löpte nu för Öis, och Mo-
berg hade givetvis ingen chans
mot honom. Ett slag låg Smith
uppe vid Malmömannens sida, men
var då ganska slut och måste släppa
några meter igen. Korta 400 på
kajen medförde inga större föränd-
ringar, men på 15:de sträckan hade
vi Börjesson, och här började vår
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frammarsch. Börje gjorde ett fin-
fint lopp och kom ifatt Öis” Sten-
berg. Axel Olsson löpte också
fint i »Hängmattan» och kunde
sända iväg Liljeros endast 10—15
m. efter Malmö och några meter
före Lavér i Öis.

Liljeros var snart ifatt Malmöbon,
och i spurten slog han honom
med c:a 10 m. Zacharowitz ökade
försprånget på nästa distans till c:a
15 m., och med detta försprång

satte Björk full fart och kurs på
Vallen. Han löpte utmärkt och

lämnade stafetten till Kronberg c:a
40 meter före Malmö. Öis hade
släppt något mera. Malmöbon på
sista sträckan, sprintern Lindvall,

tog in obetydligt på vårt försprång.
Öisaren Sjögren fick en sträckning
i benet och lunkade i mål efter
att ha släppt bortåt 200 m. på de
båda andra.

Vår segrartid blev exakt den-
samma som det i fjol satta rekor-
det eller 46 min. 19 sek., 2) Malmö
A. I. F., 46.24, 3) Öis 47.10.6, 4)
Uddevalla I. S., 47.15.6, 5) R. I.
K., 47.53.8, 6) Elfsborg, Borås,

48.28.4; därpå följde Landala I. F.,
I. K. Wega, Seminariet, Utby I. K.,
Fk F. K. II, Sportklubben, Långe-
drag och Manhem.

Vårt lag II fick i år nöja sig med
en ganska blygsam placering. Vid
fjolårets tävlan blev laget 6:a och
dess tid var då över 2 min. bättre
än i år. På lilla banan hade vi
denna gång intet lag med.

Erkännas måste, att Malmöborna
nog, om de haft vår lokalkänne-
dom, och sålunda lyckats placera
sina mannar på de för dem abso-
lut lämpligaste distanserna, blivi

HARRY ELINDBOHMS
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de, som avgått med segern. Till
nästa år få vi säkerligen bereda

oss på att slå rekordet med en
halv minut, om det skall lyckas
oss försvara vår position.

Det skulle bli en synnerligen
trevlig resa, i händelse vi nästa år
kunde vara med på »Malmö runt>.
Men där finge vi kanske »bita i

det sura äpplet»!
G. C.

Klubbmäster-

skapen.
Föreningens klubbmästerskaps-

tävlingar ha i år rönt synnerligen
stort deltagande, och resultaten ha
blivit ganska goda, då man tager i

betraktande, att flera av de bästa

voro förhindrade att deltaga. Samt-
liga tävlingar, utom inomhushoppen,
terräng och orientering, ha hållits
på Slottsskogsvallen. Vad de båda
sistnämnda grenarna beträffar har
den blivit klubbmästare, som vid

resp. D.m. uppnått bästa placering.
Inomhushoppen ha avgjorts i Exer-

cishuset.
De 20 mästarevärdigheterna ha i

år fördelats på endast 8 idrottsmän,
vilket givetvis innebär, att en hel
del blivit mångdubbla mästare.
Börjesson och Hedin ha sålunda
lagt embargo på vardera 5 mäster-
skap, medan Nils Andersson tagit

3, Axel Johansson och Seth Olsson
vardera 2 samt Elv, Liljeros och

Lefrén vardera 1.

Beroende på att vi haft synner-
ligen skralt med juniorer i år, vad

kvantiteten beträffar (kvaliteien har

varit god), ha endast följande grenar
— av de vanliga 10 — varit med

på juniorernas klubbm.-program:
100 m., 400 m. och längdhopp.
Huruvida denna reducering varit
berättigad kan säkerligen diskuteras,

ty även om deltagareantalet varit

 

Valter Lewinsky
Vår mest lovande juniorlöpare. Yngste deltagare

i segrande "Göteborg runi"-laget.

större, så hade nog exempelvis Le-
winsky och E- Andersson blivit både
dubbel- och trippelmästare, om man
får döma efter de goda resultat
dessa båda uppnått. Man kan ju

göra sig den frågan: varför får ej
en junior bliva dubbelmästare, då
en senior kan bliva ända upp till

5-dubbel mästare?
Vad seniormästerskapen beträffar,

så hade Börjesson, sina 5 mäster-
skap till trots, kunnat taga ännu

flera. I häck 110 m. t. ex. vann
han på 18.1 sek. utom tävlan (han

Göteborgs Nya Juvelerareaffär
Telefon 6783 Inneh, OLOF NILSSON Telefon 6783

Rekommenderar sitt rikhaltiga lager av:

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

Hederspriser
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sr

hade nämligen tjuvstartat 2 gånger
och uteslutits).

"Årets klubbmästarelista ser ut

sa här: |

Seniorer: .

100 om: E. Hedin 11.8 sek.
200 , d:o "24,0 >

400 J]. Börjesson 53.3
500 > d:o 2.04 niin,

1.500 > G. Lefrén 4.23.2 >

5.000 +» Seth Olsson 16.33.6 >

10.000 > d:o — 31.47 »

20.000 >»  Ax.Johansson 1 t. 22.02 m.

Häck 110 m.: E. Hedin 20.1 sek.

Höjd: J. Börjesson . 1.65 m,
Längd:' N. Andersson 6.25 >

Stav: d:o 3.10 >:

Tresteg: .- .d:o 12.36 >

Kula: C. Elv 10.87 >

Diskus: J. Börjesson 31.19 »
Spjut: d:o | 43.67 >

Terräng: R. Liljeros.

Orientering: Ax. Johansson. |

1.38 m.:St. höjd: E. Hedin

St. längd: d:o - 3.05 >

Juniorer:

100 m.: ÅA. Moll.
400 >» oW. Lewinsky. .

Längd: E. Andersson. :

GG. C
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de, som avgått med segern. Till
nästa år få vi säkerligen bereda

oss på att slå rekordet med en
halv minut, om det skall lyckas
oss försvara vår position.

Det skulle bli en synnerligen
trevlig resa, i händelse vi nästa år
kunde vara med på »Malmö runt>.
Men där finge vi kanske »bita i

det sura äpplet»!
G. C.

Klubbmäster-

skapen.
Föreningens klubbmästerskaps-

tävlingar ha i år rönt synnerligen
stort deltagande, och resultaten ha
blivit ganska goda, då man tager i

betraktande, att flera av de bästa

voro förhindrade att deltaga. Samt-
liga tävlingar, utom inomhushoppen,
terräng och orientering, ha hållits
på Slottsskogsvallen. Vad de båda
sistnämnda grenarna beträffar har
den blivit klubbmästare, som vid

resp. D.m. uppnått bästa placering.
Inomhushoppen ha avgjorts i Exer-

cishuset.
De 20 mästarevärdigheterna ha i

år fördelats på endast 8 idrottsmän,
vilket givetvis innebär, att en hel
del blivit mångdubbla mästare.
Börjesson och Hedin ha sålunda
lagt embargo på vardera 5 mäster-
skap, medan Nils Andersson tagit

3, Axel Johansson och Seth Olsson
vardera 2 samt Elv, Liljeros och

Lefrén vardera 1.

Beroende på att vi haft synner-
ligen skralt med juniorer i år, vad

kvantiteten beträffar (kvaliteien har

varit god), ha endast följande grenar
— av de vanliga 10 — varit med

på juniorernas klubbm.-program:
100 m., 400 m. och längdhopp.
Huruvida denna reducering varit
berättigad kan säkerligen diskuteras,

ty även om deltagareantalet varit

 

Valter Lewinsky
Vår mest lovande juniorlöpare. Yngste deltagare

i segrande "Göteborg runi"-laget.

större, så hade nog exempelvis Le-
winsky och E- Andersson blivit både
dubbel- och trippelmästare, om man
får döma efter de goda resultat
dessa båda uppnått. Man kan ju

göra sig den frågan: varför får ej
en junior bliva dubbelmästare, då
en senior kan bliva ända upp till

5-dubbel mästare?
Vad seniormästerskapen beträffar,

så hade Börjesson, sina 5 mäster-
skap till trots, kunnat taga ännu

flera. I häck 110 m. t. ex. vann
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Göteborgs-Kamraten

Återblick på den svunna idrottssäsongen.
Långdistanslöparnas utmärkta insats.

Den gångna säsongen har medfört

stora framgångar för våra långt
distanslöpare. Wikström har ryckt

upp i främsta ledet bland Sveriges

långdistansare (på 3 mil och mara-
hon), varför vi nu ha 2 utmärkta
repr. på dessa sträckor. (Rudolf
Olsson tillhörde ju redan tidigare
eliten).

Här nedanföljer en kort översikt
över våra landsvägsskubbares be-
drifter.
Närmast efter terrängerna, vilka

förut refererats, följde

R. I. K:s landsvägslopp
(c:a 13 km.).

Liksom för 2 år sedan dominerades

denna tävling totalt av de våra,
vilka inkommo som n:r 1, 2, 3, 4

och 6 0. s. v. Loppet fick närmast
karaktären av ett klubblopp för

I. F. K., och tydligt är, att tävlingen,
för att ej helt mista sitt intresse,
till ett kommande år måste göras
nationell.

Årets tävlan fick följande förlopp:
Utby-pojkarna togo genast hand
om ledningen, vilken de sedan

gjorde allt för att få behålla medan

»deras mammas gator> passerades,
något som dock ej lyckades för

dem. Liljeros samt Rudolf och
Axel Olsson drogo snart ifrån den
Övriga löparskaran och hade i
Partille förskaffat sig ett försprång
på över 300 m. Utan att någon
behövde anstränga sig, följdes de

Prima BYGGNADSPLANK
levereras bäst av

NATHAN PERSSON, Göteborg
Telefoner: Upplaget 2748, 8415. Kontoret 1453, 9651. |

SL

sedan åt till dess c:a 1 km. återstod,
då Liljeros drog ifrån de andra, av
vilka Axel släppte c:a 100 m. på
Rudolf. Genom sin seger erövrade
Liljeros Gais” vandringspris för
alltid.

—

Resultaten blevo: 1) R.
Liljeros, I. F. K., 44.14.1; 2) R.
Olsson, d:o 44.34.5; 3) Axel Olsson,
d:0o 44.52; 4) Seth Olson, d:o 46.29.5;
5) H. Stenmark, Utby, 46.43.5; 6)
O. Wikström, I. F. K., 4658. Eric

Carlsson o. Axel Johansson, l. F.K.,
blevo resp. 9:e och 12:e man.

Årets tävlan var den 5:te i ord-
ningen. Hittills ha samliga segrare
tillhört vår förening. 1923: W.
Magnusson, 44.25. 1924: Eric Lars-
son, 44.26. 1925: W. Magnusson,

43.51.8 (första vandringspriset för
alltid). 7926: R. Liljeros, 43.00.2
(= gällande rekord på distansen)
samt slutligen 1927: Densamme,
44.14.1.

Kungsbackaloppet

räknade 14 man på startlinjen, varav
6 från I. F. K. Redan från början
blev det fjolårssegraren, Lennart
Larsson, Falköping, som jämte

Rudolf Olsson tog hand om led-
ningen. Många kilometer hade ej
löpts förrän dessa både dragit ifrån
de övriga, Hela loppet följdes de
sedan åt och ledde växelvis. Gång
gå gång Ööverföllos löparna av

häftiga regn- och hagelskurar, vilka
förvandlade vägen till vad som

närmast liknade en kanal. Därtill

blåste det rak motvind, och luften

var ovanligt kall och rå för årstiden.
Allt tydde på, att löparnas tider
skulle bliva avsevärt sämre än i
fjol, då de tävlande hade fördelen
av vackert väder, lagom temperatur
och därtill vinden i ryggen. Att
tiderna ändock blevo bättre i år
bevisar löparnas goda form. In i
det sista var det en strid på kniven
om segern; ännu vid Korsvägen
skiljde endast några meter mellan
Olsson och Larsson. Denförst-
nämnde spurtade dock fint och var
i målet på Liseberg c:a 50 m. före.
Rudolfs tid blev 1.42.36 och under-
stiger Larssons segrartid i fjol
med nära en minut. Larssons tid:
1.42.46.

Det var emellertid inte endast
dessa båda som löpte storartat.
Oscar Wikström och Seth Olsson
från I. F. K. samt Guttman, Sthlm.,
löpte också fint. Guttman och
Wikström kämpade länge om 3:dje
platsen, men så småningom måste
den förre kapitulera och även se
sig omsprungen av Seth Olsson.
Wikström (fick sålunda en efter-
längtad revansch på Guttman för
nederlaget vid Sv. marathonmäster
skapet i fjol. Den gången kommo
»gubbarna» på 5:te resp. 6:te plats,
men tidsskillnaden var då endast
44 sek. Såväl Wikström som Seth
Olsson förbättrade sina föregående
rekord på distansen. Den förre
fick tiden 1.45.50 och den senare
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1.47.13 noterad. 5) Guttman, Sthlm.,

1.52.11; 7) D. Ferdinand, I. F. K.,

1.57.01; 10) Y. Amberntsson, d:o,
2.02.07; 11) Axel Johansson, d:0,

2.02.21.

D. m. på 30 km.
I är liksom i fjol startade 5 man,

samltl. från I. F. K. Rudolf Olsson
ledde från start till mål och fick
tiden 1.48.11.5 noterad. I samtliga
D.m. landet runt har denna tid
endast underskridits av Levin, Lin-

köping, samt 2:an i samma tävling
(Östergötlands D. m.). Den banan
visade sig dock vara avsevärt för
kort, varför Rudolfs tid får betraktas
som den bästa i landet i år. Wik-
ström blev 2:a på 1.53.11 och Seth
Olsson 3:a på 1.55.29, medan Axel

Johansson och Amberntsson före-
drogo att åka från vändpunkten.

3-milen i Ulricehamn.
14 dagar efter Dm. voro Rudolf

Olsson, Wikström och Seth Olsson
med i det av Sv. Idrottsförbundet

(i samband med S. M. i 5-kamp i

Ulricehamn) arrangerade 30-km.-
loppet. Fjolårssegraren Levin, Lin-
köping, Elofs, Leksand och Gutt-

man, SthiIm., m. fl. kända kilometer-
slukare deltogo. Rudolf Olsson
visade än en gång sin fina form
genom att segra, nära 3 min. före
närmaste man, Elofs. Tiderna blevo

resp. 1.52.31 och 1.55.27.
Till idrottsplatsen inkom Wik-

ström som 3:a, men då endast 250

å 300 m. återstodo, besvärades han
av så svåra magplågor, att han
måste stanna. Under tiden passe-
rade Guttman, som legat något
100-tal meter efter. Han fick så-

Ett presentkort

laget i Kungsbackaloppet.

Göteborgs-Kamraten

lunda revansch för 7-minutersneder-
Tiderna

voro 1.58.52 och 1.59.20 resp.; 5)

D. Levin, Linköping, 2.02.08; 6) O.
Forsell, Karlstad, 2.02.23; 7) Seth

Olsson, I. F. K., Gbg., 2.07.13; 8)
B. Öberg, Nora, 2.08.59. Seth
Olsson låg 5 km. från måltill-
sammans med Wikström, men tog
slut på sista biten och sackade efter

katastrofalt.

 
Rudolf Olsson

Svensk mästare på marathon, Kungsbacka-segrare

och Distr.-mästare på 3 mil.

De jämförelsevis svaga tiderna
förklaras av att banan var mycket
kuperad. Och vägarna därtill för-

sämrade av de ideliga skyfall, som
vid denna tid hemsökte västra

Sverige och förorsakade stora trafik-
rubbningar på många platser.

Arrangörerna hade måst >»lägga
brygga» in till idrottsplatsen, för att
publik och 3-milslöpare skulle kunna

taga sig dit utan att behöva visa
prov på sin simkunnighet.

från

HANDSKKOMPANIET
DROTTNINGGATAN 42

är en välkommen Julklapp.

Marathonmästerskapet

arrangerades av I. F. Thor, Upsala,
Bland de 15 startande återfunnos
samtliga Sveriges bästa på distansen,
De flesta höllo väl en slant på
Kinn, i all synnerhet som han hela
säsongen gått in just för den täv-
lingen. Därtill gick ju loppet på

för honom välkända vägar. Kinn
och Elofs, Leksand, ledde till en

början, och vid 10 km. noterades
för dessa båda 36.30. Rudolf Ols-
son och Gävle-Lundgren hade 36.50,
Ericsson, Sthim., 37.47, Guttman,
Wikström och Sjösten 38.05. Strax
efter det milen passerats drog Elofs

ifrån Kinn, som sedermera upphanans
av Olsson och Lundgren.

Vid vändpunkten hade Elofs så-
lunda ett försprång på c:a 400 m.
före trion Olsson, Lundgren och
Kinn. Därpå följde på vederbörligt
avstånd Ericsson, Wikström, Gutt-
man och Gräner. Paret Kinn—
Olsson »körde» så småningom ifatt

den ledande masen, som senare

utgick. Olsson gick ifrån Kinn, då

c:a 6—7 km. återstodo. Sedan
även Lundgren kommit fatt Kinn,

fann denne för gott att utgå, 5 km.
från mål. Rudolfs seger var sedan
aldrig hotad. Han kom i mål 4
min. 12 sek. före 2:an, Lundgren,

som i sin tur endast var 38 sek. före

Wikström. Tider resp. 2.43.35.8,

2.47.47.6 och 2.48.25.8.

Ericsson hade passerats även av

Guttman och Griner, som fingo

tiderna 2.53.26.6 och 2.59.00.0.

Ericssons tid 3.06.23.7. De övriga

9 deltagarna utgingo ur tävlingen.

Wickström fick sålunda  tillfred-

ställelsen att åter se Guttman åt

skilligt distanserad, denna gång med

Fågelfröer allaslag

DUBBELRENSADE
Billigast

Göteborgs Fröhandel
Södra Larmg. 4 (intill Hyrverket)

Tel. 5932, 10984
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5 min. 1 sek. Våra båda repr.

skötte sig alltså ypperligt och bärgade
4 poäng till I. F. K. (och Gbg.).
För Övrigt de enda poäng som

Göteborgs repr. lyckats taga hem i
år vid mästerskapstävl., om man

undantager inomhusidrotten.
Redan förra året gjorde sign.

gällande, att Rudolf Olssons trä-
ningsflit och energi skulle föra
honom till mästarevärdigheten. Icke
utan tillfredsställelse kunna vi nu
konstatera fakta.

»Stockholmsloppet»>.

Såväl Rudolf Olsson som Wik-

ström voro inbjudna till rubr. lopp.
Båda deltogo, men deras placeringar
blevo ej så goda som vid tidigare
tävlingar, beroende på att loppet
gick endast 14 dagar efter marathon-

mästerskapet. (Ett lopp som mara-

thon »sitter i benen» bortåt en

månad efter tävlingen, enl. Kinns,
Rudolf Olssons m. fl. kända löpares
uppfattning. Själva stelheten är
givelvis borta långt tidigare, men
en viss »slöhet» inträder istället, och

tävlingsgnistan har naturligtvis fått

sig en ordentlig knäck under ett
marathonlopps hårda påfrestning
— något som ej kan repareras på
14 dagar). Ingen av dem som

fullföljde marathonloppet fick någon
särdeles fin placering. Rudolf blev

sålunda 7:a, Lundgren 11:e, Wik-
ström 15:de och Griner 21:a man.
20 man fullföljde loppet, som för
övrigt var väl kort för verkliga

långdistansare — endast 25 km.
Däremot passade det utmärkt för

sådana »sprakfålar»> som Mattsson

och Levin, vilka också placerade
sig fin-fint, resp. 3:a och 4:a. Kinn

IDROTTSNYHETERNA
| alltid först

Göteborgs-Kamraten

blev 5:a och en annan »bekant>,

Lennart Larsson, 10:de.

Engelsmannen Harper, segrade

överlägset på tiden 1.27.01.2, en tid
som med 1 min. 41.2 sek. överstiger
Tatu Kohlemainens världsrekord på

distansen: 1.25.20.0. Dansken Aksel

Jensen blev 2:a på 1.30.35.2.

SN ei

?

 
Oscar Wikström

3:dje pristagare vid S. M. på marathon.

»Stockholmsloppet» var det sista
lopp, som våra båda bästa kilo-
meterslukare deltogo i. Seth Olsson
var däremot med i »Hässnaronden»>,

som arrangeras av UlricehamnsI. F.
Han gjorde här en god löpning
och placerade sig som 3:a efter
Levin, Linköping, och Larsson, Fal-

köping, därmed förvisande Öberg,
Nora, till 4:de plats.
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Som av ovanstående framgår, ha
våra långdistanslöpare i år fört
föreningens färger med all heder.
Nu återstår endast kvalificering för

Amsterdam!

Framgångar även i allmän
idrott.

Våra Övriga idrollsmäns presta-

tioner komma givetvis i skuggan av
långdistansarnas. Beroende på vissa
omständigheter ha vi i år ej kunnat
göra oss så mycket gällande inom
den fria idrotten, som förra äret.

Vär ifjol framgångsrikaste idrotts-
man, Naess, har nämligen flyttat

till Stockholm, och Axel Andersson

har begivit sig ut på sjön. Därtill

kommer, att såväl Björk som Lilje-
ros och Sven Olsson hela sommaren

»legat» i den s. k. »lumpen>», något
som ej satt P. för B:s utveckling,

men totalt tagit loven av de båda
andra, vilkas prestationer endast
varit en skugga av deras normala.

Då återkomma dock säkert nästa
år I »vanlig» form — minst.
Annandag pingst arrangerade vi

nationella tävlingar

på Vallen, vari deltogo en del
utombys förmågor med Bror
Öhrn, Borås, som bästa namn.
Tävlingarnas vackraste gren blev

3.000 m. loppet, som vanns av

Öhrn på liden 8.43 min., med 100

m. försprång före Ebeling, Halmstad,
vilken haft hand om ledningen till
dess 2 varv återstodo, då Öhrn gick
ifrån som han ville och avslutade
loppet med en glänsande sprinter-
spurt. G. Hermansson, Uddevalla,

Välkomna Julklappar!
Tofflor & Skodon

i stort sortiment.

KJELLBERGS
SKOAFFÄR

Sjömanshemmet

Telefon 44719
 

SKOMAGASINET
IDEAL

Masthuggstorget

Telefon 45967

5 min. 1 sek. Våra båda repr.

skötte sig alltså ypperligt och bärgade
4 poäng till I. F. K. (och Gbg.).
För Övrigt de enda poäng som

Göteborgs repr. lyckats taga hem i
år vid mästerskapstävl., om man

undantager inomhusidrotten.
Redan förra året gjorde sign.

gällande, att Rudolf Olssons trä-
ningsflit och energi skulle föra
honom till mästarevärdigheten. Icke
utan tillfredsställelse kunna vi nu
konstatera fakta.

»Stockholmsloppet»>.

Såväl Rudolf Olsson som Wik-

ström voro inbjudna till rubr. lopp.
Båda deltogo, men deras placeringar
blevo ej så goda som vid tidigare
tävlingar, beroende på att loppet
gick endast 14 dagar efter marathon-

mästerskapet. (Ett lopp som mara-

thon »sitter i benen» bortåt en

månad efter tävlingen, enl. Kinns,
Rudolf Olssons m. fl. kända löpares
uppfattning. Själva stelheten är
givelvis borta långt tidigare, men
en viss »slöhet» inträder istället, och

tävlingsgnistan har naturligtvis fått

sig en ordentlig knäck under ett
marathonlopps hårda påfrestning
— något som ej kan repareras på
14 dagar). Ingen av dem som

fullföljde marathonloppet fick någon
särdeles fin placering. Rudolf blev

sålunda 7:a, Lundgren 11:e, Wik-
ström 15:de och Griner 21:a man.
20 man fullföljde loppet, som för
övrigt var väl kort för verkliga

långdistansare — endast 25 km.
Däremot passade det utmärkt för

sådana »sprakfålar»> som Mattsson

och Levin, vilka också placerade
sig fin-fint, resp. 3:a och 4:a. Kinn

IDROTTSNYHETERNA
| alltid först

Göteborgs-Kamraten

blev 5:a och en annan »bekant>,

Lennart Larsson, 10:de.

Engelsmannen Harper, segrade

överlägset på tiden 1.27.01.2, en tid
som med 1 min. 41.2 sek. överstiger
Tatu Kohlemainens världsrekord på

distansen: 1.25.20.0. Dansken Aksel

Jensen blev 2:a på 1.30.35.2.

SN ei

?

 
Oscar Wikström

3:dje pristagare vid S. M. på marathon.

»Stockholmsloppet» var det sista
lopp, som våra båda bästa kilo-
meterslukare deltogo i. Seth Olsson
var däremot med i »Hässnaronden»>,

som arrangeras av UlricehamnsI. F.
Han gjorde här en god löpning
och placerade sig som 3:a efter
Levin, Linköping, och Larsson, Fal-

köping, därmed förvisande Öberg,
Nora, till 4:de plats.

9

Som av ovanstående framgår, ha
våra långdistanslöpare i år fört
föreningens färger med all heder.
Nu återstår endast kvalificering för

Amsterdam!

Framgångar även i allmän
idrott.

Våra Övriga idrollsmäns presta-

tioner komma givetvis i skuggan av
långdistansarnas. Beroende på vissa
omständigheter ha vi i år ej kunnat
göra oss så mycket gällande inom
den fria idrotten, som förra äret.

Vär ifjol framgångsrikaste idrotts-
man, Naess, har nämligen flyttat

till Stockholm, och Axel Andersson

har begivit sig ut på sjön. Därtill

kommer, att såväl Björk som Lilje-
ros och Sven Olsson hela sommaren

»legat» i den s. k. »lumpen>», något
som ej satt P. för B:s utveckling,

men totalt tagit loven av de båda
andra, vilkas prestationer endast
varit en skugga av deras normala.

Då återkomma dock säkert nästa
år I »vanlig» form — minst.
Annandag pingst arrangerade vi

nationella tävlingar

på Vallen, vari deltogo en del
utombys förmågor med Bror
Öhrn, Borås, som bästa namn.
Tävlingarnas vackraste gren blev

3.000 m. loppet, som vanns av

Öhrn på liden 8.43 min., med 100

m. försprång före Ebeling, Halmstad,
vilken haft hand om ledningen till
dess 2 varv återstodo, då Öhrn gick
ifrån som han ville och avslutade
loppet med en glänsande sprinter-
spurt. G. Hermansson, Uddevalla,

Välkomna Julklappar!
Tofflor & Skodon

i stort sortiment.

KJELLBERGS
SKOAFFÄR

Sjömanshemmet

Telefon 44719
 

SKOMAGASINET
IDEAL

Masthuggstorget

Telefon 45967
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blev 3:a, medan Sven Olsson och

Liljeros klarade de båda närmaste
platserna före Aronsson, Öis, samt
Samuelsson och E. Hermansson,
Uddevalla. I lagtävlan för 3-manna-

lag segrade Uddevalla I. S. med 18

p. (3--7--8), medan vi blevo 2:a på

20 p. (4--5+11). Arthur Andersson,
Borås, tog hem 100 och 400 m.,
och Smith, Öis, vann 1.000 m. på
god tid. Börjesson blev 3:a på

1.000 m.
Den 26 juni deltog Börjesson i

tävlingar i Tidaholm och tog andra
pris i höjdhopp samt tredje på

400 m.

Distriktsmästerskapstävling- .

arna i 10-kamp och stafett
höllos på Vallen den 19 och 20
juli. I den förstnämnda tävlingen

segrade Börjesson på 5.613.225
poäng, vilket resultat alltså får be-
traktas som klubbrekord. Striden
var jämn och spännande. Börjesson
och Lovén, R. I. K., voro favoriter,
trots att Hjelm, Vikingen, ledde
efter första dagen. Redan efter

andra dagens första gren, häck 110
m., hade emellertid Börjesson över-
tagit ledningen. Diskuskastningen

medförde ingen ändring i place-

ringarna.
I och med stavhoppet, Lovéns

bästa gren, tog denne ledningen,

och B., som tidigare ej vågat sig
på att hoppa stav (men de senaste
veckorna före tävlingen tränat därpå
2 gånger), lyckades nu experimen-
tera sig över hela 2.40, men distan-
serades ändå med c:a 300 poäng.

I spjutkastningen tog han dock
igen en del genom att segra på
45.33, medan L. hade c:a 40 m.

Vid starten för sista grenen, 1.500

m., ledde L. sålunda med 160 p.,
vilket m. a. o. vill säga, att B. måste

slå honom med minst 26 sek. för
att vinna. B. löpte utmärkt och
fick tiden 4.22.4, under det L. hade
5.00.2. Tidsskillnaden alltså 37.8
sek., och Börjessons mästerskap var

bärgat.

   <&
Karl Gustaf Björk
Vär bäste 400 o. 800 m.-

löpare.

Enpojkesom "kommer".

John Börjesson
Distr.-mästare i tio-

kamp o. häck 400 m.

En "coming man" pa

medeldistanserna.

I stafetterna repr. vi av defekta
lag och startade egentligen endast
för att det skulle bli någon tävling,

så att Öis fick sina välförtjänta
mästerskapstecken. På 4X400 blevo
vi 2:a, men »diskades»>, och på

4X1500 besegrades vi av båda
Öis-lagen. Laget som startade på
4X1500 m. skulle rätteligen kunna
benämnasI. F. K. III eller IV.

 

|
|

|
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|
|
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»Stora»> D. M.

Våra insatser i årets D.m. äro
inte mycket att tala om. Vi voro
synnerligen klent repr., åtminstone
vad kvantiteten beträffar, så det

vore synd att påstå, att vi »gingo

in» för tävl. om Distr. »belönings-
priser». Endast på 10.000 hade vi
en del mannar med, eljest var det
endast 1 i var gren och ingen alls
i många.

2 individuella. och 1 lagmäster-

skap lyckades vi bärga. Börjesson
segrade i häck 400 m.på 61.7 sek.,

vadan Söderboms svaga klubbrekord
ännu ett år figurerar i' vår rekord-

tabell. Utan vidare träning, men
då också utan otur, torde B. när

som helst kunna gå på 60 jämnt.

Det andra mästerskapet tog Engman
på 10.000 m. Med anledning av

Kretz', Öis, goda löpning på 10.000
i Centralföreningens mästerskap var

det en del gott folk, som trodde
honom ha en chans mot Engman

genom att hänga med och gå om
i spurten. Han försökte sig också
på den taktiken, men redan efter 7
varv var han »färdig» och utgick.

Engman löpte i jämn, hård fart,

passerade 5.000 m. på 16.22 och
fullbordade loppet, efter ätt ha varvat
samtliga konkurrenter 1—3 gånger,

på den' utmärkta tiden 32.58.7.
Tiden är den bästa som nåtts i
Göteborg på många år. -Fr. o. m.
i år är lagmästerskap instiftat på
10.000 m., och detta togo vi givet
vis hem. Utom Engman placerade
sig Seth Olsson och Gösta Lefrén

i laget.
Dagen före 10.000 m.-loppet del-

tog Engman på 5.000 m. och ledde

hela loppet till spurten, då Ljung-

Fn
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blad, Wega, gick förbi. "Tider resp.
15.47.6 och 15.49.3. Även dessa
båda resultat äro de bästa i Göte-
borg på mycket länge.

Som. ett kuriosum kan nämnas,

att Engman nu 3 år i följd blivit

2:a på 5.000 m. och 1:a på 10.000
vid Dm.! .
En sorglig uppenbarelse — varje

gång något 10.000 m.-lopp går av
stapeln här i Göteborg — är den
traditionelle felräknande varvräkna-
ren. Det är ytterst få mil-lopp (om
ens något) de senaste 4—5 åren,

där ej varvräknaren gjort en tabbe
(eller flera). Så nu t. ex. på 5.000
m. togs mellantiden på 3.000 m.
efter 8 varv i stället för 7!/2, något

som väl näppeligen kan läggas her-
rar varvräknaretill last; men att såväl

Lefrén som Sven Svensson fingo
löpa ett varv för litet på 10.000, är
väl ingen annans skuld än resp.
varvräknares. Här är ett missför-
hållande, som distrikts-styrelsen bör
söka råda bot för.

För att återgå till Dm., så blevo
Sture Johansson och Börjesson trea
i resp. viktkastning och häck 110

m. samt Seth Olsson tvåa och Lefrén
trea på 10.000 m.

Kamratmästerskapen.
Björk, Börjesson, Liljeros och

Sven Olssonvoro uppsända till
Norrköping för att representera vår
förening. : Det må erkännas, att
konkurrensen var hård, så det var
ingen lätt sak att få placering.
Björk blev också den ende, som
lyckades placera sig. Han blev 2:a

på 400 m. efter Lindeström, Norr-

köping, som segrade på 50.9 sek.
I försöket slog Björk finnen Jans-

son och fick tiden 51.8.

Börjesson blev 4:a i häck 110 m.
på 17.8 sek., vilket är nytt klubb-
rekord. Om han ej snavat på näst
sista häcken, då han låg klar 3:a,

hade tiden med säkerhet blivit 17.3
eller 17.4. I höjdhoppet fick han
känning av en vrickning från 10-
kampen om D.m. och måste avstå
från vidare tävling. Ej heller på
800 m. kunde han deltaga. Liljeros
och Sven Olsson deltogo i 5.000
resp. 1.500 m., men blevo oplacerade.

   
Folke Engman

Distr.-mästare på 10.000 m. Tiden — 32.58.7 —

den bästa i Göteborg på många år.

(Som redan i början av denna ar-
tikel. påpekades, voro dessa båda
alldeles ur slag denna säsong).

Öis, Kfum och I. F. K. möttes
i en triangelmatch i allmän idrott,
varvid ordningen mellan klubbarna
blev den ovannämnda. Tävlingen
var fördelad på 3 kvällar, och vid
samtliga tillfällen ägde allmänheten

fritt tillträde. Varje förening repr.
av 4 man i varje gren. Programmet
upptog i sin helhet följande grenar:

200, 400, 800, 1.500 och 3.000 m.,
stafett 4X100, 4X400 och 100-200

+300+400 m., längd-, höjd- och
stavhopp samt kula, diskus och

spjut. En hel del goda resultat
uppnåddes, av vilka Smiths, Öis,
tid på 800 m., 1.57.8, var det bästa.

Börjesson, I. F. K., debuterade
som 1.500 m.-löpare genom att

segra på den goda tiden 4.12.9,
efter att ha deltagit i kula och höjd-
hopp omedelbart före. Resultatet är
det bästa, som nåtts av någon
I. F. K:are sedan Söderboms tid.
Björk deltog endast första dagen

och blev 2:a på 200 m. med tiden
23.3. Hans Ericsson, Öis, segrade
på tiden 23 jämnt. Hedin nådde
i final Il, som han vann, tiden 23.9.

I 3.000 m.-loppet segrade Engman
efter ett utmärkt sista varv före
Stenberg, Öis. Slutresultatet av
tävlingen blev, att Öis segrade med
409 poäng, medan Kfum nådde
261 och I. F. K. 240.

| Öis jubileumstävlingar deltog
Björk på 800 m. och segrade före
Aronsson och Clark, efter att först
ha löpt ett hårt 400 m. lopp i
1.000 m.-stafetten, där vårt lag blev

2:a, men »diskades> för felväxling.

Vid Idrottsringens tävlingar möttes
Björk och Aronsson åter på 800 m.,
och resultatet blev detsamma: seger
för Björk på tiden 2.00.5, hans hit-
tills bästa. Thisell, R. I. K., blev
3:a. — Att B. ej i år underskridit
2 minuters-strecket, beror helt på,
att när han löpt distansen, ha

banorna just då befunnit sig i mise-
rabelt skick. Aronsson löpte som
bekant på 1.58.7 i Sthlm på Sm.
Alldenstund Björk ej hade alltför
stort besvär med honom de båda
gånger de mötts, kan man utgå
ifrån, att B. var god för c:a 1.58
jämnt på fin bana. |
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blad, Wega, gick förbi. "Tider resp.
15.47.6 och 15.49.3. Även dessa
båda resultat äro de bästa i Göte-
borg på mycket länge.

Som. ett kuriosum kan nämnas,

att Engman nu 3 år i följd blivit

2:a på 5.000 m. och 1:a på 10.000
vid Dm.! .
En sorglig uppenbarelse — varje

gång något 10.000 m.-lopp går av
stapeln här i Göteborg — är den
traditionelle felräknande varvräkna-
ren. Det är ytterst få mil-lopp (om
ens något) de senaste 4—5 åren,

där ej varvräknaren gjort en tabbe
(eller flera). Så nu t. ex. på 5.000
m. togs mellantiden på 3.000 m.
efter 8 varv i stället för 7!/2, något

som väl näppeligen kan läggas her-
rar varvräknaretill last; men att såväl

Lefrén som Sven Svensson fingo
löpa ett varv för litet på 10.000, är
väl ingen annans skuld än resp.
varvräknares. Här är ett missför-
hållande, som distrikts-styrelsen bör
söka råda bot för.

För att återgå till Dm., så blevo
Sture Johansson och Börjesson trea
i resp. viktkastning och häck 110

m. samt Seth Olsson tvåa och Lefrén
trea på 10.000 m.

Kamratmästerskapen.
Björk, Börjesson, Liljeros och

Sven Olssonvoro uppsända till
Norrköping för att representera vår
förening. : Det må erkännas, att
konkurrensen var hård, så det var
ingen lätt sak att få placering.
Björk blev också den ende, som
lyckades placera sig. Han blev 2:a

på 400 m. efter Lindeström, Norr-

köping, som segrade på 50.9 sek.
I försöket slog Björk finnen Jans-

son och fick tiden 51.8.

Börjesson blev 4:a i häck 110 m.
på 17.8 sek., vilket är nytt klubb-
rekord. Om han ej snavat på näst
sista häcken, då han låg klar 3:a,

hade tiden med säkerhet blivit 17.3
eller 17.4. I höjdhoppet fick han
känning av en vrickning från 10-
kampen om D.m. och måste avstå
från vidare tävling. Ej heller på
800 m. kunde han deltaga. Liljeros
och Sven Olsson deltogo i 5.000
resp. 1.500 m., men blevo oplacerade.

   
Folke Engman

Distr.-mästare på 10.000 m. Tiden — 32.58.7 —

den bästa i Göteborg på många år.

(Som redan i början av denna ar-
tikel. påpekades, voro dessa båda
alldeles ur slag denna säsong).

Öis, Kfum och I. F. K. möttes
i en triangelmatch i allmän idrott,
varvid ordningen mellan klubbarna
blev den ovannämnda. Tävlingen
var fördelad på 3 kvällar, och vid
samtliga tillfällen ägde allmänheten

fritt tillträde. Varje förening repr.
av 4 man i varje gren. Programmet
upptog i sin helhet följande grenar:

200, 400, 800, 1.500 och 3.000 m.,
stafett 4X100, 4X400 och 100-200

+300+400 m., längd-, höjd- och
stavhopp samt kula, diskus och

spjut. En hel del goda resultat
uppnåddes, av vilka Smiths, Öis,
tid på 800 m., 1.57.8, var det bästa.

Börjesson, I. F. K., debuterade
som 1.500 m.-löpare genom att

segra på den goda tiden 4.12.9,
efter att ha deltagit i kula och höjd-
hopp omedelbart före. Resultatet är
det bästa, som nåtts av någon
I. F. K:are sedan Söderboms tid.
Björk deltog endast första dagen

och blev 2:a på 200 m. med tiden
23.3. Hans Ericsson, Öis, segrade
på tiden 23 jämnt. Hedin nådde
i final Il, som han vann, tiden 23.9.

I 3.000 m.-loppet segrade Engman
efter ett utmärkt sista varv före
Stenberg, Öis. Slutresultatet av
tävlingen blev, att Öis segrade med
409 poäng, medan Kfum nådde
261 och I. F. K. 240.

| Öis jubileumstävlingar deltog
Björk på 800 m. och segrade före
Aronsson och Clark, efter att först
ha löpt ett hårt 400 m. lopp i
1.000 m.-stafetten, där vårt lag blev

2:a, men »diskades> för felväxling.

Vid Idrottsringens tävlingar möttes
Björk och Aronsson åter på 800 m.,
och resultatet blev detsamma: seger
för Björk på tiden 2.00.5, hans hit-
tills bästa. Thisell, R. I. K., blev
3:a. — Att B. ej i år underskridit
2 minuters-strecket, beror helt på,
att när han löpt distansen, ha

banorna just då befunnit sig i mise-
rabelt skick. Aronsson löpte som
bekant på 1.58.7 i Sthlm på Sm.
Alldenstund Björk ej hade alltför
stort besvär med honom de båda
gånger de mötts, kan man utgå
ifrån, att B. var god för c:a 1.58
jämnt på fin bana. |
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blad, Wega, gick förbi. "Tider resp.
15.47.6 och 15.49.3. Även dessa
båda resultat äro de bästa i Göte-
borg på mycket länge.

Som. ett kuriosum kan nämnas,

att Engman nu 3 år i följd blivit

2:a på 5.000 m. och 1:a på 10.000
vid Dm.! .
En sorglig uppenbarelse — varje

gång något 10.000 m.-lopp går av
stapeln här i Göteborg — är den
traditionelle felräknande varvräkna-
ren. Det är ytterst få mil-lopp (om
ens något) de senaste 4—5 åren,

där ej varvräknaren gjort en tabbe
(eller flera). Så nu t. ex. på 5.000
m. togs mellantiden på 3.000 m.
efter 8 varv i stället för 7!/2, något

som väl näppeligen kan läggas her-
rar varvräknaretill last; men att såväl

Lefrén som Sven Svensson fingo
löpa ett varv för litet på 10.000, är
väl ingen annans skuld än resp.
varvräknares. Här är ett missför-
hållande, som distrikts-styrelsen bör
söka råda bot för.

För att återgå till Dm., så blevo
Sture Johansson och Börjesson trea
i resp. viktkastning och häck 110

m. samt Seth Olsson tvåa och Lefrén
trea på 10.000 m.

Kamratmästerskapen.
Björk, Börjesson, Liljeros och

Sven Olssonvoro uppsända till
Norrköping för att representera vår
förening. : Det må erkännas, att
konkurrensen var hård, så det var
ingen lätt sak att få placering.
Björk blev också den ende, som
lyckades placera sig. Han blev 2:a

på 400 m. efter Lindeström, Norr-

köping, som segrade på 50.9 sek.
I försöket slog Björk finnen Jans-

son och fick tiden 51.8.

Börjesson blev 4:a i häck 110 m.
på 17.8 sek., vilket är nytt klubb-
rekord. Om han ej snavat på näst
sista häcken, då han låg klar 3:a,

hade tiden med säkerhet blivit 17.3
eller 17.4. I höjdhoppet fick han
känning av en vrickning från 10-
kampen om D.m. och måste avstå
från vidare tävling. Ej heller på
800 m. kunde han deltaga. Liljeros
och Sven Olsson deltogo i 5.000
resp. 1.500 m., men blevo oplacerade.

   
Folke Engman

Distr.-mästare på 10.000 m. Tiden — 32.58.7 —

den bästa i Göteborg på många år.

(Som redan i början av denna ar-
tikel. påpekades, voro dessa båda
alldeles ur slag denna säsong).

Öis, Kfum och I. F. K. möttes
i en triangelmatch i allmän idrott,
varvid ordningen mellan klubbarna
blev den ovannämnda. Tävlingen
var fördelad på 3 kvällar, och vid
samtliga tillfällen ägde allmänheten

fritt tillträde. Varje förening repr.
av 4 man i varje gren. Programmet
upptog i sin helhet följande grenar:

200, 400, 800, 1.500 och 3.000 m.,
stafett 4X100, 4X400 och 100-200

+300+400 m., längd-, höjd- och
stavhopp samt kula, diskus och

spjut. En hel del goda resultat
uppnåddes, av vilka Smiths, Öis,
tid på 800 m., 1.57.8, var det bästa.

Börjesson, I. F. K., debuterade
som 1.500 m.-löpare genom att

segra på den goda tiden 4.12.9,
efter att ha deltagit i kula och höjd-
hopp omedelbart före. Resultatet är
det bästa, som nåtts av någon
I. F. K:are sedan Söderboms tid.
Björk deltog endast första dagen

och blev 2:a på 200 m. med tiden
23.3. Hans Ericsson, Öis, segrade
på tiden 23 jämnt. Hedin nådde
i final Il, som han vann, tiden 23.9.

I 3.000 m.-loppet segrade Engman
efter ett utmärkt sista varv före
Stenberg, Öis. Slutresultatet av
tävlingen blev, att Öis segrade med
409 poäng, medan Kfum nådde
261 och I. F. K. 240.

| Öis jubileumstävlingar deltog
Björk på 800 m. och segrade före
Aronsson och Clark, efter att först
ha löpt ett hårt 400 m. lopp i
1.000 m.-stafetten, där vårt lag blev

2:a, men »diskades> för felväxling.

Vid Idrottsringens tävlingar möttes
Björk och Aronsson åter på 800 m.,
och resultatet blev detsamma: seger
för Björk på tiden 2.00.5, hans hit-
tills bästa. Thisell, R. I. K., blev
3:a. — Att B. ej i år underskridit
2 minuters-strecket, beror helt på,
att när han löpt distansen, ha

banorna just då befunnit sig i mise-
rabelt skick. Aronsson löpte som
bekant på 1.58.7 i Sthlm på Sm.
Alldenstund Björk ej hade alltför
stort besvär med honom de båda
gånger de mötts, kan man utgå
ifrån, att B. var god för c:a 1.58
jämnt på fin bana. |
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Börjesson deltog i I. F. K:s tåv-
lingar i Skövde den 2 okt. Han
segrade i löpning 400 m. och tog
därmed det år 1923 uppsatta vand-
ringspriset för första gången.
Några idrottsresor ha i år ej före-

tagits med undantag av de här

ovan nämnda, såvida man ej dit
vill räkna en resa till Axvall, där

sign. hade nöjet att arrangera ett
par tävlingar i samband med en
idrottsfest. I denna resa deltogo:
Börjesson, Liljeros, Lefrén, Moberg,
Hedin och G. Carlsson. Hedin blev
2:a på 100 m., beroende på grov

tjuvstart från segrarens sida. Samme
man blev 2:a och Börje 3:a i spjut-
kastning. Börjesson 1:a i höjd och

2:a i diskus samt 2:a på 1.500 m.
efter. Skövde-Kamraternas nye, ut-
märkte medeldistansare Åke Furhoff,

vilken segrade med ett par cm.
Liljeros hade inget större besvär

med att segra i landsvägsloppet
»Axvalla hed runt» på tiden 28.16
min., före Västergötlands 3-mils-

mästare, Engdahl, Skövde A.I. K.,

Malmgren, Skövde I. F. K., Lefrén,

I F. K., Gbg. och Hjelm, Skara
I. F. Ten stafett 45100 m. ställde
vi upp medföljande lag: G. Carlson,

Börjesson, Moberg, Hedin och
segrade överelt från SkövdeI. F. K.
och Skövde A. I. K. komb. lag
med 5 m.

Propagandatävlingarna, som voro

de första i sitt slag på platsen sedan

dess »storhetstid», då Västgöta och
Skaraborgs regementen voro för-
lagda där, vunno den förhållandevis
talrika publikens fulla gillande. Stora
möjligheter finnas alltså för att vi

till nästa år kunna få göra om resan,
såvida våra pojkar äro för saken.

MALMÖ UPSALA ÖREBRO ESKILSTUNA SKÖFDE-”
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Göteborgs-Kamraten

Anmärkningsvärt är, alt en tävling
kan samla en publik på c:a 300
personer på en plats, vars inne-
vånareantal uppgår till 500 (!), medan
juniormatchen Göteborg—Oslo på
Vallen »drog» endast42personer!-—-

Orienteringslöpningarne.

Våra orienteringslöpare ha i höst
icke kunnat göra sig gällande på

samma sätt som vid fjolårets täv-

lingar, då de våra togo rubb och
stubb av placeringarna i toppen,
varibland samtliga förstapris.

Årets första tävling var vår egen.
Banan gick över terrängen mellan

Jonsered och Landvetter, med kon-
troller vid Stenkärn och Helgered.
Segrare blev W. Carlsson, Sport-

klubben, och denna förening belade

de flesta placeringarna i téten samt
tog lagprisen i såväl klass I som
klass IH. Av våra repr. placerade
sig Lefrén som n:r 9, Nils Anders-
son n:r 14 samt G. Carlson som n:r

21 i klass I, medan W. Magnus-

son blev 2:a i old-boysklassen.
Landala I. F. debuterade i år som

orienteringsarrangör, och debuten
blev synnerligen lyckad. I denna
tävling var starten förlagd till Bråta,

strax söder om Aspens hållplats,
varifrån de tävlande hade att passera
Stenkärr, Sandesjön och Öxsjön
samt därifrån tillbaka till Bråta, där

även målet var förlagt.
Selander, Wega, segrade, medan

Carlsson, Sportklubben, blev 2:a.
Börjesson var bäst av de våra och
placerade sig som 5:a, men i övrigt

blev det synnerligen skralt med
placeringarne.

Söndagen därpå var det Distriktet

som stod för anordningarna. D.m.-
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banan hade lagts mellan Stanmnum

på V. G. J. och Jonsered, med
kontroller vid Hexsjön, Axsjörr och

Ramsjön. Polisen Sandström seg-
rade före Öisaren Berglund. Bäste
I F. K:are blev denna gång Axel
Johansson, som därmed ävenvart

klubbmästare. Han placerade sig
som n:r 12, medan Thore Carlsson

blev n:r 17. Vårt lag placerade sig

som n:r 5, efter Skidklubber, kan-
dala, Öis och Sportklubben.

Årets sista tävling blev Öis
budkavle, vilken lagts i stort sett
sammaterräng som D.m. Vi hade

3 lag anmälda. Bästa laget be-

tecknades som lag HI, medan lHli:an
fick nöjet att ståta som I F. K.h
Ferdinand (lll:an) använde kortaste
tiden på första etappen, medan Ro-
sell (lIl:an) blev 4:a och Pettersson

(l:an) 12:a i tid. På andra etappen

segrade Hellström, Skidklubben.
Liljeros, (Ill:an) blev 12:a, A. Johans-

son 19:de och A. Svensson 20:de.

H. Stenmark, Utby, fick etapp-

segern på nästa sträcka, medan

Börjesson (lll:an) blev 2:a, Folke

Andersson (l:an) 13:de och Th.

Carlsson (llk:an) 18:de. Nils Ar

dersson (ll:an) blev vår bäste på

sista etappen med placering 10:de,

medan Lefrén (lll:an) blev 14:de och

Gunnar Carlsson, tillhörande det s.

k. »lag Ib, fick det tvivelaktiga nöjet

att belägga jumboplatsen.

I tävlingen deltogo 24 lag, varav

dock 8 av olika anledningar utgingo.

Skidklubben segrade överlägset 2)

Utby I. K. 3) Polisen 4) I. F. K

III 5) Sportklubben 6) Öis IF. Vårt

lag IH blev 10:de och I:an 16:de.

Börjesson får väl anses som vår
bäste orienterare i år, medan W.

Magnusson och Ferdinandej lyckats

så vidare bra. Den som varit

jämnast är väl Nils Andersson, men
några särskilt goda placeringar har
det ju icke varit.

Vi få söka rehabilitera oss nästa

säsong och återerövra titeln »Göter

borgs bästa orienteringsklubb»>, vil-

ken i år vandrat till Sportklubben,
tack vare deras goda insatseri årets

båda första tävlingar. >Skövde>:
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Börjesson deltog i I. F. K:s tåv-
lingar i Skövde den 2 okt. Han
segrade i löpning 400 m. och tog
därmed det år 1923 uppsatta vand-
ringspriset för första gången.
Några idrottsresor ha i år ej före-

tagits med undantag av de här

ovan nämnda, såvida man ej dit
vill räkna en resa till Axvall, där

sign. hade nöjet att arrangera ett
par tävlingar i samband med en
idrottsfest. I denna resa deltogo:
Börjesson, Liljeros, Lefrén, Moberg,
Hedin och G. Carlsson. Hedin blev
2:a på 100 m., beroende på grov

tjuvstart från segrarens sida. Samme
man blev 2:a och Börje 3:a i spjut-
kastning. Börjesson 1:a i höjd och

2:a i diskus samt 2:a på 1.500 m.
efter. Skövde-Kamraternas nye, ut-
märkte medeldistansare Åke Furhoff,

vilken segrade med ett par cm.
Liljeros hade inget större besvär

med att segra i landsvägsloppet
»Axvalla hed runt» på tiden 28.16
min., före Västergötlands 3-mils-

mästare, Engdahl, Skövde A.I. K.,

Malmgren, Skövde I. F. K., Lefrén,

I F. K., Gbg. och Hjelm, Skara
I. F. Ten stafett 45100 m. ställde
vi upp medföljande lag: G. Carlson,

Börjesson, Moberg, Hedin och
segrade överelt från SkövdeI. F. K.
och Skövde A. I. K. komb. lag
med 5 m.

Propagandatävlingarna, som voro

de första i sitt slag på platsen sedan

dess »storhetstid», då Västgöta och
Skaraborgs regementen voro för-
lagda där, vunno den förhållandevis
talrika publikens fulla gillande. Stora
möjligheter finnas alltså för att vi

till nästa år kunna få göra om resan,
såvida våra pojkar äro för saken.
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Göteborgs-Kamraten

Anmärkningsvärt är, alt en tävling
kan samla en publik på c:a 300
personer på en plats, vars inne-
vånareantal uppgår till 500 (!), medan
juniormatchen Göteborg—Oslo på
Vallen »drog» endast42personer!-—-

Orienteringslöpningarne.

Våra orienteringslöpare ha i höst
icke kunnat göra sig gällande på

samma sätt som vid fjolårets täv-

lingar, då de våra togo rubb och
stubb av placeringarna i toppen,
varibland samtliga förstapris.

Årets första tävling var vår egen.
Banan gick över terrängen mellan

Jonsered och Landvetter, med kon-
troller vid Stenkärn och Helgered.
Segrare blev W. Carlsson, Sport-

klubben, och denna förening belade

de flesta placeringarna i téten samt
tog lagprisen i såväl klass I som
klass IH. Av våra repr. placerade
sig Lefrén som n:r 9, Nils Anders-
son n:r 14 samt G. Carlson som n:r

21 i klass I, medan W. Magnus-

son blev 2:a i old-boysklassen.
Landala I. F. debuterade i år som

orienteringsarrangör, och debuten
blev synnerligen lyckad. I denna
tävling var starten förlagd till Bråta,

strax söder om Aspens hållplats,
varifrån de tävlande hade att passera
Stenkärr, Sandesjön och Öxsjön
samt därifrån tillbaka till Bråta, där

även målet var förlagt.
Selander, Wega, segrade, medan

Carlsson, Sportklubben, blev 2:a.
Börjesson var bäst av de våra och
placerade sig som 5:a, men i övrigt

blev det synnerligen skralt med
placeringarne.

Söndagen därpå var det Distriktet

som stod för anordningarna. D.m.-
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banan hade lagts mellan Stanmnum

på V. G. J. och Jonsered, med
kontroller vid Hexsjön, Axsjörr och

Ramsjön. Polisen Sandström seg-
rade före Öisaren Berglund. Bäste
I F. K:are blev denna gång Axel
Johansson, som därmed ävenvart

klubbmästare. Han placerade sig
som n:r 12, medan Thore Carlsson

blev n:r 17. Vårt lag placerade sig

som n:r 5, efter Skidklubber, kan-
dala, Öis och Sportklubben.

Årets sista tävling blev Öis
budkavle, vilken lagts i stort sett
sammaterräng som D.m. Vi hade

3 lag anmälda. Bästa laget be-

tecknades som lag HI, medan lHli:an
fick nöjet att ståta som I F. K.h
Ferdinand (lll:an) använde kortaste
tiden på första etappen, medan Ro-
sell (lIl:an) blev 4:a och Pettersson

(l:an) 12:a i tid. På andra etappen

segrade Hellström, Skidklubben.
Liljeros, (Ill:an) blev 12:a, A. Johans-

son 19:de och A. Svensson 20:de.

H. Stenmark, Utby, fick etapp-

segern på nästa sträcka, medan

Börjesson (lll:an) blev 2:a, Folke

Andersson (l:an) 13:de och Th.

Carlsson (llk:an) 18:de. Nils Ar

dersson (ll:an) blev vår bäste på

sista etappen med placering 10:de,

medan Lefrén (lll:an) blev 14:de och

Gunnar Carlsson, tillhörande det s.

k. »lag Ib, fick det tvivelaktiga nöjet

att belägga jumboplatsen.

I tävlingen deltogo 24 lag, varav

dock 8 av olika anledningar utgingo.

Skidklubben segrade överlägset 2)

Utby I. K. 3) Polisen 4) I. F. K

III 5) Sportklubben 6) Öis IF. Vårt

lag IH blev 10:de och I:an 16:de.

Börjesson får väl anses som vår
bäste orienterare i år, medan W.

Magnusson och Ferdinandej lyckats

så vidare bra. Den som varit

jämnast är väl Nils Andersson, men
några särskilt goda placeringar har
det ju icke varit.

Vi få söka rehabilitera oss nästa

säsong och återerövra titeln »Göter

borgs bästa orienteringsklubb»>, vil-

ken i år vandrat till Sportklubben,
tack vare deras goda insatseri årets

båda första tävlingar. >Skövde>:



 

forts. fr. sid. 4.

Finalen stod mot Krokslätts F. FF.
(fjo'årsmästare) och spelades sön-
dager den 28 aug. på Gibraltar-

vallen. Såsom oftast är fallet i ut-

slagstävlingar, blev spelet ganska
nervöst. Flera av våra pojkar spe-

lade sålunda åtskilligt under sin
»vanliga form>. Trots detta vunno

de blå-vita en fullt rättvis seger.
Första halvleken hade vi nämligen
det avgjort bättre spelet, och även
början av andra halvtid gick till I.
F. K. »på poäng». Sista kvarten
var däremot Krokslätts — dock icke
genom bättre spel, utan med upp-

bjudande av all sin energi och
kraft (vilken sistnämnda egenskap
stundtals tog sig mindre vackra ut-
tryck) pressade de bruna våra till-
tillbaka.

Efter 15 min. spel tilldömdes vi
en straffspark, då vår h. i. Berg-

ström ojuste undanknuffades (bak-
ifrån), just som han skulle ta en

boll. Bergström skötte själv om
exekutionen och satte lugnt och
säkert bollen i nät. 1—0. Trots
flera lovande och goda anfall av

vår forwardskedja stod sig detta
resultat halvleken ut. Det förtjänar
påpekas, att vår v. i. Bergman re-
dan efter några min. spel blev ju-
sterad av motståndarnes väl hård-
föra försvar, varför han ett slag
måste byta med sin ytter. Detta
nedsatte givetvis kedjans spelstyrka
en hel del (B. spelade f. ö. sin
andra match för dagen — på f.m.
hade han måst rycka in i B-lagets

seriematch !).

I början på andra halvleken hade
våra en del vackert iscensatta an-
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fall mot Krokslätts-målet, och ett

par farliga bollar ströko tätt utmed
stolparna. De brunas stabila bakre
försvar (lagets bästa del) arbetade

för högtryck och med alla till buds
stående medel. Ett tag såg det
emellertid ut, som om vi skulle

ytterligare öka vår ledning. Frank

P. lyckades nämligen tränga sig
igenom den kompakta försvars-
muren, men sköt rätt på den en-

samme målvakten (som troligen

tackade sin lyckliga stjärna). Otur!
Det var nog inte utan, att denna

malör slog ner humöret på våra
pojkar en smula. Efter c:a 15 min.
spel kom den hafsigt spelande

Krokslätts-kedjan oväntat upp på
högersidan, en centring lades in,

och på denna sköt en av halv-

backarna (!) i tvärslån. Returen togs

om hand av vår v. b. och faran
var avvärjd.

Detta blev signalen till en ilsken

och desperat »slutspurt> av de
bruna. Vårt bakre försvar red dock
ut stormen, mest tack vare elt ut-

märkt spel av backparet Sköld-
Andersson. Dessa lugna och säk-
ra pojkar togo nästan fullkomligt

loven av Krokslätts snabba och iv-
riga (men icke alltför intelligent

spelande) forwards. När domarens
slutsignal gick, var ställningen allt-
jämt oförändrad, och vårt lag kunde
alltså lämna planen som segrare.
Här nedan följer namnen på de

nykorade distriktmästarne (fr. målv.
till v. y.): Gösta Sand; Folke Sköld,
Gunnar Andersson; Knut Johnsson
(kapten), Ernst Andersson, Gunnar
Bark; Olof Andersson, Algot Berg-
ström, Frank Pettersson, Evert

Bergman och Evert Holmberg.

KAN MAN GÖRA
:

oo A-B. Ku ngstorg ets Va ruhus

Dessa elva pojkar äro värda ett
ärligt tack! De ha gjort sig för-
tjänta av sina mästerskapstecken.
En utslagstävling som denna är

visserligen chansartad, men efter
att ha sett samtliga lag i aktion,

hålla vi före, att »bästa laget vann».
Att märka är nämligen, att vårt lag
vann sina malcherfullt korrekt (och
förtjänt), trots att de enskilda spe-
larna vid denna tidpunkt ännu icke
funnit sin »form.> Med detta vilja
vi alltså säga, att våra pojkar kunna
prestera ännu bättre spel, än vad
de visade i D. M. (och det man
då fick se från deras sida vore
synd att klaga på!). September-
matchen i Borås mot Elfsborg klar-
lade på ett övertygande sätt, vad

pojkarna i sina bästa ögonblick
förmå.

Vi kunna med full rätt hoppas
en hel del av dessa lovande ung-
domar. Pojkarna synas nämligen vara
besjälade med den rätta andan —
den som för framåt! Med den

energi och ambition de hittills vi-
sat, böra de med förståndig trä-
ning ytterligare kunna utveckla sina
goda anlag, och då tvivla vi icke
på, att I. F. K. får ännu mer glädje
av dem —framgent.
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Allsvenska serien
1927—28.

Höstomgången tog sin början
den 31 juli och avslutades den 30
okt. Nytillkomna klubbar äro Stat-
tena I. F., Helsingborg och Dijur-

gårdens I. F., Stockholm, vilka
»gingo in» i stället tör nedflyttade

Uddevalla-Kamr. o. Westermalms LF.
Vårt lag har spelat följande

matcher:
mot Norrköpings-Kamr. i Norrkö-

ping, 2—2.

>» Landskrona B. & I. S. i Gö-

teborg, 2—1;
» Djurgårdens I. F. i Stock-

holm, 4—1;

>» GA. & I S., 1—2;

> Örgryte I. S., 2—2; -

>» I. K. Sleipner i Gbg, 2—1;
>» IL F. Elfsborg i Gbg, 1—0;
» Landskrona B. & I. S. i Lands-

krona, 1—6;

> Helsingborgs I. F. i Gbg 1—1;
>»

-

Eskilstuna-Kamr. i E:tuna 1—2;

» ÅA. I. K. i Stockolm, 2—2;

» Stattena I. F. i Gbg, 4—1:

» LIF. Sleipner i Norrk., 1—2.
Kamraterna ha i höst varit på-

fallande ojämna. Bästa matcherna
gjorde våra mot Gais (oförtjänt
nederlag), Sleipner i Gbg. (utmärkt
spel, fast knappa målsiffror), Hel-

singborg och Stattena. Sämsta
matchen var den nere i Landskrona:
1—6-resultatet är ju stora »skrällen».

Ett av de svåraste nederlag vi lidit
i seriematcher.

”MIKADOHATTEN”
ÄR DEN BÄSTA SKATTEN!

'/2 års garanti.

TILL SALU ÖVER HELA LANDET.

Enhetspris Kr. 10.—.

Göteboros-Kamraten

Vid höstomgångens slut ligga vi
alltså på femte plats, såsom synes

av tabellen här nedan. Det är just
inte någon framstående placering,
och vara pojkar få tydligen göra
sitt yttersta till våren, om vi skola
ha några chanser att komma bland
de 3 främsta.

Ställningen i serien efter höstom-

gången är följande:

Sp. v. oå. f nål p

Helsingborg ... 13 8 3 2 42--19 19

Örgryte............ 13 8 3 2 37-22 19
Gais soosnnssesen son 13 7.5 1 31-—19 19

A. LK. ooo." 13 7-2 4 36—27 16

Göteb.-Kamr.... 13 5 4 4 24—23 14

Sleipner ......... 13 5 2 6 33—27 12

Elfsborg ......... 13 5 2 6 26—24 12

Eskilstuna ...... 13 5 1-7 31—42 11

Landskrona...... 13 4 1 8 23—29 9

Djurgården ...... 13 3 3 7 24-40 9
Stattena ......... 13 4 0 9 25-41 8

Norrköping...... 13 16 6 23—42 8

Allsvenska reservlags-
Serien.

Enligt överenskommelse med

»storklubbarne» startades i höst en
reservlagsserie. Densamma upp-
delades i tvenne divisioner, och till

den västra upptogs G.A.I.S., L.F.K.,

Ö.LS., H.LF. och Elfsborgs B-lag
samt dessutom Halmstads A.S:
1:a lag.

Vår förenings insats i höstom-
gången blev tyvärr ej vad vi önskat,

då B-laget genom justeringar och
andra orsaker ej kunnat göra sig

själv rättvisa. Då våren kommer
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Ny sändning

KRISTALL-
och

ARMKRONOR
samt

GOLVLAMPOR
inkommen.

Sandbergs Elektriska
20 Södra Vägen 20

Tel. 13479. Tel. 61259.

Entreprenör för Göteborgs

Stads Elektricitetsverk.q $
hoppas vi emellertid att grabbarna

komma igen och med ett bättre

 

  

 

resultat. De under hösten spelade

matcherna äro:

mot H. I. F. i H-borg 1—35

» Elfsborg i Gbg. 5—3
> GA. LS. 1—3
>» Ö. LS. 3—3

» H. LF. i Gbg. 1—3

>» H.A. I Si > 2—1
Rag.

Arsfesten.
Föreningens 23:dje årsfest ägde

rum den 3 dec. å Coldinuordens

Restaurant, och hade till densamma

infunnit sig ett 80-tal medlemmar,

varav en stor del med damer. Det
var enligt sign. mening till stor

trevnad för de närvarande, alt man

valt en så trevlig lokal. Vid före-
gående årsfest märkte nog envar,
att den gemensamma trevnaden
saknas, då man placeras i smårum.
Vår v. ordförande, herr Torsten

Mellberg, hälsade de närvarande
välkomna, och så vidtog dentrevligt

arrangerade supén. Sedan smörgås-
bordet plundrats, och varmrätten

plus helan och halvan vandrattill en

annan värld, vidtog under den bästa
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resultat. De under hösten spelade
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mot H. I. F. i H-borg 1—35
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> GA. LS. 1—3
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Rag.

Arsfesten.
Föreningens 23:dje årsfest ägde
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plus helan och halvan vandrattill en

annan värld, vidtog under den bästa



 

stämning dansen. <Serpentinernas
väg härs och tvärs genom lokalen,

och ballongernas avlivande, till-
sammans med diverse individuella
försök att höja stämningen satte
fart på tillställningen, och tiden rann
iväg, som den endast gör, när man
roar sig med goda vänner och
kamrater. Under en paus utdelades
de K. S. klubbmästerskapstecken
som under året erövrats, och fingo
mottagarne sina varma applåder.

Vid 2-tiden var det slut och man
vandrade hem, ett glatt minne rikare.

Rag.

 
Oscar Andersson.

En av Kamraternas äldre medlemmar,

kontorist Oscar Andersson, har avlidit i

St. Cruz de Tenerife (Kanarieöarna) den

2 juni efter en flerårig vistelse därstädes,

i en ålder av 35 år. Han ingick i vår

förening redan 1907 och ihågkommes

säkerligen av I. F. K:s äldre medlemmar.

Hans specialgrenar voro längd- och tre-

stegshopp, och representerade han oss i

många tävlingar. Andersson var en verk-

lig all round-idrottsman och hade erövrat

idrottsmärket, Hans bästa resultat voro:

längdhopp 6.12 (år 1914) ochtrestegshopp

13.12 (år 1912) — på den tiden utmärkta
resultat.

Andersson sörjes närmast av maka och
tre barn, moder samt brodern Rich. Allen-

borg, härstädes. Han efterlämnar minnet

av en försynt personlighet och en god

kamrat. Må han vila i frid!

 
Göteborgs-Kamraten 15
 

I Göteborgs-

serien
i fotboll representerades vi i år av 4 lag,

men resultatet blev ganska klent. Intet av

våra lag lyckades sålunda placera sig. En

kort resumé över Kamraternas insats i täv-

lingen följer här nedan.

B-laget

kom näst sist i klass I — en svag presta-

tion... Medges måste dock, att pojkarne

hade verklig otur i ett par matcher, var-

för placeringen lätt kunnat bli mer för-

delaktig. Kapten: Ivar Andersson. Spe-

|

|
I
|

|
I

lare: S. Mattiasson; C. Thorin, V. Lund;

Gösta Andersson, O. Hjärn, Ivar Anders-

son; Gillis Andersson, Å. Svantesson, A.

Mattiasson, Th. Lindqvist, Sven Johansson.

Lag III,

som spelade i klass III, hade vi hoppats

åtskilligt av. Men laget >sprack> och

måste draga sig ur tävlingnn. Orsaken

var den, att B-laget (som hade stora svå-

righeter med sina spelare) alltför flitigt

anlitade en del av 3:ans pojkar som >re-

server», så att dessa (på grund av bestäm-

melserna för serien) icke längre voro be-

rättigade att spela för sitt »eget» lag.

Det var ett tråkigt fall, som vi hoppas

inte skall upprepas.
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IV:de laget.

blev 5:a i klass V. Sammanhållningen i

detta lag var god, och pojkarne hade

egentligen gjort sig förtjänta av en bättre

platssiffra i tabellen. Kapten: Verner

Pettersson. Spelare: S. Olofsson, M. Åker-

vall, E. Olsson, R. Gustafsson, K. Anders-

son, E. Larsson, H. Karlstedt, A. Simons-

son, N. Johansson, V. Pettersson, J. An-

dersson.

Juniorlag I

hamnade på fjärde plats i juniorklass I.

Laget var ganska gott och hade blivit

säker 3:a, om icke pojkarna alldeles onö-

"digt fätt ett nederlag på halsen ien av de

sista matcherna mot ett av jumbolagen.

Bästa matchresultat: 3—0-segern över

Krokslätt (som blev 2:a i klassen) på de

senares plan efter verkligt gott spel. Kap-

ten: Knut Johnsson. Spelare: G. Lind-

qvist; A. Skoglund, G. Andersson; R.

Larsson, G. V. Andersson, K. Johnsson

O. Andersson, G. Lundmark, E. Bergman,

B. Abrahamsson och K. Lindström.

Vårt representa-

tionslags
försämrade årsresultat 1927.
En återblick på den förflutna fot-

bollssäsongen ger vid handen, att
den för representationslagets vid-

kommande varit mindre god. Vid
en jämförelse med fjolåret måste
man konstatera en absolut försäm-
ring. Vi få dock hoppas, att den-
na tillbakagång endast är av en

övergående nalur. Efter några fram-
gångsrika år inträffar ju för övrigt
ofta en reaktion — det gäller då
att möta densamma med gott hu-
mör och framåtanda.

Vårt A-lag har under 1927 spe-
lat 28 matcher — ett förhållandevis
litet antal. Av dessa ha 15 vun-

 

5 blivit oavgjorda och 8 för-
lorats. Målkvoten är 62—45, den

sämsta på många år. Vi få gå till-
baka till 1911 för att finna en sämre.
Beträffande orsakerna till första la-
gets »formförsämring» äro dessa
säkerligen flera, men en icke minst
bidragande sådan, har utan tvivel
varit vissa spelares växlande form,
som inverkat synnerligen menligt

på lagets spelstyrka.
I svenska serien 1926—27 pla-

cerade sig vårt lag på andra plats.
I 1927—28 års serie ligga vi där-
emot femma vid höstomgångens
slut — en placering som är föga
renomerande. Vi få försöka att
att bättra oss till våren. Triangel-
serien vanns emellertid åter av

Kamraterna.

nits,

Av internationella matcher ha vi

endast spelat ex detta år Och den
ägde rum mot Blackburn Rowers
— det professionella engelska la-

get — som för 2 år sedan gästade
Göteborg, och då bl. a. även be-
segrade oss. Våra överraskade nu
angenämt och togo revarch med

1—0. En meriterande seger.

Under året ha våra spelareflitigt
anlitats i såväl federationsmatcher
som Göteborgs-Alliansens komb.
lag. Vår förening har också i år

riktats med två nya internationals:

Anders Rydberg och Ernst Östlund,
vilka båda fingo sitt elddop mot
Norge.

Första lagets ordinarie uppställ-
ning denna säsong har varit: A.
Rydberg; H. Samuelsson, E. An-

dersson; Å. Hansson, A. Bengtsson,

W. Andersson; E. Östlund, G.
Rydberg, F. Johansson, E. Hjelm
och E. Hysén.

PAULI &TORELL
BOK & PAPPERSHANDEL

SÖDRA HAMNGATAN 25

TEL. 244.

REKOMMENDERAS.

|

|
|
|

TEL. 422. i

|

Cöteborgs Nya
Begravningsbyrå

Flodin & Uhrbom

JÄRNTORGET

TELEFON 10212 Ankn. bost.

Bowling.
Kägelklubben I. F. K. har i år

firat sin 10-åriga tillvaro. Under de
år som gått har ett flertal av de
äldre »lagt upp» men nya »Kamra-
ter» ha tillkommit som går in för
bowlingsporten med stort intresse.

15 man stark är klubben och det
är strid på liv och död varje fredag-
kväll då det är abonnemang mellan
8—10. För att sporra intresset för
träningen beslöt styrelsen arrangera
en serie, och uppdelades spelarre
i tvenne grupper, de mera durk-
drivna, och de ännu oskyldiga rena
lammen. I den förstnämnda klassen
segrade Ch. Stenholm och i den
senare Sven Forsenius. En ny

serie arrangerades med samma

klasser och omfattande 6 tävlings-

kvällar med vardera en bästahands-
serie å banorna I t. o. m. IV. De
två sämsta kvällarnes resultat fick

borträknas. Resultatet blev i:

Klass I: G. Andersson 2742 p.
Ch. Stenholm 2652 >

O. Corneliusson 2573 >»

Klass H: S. Forsenius 2465 >

E. Suber 2369 >

F. Andersson 2184 >

Rag.

Vid köp av.

Hedersgåvor
m. m. besök |

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

S:a Allégatan 2 A - Tel. 10416
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Vi tillverka på beställning en förstklassig kostym av en extra prima

blå cheviot eller något kulört tyg av hög kvalité, till det enormt låga

98.— KR.
För färg, passform och hållbarhet lämna vi önskad garanti.

Utan något som helst köptvång lämna vi tygprover gratis, för att Ni

skall bliva i tillfälle jämföra vårt pris med det Ni eljest skulle få betala.
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