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A-laget — En säsong på gott och ont.

Liksom under föregående år bör-
ide vi säsongen med ett par trä-
ingsmatcher å Karl Johanstorg.
lessa matcher ha tradition. Och

e samla alltid en oherrans massa

Ik. Trots deras karaktär. D. v. s.
vatcherna.

Den första matchen gick mot
kogens IT. den 4 mars. Vi sak-
ade Verner Andersson i halvbacks-
edjan och i forwardskedjan spela-
e Hysén h.y., Östlund center och
ergman från B-laget vi. Bertil
ohansson gick h.v. Vi vunno halv-
;karna med 2—0 och 1—0 och voro
edelmåttigt nöjda.

Nästa offer blev Welox. Nu var
irsvaret ordinarie och på centern
mt vi. prövades Frank Petters-
on och Bergman. Hysén spelade
y. Försöket var ej direkt miss-
rckat, men lämnade å andra sidan

j stor behållning. Målresultatet
lev 2—0.

Den 18 mars spelade vi mot
undby I.F. och hade nu satt Hjelm
om vi. med Frank Pettersson på
na sidan och Hysén på den andra.
egern kom att lyda på 3—1.
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Efter dessa förberedelser börja-
de  Triangelturneringen med ÖIS
och Gais och den första matchen
spelades den 25 mars. Filip Johans-
son hade nu kommit tillbaka från
sin utflykt till Stockholm, varför
forwardskedjan fick följande utse-
ende: Östlund, Rydberg, Filip, Hy-
sén, Bertil Johansson. Gais var
kanske något överlägset i spelet,
men framför mål delades chanser-
na och matchen blev oavgjord med
2—2.

Matchen mot Örgryte spelades
den 1 april och blev en seger för
de blå-vita med 1—0 (Filip Johans-
son). Örgryte hade mera av spe-
let, men kunde ej forcera vårt för-
svar.

Så började Svenska serien, och
under påsk, den 8 april, hade vi att
möta Eskilstuna i vår första serie-
match. Den spelades å Ullevi och
slöt med seger för ”de kristne”
med 4—2. Eskilstuna gjorde en
över förväntan god match medan

motsatsen kan sägas om vårt lag,
som en god stund låg under med

aktuell dagsspalt i

———och SJÖFARTS-TIDNING

0—1. Efter en oavgjord halvlek på
1—1 Ivekades emellertid forwards-
kedjan något bättre i sina föreha-
vanden framför målet.

Den 15 april mötte vi Stattena i
Hälsingborg. Laget saknade sjuk-
skrivne Arthur Bengtsson och en
hel del omplaceringar hade därför
måst företagas. Åke Hansson gick
sålunda  c.-halv, Östlund h.halv,
3ertil Johansson h-vtter och Hy-
sén v.ytter. På v.innern provade
vi nu John Andersson, förut Lan-
dala. Med denna ommöblering
blev lagets spel icke vidare först-
klassigt och kritiken var ej särde-
les mild efteråt. Filip gjorde av-
görande målet i andra halvleken,
då vi voro rätt så överlägsna.

Sedan kom en sorglig match mot
Norrköpings-Kamraterna i Göte-
borg. Detta lag hade som bekant
fått stryk av Örgryte med 11—0
och naturligtvis trodde våra grab-
bar, att de bara behövde ställa ut
pjäxorna på planen för att vinna
sin match. Men Norrköping spela-
de nu med en helt annan force än
under påsken och medan de våra

”DAGENS SPORT”
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under påsk, den 8 april, hade vi att
möta Eskilstuna i vår första serie-
match. Den spelades å Ullevi och
slöt med seger för ”de kristne”
med 4—2. Eskilstuna gjorde en
över förväntan god match medan

motsatsen kan sägas om vårt lag,
som en god stund låg under med

aktuell dagsspalt i

———och SJÖFARTS-TIDNING

0—1. Efter en oavgjord halvlek på
1—1 Ivekades emellertid forwards-
kedjan något bättre i sina föreha-
vanden framför målet.

Den 15 april mötte vi Stattena i
Hälsingborg. Laget saknade sjuk-
skrivne Arthur Bengtsson och en
hel del omplaceringar hade därför
måst företagas. Åke Hansson gick
sålunda  c.-halv, Östlund h.halv,
3ertil Johansson h-vtter och Hy-
sén v.ytter. På v.innern provade
vi nu John Andersson, förut Lan-
dala. Med denna ommöblering
blev lagets spel icke vidare först-
klassigt och kritiken var ej särde-
les mild efteråt. Filip gjorde av-
görande målet i andra halvleken,
då vi voro rätt så överlägsna.

Sedan kom en sorglig match mot
Norrköpings-Kamraterna i Göte-
borg. Detta lag hade som bekant
fått stryk av Örgryte med 11—0
och naturligtvis trodde våra grab-
bar, att de bara behövde ställa ut
pjäxorna på planen för att vinna
sin match. Men Norrköping spela-
de nu med en helt annan force än
under påsken och medan de våra
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A-laget — En säsong på gott och ont.

Liksom under föregående år bör-
ide vi säsongen med ett par trä-
ingsmatcher å Karl Johanstorg.
lessa matcher ha tradition. Och

e samla alltid en oherrans massa

Ik. Trots deras karaktär. D. v. s.
vatcherna.

Den första matchen gick mot
kogens IT. den 4 mars. Vi sak-
ade Verner Andersson i halvbacks-
edjan och i forwardskedjan spela-
e Hysén h.y., Östlund center och
ergman från B-laget vi. Bertil
ohansson gick h.v. Vi vunno halv-
;karna med 2—0 och 1—0 och voro
edelmåttigt nöjda.

Nästa offer blev Welox. Nu var
irsvaret ordinarie och på centern
mt vi. prövades Frank Petters-
on och Bergman. Hysén spelade
y. Försöket var ej direkt miss-
rckat, men lämnade å andra sidan

j stor behållning. Målresultatet
lev 2—0.

Den 18 mars spelade vi mot
undby I.F. och hade nu satt Hjelm
om vi. med Frank Pettersson på
na sidan och Hysén på den andra.
egern kom att lyda på 3—1.
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GÖTEBORGS HANDELS
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Göteborgs-Kamraten
 

ännu sprungo omkring och funde-
rade över huru många mål de skulle
göra, fabricerade Norrköping helt
sonika 2 stycken och i den därefter
uppkomna nervositeten var det o-
möjligt att taga igen detta för-
spräng. Oaktat Norrköping hela
andra halvleken spelade på försvar
— eller kanske just därför — blev
slutresultatet 0—2.
Föga bättre gick det den 29 april

i Borås. Här hade vi hårdfjällade
Elfsborg till motståndare, som vi
alltid haft svårt att tampas med,
och som vanligt blev målresultatet
1—0.... fast åt ”fel” håll. Elfs-
borg lyckades göra ett mål i första
halvleken och på det och sin energi
levde laget högt resten av matchen.
Åke Hansson saknades denna gång
och i hans ställe spelade Östlund;
Bergström från B-laget gick h.y.
och på v.innern spelade Hjelm. Ne-
derlag alltså med 0—1.
Den 6 maj förestod en ny match

i Hälsingborg, denna gång mot HIF.
Under veckan före hade vi haft det
litet osäkert med lagets uppställ-
ning, men slutligen kommo alla med
och det blev också vår bästa match
för året. HIF. gjorde visserligen
första målet genom Lundahl, men
IFK kvitterade snart nog efter en
rad hårda anfall, i det Rydberg skal-
lade in en boll, som Lindberg ej
kunnat slå ut. Med hänsyntill spel-
fördelningen och målchanser borde
segern gått till Kamraterna, men å
andra sidan kunde också HIF haft
fler mål — om icke Anders Rydberg
klarat deras bästa skott! Kamra-
terna hade däremot verklig otur i
flera kritiska situationer framför
HIF-målet. I andra halvleken spe-
lade HIF emellertid bara med tio
man, i det Rosén blivit skadad, och

Sture Nilsson kunde icke heller gö-
ra sig själv rättvisa, då han blivit
justerad genom något som hälsing-
borgarna kallade ”jämfotahopp”
(= tackling). ÄÅ vår sida hade vi
Gunnar Rydberg skadad genomett
liknande ”jämfotahopp”, så att han
i slutet av andra halvleken måste
gå ut på yttern. Under sådana om-
ständigheter blev spelet icke av vi-
dare kvalitet och då vi hade endast
tio man emot oss, är det förklarligt
om de våra under större delen av
andra halvleken hade övertaget.
Matchen slöt 1—1, något vartill

HIF snarare än IFK kunde gratu-
leras.

Vem kommer med det bästa hejaropet?
Deltag i Medlemsbladets pristävling!

 

»Bra! Bra! Bra! I. F. Kl! B-R-A-S-S-A-PÅ>
En hejargäng i Hälsingborg 1917.

När amerikanarna år 1912 kom
över med enstor trupp idrottsmän
till Sverige for att deltaga i Olym-
piska Spelen introducerade de sam-
tidigt det s. k. hejaropet.

Detta var förut okänt här i lan-
det, ty enstaka hurrarop och mer
eller mindre oartikulerade publik-
vrål är ingen hejning i egentlig me-
ning. Det organiserade hejandet är
någonting helt annat. Och yankees
lärde oss det medsitt elektriseran-
de:

Rah-rah-räh
Ju-Äs-Ä
E-M-E-AÄr-Aj-Si-ä!
America! America! America!
Och mannen med stråhatten som

anförde yankees claque är och för-
blir en oförglömlig figur i Stock-
holm.

Sedan kom Hjertberg och lärde
OSS:

— Heja grabbar, friskt humör,
det är det som susen gör —

och den strofen var minsann inte
så dum. Den gick ut över allt lan-
det och tillgripes ännu litet var-
stans när man för ögonblicket ej
kan hitta på något annat.
Hejandet blev alltmera satt i sy-

stem och snart hade var klubb sitt
hejarop. Även Göteborgs-Kamra-
terna fick ett sådant:

Bra-Bra-Bra!
I-F-K
B-r-a-s-s-a-på.
Brassa på! Brassa på! Brassa på!

Då var det liv i luckan, när Kam-

rat-kören satte i gång.... många
av våra konkurrenter och antago-
nister blevo retade därav, menalla

kamratfantaster jublade och entu-
siasmen rullade i breda, luftska-

kande vågor över banan, när Mur-
rens kanoner, Gobbens tacklingar,

Hennings skalle och Kairos tricks
brakte publiken i extas och målens
mångfald in i statistiken. Då kän-
de man på sig, att det var något
stort, skönt och upplyftandeatttill-
höra sammablå-vita lag som käm-
pade där nere på planen, man tyck-
te sig vara ett med dem, man slogs
med dem och led med dem, och när

någon satte i gång med hejakören
klämde alla i så att läktaretaket
bågnade, för mantyckte att det lik-
som gjorde kampenlitet lättare för
grabbarna på gröngräset.

Menhurär det nu?

Var ha vi hejaropet, hejaregän-
gen och de gamla såväl som de
unga entusiasterna?

Ha de tystnat för alltid eller sko-
la vi kunna väcka demtill liv igen?
Medlemsbladet vill i alla fall göra

ett försök. Vi utlysa därför: en
pristävlan i syfte att få fram det
trevligaste hejaropet. Vårt gamla
”Bra-bra-bra” duger nog ännu för
all del, men det kan ju hända vi
kunna få fram något ändå bättre.
Det skall emellertid vara både rim
och reson i strofen och helst också
någon ” meter”, d. v. s. takt.
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och den strofen var minsann inte
så dum. Den gick ut över allt lan-
det och tillgripes ännu litet var-
stans när man för ögonblicket ej
kan hitta på något annat.
Hejandet blev alltmera satt i sy-

stem och snart hade var klubb sitt
hejarop. Även Göteborgs-Kamra-
terna fick ett sådant:

Bra-Bra-Bra!
I-F-K
B-r-a-s-s-a-på.
Brassa på! Brassa på! Brassa på!

Då var det liv i luckan, när Kam-

rat-kören satte i gång.... många
av våra konkurrenter och antago-
nister blevo retade därav, menalla

kamratfantaster jublade och entu-
siasmen rullade i breda, luftska-

kande vågor över banan, när Mur-
rens kanoner, Gobbens tacklingar,

Hennings skalle och Kairos tricks
brakte publiken i extas och målens
mångfald in i statistiken. Då kän-
de man på sig, att det var något
stort, skönt och upplyftandeatttill-
höra sammablå-vita lag som käm-
pade där nere på planen, man tyck-
te sig vara ett med dem, man slogs
med dem och led med dem, och när

någon satte i gång med hejakören
klämde alla i så att läktaretaket
bågnade, för mantyckte att det lik-
som gjorde kampenlitet lättare för
grabbarna på gröngräset.

Menhurär det nu?

Var ha vi hejaropet, hejaregän-
gen och de gamla såväl som de
unga entusiasterna?

Ha de tystnat för alltid eller sko-
la vi kunna väcka demtill liv igen?
Medlemsbladet vill i alla fall göra

ett försök. Vi utlysa därför: en
pristävlan i syfte att få fram det
trevligaste hejaropet. Vårt gamla
”Bra-bra-bra” duger nog ännu för
all del, men det kan ju hända vi
kunna få fram något ändå bättre.
Det skall emellertid vara både rim
och reson i strofen och helst också
någon ” meter”, d. v. s. takt.

Göteborgs-Kamraten
 

ännu sprungo omkring och funde-
rade över huru många mål de skulle
göra, fabricerade Norrköping helt
sonika 2 stycken och i den därefter
uppkomna nervositeten var det o-
möjligt att taga igen detta för-
spräng. Oaktat Norrköping hela
andra halvleken spelade på försvar
— eller kanske just därför — blev
slutresultatet 0—2.
Föga bättre gick det den 29 april

i Borås. Här hade vi hårdfjällade
Elfsborg till motståndare, som vi
alltid haft svårt att tampas med,
och som vanligt blev målresultatet
1—0.... fast åt ”fel” håll. Elfs-
borg lyckades göra ett mål i första
halvleken och på det och sin energi
levde laget högt resten av matchen.
Åke Hansson saknades denna gång
och i hans ställe spelade Östlund;
Bergström från B-laget gick h.y.
och på v.innern spelade Hjelm. Ne-
derlag alltså med 0—1.
Den 6 maj förestod en ny match

i Hälsingborg, denna gång mot HIF.
Under veckan före hade vi haft det
litet osäkert med lagets uppställ-
ning, men slutligen kommo alla med
och det blev också vår bästa match
för året. HIF. gjorde visserligen
första målet genom Lundahl, men
IFK kvitterade snart nog efter en
rad hårda anfall, i det Rydberg skal-
lade in en boll, som Lindberg ej
kunnat slå ut. Med hänsyntill spel-
fördelningen och målchanser borde
segern gått till Kamraterna, men å
andra sidan kunde också HIF haft
fler mål — om icke Anders Rydberg
klarat deras bästa skott! Kamra-
terna hade däremot verklig otur i
flera kritiska situationer framför
HIF-målet. I andra halvleken spe-
lade HIF emellertid bara med tio
man, i det Rosén blivit skadad, och

Sture Nilsson kunde icke heller gö-
ra sig själv rättvisa, då han blivit
justerad genom något som hälsing-
borgarna kallade ”jämfotahopp”
(= tackling). ÄÅ vår sida hade vi
Gunnar Rydberg skadad genomett
liknande ”jämfotahopp”, så att han
i slutet av andra halvleken måste
gå ut på yttern. Under sådana om-
ständigheter blev spelet icke av vi-
dare kvalitet och då vi hade endast
tio man emot oss, är det förklarligt
om de våra under större delen av
andra halvleken hade övertaget.
Matchen slöt 1—1, något vartill

HIF snarare än IFK kunde gratu-
leras.

Vem kommer med det bästa hejaropet?
Deltag i Medlemsbladets pristävling!

 

»Bra! Bra! Bra! I. F. Kl! B-R-A-S-S-A-PÅ>
En hejargäng i Hälsingborg 1917.

När amerikanarna år 1912 kom
över med enstor trupp idrottsmän
till Sverige for att deltaga i Olym-
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eller mindre oartikulerade publik-
vrål är ingen hejning i egentlig me-
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Medlemsbladet vill i alla fall göra

ett försök. Vi utlysa därför: en
pristävlan i syfte att få fram det
trevligaste hejaropet. Vårt gamla
”Bra-bra-bra” duger nog ännu för
all del, men det kan ju hända vi
kunna få fram något ändå bättre.
Det skall emellertid vara både rim
och reson i strofen och helst också
någon ” meter”, d. v. s. takt.

Göteborgs-Kamraten
 

ännu sprungo omkring och funde-
rade över huru många mål de skulle
göra, fabricerade Norrköping helt
sonika 2 stycken och i den därefter
uppkomna nervositeten var det o-
möjligt att taga igen detta för-
spräng. Oaktat Norrköping hela
andra halvleken spelade på försvar
— eller kanske just därför — blev
slutresultatet 0—2.
Föga bättre gick det den 29 april

i Borås. Här hade vi hårdfjällade
Elfsborg till motståndare, som vi
alltid haft svårt att tampas med,
och som vanligt blev målresultatet
1—0.... fast åt ”fel” håll. Elfs-
borg lyckades göra ett mål i första
halvleken och på det och sin energi
levde laget högt resten av matchen.
Åke Hansson saknades denna gång
och i hans ställe spelade Östlund;
Bergström från B-laget gick h.y.
och på v.innern spelade Hjelm. Ne-
derlag alltså med 0—1.
Den 6 maj förestod en ny match

i Hälsingborg, denna gång mot HIF.
Under veckan före hade vi haft det
litet osäkert med lagets uppställ-
ning, men slutligen kommo alla med
och det blev också vår bästa match
för året. HIF. gjorde visserligen
första målet genom Lundahl, men
IFK kvitterade snart nog efter en
rad hårda anfall, i det Rydberg skal-
lade in en boll, som Lindberg ej
kunnat slå ut. Med hänsyntill spel-
fördelningen och målchanser borde
segern gått till Kamraterna, men å
andra sidan kunde också HIF haft
fler mål — om icke Anders Rydberg
klarat deras bästa skott! Kamra-
terna hade däremot verklig otur i
flera kritiska situationer framför
HIF-målet. I andra halvleken spe-
lade HIF emellertid bara med tio
man, i det Rosén blivit skadad, och

Sture Nilsson kunde icke heller gö-
ra sig själv rättvisa, då han blivit
justerad genom något som hälsing-
borgarna kallade ”jämfotahopp”
(= tackling). ÄÅ vår sida hade vi
Gunnar Rydberg skadad genomett
liknande ”jämfotahopp”, så att han
i slutet av andra halvleken måste
gå ut på yttern. Under sådana om-
ständigheter blev spelet icke av vi-
dare kvalitet och då vi hade endast
tio man emot oss, är det förklarligt
om de våra under större delen av
andra halvleken hade övertaget.
Matchen slöt 1—1, något vartill

HIF snarare än IFK kunde gratu-
leras.

Vem kommer med det bästa hejaropet?
Deltag i Medlemsbladets pristävling!

 

»Bra! Bra! Bra! I. F. Kl! B-R-A-S-S-A-PÅ>
En hejargäng i Hälsingborg 1917.

När amerikanarna år 1912 kom
över med enstor trupp idrottsmän
till Sverige for att deltaga i Olym-
piska Spelen introducerade de sam-
tidigt det s. k. hejaropet.
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Ju-Äs-Ä
E-M-E-AÄr-Aj-Si-ä!
America! America! America!
Och mannen med stråhatten som

anförde yankees claque är och för-
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holm.
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OSS:
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och den strofen var minsann inte
så dum. Den gick ut över allt lan-
det och tillgripes ännu litet var-
stans när man för ögonblicket ej
kan hitta på något annat.
Hejandet blev alltmera satt i sy-

stem och snart hade var klubb sitt
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de man på sig, att det var något
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pade där nere på planen, man tyck-
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med dem och led med dem, och när
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bågnade, för mantyckte att det lik-
som gjorde kampenlitet lättare för
grabbarna på gröngräset.

Menhurär det nu?

Var ha vi hejaropet, hejaregän-
gen och de gamla såväl som de
unga entusiasterna?

Ha de tystnat för alltid eller sko-
la vi kunna väcka demtill liv igen?
Medlemsbladet vill i alla fall göra

ett försök. Vi utlysa därför: en
pristävlan i syfte att få fram det
trevligaste hejaropet. Vårt gamla
”Bra-bra-bra” duger nog ännu för
all del, men det kan ju hända vi
kunna få fram något ändå bättre.
Det skall emellertid vara både rim
och reson i strofen och helst också
någon ” meter”, d. v. s. takt.

Göteborgs-Kamraten
 

ännu sprungo omkring och funde-
rade över huru många mål de skulle
göra, fabricerade Norrköping helt
sonika 2 stycken och i den därefter
uppkomna nervositeten var det o-
möjligt att taga igen detta för-
spräng. Oaktat Norrköping hela
andra halvleken spelade på försvar
— eller kanske just därför — blev
slutresultatet 0—2.
Föga bättre gick det den 29 april

i Borås. Här hade vi hårdfjällade
Elfsborg till motståndare, som vi
alltid haft svårt att tampas med,
och som vanligt blev målresultatet
1—0.... fast åt ”fel” håll. Elfs-
borg lyckades göra ett mål i första
halvleken och på det och sin energi
levde laget högt resten av matchen.
Åke Hansson saknades denna gång
och i hans ställe spelade Östlund;
Bergström från B-laget gick h.y.
och på v.innern spelade Hjelm. Ne-
derlag alltså med 0—1.
Den 6 maj förestod en ny match

i Hälsingborg, denna gång mot HIF.
Under veckan före hade vi haft det
litet osäkert med lagets uppställ-
ning, men slutligen kommo alla med
och det blev också vår bästa match
för året. HIF. gjorde visserligen
första målet genom Lundahl, men
IFK kvitterade snart nog efter en
rad hårda anfall, i det Rydberg skal-
lade in en boll, som Lindberg ej
kunnat slå ut. Med hänsyntill spel-
fördelningen och målchanser borde
segern gått till Kamraterna, men å
andra sidan kunde också HIF haft
fler mål — om icke Anders Rydberg
klarat deras bästa skott! Kamra-
terna hade däremot verklig otur i
flera kritiska situationer framför
HIF-målet. I andra halvleken spe-
lade HIF emellertid bara med tio
man, i det Rosén blivit skadad, och

Sture Nilsson kunde icke heller gö-
ra sig själv rättvisa, då han blivit
justerad genom något som hälsing-
borgarna kallade ”jämfotahopp”
(= tackling). ÄÅ vår sida hade vi
Gunnar Rydberg skadad genomett
liknande ”jämfotahopp”, så att han
i slutet av andra halvleken måste
gå ut på yttern. Under sådana om-
ständigheter blev spelet icke av vi-
dare kvalitet och då vi hade endast
tio man emot oss, är det förklarligt
om de våra under större delen av
andra halvleken hade övertaget.
Matchen slöt 1—1, något vartill

HIF snarare än IFK kunde gratu-
leras.

Vem kommer med det bästa hejaropet?
Deltag i Medlemsbladets pristävling!

 

»Bra! Bra! Bra! I. F. Kl! B-R-A-S-S-A-PÅ>
En hejargäng i Hälsingborg 1917.

När amerikanarna år 1912 kom
över med enstor trupp idrottsmän
till Sverige for att deltaga i Olym-
piska Spelen introducerade de sam-
tidigt det s. k. hejaropet.

Detta var förut okänt här i lan-
det, ty enstaka hurrarop och mer
eller mindre oartikulerade publik-
vrål är ingen hejning i egentlig me-
ning. Det organiserade hejandet är
någonting helt annat. Och yankees
lärde oss det medsitt elektriseran-
de:

Rah-rah-räh
Ju-Äs-Ä
E-M-E-AÄr-Aj-Si-ä!
America! America! America!
Och mannen med stråhatten som

anförde yankees claque är och för-
blir en oförglömlig figur i Stock-
holm.

Sedan kom Hjertberg och lärde
OSS:

— Heja grabbar, friskt humör,
det är det som susen gör —

och den strofen var minsann inte
så dum. Den gick ut över allt lan-
det och tillgripes ännu litet var-
stans när man för ögonblicket ej
kan hitta på något annat.
Hejandet blev alltmera satt i sy-

stem och snart hade var klubb sitt
hejarop. Även Göteborgs-Kamra-
terna fick ett sådant:

Bra-Bra-Bra!
I-F-K
B-r-a-s-s-a-på.
Brassa på! Brassa på! Brassa på!

Då var det liv i luckan, när Kam-

rat-kören satte i gång.... många
av våra konkurrenter och antago-
nister blevo retade därav, menalla

kamratfantaster jublade och entu-
siasmen rullade i breda, luftska-

kande vågor över banan, när Mur-
rens kanoner, Gobbens tacklingar,

Hennings skalle och Kairos tricks
brakte publiken i extas och målens
mångfald in i statistiken. Då kän-
de man på sig, att det var något
stort, skönt och upplyftandeatttill-
höra sammablå-vita lag som käm-
pade där nere på planen, man tyck-
te sig vara ett med dem, man slogs
med dem och led med dem, och när

någon satte i gång med hejakören
klämde alla i så att läktaretaket
bågnade, för mantyckte att det lik-
som gjorde kampenlitet lättare för
grabbarna på gröngräset.

Menhurär det nu?

Var ha vi hejaropet, hejaregän-
gen och de gamla såväl som de
unga entusiasterna?

Ha de tystnat för alltid eller sko-
la vi kunna väcka demtill liv igen?
Medlemsbladet vill i alla fall göra

ett försök. Vi utlysa därför: en
pristävlan i syfte att få fram det
trevligaste hejaropet. Vårt gamla
”Bra-bra-bra” duger nog ännu för
all del, men det kan ju hända vi
kunna få fram något ändå bättre.
Det skall emellertid vara både rim
och reson i strofen och helst också
någon ” meter”, d. v. s. takt.



Göteborgs-KRamräåten
 

Analys av en s. k. vågdal.
Fotboll är ett nyckfullt spel och

fullt av variationer. Än är man på
toppen och ta'r liksom sats för att
svänga sig in i 7:de (fotboll-)him-
meln, än kasar man nedför i en s. k.

dalgång eller vågdal och då svart-
nar det för ögonen och man tycker
liksom att Horn-Per och hela hans
anhang grinar emot en.
Upp och ner, ner och upp — det

är fotbollens berg- och dalbana.
Det gäller bara att laborera så,

att nivåskillnaderna icke bli alltför
stora.

Vårt representationslag har den-
na säsong icke varit sig riktigt likt.
Under den första delen saknades ju
”Svarte Filip” och detta bragte nog
”gänget” en smula ur gängorna.
Dessutom har ju den tiden kom-
mit, då gamle populäre Erik Hjelm
måste se sig om efter en tronföl-
jare på vänster inner platsen. Möj-
ligt är att resultatet av de första
vårmatchernas av- dessa orsaker
nödvändiga experimenterande icke
blev så uppmuntrande.
"Så småningom återkom emeller-

tid Filip Johansson till fadershuset
och i glädjen över denna tilldragelse
beslöts det att slakta den gödda kal-
ven, d. v. s. Triangelserien. Här
lade våra spelare embargo på 1:a

  

Upp därför klubbskalder och
gnugga geniknölarna!

10 KRONOR
erhåller den som inlämnar det bästa

bidraget. Medlemsbladet förbehål-
ler sig rätt att publicera de inkom-
na svaren och kommer i nästa num-

mer att meddela resultatet av pris-'
tävlingen. Denna avslutas den 1
juli, inom vilken tid alltså svaren
måste vara inlämnade. Adress: I.
F. Kamraternas Medlemsblad, Ö:a
Hamngatan 14, Göteborg.

Redaktionen.

pris, i det vi spelade oavgjort med
Gais och slogo Örgryte, vilket var
nog för att ta hem denlilla tävlin-
gen. Men själva spelet var icke så
tilltalande, åtminstone icke för dem,
som i likhet med oss och våra mån-
ga anhängare ha vissa pretentioner
på fotboll och särskilt fotboll från
gamla ärorika Göteborgs-Kamra-
terna.

I fortsättningen vunnos och för-
lorades en del matcher i serien —
varom redogörelse lämnas å annan
plats i tidningen — men spelet
lämnade alltjämt en hel del övrigt
att önska. Ingen kände sig riktigt
tillfredsställd. Och även när resul-
tatet blivit oss gunstigt svor man i
omklädningsrummet.
Denna självkritik har dock visat,

att ambitionen finns kvar:och att
viljan till seger varit obruten.

Vad kan det då bero på

att laget summit omkring i denna
”vågdal”?

Ja, det är icke så lätt att upp-
rätta en träffande analys av detta
fenomen. För min personliga del
skulle jag tro att en samverkan av
flera orsaker varit upphovet till sä-
songens icke alltför lysande resul-
tat.
För det första inverkar det alltid

menligt på en forwardskedja att
möblera om i densamma. Men detta
är ett nödvändigt ont, vilket såsom
i detta fall, framtvingats av om-
ständigheterna. Någon speciell lust
att experimentera har icke funnits
hos de ansvarige. Men enstaka spe-
lare ha individuellt sett icke visat
samma form som tillförne. Vidare
har självförtroendet rubbats. Sär-
skilt nederlaget på hemmaplanmot
Norrköping var en svår knäck. Alla
ha sagt varandra: ”Vad är det
egentligen med oss?” Men även
om man uppställt en massa svar,

har det varit svårt att i praktiken

omsätta de goda föresatserna i
handling. Man har gått ut på pla-
nen fast beslutsam att göra sitt bä-
sta och ”ligga i”, men huru det
nu varit, så har effekten av an-
strängningarna icke blivit den ön-
skade.

Man kan nog icke skylla på trä-
ningen, ty spelarna ha mangrant
kommit till våra träningskvällar på
Ullevi och ävenfullföljt det för dem
uppställda programmet. Defekten
i laget har nog mera varit av psy-
kisk än fysisk natur. Man har un-
derskattat vissa motståndare och
deras ”spel för livet”, åtföljt av en
viss otur framför mål hos vår for-
wardskedja har i själva matchen
skapat ett visst misshumör och brist
på självförtroende, som kommit
igen upprepade gånger. Vårt lag
har faktiskt haft svårare att spela
mot lagen på den undre halvan i se-
rien än mot lagen i den övre. Obser-
vera våra resultat nu i vår mot Gais
2—2, Örgryte 1—0 och HIF 1—1!
Känslan av att ett nederlag mot
någon av de sistnämnda klubbarna
icke skulle vara så värst skandalöst
eller sensationellt har i dessa mat-
cher utlöst en större optimism i
spelet och en mindre nervositet än
i övriga matcher.

Meraarbete!

Det finns ett sätt att komma över
en dylik depression, och det är:
Ökat arbete på plan!
Arbete skänker glädje. Och en
framgång i arbetet, vare den ock
aldrig så liten, skänker ännu mera
glädje, ty intet arbete blir i längden
utan resultat. Det kan bli det till-
fälligtvis, men icke i längden. Re-
sultatet kan låta vänta på sig, men
det kommer dock. Just tålamodet
att kunna invänta denna vändpunkt
och att under tiden icke hemfalla
åt en bottenlös pessimism, är det
mest nervpåfrestande momentet i
fotbollarbetet. Därunder kunna
emellertid enstaka episoder inträffa,

som ställa hela detta problem lik-
som i en blixtbelysning.
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Analys av en s. k. vågdal.
Fotboll är ett nyckfullt spel och

fullt av variationer. Än är man på
toppen och ta'r liksom sats för att
svänga sig in i 7:de (fotboll-)him-
meln, än kasar man nedför i en s. k.

dalgång eller vågdal och då svart-
nar det för ögonen och man tycker
liksom att Horn-Per och hela hans
anhang grinar emot en.
Upp och ner, ner och upp — det

är fotbollens berg- och dalbana.
Det gäller bara att laborera så,

att nivåskillnaderna icke bli alltför
stora.

Vårt representationslag har den-
na säsong icke varit sig riktigt likt.
Under den första delen saknades ju
”Svarte Filip” och detta bragte nog
”gänget” en smula ur gängorna.
Dessutom har ju den tiden kom-
mit, då gamle populäre Erik Hjelm
måste se sig om efter en tronföl-
jare på vänster inner platsen. Möj-
ligt är att resultatet av de första
vårmatchernas av- dessa orsaker
nödvändiga experimenterande icke
blev så uppmuntrande.
"Så småningom återkom emeller-

tid Filip Johansson till fadershuset
och i glädjen över denna tilldragelse
beslöts det att slakta den gödda kal-
ven, d. v. s. Triangelserien. Här
lade våra spelare embargo på 1:a

  

Upp därför klubbskalder och
gnugga geniknölarna!

10 KRONOR
erhåller den som inlämnar det bästa

bidraget. Medlemsbladet förbehål-
ler sig rätt att publicera de inkom-
na svaren och kommer i nästa num-

mer att meddela resultatet av pris-'
tävlingen. Denna avslutas den 1
juli, inom vilken tid alltså svaren
måste vara inlämnade. Adress: I.
F. Kamraternas Medlemsblad, Ö:a
Hamngatan 14, Göteborg.

Redaktionen.

pris, i det vi spelade oavgjort med
Gais och slogo Örgryte, vilket var
nog för att ta hem denlilla tävlin-
gen. Men själva spelet var icke så
tilltalande, åtminstone icke för dem,
som i likhet med oss och våra mån-
ga anhängare ha vissa pretentioner
på fotboll och särskilt fotboll från
gamla ärorika Göteborgs-Kamra-
terna.

I fortsättningen vunnos och för-
lorades en del matcher i serien —
varom redogörelse lämnas å annan
plats i tidningen — men spelet
lämnade alltjämt en hel del övrigt
att önska. Ingen kände sig riktigt
tillfredsställd. Och även när resul-
tatet blivit oss gunstigt svor man i
omklädningsrummet.
Denna självkritik har dock visat,

att ambitionen finns kvar:och att
viljan till seger varit obruten.

Vad kan det då bero på

att laget summit omkring i denna
”vågdal”?

Ja, det är icke så lätt att upp-
rätta en träffande analys av detta
fenomen. För min personliga del
skulle jag tro att en samverkan av
flera orsaker varit upphovet till sä-
songens icke alltför lysande resul-
tat.
För det första inverkar det alltid

menligt på en forwardskedja att
möblera om i densamma. Men detta
är ett nödvändigt ont, vilket såsom
i detta fall, framtvingats av om-
ständigheterna. Någon speciell lust
att experimentera har icke funnits
hos de ansvarige. Men enstaka spe-
lare ha individuellt sett icke visat
samma form som tillförne. Vidare
har självförtroendet rubbats. Sär-
skilt nederlaget på hemmaplanmot
Norrköping var en svår knäck. Alla
ha sagt varandra: ”Vad är det
egentligen med oss?” Men även
om man uppställt en massa svar,

har det varit svårt att i praktiken

omsätta de goda föresatserna i
handling. Man har gått ut på pla-
nen fast beslutsam att göra sitt bä-
sta och ”ligga i”, men huru det
nu varit, så har effekten av an-
strängningarna icke blivit den ön-
skade.

Man kan nog icke skylla på trä-
ningen, ty spelarna ha mangrant
kommit till våra träningskvällar på
Ullevi och ävenfullföljt det för dem
uppställda programmet. Defekten
i laget har nog mera varit av psy-
kisk än fysisk natur. Man har un-
derskattat vissa motståndare och
deras ”spel för livet”, åtföljt av en
viss otur framför mål hos vår for-
wardskedja har i själva matchen
skapat ett visst misshumör och brist
på självförtroende, som kommit
igen upprepade gånger. Vårt lag
har faktiskt haft svårare att spela
mot lagen på den undre halvan i se-
rien än mot lagen i den övre. Obser-
vera våra resultat nu i vår mot Gais
2—2, Örgryte 1—0 och HIF 1—1!
Känslan av att ett nederlag mot
någon av de sistnämnda klubbarna
icke skulle vara så värst skandalöst
eller sensationellt har i dessa mat-
cher utlöst en större optimism i
spelet och en mindre nervositet än
i övriga matcher.

Meraarbete!

Det finns ett sätt att komma över
en dylik depression, och det är:
Ökat arbete på plan!
Arbete skänker glädje. Och en
framgång i arbetet, vare den ock
aldrig så liten, skänker ännu mera
glädje, ty intet arbete blir i längden
utan resultat. Det kan bli det till-
fälligtvis, men icke i längden. Re-
sultatet kan låta vänta på sig, men
det kommer dock. Just tålamodet
att kunna invänta denna vändpunkt
och att under tiden icke hemfalla
åt en bottenlös pessimism, är det
mest nervpåfrestande momentet i
fotbollarbetet. Därunder kunna
emellertid enstaka episoder inträffa,

som ställa hela detta problem lik-
som i en blixtbelysning.
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vera våra resultat nu i vår mot Gais
2—2, Örgryte 1—0 och HIF 1—1!
Känslan av att ett nederlag mot
någon av de sistnämnda klubbarna
icke skulle vara så värst skandalöst
eller sensationellt har i dessa mat-
cher utlöst en större optimism i
spelet och en mindre nervositet än
i övriga matcher.

Meraarbete!

Det finns ett sätt att komma över
en dylik depression, och det är:
Ökat arbete på plan!
Arbete skänker glädje. Och en
framgång i arbetet, vare den ock
aldrig så liten, skänker ännu mera
glädje, ty intet arbete blir i längden
utan resultat. Det kan bli det till-
fälligtvis, men icke i längden. Re-
sultatet kan låta vänta på sig, men
det kommer dock. Just tålamodet
att kunna invänta denna vändpunkt
och att under tiden icke hemfalla
åt en bottenlös pessimism, är det
mest nervpåfrestande momentet i
fotbollarbetet. Därunder kunna
emellertid enstaka episoder inträffa,

som ställa hela detta problem lik-
som i en blixtbelysning.
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Analys av en s. k. vågdal.
Fotboll är ett nyckfullt spel och

fullt av variationer. Än är man på
toppen och ta'r liksom sats för att
svänga sig in i 7:de (fotboll-)him-
meln, än kasar man nedför i en s. k.

dalgång eller vågdal och då svart-
nar det för ögonen och man tycker
liksom att Horn-Per och hela hans
anhang grinar emot en.
Upp och ner, ner och upp — det

är fotbollens berg- och dalbana.
Det gäller bara att laborera så,

att nivåskillnaderna icke bli alltför
stora.

Vårt representationslag har den-
na säsong icke varit sig riktigt likt.
Under den första delen saknades ju
”Svarte Filip” och detta bragte nog
”gänget” en smula ur gängorna.
Dessutom har ju den tiden kom-
mit, då gamle populäre Erik Hjelm
måste se sig om efter en tronföl-
jare på vänster inner platsen. Möj-
ligt är att resultatet av de första
vårmatchernas av- dessa orsaker
nödvändiga experimenterande icke
blev så uppmuntrande.
"Så småningom återkom emeller-

tid Filip Johansson till fadershuset
och i glädjen över denna tilldragelse
beslöts det att slakta den gödda kal-
ven, d. v. s. Triangelserien. Här
lade våra spelare embargo på 1:a

  

Upp därför klubbskalder och
gnugga geniknölarna!

10 KRONOR
erhåller den som inlämnar det bästa

bidraget. Medlemsbladet förbehål-
ler sig rätt att publicera de inkom-
na svaren och kommer i nästa num-

mer att meddela resultatet av pris-'
tävlingen. Denna avslutas den 1
juli, inom vilken tid alltså svaren
måste vara inlämnade. Adress: I.
F. Kamraternas Medlemsblad, Ö:a
Hamngatan 14, Göteborg.

Redaktionen.

pris, i det vi spelade oavgjort med
Gais och slogo Örgryte, vilket var
nog för att ta hem denlilla tävlin-
gen. Men själva spelet var icke så
tilltalande, åtminstone icke för dem,
som i likhet med oss och våra mån-
ga anhängare ha vissa pretentioner
på fotboll och särskilt fotboll från
gamla ärorika Göteborgs-Kamra-
terna.

I fortsättningen vunnos och för-
lorades en del matcher i serien —
varom redogörelse lämnas å annan
plats i tidningen — men spelet
lämnade alltjämt en hel del övrigt
att önska. Ingen kände sig riktigt
tillfredsställd. Och även när resul-
tatet blivit oss gunstigt svor man i
omklädningsrummet.
Denna självkritik har dock visat,

att ambitionen finns kvar:och att
viljan till seger varit obruten.

Vad kan det då bero på

att laget summit omkring i denna
”vågdal”?

Ja, det är icke så lätt att upp-
rätta en träffande analys av detta
fenomen. För min personliga del
skulle jag tro att en samverkan av
flera orsaker varit upphovet till sä-
songens icke alltför lysande resul-
tat.
För det första inverkar det alltid

menligt på en forwardskedja att
möblera om i densamma. Men detta
är ett nödvändigt ont, vilket såsom
i detta fall, framtvingats av om-
ständigheterna. Någon speciell lust
att experimentera har icke funnits
hos de ansvarige. Men enstaka spe-
lare ha individuellt sett icke visat
samma form som tillförne. Vidare
har självförtroendet rubbats. Sär-
skilt nederlaget på hemmaplanmot
Norrköping var en svår knäck. Alla
ha sagt varandra: ”Vad är det
egentligen med oss?” Men även
om man uppställt en massa svar,

har det varit svårt att i praktiken

omsätta de goda föresatserna i
handling. Man har gått ut på pla-
nen fast beslutsam att göra sitt bä-
sta och ”ligga i”, men huru det
nu varit, så har effekten av an-
strängningarna icke blivit den ön-
skade.

Man kan nog icke skylla på trä-
ningen, ty spelarna ha mangrant
kommit till våra träningskvällar på
Ullevi och ävenfullföljt det för dem
uppställda programmet. Defekten
i laget har nog mera varit av psy-
kisk än fysisk natur. Man har un-
derskattat vissa motståndare och
deras ”spel för livet”, åtföljt av en
viss otur framför mål hos vår for-
wardskedja har i själva matchen
skapat ett visst misshumör och brist
på självförtroende, som kommit
igen upprepade gånger. Vårt lag
har faktiskt haft svårare att spela
mot lagen på den undre halvan i se-
rien än mot lagen i den övre. Obser-
vera våra resultat nu i vår mot Gais
2—2, Örgryte 1—0 och HIF 1—1!
Känslan av att ett nederlag mot
någon av de sistnämnda klubbarna
icke skulle vara så värst skandalöst
eller sensationellt har i dessa mat-
cher utlöst en större optimism i
spelet och en mindre nervositet än
i övriga matcher.

Meraarbete!

Det finns ett sätt att komma över
en dylik depression, och det är:
Ökat arbete på plan!
Arbete skänker glädje. Och en
framgång i arbetet, vare den ock
aldrig så liten, skänker ännu mera
glädje, ty intet arbete blir i längden
utan resultat. Det kan bli det till-
fälligtvis, men icke i längden. Re-
sultatet kan låta vänta på sig, men
det kommer dock. Just tålamodet
att kunna invänta denna vändpunkt
och att under tiden icke hemfalla
åt en bottenlös pessimism, är det
mest nervpåfrestande momentet i
fotbollarbetet. Därunder kunna
emellertid enstaka episoder inträffa,

som ställa hela detta problem lik-
som i en blixtbelysning.
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Historien om Östlunds sprinterjakt.

Jag minns en situation från mat-
chen nu senast i Hälsingborg. Där
kom en lång boll svepande över
gräset snett över planen hän mot
hörnflaggan borta på Östlunds kant.
Han hade minst 45 meter att löpa
på efter den bollen innan han hade
en chanse att nå den och den chan-
sen var så liten, att hela den öv-
riga forwardskedjan stannade av,
vände ryggen åt HIF's mål och
väntade på att domarens pipa skulle
gå för ”död” boll.

Men Östlund väntade inte!

Han satte fart som en raket-bil
och tvang sin tunga kropp över ba-
nan med hela den energi, som en
ackumulerad boll-ilska kan utlösa
när målet hägrar. Han hade vis-

"serligen blott 1 chanse på 100 att
nå detta mål, men hans tränade öga
och obetalbara optimism talade om
för hans förstånd och hans hjärta
inom bråkdelen av en sekund, att
den hundradels-chansen dock fanns
där. . Och hellre än att spara sig i
en situation, där ingen på hela ba-
nan skulle klandrat honom för en
passivitet, beslöt han för la gets
skull att göra en viss uppoffring,
att förbruka viss kraft, att slösa
med viss energi i ett ovisst mo-
ment av striden (spelet stod 1—1).

Östlund är ingen framstående
sprinter, men hans gränslösa opti-
mism och hans koncentration av
viljestyrka och muskelkraft gav ho-
nom vingar och han flög fram över
banan som en ond ande, passerade
i ett huj både halvbacken och bac-
ken och rusade vidare ner mot lin-
jen, mot vilken bollen samtidigt
nalkades med ödesdiger hastighet.
Där fanns 7,000 människor, som i
spänning följde denna till synes
hopplösa strid om marken och de
höllo andan, när den djärve yttern
meter för meter knappade in på
den bortflyende kulan.

Han nådde den på linjen!

Göteborgs-Kamraten

Och så var spelet i gång igen.
En till synes redan. avvecklad och
för HIF bekymmerslös situation
hade plötsligt förvandlats till en
närstrid om själva segern! Men
den övriga delen av den blå-vita an-
fallskedjan hade icke varit med rik-
tigt i den Östlundska galoppen, den.
hade ett ögonblick misströstat och
sviktat, och detta ögonblick var nog
för att förspilla denna utomordent-
liga chanse, skapad av en mera fö-
retagsam och initiativrik spelare.
Östlunds centring gjordes till en
innertrio, som icke hunnit med och

som HIF-försvaret därför icke hade
någon svårighet att stoppa.

Varför icke alla spelarnä!
Men det är dylika prov påvitali-

tet och arbetsglädje, somverka så
besmittande! "Och tekniskt goda
spelare — såsom t. ex. Göteborgs-
Kamraterna — kunna övervinna
eller åtminstone hjälpa till att över-
vinna en nedgångsperiod genom ö-
kat arbete i spelet.... genom att
löpa på ”omöjliga” bollar, genom
att vara i rörelse för att placera
sig, genom att anfalla försvaret,
dess backar och dess målvakt, ge-

nom att efter en tackling vända om
och i sin tur angripa den som nyss
anföll, genom att snabbt utnyttja
varje liten blotta, varje litet fel-
grepp hos motparten och att själv
skapa sådana tillfällen genom att
från första stund uppbjuda all sin
cnergi varje gång, då ett personligt
ingripande i spelet kan ske.

På så sätt skapas en fra må t-
a n d ai spelet och det är framåt-
andan, som i viss mån fattats hos
forwardskedjan. ”Taktiskt sett har
den spelat för mycket på tvären och
bakåt och för litet rakt fram och
oturen framför mål har delvis upp-
kommit genom att detta alltför
långsamma sidleds-spel icke hunnit
”skapa situationer” utan kommit
målskotten att bli ineffektiva (”spe-
lare i vägen”).

 SSE

Må Göteborgs-Kamraterna icke
glömma detta utan i fortsättningen

gå in för ökad arbetsintensitet i
matcherna! Den s. k. välspelnin-

gen finns hos dem förut, men nu-
meralever intet fotbollslag på väl-
spelning allena.

C. L.

Diplomatisk skrift-
växling.

En fråga ....

Idrottsföreningen Kamraterna

: Göteborg

Med anledning av de skriverier i pres-

sen angående Filip Johanssons transak-

tioner med Eder förening och Djurgår-
dens Idrottsförening, som förekommit, och

av vilka framgår, att Filip Johansson för

sitt deltagande som fotbollspelare skulle

betingat sig ekonomiskt vederlag i form

av. anställning, få vi anhålla om meddel-

ande, huruvida Filip Johansson för att

representera Eder förening gjort som vill-

kor, att plats skulle anskaffas för honom,

samt om Ni betalt hans resekostnader

från Stockholm till Göteborg.

Likaså anhålla vi, att Ni ville inför

skaffa oss Filip Johanssons meddelande,
huruvida han av Djurgårdens Idrottsföre-

ning emottagit reseersättning till Stock-

holm i och för tillträdandet av den plats,

som denna förening anskaffat åt honom.

Svar härå skall vara oss tillhanda se-

nast den 12 april 1928.

Högaktningsfullt

Svenska Fotbollförbundet
H. Hallgren

. och ett svar.

Svenska Fotbollförbundet

Stockholm.

Till svar å Eder ärade skrivelse av den

5 ds. beträffande hr. Filip Johansson,

medlem av vår förening, få vi meddela,
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Historien om Östlunds sprinterjakt.

Jag minns en situation från mat-
chen nu senast i Hälsingborg. Där
kom en lång boll svepande över
gräset snett över planen hän mot
hörnflaggan borta på Östlunds kant.
Han hade minst 45 meter att löpa
på efter den bollen innan han hade
en chanse att nå den och den chan-
sen var så liten, att hela den öv-
riga forwardskedjan stannade av,
vände ryggen åt HIF's mål och
väntade på att domarens pipa skulle
gå för ”död” boll.

Men Östlund väntade inte!

Han satte fart som en raket-bil
och tvang sin tunga kropp över ba-
nan med hela den energi, som en
ackumulerad boll-ilska kan utlösa
när målet hägrar. Han hade vis-

"serligen blott 1 chanse på 100 att
nå detta mål, men hans tränade öga
och obetalbara optimism talade om
för hans förstånd och hans hjärta
inom bråkdelen av en sekund, att
den hundradels-chansen dock fanns
där. . Och hellre än att spara sig i
en situation, där ingen på hela ba-
nan skulle klandrat honom för en
passivitet, beslöt han för la gets
skull att göra en viss uppoffring,
att förbruka viss kraft, att slösa
med viss energi i ett ovisst mo-
ment av striden (spelet stod 1—1).

Östlund är ingen framstående
sprinter, men hans gränslösa opti-
mism och hans koncentration av
viljestyrka och muskelkraft gav ho-
nom vingar och han flög fram över
banan som en ond ande, passerade
i ett huj både halvbacken och bac-
ken och rusade vidare ner mot lin-
jen, mot vilken bollen samtidigt
nalkades med ödesdiger hastighet.
Där fanns 7,000 människor, som i
spänning följde denna till synes
hopplösa strid om marken och de
höllo andan, när den djärve yttern
meter för meter knappade in på
den bortflyende kulan.

Han nådde den på linjen!

Göteborgs-Kamraten

Och så var spelet i gång igen.
En till synes redan. avvecklad och
för HIF bekymmerslös situation
hade plötsligt förvandlats till en
närstrid om själva segern! Men
den övriga delen av den blå-vita an-
fallskedjan hade icke varit med rik-
tigt i den Östlundska galoppen, den.
hade ett ögonblick misströstat och
sviktat, och detta ögonblick var nog
för att förspilla denna utomordent-
liga chanse, skapad av en mera fö-
retagsam och initiativrik spelare.
Östlunds centring gjordes till en
innertrio, som icke hunnit med och

som HIF-försvaret därför icke hade
någon svårighet att stoppa.

Varför icke alla spelarnä!
Men det är dylika prov påvitali-

tet och arbetsglädje, somverka så
besmittande! "Och tekniskt goda
spelare — såsom t. ex. Göteborgs-
Kamraterna — kunna övervinna
eller åtminstone hjälpa till att över-
vinna en nedgångsperiod genom ö-
kat arbete i spelet.... genom att
löpa på ”omöjliga” bollar, genom
att vara i rörelse för att placera
sig, genom att anfalla försvaret,
dess backar och dess målvakt, ge-

nom att efter en tackling vända om
och i sin tur angripa den som nyss
anföll, genom att snabbt utnyttja
varje liten blotta, varje litet fel-
grepp hos motparten och att själv
skapa sådana tillfällen genom att
från första stund uppbjuda all sin
cnergi varje gång, då ett personligt
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cnergi varje gång, då ett personligt
ingripande i spelet kan ske.

På så sätt skapas en fra må t-
a n d ai spelet och det är framåt-
andan, som i viss mån fattats hos
forwardskedjan. ”Taktiskt sett har
den spelat för mycket på tvären och
bakåt och för litet rakt fram och
oturen framför mål har delvis upp-
kommit genom att detta alltför
långsamma sidleds-spel icke hunnit
”skapa situationer” utan kommit
målskotten att bli ineffektiva (”spe-
lare i vägen”).

 SSE

Må Göteborgs-Kamraterna icke
glömma detta utan i fortsättningen

gå in för ökad arbetsintensitet i
matcherna! Den s. k. välspelnin-

gen finns hos dem förut, men nu-
meralever intet fotbollslag på väl-
spelning allena.

C. L.

Diplomatisk skrift-
växling.

En fråga ....

Idrottsföreningen Kamraterna

: Göteborg

Med anledning av de skriverier i pres-

sen angående Filip Johanssons transak-

tioner med Eder förening och Djurgår-
dens Idrottsförening, som förekommit, och

av vilka framgår, att Filip Johansson för

sitt deltagande som fotbollspelare skulle

betingat sig ekonomiskt vederlag i form

av. anställning, få vi anhålla om meddel-

ande, huruvida Filip Johansson för att

representera Eder förening gjort som vill-

kor, att plats skulle anskaffas för honom,

samt om Ni betalt hans resekostnader

från Stockholm till Göteborg.

Likaså anhålla vi, att Ni ville inför

skaffa oss Filip Johanssons meddelande,
huruvida han av Djurgårdens Idrottsföre-

ning emottagit reseersättning till Stock-

holm i och för tillträdandet av den plats,

som denna förening anskaffat åt honom.

Svar härå skall vara oss tillhanda se-

nast den 12 april 1928.

Högaktningsfullt

Svenska Fotbollförbundet
H. Hallgren

. och ett svar.

Svenska Fotbollförbundet

Stockholm.

Till svar å Eder ärade skrivelse av den

5 ds. beträffande hr. Filip Johansson,

medlem av vår förening, få vi meddela,
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Historien om Östlunds sprinterjakt.

Jag minns en situation från mat-
chen nu senast i Hälsingborg. Där
kom en lång boll svepande över
gräset snett över planen hän mot
hörnflaggan borta på Östlunds kant.
Han hade minst 45 meter att löpa
på efter den bollen innan han hade
en chanse att nå den och den chan-
sen var så liten, att hela den öv-
riga forwardskedjan stannade av,
vände ryggen åt HIF's mål och
väntade på att domarens pipa skulle
gå för ”död” boll.

Men Östlund väntade inte!

Han satte fart som en raket-bil
och tvang sin tunga kropp över ba-
nan med hela den energi, som en
ackumulerad boll-ilska kan utlösa
när målet hägrar. Han hade vis-

"serligen blott 1 chanse på 100 att
nå detta mål, men hans tränade öga
och obetalbara optimism talade om
för hans förstånd och hans hjärta
inom bråkdelen av en sekund, att
den hundradels-chansen dock fanns
där. . Och hellre än att spara sig i
en situation, där ingen på hela ba-
nan skulle klandrat honom för en
passivitet, beslöt han för la gets
skull att göra en viss uppoffring,
att förbruka viss kraft, att slösa
med viss energi i ett ovisst mo-
ment av striden (spelet stod 1—1).

Östlund är ingen framstående
sprinter, men hans gränslösa opti-
mism och hans koncentration av
viljestyrka och muskelkraft gav ho-
nom vingar och han flög fram över
banan som en ond ande, passerade
i ett huj både halvbacken och bac-
ken och rusade vidare ner mot lin-
jen, mot vilken bollen samtidigt
nalkades med ödesdiger hastighet.
Där fanns 7,000 människor, som i
spänning följde denna till synes
hopplösa strid om marken och de
höllo andan, när den djärve yttern
meter för meter knappade in på
den bortflyende kulan.

Han nådde den på linjen!

Göteborgs-Kamraten

Och så var spelet i gång igen.
En till synes redan. avvecklad och
för HIF bekymmerslös situation
hade plötsligt förvandlats till en
närstrid om själva segern! Men
den övriga delen av den blå-vita an-
fallskedjan hade icke varit med rik-
tigt i den Östlundska galoppen, den.
hade ett ögonblick misströstat och
sviktat, och detta ögonblick var nog
för att förspilla denna utomordent-
liga chanse, skapad av en mera fö-
retagsam och initiativrik spelare.
Östlunds centring gjordes till en
innertrio, som icke hunnit med och

som HIF-försvaret därför icke hade
någon svårighet att stoppa.

Varför icke alla spelarnä!
Men det är dylika prov påvitali-

tet och arbetsglädje, somverka så
besmittande! "Och tekniskt goda
spelare — såsom t. ex. Göteborgs-
Kamraterna — kunna övervinna
eller åtminstone hjälpa till att över-
vinna en nedgångsperiod genom ö-
kat arbete i spelet.... genom att
löpa på ”omöjliga” bollar, genom
att vara i rörelse för att placera
sig, genom att anfalla försvaret,
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cnergi varje gång, då ett personligt
ingripande i spelet kan ske.

På så sätt skapas en fra må t-
a n d ai spelet och det är framåt-
andan, som i viss mån fattats hos
forwardskedjan. ”Taktiskt sett har
den spelat för mycket på tvären och
bakåt och för litet rakt fram och
oturen framför mål har delvis upp-
kommit genom att detta alltför
långsamma sidleds-spel icke hunnit
”skapa situationer” utan kommit
målskotten att bli ineffektiva (”spe-
lare i vägen”).

 SSE

Må Göteborgs-Kamraterna icke
glömma detta utan i fortsättningen

gå in för ökad arbetsintensitet i
matcherna! Den s. k. välspelnin-

gen finns hos dem förut, men nu-
meralever intet fotbollslag på väl-
spelning allena.

C. L.

Diplomatisk skrift-
växling.

En fråga ....

Idrottsföreningen Kamraterna

: Göteborg

Med anledning av de skriverier i pres-

sen angående Filip Johanssons transak-

tioner med Eder förening och Djurgår-
dens Idrottsförening, som förekommit, och

av vilka framgår, att Filip Johansson för

sitt deltagande som fotbollspelare skulle

betingat sig ekonomiskt vederlag i form

av. anställning, få vi anhålla om meddel-

ande, huruvida Filip Johansson för att

representera Eder förening gjort som vill-

kor, att plats skulle anskaffas för honom,

samt om Ni betalt hans resekostnader

från Stockholm till Göteborg.

Likaså anhålla vi, att Ni ville inför

skaffa oss Filip Johanssons meddelande,
huruvida han av Djurgårdens Idrottsföre-

ning emottagit reseersättning till Stock-

holm i och för tillträdandet av den plats,

som denna förening anskaffat åt honom.

Svar härå skall vara oss tillhanda se-

nast den 12 april 1928.

Högaktningsfullt

Svenska Fotbollförbundet
H. Hallgren

. och ett svar.

Svenska Fotbollförbundet

Stockholm.

Till svar å Eder ärade skrivelse av den

5 ds. beträffande hr. Filip Johansson,

medlem av vår förening, få vi meddela,
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31 Östra Hamngatan 31

Bästa inköpskälla för 1:ma
kvalitéer i FOTBOLLTRÖJOR

och STRUMPOR

| BEGÄR OFFERT  
att hr. Johansson ulan avbrott represente-

rat vår förening i de senaste årens fot-

bollstävlingar och att han alltjämt repre-
senterar densamma. På Eder förfrågan,

huruvida Filip Johansson för att representera

föreningen gjort som villkor, att plats skulle

anskaffas honom, få vi meddela, att hr.

Johansson varkenförut eller för närvarande

varit eller är anställd i föreningens tjänst

och har hr. Johansson aldrig någonsin

gjort såsom villkor för att spela för oss
att han skulle erhålla plats hos oss.eller

privatfirma. Hr. Johansson, som en tid

var arbetslös i Göteborg, har under vintern

haft en tillfällig anställning i Stockholm

och då den slutade återvände hantill

Göteborg på egen bekostnad. Då hr-

Johansson vid tiden för Stockholmsan-

ställningen var medellös säger han sig av

en privatperson ha lånat ett mindre belopp

för att kunna resa till huvudstaden men

har detta belopp, sedan han nu erhållit

stadigvarande plats, blivit återbetalt.

I det vi hoppas att dessa upplysningar

rörande ett förhållande, somju egentligen

hör privatlivet till, äro tillfyllest, hava vi
äran teckna

Högaktningsfullt
Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg

Carl Linde

Tack!
Undertecknad får härmed framföra

ett "hjärtligt tack till 1. F. Kamraternas
styrelse, Kamratsällskapet . samt övriga

I. F. K:are för de blommor och telegram,

varmed jag uppvaktades på min 40-årsdag.

A. S. Forsberg.

Göteborgs-Kamraten

Huru bedrives träningen på Ullevi?
Mera systematisk boll. och konditionsträning

är behövlig.

Vårträningen i fotboll har varit i
full gångsedan en längre tid till-
baka, kvällarna bli allt ljusare och
vistelsen å Ullevi träningsplatser
kan bli allt längre och längre de da-
gar, vi disponera dessa, d. v. s. ons-
dagar och fredagar. |

Följaktligen kan man förutspå,
att kickandet på ett mål, vilket hos
juniorer och seniorer utgör den för-
härskande träningsformen, kommer
att bedrivas i allt större utsträck-
ning.

Tillåt mig emellertid uttala en
kraftig varning för detta slag av
fotbollträning!
För den verkliga bollbehandlingen

och konditionen såväl som snabb-
heten i spelet har sparkningen på
ett mål mycket litet att betyda, ja,
för snabbheten på bollen har den
rent av ett skadligt inflytande, så

som det nu till ren överdrift tränas
mot ett mål.
Bollbehandlingen intränas mycket

bättre genom olika slags övningar,
där individen ges mera tillfälle att
”leka med bollen”. Och uthållighe-
ten samt snabbheten uppövas icke
alls genom spel på ett mål utan ge-
nom speciella träningsmetoder, så-
som starter, rephoppning, gymna-
stik och någon medeldistanslöpning.
Bättre än ”två värv på banan” är
emellertid 10—15 smärre starter,
varvid man dock icke bör gå för
hårt i början.

Spel på ett mål
måste givetvis övas för att träna
centrings- och målskjutningsför-
mågan ävensom målvakten, men
det skall ske med moderation och
icke såsom nu utgöra så gott som
enda träningsformen. Spel på ett
mål bör ske högst 20—30 minuter

för varje enskild spe-
lare under en träningskväll, un-
der det övriga träningsformer gott
kunna fullföljas på ungefär den
dubbla tiden, d. v. s. 40—60 minu-
ter för var och en. Alldeles felak-
tigt och rent av fördärvligt är det,
att såsom ibland hittills skett spe-
lare gått i timtal och kickat på ett
mål. Av sådan träning blir man
bara stelbent och konstig i kroppen,
sparken blir långsam, snabbheten
på bollen minskas och i själva spe-
let kommer osäkerheten att ökas i
stället för att minskas, därför att

man i en match aldrig har samma
tid att ”ordna” en boll som vid spel
på ett mål.
Sparkning på ett mål bör för att

vara nyttig bedrivas av högst 3—A
spelare i sänder, nämligen målvak-
ten samt resten utespelare. Dessa
centra skiftesvis till varandra och
spela målskott. Av största vikt är
att man går in för att slå alla
bollar direkt, med vänster
eller höger fot, eller med skallen, i
vilket läge som helst. Endast där-
igenom uppnås bollsäkerhet. - Det
är fel att stoppa alla bollar, lägga
bollen till rätta, taga sats och så
smälla till det värsta man orkar.
Sådant får man aldrig tid till i en
verklig match. Våra spelare äro
alltför svaga på direkta bollar, där-
för att de träna felaktigt vid spel
på ett mål. Givetvis skall man spar-
ka mest med den fot, man känner
är svagast.

Bollträningen.
Om vi förutsätta att spelaren vid

den här tiden på våren har uppnått
lämplig kondition för en match, bör
största uppmärksamheten ägnas åt
bollbehandlingen. En träning i boll-
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att hr. Johansson ulan avbrott represente-

rat vår förening i de senaste årens fot-

bollstävlingar och att han alltjämt repre-
senterar densamma. På Eder förfrågan,

huruvida Filip Johansson för att representera

föreningen gjort som villkor, att plats skulle

anskaffas honom, få vi meddela, att hr.

Johansson varkenförut eller för närvarande

varit eller är anställd i föreningens tjänst

och har hr. Johansson aldrig någonsin

gjort såsom villkor för att spela för oss
att han skulle erhålla plats hos oss.eller

privatfirma. Hr. Johansson, som en tid

var arbetslös i Göteborg, har under vintern

haft en tillfällig anställning i Stockholm

och då den slutade återvände hantill

Göteborg på egen bekostnad. Då hr-

Johansson vid tiden för Stockholmsan-

ställningen var medellös säger han sig av

en privatperson ha lånat ett mindre belopp

för att kunna resa till huvudstaden men

har detta belopp, sedan han nu erhållit

stadigvarande plats, blivit återbetalt.

I det vi hoppas att dessa upplysningar

rörande ett förhållande, somju egentligen

hör privatlivet till, äro tillfyllest, hava vi
äran teckna

Högaktningsfullt
Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg

Carl Linde

Tack!
Undertecknad får härmed framföra

ett "hjärtligt tack till 1. F. Kamraternas
styrelse, Kamratsällskapet . samt övriga

I. F. K:are för de blommor och telegram,

varmed jag uppvaktades på min 40-årsdag.

A. S. Forsberg.

Göteborgs-Kamraten

Huru bedrives träningen på Ullevi?
Mera systematisk boll. och konditionsträning

är behövlig.

Vårträningen i fotboll har varit i
full gångsedan en längre tid till-
baka, kvällarna bli allt ljusare och
vistelsen å Ullevi träningsplatser
kan bli allt längre och längre de da-
gar, vi disponera dessa, d. v. s. ons-
dagar och fredagar. |

Följaktligen kan man förutspå,
att kickandet på ett mål, vilket hos
juniorer och seniorer utgör den för-
härskande träningsformen, kommer
att bedrivas i allt större utsträck-
ning.

Tillåt mig emellertid uttala en
kraftig varning för detta slag av
fotbollträning!
För den verkliga bollbehandlingen

och konditionen såväl som snabb-
heten i spelet har sparkningen på
ett mål mycket litet att betyda, ja,
för snabbheten på bollen har den
rent av ett skadligt inflytande, så

som det nu till ren överdrift tränas
mot ett mål.
Bollbehandlingen intränas mycket

bättre genom olika slags övningar,
där individen ges mera tillfälle att
”leka med bollen”. Och uthållighe-
ten samt snabbheten uppövas icke
alls genom spel på ett mål utan ge-
nom speciella träningsmetoder, så-
som starter, rephoppning, gymna-
stik och någon medeldistanslöpning.
Bättre än ”två värv på banan” är
emellertid 10—15 smärre starter,
varvid man dock icke bör gå för
hårt i början.

Spel på ett mål
måste givetvis övas för att träna
centrings- och målskjutningsför-
mågan ävensom målvakten, men
det skall ske med moderation och
icke såsom nu utgöra så gott som
enda träningsformen. Spel på ett
mål bör ske högst 20—30 minuter

för varje enskild spe-
lare under en träningskväll, un-
der det övriga träningsformer gott
kunna fullföljas på ungefär den
dubbla tiden, d. v. s. 40—60 minu-
ter för var och en. Alldeles felak-
tigt och rent av fördärvligt är det,
att såsom ibland hittills skett spe-
lare gått i timtal och kickat på ett
mål. Av sådan träning blir man
bara stelbent och konstig i kroppen,
sparken blir långsam, snabbheten
på bollen minskas och i själva spe-
let kommer osäkerheten att ökas i
stället för att minskas, därför att

man i en match aldrig har samma
tid att ”ordna” en boll som vid spel
på ett mål.
Sparkning på ett mål bör för att

vara nyttig bedrivas av högst 3—A
spelare i sänder, nämligen målvak-
ten samt resten utespelare. Dessa
centra skiftesvis till varandra och
spela målskott. Av största vikt är
att man går in för att slå alla
bollar direkt, med vänster
eller höger fot, eller med skallen, i
vilket läge som helst. Endast där-
igenom uppnås bollsäkerhet. - Det
är fel att stoppa alla bollar, lägga
bollen till rätta, taga sats och så
smälla till det värsta man orkar.
Sådant får man aldrig tid till i en
verklig match. Våra spelare äro
alltför svaga på direkta bollar, där-
för att de träna felaktigt vid spel
på ett mål. Givetvis skall man spar-
ka mest med den fot, man känner
är svagast.

Bollträningen.
Om vi förutsätta att spelaren vid

den här tiden på våren har uppnått
lämplig kondition för en match, bör
största uppmärksamheten ägnas åt
bollbehandlingen. En träning i boll-
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att hr. Johansson ulan avbrott represente-

rat vår förening i de senaste årens fot-

bollstävlingar och att han alltjämt repre-
senterar densamma. På Eder förfrågan,

huruvida Filip Johansson för att representera

föreningen gjort som villkor, att plats skulle

anskaffas honom, få vi meddela, att hr.

Johansson varkenförut eller för närvarande

varit eller är anställd i föreningens tjänst

och har hr. Johansson aldrig någonsin

gjort såsom villkor för att spela för oss
att han skulle erhålla plats hos oss.eller

privatfirma. Hr. Johansson, som en tid

var arbetslös i Göteborg, har under vintern

haft en tillfällig anställning i Stockholm

och då den slutade återvände hantill

Göteborg på egen bekostnad. Då hr-

Johansson vid tiden för Stockholmsan-

ställningen var medellös säger han sig av

en privatperson ha lånat ett mindre belopp

för att kunna resa till huvudstaden men

har detta belopp, sedan han nu erhållit

stadigvarande plats, blivit återbetalt.

I det vi hoppas att dessa upplysningar

rörande ett förhållande, somju egentligen

hör privatlivet till, äro tillfyllest, hava vi
äran teckna

Högaktningsfullt
Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg

Carl Linde

Tack!
Undertecknad får härmed framföra

ett "hjärtligt tack till 1. F. Kamraternas
styrelse, Kamratsällskapet . samt övriga

I. F. K:are för de blommor och telegram,

varmed jag uppvaktades på min 40-årsdag.

A. S. Forsberg.

Göteborgs-Kamraten

Huru bedrives träningen på Ullevi?
Mera systematisk boll. och konditionsträning

är behövlig.

Vårträningen i fotboll har varit i
full gångsedan en längre tid till-
baka, kvällarna bli allt ljusare och
vistelsen å Ullevi träningsplatser
kan bli allt längre och längre de da-
gar, vi disponera dessa, d. v. s. ons-
dagar och fredagar. |

Följaktligen kan man förutspå,
att kickandet på ett mål, vilket hos
juniorer och seniorer utgör den för-
härskande träningsformen, kommer
att bedrivas i allt större utsträck-
ning.

Tillåt mig emellertid uttala en
kraftig varning för detta slag av
fotbollträning!
För den verkliga bollbehandlingen

och konditionen såväl som snabb-
heten i spelet har sparkningen på
ett mål mycket litet att betyda, ja,
för snabbheten på bollen har den
rent av ett skadligt inflytande, så

som det nu till ren överdrift tränas
mot ett mål.
Bollbehandlingen intränas mycket

bättre genom olika slags övningar,
där individen ges mera tillfälle att
”leka med bollen”. Och uthållighe-
ten samt snabbheten uppövas icke
alls genom spel på ett mål utan ge-
nom speciella träningsmetoder, så-
som starter, rephoppning, gymna-
stik och någon medeldistanslöpning.
Bättre än ”två värv på banan” är
emellertid 10—15 smärre starter,
varvid man dock icke bör gå för
hårt i början.

Spel på ett mål
måste givetvis övas för att träna
centrings- och målskjutningsför-
mågan ävensom målvakten, men
det skall ske med moderation och
icke såsom nu utgöra så gott som
enda träningsformen. Spel på ett
mål bör ske högst 20—30 minuter

för varje enskild spe-
lare under en träningskväll, un-
der det övriga träningsformer gott
kunna fullföljas på ungefär den
dubbla tiden, d. v. s. 40—60 minu-
ter för var och en. Alldeles felak-
tigt och rent av fördärvligt är det,
att såsom ibland hittills skett spe-
lare gått i timtal och kickat på ett
mål. Av sådan träning blir man
bara stelbent och konstig i kroppen,
sparken blir långsam, snabbheten
på bollen minskas och i själva spe-
let kommer osäkerheten att ökas i
stället för att minskas, därför att

man i en match aldrig har samma
tid att ”ordna” en boll som vid spel
på ett mål.
Sparkning på ett mål bör för att

vara nyttig bedrivas av högst 3—A
spelare i sänder, nämligen målvak-
ten samt resten utespelare. Dessa
centra skiftesvis till varandra och
spela målskott. Av största vikt är
att man går in för att slå alla
bollar direkt, med vänster
eller höger fot, eller med skallen, i
vilket läge som helst. Endast där-
igenom uppnås bollsäkerhet. - Det
är fel att stoppa alla bollar, lägga
bollen till rätta, taga sats och så
smälla till det värsta man orkar.
Sådant får man aldrig tid till i en
verklig match. Våra spelare äro
alltför svaga på direkta bollar, där-
för att de träna felaktigt vid spel
på ett mål. Givetvis skall man spar-
ka mest med den fot, man känner
är svagast.

Bollträningen.
Om vi förutsätta att spelaren vid

den här tiden på våren har uppnått
lämplig kondition för en match, bör
största uppmärksamheten ägnas åt
bollbehandlingen. En träning i boll-
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att hr. Johansson ulan avbrott represente-

rat vår förening i de senaste årens fot-

bollstävlingar och att han alltjämt repre-
senterar densamma. På Eder förfrågan,

huruvida Filip Johansson för att representera

föreningen gjort som villkor, att plats skulle

anskaffas honom, få vi meddela, att hr.

Johansson varkenförut eller för närvarande

varit eller är anställd i föreningens tjänst

och har hr. Johansson aldrig någonsin

gjort såsom villkor för att spela för oss
att han skulle erhålla plats hos oss.eller

privatfirma. Hr. Johansson, som en tid

var arbetslös i Göteborg, har under vintern

haft en tillfällig anställning i Stockholm

och då den slutade återvände hantill

Göteborg på egen bekostnad. Då hr-

Johansson vid tiden för Stockholmsan-

ställningen var medellös säger han sig av

en privatperson ha lånat ett mindre belopp

för att kunna resa till huvudstaden men

har detta belopp, sedan han nu erhållit

stadigvarande plats, blivit återbetalt.

I det vi hoppas att dessa upplysningar

rörande ett förhållande, somju egentligen

hör privatlivet till, äro tillfyllest, hava vi
äran teckna

Högaktningsfullt
Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg

Carl Linde

Tack!
Undertecknad får härmed framföra

ett "hjärtligt tack till 1. F. Kamraternas
styrelse, Kamratsällskapet . samt övriga

I. F. K:are för de blommor och telegram,

varmed jag uppvaktades på min 40-årsdag.

A. S. Forsberg.

Göteborgs-Kamraten

Huru bedrives träningen på Ullevi?
Mera systematisk boll. och konditionsträning

är behövlig.

Vårträningen i fotboll har varit i
full gångsedan en längre tid till-
baka, kvällarna bli allt ljusare och
vistelsen å Ullevi träningsplatser
kan bli allt längre och längre de da-
gar, vi disponera dessa, d. v. s. ons-
dagar och fredagar. |

Följaktligen kan man förutspå,
att kickandet på ett mål, vilket hos
juniorer och seniorer utgör den för-
härskande träningsformen, kommer
att bedrivas i allt större utsträck-
ning.

Tillåt mig emellertid uttala en
kraftig varning för detta slag av
fotbollträning!
För den verkliga bollbehandlingen

och konditionen såväl som snabb-
heten i spelet har sparkningen på
ett mål mycket litet att betyda, ja,
för snabbheten på bollen har den
rent av ett skadligt inflytande, så

som det nu till ren överdrift tränas
mot ett mål.
Bollbehandlingen intränas mycket

bättre genom olika slags övningar,
där individen ges mera tillfälle att
”leka med bollen”. Och uthållighe-
ten samt snabbheten uppövas icke
alls genom spel på ett mål utan ge-
nom speciella träningsmetoder, så-
som starter, rephoppning, gymna-
stik och någon medeldistanslöpning.
Bättre än ”två värv på banan” är
emellertid 10—15 smärre starter,
varvid man dock icke bör gå för
hårt i början.

Spel på ett mål
måste givetvis övas för att träna
centrings- och målskjutningsför-
mågan ävensom målvakten, men
det skall ske med moderation och
icke såsom nu utgöra så gott som
enda träningsformen. Spel på ett
mål bör ske högst 20—30 minuter

för varje enskild spe-
lare under en träningskväll, un-
der det övriga träningsformer gott
kunna fullföljas på ungefär den
dubbla tiden, d. v. s. 40—60 minu-
ter för var och en. Alldeles felak-
tigt och rent av fördärvligt är det,
att såsom ibland hittills skett spe-
lare gått i timtal och kickat på ett
mål. Av sådan träning blir man
bara stelbent och konstig i kroppen,
sparken blir långsam, snabbheten
på bollen minskas och i själva spe-
let kommer osäkerheten att ökas i
stället för att minskas, därför att

man i en match aldrig har samma
tid att ”ordna” en boll som vid spel
på ett mål.
Sparkning på ett mål bör för att

vara nyttig bedrivas av högst 3—A
spelare i sänder, nämligen målvak-
ten samt resten utespelare. Dessa
centra skiftesvis till varandra och
spela målskott. Av största vikt är
att man går in för att slå alla
bollar direkt, med vänster
eller höger fot, eller med skallen, i
vilket läge som helst. Endast där-
igenom uppnås bollsäkerhet. - Det
är fel att stoppa alla bollar, lägga
bollen till rätta, taga sats och så
smälla till det värsta man orkar.
Sådant får man aldrig tid till i en
verklig match. Våra spelare äro
alltför svaga på direkta bollar, där-
för att de träna felaktigt vid spel
på ett mål. Givetvis skall man spar-
ka mest med den fot, man känner
är svagast.

Bollträningen.
Om vi förutsätta att spelaren vid

den här tiden på våren har uppnått
lämplig kondition för en match, bör
största uppmärksamheten ägnas åt
bollbehandlingen. En träning i boll-
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31 Östra Hamngatan 31

Bästa inköpskälla för 1:ma
kvalitéer i FOTBOLLTRÖJOR

och STRUMPOR

| BEGÄR OFFERT  
att hr. Johansson ulan avbrott represente-

rat vår förening i de senaste årens fot-

bollstävlingar och att han alltjämt repre-
senterar densamma. På Eder förfrågan,

huruvida Filip Johansson för att representera

föreningen gjort som villkor, att plats skulle

anskaffas honom, få vi meddela, att hr.

Johansson varkenförut eller för närvarande

varit eller är anställd i föreningens tjänst

och har hr. Johansson aldrig någonsin

gjort såsom villkor för att spela för oss
att han skulle erhålla plats hos oss.eller

privatfirma. Hr. Johansson, som en tid

var arbetslös i Göteborg, har under vintern

haft en tillfällig anställning i Stockholm

och då den slutade återvände hantill

Göteborg på egen bekostnad. Då hr-

Johansson vid tiden för Stockholmsan-

ställningen var medellös säger han sig av

en privatperson ha lånat ett mindre belopp

för att kunna resa till huvudstaden men

har detta belopp, sedan han nu erhållit

stadigvarande plats, blivit återbetalt.

I det vi hoppas att dessa upplysningar

rörande ett förhållande, somju egentligen

hör privatlivet till, äro tillfyllest, hava vi
äran teckna

Högaktningsfullt
Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg

Carl Linde

Tack!
Undertecknad får härmed framföra

ett "hjärtligt tack till 1. F. Kamraternas
styrelse, Kamratsällskapet . samt övriga

I. F. K:are för de blommor och telegram,

varmed jag uppvaktades på min 40-årsdag.

A. S. Forsberg.

Göteborgs-Kamraten

Huru bedrives träningen på Ullevi?
Mera systematisk boll. och konditionsträning

är behövlig.

Vårträningen i fotboll har varit i
full gångsedan en längre tid till-
baka, kvällarna bli allt ljusare och
vistelsen å Ullevi träningsplatser
kan bli allt längre och längre de da-
gar, vi disponera dessa, d. v. s. ons-
dagar och fredagar. |

Följaktligen kan man förutspå,
att kickandet på ett mål, vilket hos
juniorer och seniorer utgör den för-
härskande träningsformen, kommer
att bedrivas i allt större utsträck-
ning.

Tillåt mig emellertid uttala en
kraftig varning för detta slag av
fotbollträning!
För den verkliga bollbehandlingen

och konditionen såväl som snabb-
heten i spelet har sparkningen på
ett mål mycket litet att betyda, ja,
för snabbheten på bollen har den
rent av ett skadligt inflytande, så

som det nu till ren överdrift tränas
mot ett mål.
Bollbehandlingen intränas mycket

bättre genom olika slags övningar,
där individen ges mera tillfälle att
”leka med bollen”. Och uthållighe-
ten samt snabbheten uppövas icke
alls genom spel på ett mål utan ge-
nom speciella träningsmetoder, så-
som starter, rephoppning, gymna-
stik och någon medeldistanslöpning.
Bättre än ”två värv på banan” är
emellertid 10—15 smärre starter,
varvid man dock icke bör gå för
hårt i början.

Spel på ett mål
måste givetvis övas för att träna
centrings- och målskjutningsför-
mågan ävensom målvakten, men
det skall ske med moderation och
icke såsom nu utgöra så gott som
enda träningsformen. Spel på ett
mål bör ske högst 20—30 minuter

för varje enskild spe-
lare under en träningskväll, un-
der det övriga träningsformer gott
kunna fullföljas på ungefär den
dubbla tiden, d. v. s. 40—60 minu-
ter för var och en. Alldeles felak-
tigt och rent av fördärvligt är det,
att såsom ibland hittills skett spe-
lare gått i timtal och kickat på ett
mål. Av sådan träning blir man
bara stelbent och konstig i kroppen,
sparken blir långsam, snabbheten
på bollen minskas och i själva spe-
let kommer osäkerheten att ökas i
stället för att minskas, därför att

man i en match aldrig har samma
tid att ”ordna” en boll som vid spel
på ett mål.
Sparkning på ett mål bör för att

vara nyttig bedrivas av högst 3—A
spelare i sänder, nämligen målvak-
ten samt resten utespelare. Dessa
centra skiftesvis till varandra och
spela målskott. Av största vikt är
att man går in för att slå alla
bollar direkt, med vänster
eller höger fot, eller med skallen, i
vilket läge som helst. Endast där-
igenom uppnås bollsäkerhet. - Det
är fel att stoppa alla bollar, lägga
bollen till rätta, taga sats och så
smälla till det värsta man orkar.
Sådant får man aldrig tid till i en
verklig match. Våra spelare äro
alltför svaga på direkta bollar, där-
för att de träna felaktigt vid spel
på ett mål. Givetvis skall man spar-
ka mest med den fot, man känner
är svagast.

Bollträningen.
Om vi förutsätta att spelaren vid

den här tiden på våren har uppnått
lämplig kondition för en match, bör
största uppmärksamheten ägnas åt
bollbehandlingen. En träning i boll-
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31 Östra Hamngatan 31

Bästa inköpskälla för 1:ma
kvalitéer i FOTBOLLTRÖJOR

och STRUMPOR

| BEGÄR OFFERT  
att hr. Johansson ulan avbrott represente-

rat vår förening i de senaste årens fot-

bollstävlingar och att han alltjämt repre-
senterar densamma. På Eder förfrågan,

huruvida Filip Johansson för att representera

föreningen gjort som villkor, att plats skulle

anskaffas honom, få vi meddela, att hr.

Johansson varkenförut eller för närvarande

varit eller är anställd i föreningens tjänst

och har hr. Johansson aldrig någonsin

gjort såsom villkor för att spela för oss
att han skulle erhålla plats hos oss.eller

privatfirma. Hr. Johansson, som en tid

var arbetslös i Göteborg, har under vintern

haft en tillfällig anställning i Stockholm

och då den slutade återvände hantill

Göteborg på egen bekostnad. Då hr-

Johansson vid tiden för Stockholmsan-

ställningen var medellös säger han sig av

en privatperson ha lånat ett mindre belopp

för att kunna resa till huvudstaden men

har detta belopp, sedan han nu erhållit

stadigvarande plats, blivit återbetalt.

I det vi hoppas att dessa upplysningar

rörande ett förhållande, somju egentligen

hör privatlivet till, äro tillfyllest, hava vi
äran teckna

Högaktningsfullt
Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg

Carl Linde

Tack!
Undertecknad får härmed framföra

ett "hjärtligt tack till 1. F. Kamraternas
styrelse, Kamratsällskapet . samt övriga

I. F. K:are för de blommor och telegram,

varmed jag uppvaktades på min 40-årsdag.

A. S. Forsberg.

Göteborgs-Kamraten

Huru bedrives träningen på Ullevi?
Mera systematisk boll. och konditionsträning

är behövlig.

Vårträningen i fotboll har varit i
full gångsedan en längre tid till-
baka, kvällarna bli allt ljusare och
vistelsen å Ullevi träningsplatser
kan bli allt längre och längre de da-
gar, vi disponera dessa, d. v. s. ons-
dagar och fredagar. |

Följaktligen kan man förutspå,
att kickandet på ett mål, vilket hos
juniorer och seniorer utgör den för-
härskande träningsformen, kommer
att bedrivas i allt större utsträck-
ning.

Tillåt mig emellertid uttala en
kraftig varning för detta slag av
fotbollträning!
För den verkliga bollbehandlingen

och konditionen såväl som snabb-
heten i spelet har sparkningen på
ett mål mycket litet att betyda, ja,
för snabbheten på bollen har den
rent av ett skadligt inflytande, så

som det nu till ren överdrift tränas
mot ett mål.
Bollbehandlingen intränas mycket

bättre genom olika slags övningar,
där individen ges mera tillfälle att
”leka med bollen”. Och uthållighe-
ten samt snabbheten uppövas icke
alls genom spel på ett mål utan ge-
nom speciella träningsmetoder, så-
som starter, rephoppning, gymna-
stik och någon medeldistanslöpning.
Bättre än ”två värv på banan” är
emellertid 10—15 smärre starter,
varvid man dock icke bör gå för
hårt i början.

Spel på ett mål
måste givetvis övas för att träna
centrings- och målskjutningsför-
mågan ävensom målvakten, men
det skall ske med moderation och
icke såsom nu utgöra så gott som
enda träningsformen. Spel på ett
mål bör ske högst 20—30 minuter

för varje enskild spe-
lare under en träningskväll, un-
der det övriga träningsformer gott
kunna fullföljas på ungefär den
dubbla tiden, d. v. s. 40—60 minu-
ter för var och en. Alldeles felak-
tigt och rent av fördärvligt är det,
att såsom ibland hittills skett spe-
lare gått i timtal och kickat på ett
mål. Av sådan träning blir man
bara stelbent och konstig i kroppen,
sparken blir långsam, snabbheten
på bollen minskas och i själva spe-
let kommer osäkerheten att ökas i
stället för att minskas, därför att

man i en match aldrig har samma
tid att ”ordna” en boll som vid spel
på ett mål.
Sparkning på ett mål bör för att

vara nyttig bedrivas av högst 3—A
spelare i sänder, nämligen målvak-
ten samt resten utespelare. Dessa
centra skiftesvis till varandra och
spela målskott. Av största vikt är
att man går in för att slå alla
bollar direkt, med vänster
eller höger fot, eller med skallen, i
vilket läge som helst. Endast där-
igenom uppnås bollsäkerhet. - Det
är fel att stoppa alla bollar, lägga
bollen till rätta, taga sats och så
smälla till det värsta man orkar.
Sådant får man aldrig tid till i en
verklig match. Våra spelare äro
alltför svaga på direkta bollar, där-
för att de träna felaktigt vid spel
på ett mål. Givetvis skall man spar-
ka mest med den fot, man känner
är svagast.

Bollträningen.
Om vi förutsätta att spelaren vid

den här tiden på våren har uppnått
lämplig kondition för en match, bör
största uppmärksamheten ägnas åt
bollbehandlingen. En träning i boll-
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31 Östra Hamngatan 31

Bästa inköpskälla för 1:ma
kvalitéer i FOTBOLLTRÖJOR

och STRUMPOR

| BEGÄR OFFERT  
att hr. Johansson ulan avbrott represente-

rat vår förening i de senaste årens fot-

bollstävlingar och att han alltjämt repre-
senterar densamma. På Eder förfrågan,

huruvida Filip Johansson för att representera

föreningen gjort som villkor, att plats skulle

anskaffas honom, få vi meddela, att hr.

Johansson varkenförut eller för närvarande

varit eller är anställd i föreningens tjänst

och har hr. Johansson aldrig någonsin

gjort såsom villkor för att spela för oss
att han skulle erhålla plats hos oss.eller

privatfirma. Hr. Johansson, som en tid

var arbetslös i Göteborg, har under vintern

haft en tillfällig anställning i Stockholm

och då den slutade återvände hantill

Göteborg på egen bekostnad. Då hr-

Johansson vid tiden för Stockholmsan-

ställningen var medellös säger han sig av

en privatperson ha lånat ett mindre belopp

för att kunna resa till huvudstaden men

har detta belopp, sedan han nu erhållit

stadigvarande plats, blivit återbetalt.

I det vi hoppas att dessa upplysningar

rörande ett förhållande, somju egentligen

hör privatlivet till, äro tillfyllest, hava vi
äran teckna

Högaktningsfullt
Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg

Carl Linde

Tack!
Undertecknad får härmed framföra

ett "hjärtligt tack till 1. F. Kamraternas
styrelse, Kamratsällskapet . samt övriga

I. F. K:are för de blommor och telegram,

varmed jag uppvaktades på min 40-årsdag.

A. S. Forsberg.

Göteborgs-Kamraten

Huru bedrives träningen på Ullevi?
Mera systematisk boll. och konditionsträning

är behövlig.

Vårträningen i fotboll har varit i
full gångsedan en längre tid till-
baka, kvällarna bli allt ljusare och
vistelsen å Ullevi träningsplatser
kan bli allt längre och längre de da-
gar, vi disponera dessa, d. v. s. ons-
dagar och fredagar. |

Följaktligen kan man förutspå,
att kickandet på ett mål, vilket hos
juniorer och seniorer utgör den för-
härskande träningsformen, kommer
att bedrivas i allt större utsträck-
ning.

Tillåt mig emellertid uttala en
kraftig varning för detta slag av
fotbollträning!
För den verkliga bollbehandlingen

och konditionen såväl som snabb-
heten i spelet har sparkningen på
ett mål mycket litet att betyda, ja,
för snabbheten på bollen har den
rent av ett skadligt inflytande, så

som det nu till ren överdrift tränas
mot ett mål.
Bollbehandlingen intränas mycket

bättre genom olika slags övningar,
där individen ges mera tillfälle att
”leka med bollen”. Och uthållighe-
ten samt snabbheten uppövas icke
alls genom spel på ett mål utan ge-
nom speciella träningsmetoder, så-
som starter, rephoppning, gymna-
stik och någon medeldistanslöpning.
Bättre än ”två värv på banan” är
emellertid 10—15 smärre starter,
varvid man dock icke bör gå för
hårt i början.

Spel på ett mål
måste givetvis övas för att träna
centrings- och målskjutningsför-
mågan ävensom målvakten, men
det skall ske med moderation och
icke såsom nu utgöra så gott som
enda träningsformen. Spel på ett
mål bör ske högst 20—30 minuter

för varje enskild spe-
lare under en träningskväll, un-
der det övriga träningsformer gott
kunna fullföljas på ungefär den
dubbla tiden, d. v. s. 40—60 minu-
ter för var och en. Alldeles felak-
tigt och rent av fördärvligt är det,
att såsom ibland hittills skett spe-
lare gått i timtal och kickat på ett
mål. Av sådan träning blir man
bara stelbent och konstig i kroppen,
sparken blir långsam, snabbheten
på bollen minskas och i själva spe-
let kommer osäkerheten att ökas i
stället för att minskas, därför att

man i en match aldrig har samma
tid att ”ordna” en boll som vid spel
på ett mål.
Sparkning på ett mål bör för att

vara nyttig bedrivas av högst 3—A
spelare i sänder, nämligen målvak-
ten samt resten utespelare. Dessa
centra skiftesvis till varandra och
spela målskott. Av största vikt är
att man går in för att slå alla
bollar direkt, med vänster
eller höger fot, eller med skallen, i
vilket läge som helst. Endast där-
igenom uppnås bollsäkerhet. - Det
är fel att stoppa alla bollar, lägga
bollen till rätta, taga sats och så
smälla till det värsta man orkar.
Sådant får man aldrig tid till i en
verklig match. Våra spelare äro
alltför svaga på direkta bollar, där-
för att de träna felaktigt vid spel
på ett mål. Givetvis skall man spar-
ka mest med den fot, man känner
är svagast.

Bollträningen.
Om vi förutsätta att spelaren vid

den här tiden på våren har uppnått
lämplig kondition för en match, bör
största uppmärksamheten ägnas åt
bollbehandlingen. En träning i boll-
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31 Östra Hamngatan 31

Bästa inköpskälla för 1:ma
kvalitéer i FOTBOLLTRÖJOR

och STRUMPOR

| BEGÄR OFFERT  
att hr. Johansson ulan avbrott represente-

rat vår förening i de senaste årens fot-

bollstävlingar och att han alltjämt repre-
senterar densamma. På Eder förfrågan,

huruvida Filip Johansson för att representera

föreningen gjort som villkor, att plats skulle

anskaffas honom, få vi meddela, att hr.

Johansson varkenförut eller för närvarande

varit eller är anställd i föreningens tjänst

och har hr. Johansson aldrig någonsin

gjort såsom villkor för att spela för oss
att han skulle erhålla plats hos oss.eller

privatfirma. Hr. Johansson, som en tid

var arbetslös i Göteborg, har under vintern

haft en tillfällig anställning i Stockholm

och då den slutade återvände hantill

Göteborg på egen bekostnad. Då hr-

Johansson vid tiden för Stockholmsan-

ställningen var medellös säger han sig av

en privatperson ha lånat ett mindre belopp

för att kunna resa till huvudstaden men

har detta belopp, sedan han nu erhållit

stadigvarande plats, blivit återbetalt.

I det vi hoppas att dessa upplysningar

rörande ett förhållande, somju egentligen

hör privatlivet till, äro tillfyllest, hava vi
äran teckna

Högaktningsfullt
Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg

Carl Linde

Tack!
Undertecknad får härmed framföra

ett "hjärtligt tack till 1. F. Kamraternas
styrelse, Kamratsällskapet . samt övriga

I. F. K:are för de blommor och telegram,

varmed jag uppvaktades på min 40-årsdag.

A. S. Forsberg.

Göteborgs-Kamraten

Huru bedrives träningen på Ullevi?
Mera systematisk boll. och konditionsträning

är behövlig.

Vårträningen i fotboll har varit i
full gångsedan en längre tid till-
baka, kvällarna bli allt ljusare och
vistelsen å Ullevi träningsplatser
kan bli allt längre och längre de da-
gar, vi disponera dessa, d. v. s. ons-
dagar och fredagar. |

Följaktligen kan man förutspå,
att kickandet på ett mål, vilket hos
juniorer och seniorer utgör den för-
härskande träningsformen, kommer
att bedrivas i allt större utsträck-
ning.

Tillåt mig emellertid uttala en
kraftig varning för detta slag av
fotbollträning!
För den verkliga bollbehandlingen

och konditionen såväl som snabb-
heten i spelet har sparkningen på
ett mål mycket litet att betyda, ja,
för snabbheten på bollen har den
rent av ett skadligt inflytande, så

som det nu till ren överdrift tränas
mot ett mål.
Bollbehandlingen intränas mycket

bättre genom olika slags övningar,
där individen ges mera tillfälle att
”leka med bollen”. Och uthållighe-
ten samt snabbheten uppövas icke
alls genom spel på ett mål utan ge-
nom speciella träningsmetoder, så-
som starter, rephoppning, gymna-
stik och någon medeldistanslöpning.
Bättre än ”två värv på banan” är
emellertid 10—15 smärre starter,
varvid man dock icke bör gå för
hårt i början.

Spel på ett mål
måste givetvis övas för att träna
centrings- och målskjutningsför-
mågan ävensom målvakten, men
det skall ske med moderation och
icke såsom nu utgöra så gott som
enda träningsformen. Spel på ett
mål bör ske högst 20—30 minuter

för varje enskild spe-
lare under en träningskväll, un-
der det övriga träningsformer gott
kunna fullföljas på ungefär den
dubbla tiden, d. v. s. 40—60 minu-
ter för var och en. Alldeles felak-
tigt och rent av fördärvligt är det,
att såsom ibland hittills skett spe-
lare gått i timtal och kickat på ett
mål. Av sådan träning blir man
bara stelbent och konstig i kroppen,
sparken blir långsam, snabbheten
på bollen minskas och i själva spe-
let kommer osäkerheten att ökas i
stället för att minskas, därför att

man i en match aldrig har samma
tid att ”ordna” en boll som vid spel
på ett mål.
Sparkning på ett mål bör för att

vara nyttig bedrivas av högst 3—A
spelare i sänder, nämligen målvak-
ten samt resten utespelare. Dessa
centra skiftesvis till varandra och
spela målskott. Av största vikt är
att man går in för att slå alla
bollar direkt, med vänster
eller höger fot, eller med skallen, i
vilket läge som helst. Endast där-
igenom uppnås bollsäkerhet. - Det
är fel att stoppa alla bollar, lägga
bollen till rätta, taga sats och så
smälla till det värsta man orkar.
Sådant får man aldrig tid till i en
verklig match. Våra spelare äro
alltför svaga på direkta bollar, där-
för att de träna felaktigt vid spel
på ett mål. Givetvis skall man spar-
ka mest med den fot, man känner
är svagast.

Bollträningen.
Om vi förutsätta att spelaren vid

den här tiden på våren har uppnått
lämplig kondition för en match, bör
största uppmärksamheten ägnas åt
bollbehandlingen. En träning i boll-
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Göteborgs-Kamraten

Huru bedrives träningen på Ullevi?
Mera systematisk boll. och konditionsträning

är behövlig.

Vårträningen i fotboll har varit i
full gångsedan en längre tid till-
baka, kvällarna bli allt ljusare och
vistelsen å Ullevi träningsplatser
kan bli allt längre och längre de da-
gar, vi disponera dessa, d. v. s. ons-
dagar och fredagar. |

Följaktligen kan man förutspå,
att kickandet på ett mål, vilket hos
juniorer och seniorer utgör den för-
härskande träningsformen, kommer
att bedrivas i allt större utsträck-
ning.

Tillåt mig emellertid uttala en
kraftig varning för detta slag av
fotbollträning!
För den verkliga bollbehandlingen

och konditionen såväl som snabb-
heten i spelet har sparkningen på
ett mål mycket litet att betyda, ja,
för snabbheten på bollen har den
rent av ett skadligt inflytande, så

som det nu till ren överdrift tränas
mot ett mål.
Bollbehandlingen intränas mycket

bättre genom olika slags övningar,
där individen ges mera tillfälle att
”leka med bollen”. Och uthållighe-
ten samt snabbheten uppövas icke
alls genom spel på ett mål utan ge-
nom speciella träningsmetoder, så-
som starter, rephoppning, gymna-
stik och någon medeldistanslöpning.
Bättre än ”två värv på banan” är
emellertid 10—15 smärre starter,
varvid man dock icke bör gå för
hårt i början.

Spel på ett mål
måste givetvis övas för att träna
centrings- och målskjutningsför-
mågan ävensom målvakten, men
det skall ske med moderation och
icke såsom nu utgöra så gott som
enda träningsformen. Spel på ett
mål bör ske högst 20—30 minuter

för varje enskild spe-
lare under en träningskväll, un-
der det övriga träningsformer gott
kunna fullföljas på ungefär den
dubbla tiden, d. v. s. 40—60 minu-
ter för var och en. Alldeles felak-
tigt och rent av fördärvligt är det,
att såsom ibland hittills skett spe-
lare gått i timtal och kickat på ett
mål. Av sådan träning blir man
bara stelbent och konstig i kroppen,
sparken blir långsam, snabbheten
på bollen minskas och i själva spe-
let kommer osäkerheten att ökas i
stället för att minskas, därför att

man i en match aldrig har samma
tid att ”ordna” en boll som vid spel
på ett mål.
Sparkning på ett mål bör för att

vara nyttig bedrivas av högst 3—A
spelare i sänder, nämligen målvak-
ten samt resten utespelare. Dessa
centra skiftesvis till varandra och
spela målskott. Av största vikt är
att man går in för att slå alla
bollar direkt, med vänster
eller höger fot, eller med skallen, i
vilket läge som helst. Endast där-
igenom uppnås bollsäkerhet. - Det
är fel att stoppa alla bollar, lägga
bollen till rätta, taga sats och så
smälla till det värsta man orkar.
Sådant får man aldrig tid till i en
verklig match. Våra spelare äro
alltför svaga på direkta bollar, där-
för att de träna felaktigt vid spel
på ett mål. Givetvis skall man spar-
ka mest med den fot, man känner
är svagast.

Bollträningen.
Om vi förutsätta att spelaren vid

den här tiden på våren har uppnått
lämplig kondition för en match, bör
största uppmärksamheten ägnas åt
bollbehandlingen. En träning i boll-

 

Södra Hamng. 41

 

JUVELERAREFIRMAN

CARL SÖDERQVIST

ADOLF LANDOFF
(Arkaden)

| | SPORTPRISER AV

i SILVER ocH NYSILVER

Tel. 36801

 

LIDOL
är den tillförlitligaste

av alla bröstkarameller

enda

tillverkare |Vy

 

  
 



behandling kan mycket väl läggas
så, att den samtidigt upphjälper
snabbheten. Bollbehandling och
snabbhet är A och O i våra dagars
fotboll. Ett lämpligt träningspro-
gram är då följande:

Spelarna dela uppsig två och två
eller tre och tre om varje boll och
hjälpa varandra med övningarna.

1) Spelarna skalla bollen till var-
andra utan att den får gå i marken.

2) Bollen kastas högt upp, var-
efter spelaren tager sats och söker
i högsta möjliga höjdläge skalla
bollen.

3) Bollen spelas från den enetill
den andre i direkta sparkar med
omväxlande höger och vänster fot.
Avstånden varierande. Markbollar
och höjdbollar omväxlande.

4) Bollen kastas upp och dödas
— passas med vändningar ömsevis
till höger och vänster.

5) Bollen kastas upp framför en
löpande spelare, som i farten skall
döda den och föra den vidare.
6) Bollen jongleras av spelaren

med omväxlande höger och vänster
fot och hålles med små kicks i luf-
ten hela tiden.

7) Spelarna springa sakta med
bollen under kontroll cirka 200 me-
ter två gånger, bollen spelas om-
växlande med vänster och höger
fot. Kroppen hålles om möjligt väl
över bollen, fotens anslag på bollen
skall ske lätt och smekande; bollen

stötes bäst med utsidan av vristen
sålunda, att tån vrides starkt inåt

och foten sträckes kraftigt. För-
sök att stöta bollen på undre hälf-
ten av densamma, så att en rotation
i riktning mot spelaren själv upp-
står. Därigenom kan den fås att
tvärstanna ett par meter framåt :
stället för att rulla vidare.

8) Små starter på rullande boll.
Cirka 20 meter fritt löpfält ; däref-
ter upphinnes bollen, som dribblas
cirka 30 meter framåt i enlighet
med mom.7. Största möjliga snabb-
het och koncentration i starten!

Göteborgs-Kamraten
 

Försök:
a) att nå bollen kvickt;
b) att löpa med bollen i kontroll.
Sedan Ni nått bollen är det icke

viktigt att löpa fort, h u v u d s a-
ken är attlöpa med bollen
i kontroll Lyckas ej detta
har man ingen nytta av snabbhe-
ten. Alltså: snabbt fram till!
bollen ; sedan löpning med bollkon-
troll.

9) Dribbling med bollen i zig zag
mellan stolpar med c:a tre meters
mellanrum samt avslutning med
vänster- respektive högerpassning
mot givet mål. Distans på loppet
cirka 40 meter. Håll icke för hög
fart i början!
En stor del av denna träning kan

bedrivas rent individuellt och sålun-
da anpassas efter vars och ens mest
lämpliga tid. I varje övning bör
man lägga ner största möjliga tåla-
mod och omsorg. Gör ingenting
slarvigt och liknöjt! Då är allt ar-
bete förgäves.

Bedriv sparkningen på ett mål
endast såsom medel till träning,
icke såsom ett tidsfördriv! De här
ovan beskrivna bollövningarna äro
väl så roliga, om man bara kommit
1 gång med dem.
Gör ett försök nästa tränings-

kväll!
Cewve.

Hur juniorlaget blev
B-lag.

Det har nog inte undgått med-
lemmarnas uppmärksamhet, att för-
eningen i år mönstrat ett helt nytt
B-lag — ctt lag bestående av unga,
spänstiga pojkar, till övervägande
delen fjulårsjuniorer. Och man har
nog på sina håll även ruskat en
smula på huvudet och menat, att
det var ett väl djärvt experiment.
Dock ha vi, som närmast haft hand
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Kamrater Gynna!

6. BERNARDI Konstgjuteri, Göteborg
Rikstel.: Fabriken 19281, Affären 13953

Magasin Italia, Kungsgatan 62, Göteborg
Marmor o. Alabastervaror av alla slag såsom:

Skålar för takbelysning, Konstnärligt arbetade
bords- o. golvlam por, Nattlampor, Ozonlampor,
Urnor, Vaser, Prydnadssaker, Statyetter och
Byster m. m.

om reservlagen, med glädje note-
rat yttranden i rakt motsatt rikt-
ning, visande förståelse och upp-
slutning kring den uttagningspok-
tik, vi ansett vara den rätta. I detta

sammanhangtorde en kort redogö-
relsc, hur tanken först uppstod, att
av fjolårets juniorlag skapa ett B-
lag, och hur dessa spelare tränat
och förkovrat sig, icke vara utan
sitt intresse.

En regnig söndag i september i
fjol gästade vårt juniorlag Boris
för match mot Elfsborgs juniorer
— Västergötlands juniormästare,
Våra egna hade då en tid förut bli-
vit mästare för Göteborg, varför
matchen var av ett speciellt intres-
se. Signaturen, som hade nöjet (det
är tyvärr inte alltid man kan säga
det!) vara ledare, såg här vårt lag
göra en så taktiskt och tekniskt
överlägsen match, att jag inte tve-
kar påstå, att intet av Kamraternas
juniorlag under de senaste sju åren
kunnat uppvisa maken. Slutet på
visan blev också, att de blå-vita
kunde lämna planen som odispu-.
tabla segerherrar med vinstsiffror-
na 5—0.

Efter den matchen började man
inom ledningen på allvar diskutera
ett redan tidigare ventilerat pro-
blem: B-laget. Förhållandet var ju
nämligen, att en hel del av spelarna

i detta lag skötte sin träning på
ett mindre tillfredsställande sätt.
Ibland, d. v. s. icke så sällan, före-
kom det, att några spelare, företrä-
desvis de äldre, hade förhinder vid
matcherna, än av en orsak, än av
en annan. Följden blev givetvis, att
mani så gott som varje match må-
ste sätta in någon reserv (ofta fle-
ra), vilket återigen helt naturligt
inverkade på lagets spel. Att spe-
laromsättningen varit livlig, fram-
går klart av lagltedarens noteringar,
enligt vilka under säsongen anlitats
42 spelare på 25 matcher!

Till slut beslöt man sig för att
låta juniorerna få chansen nästa år

Tel.adr.: ”Bernardi RT”.

Rikhaltig sortering.

Lämpliga Idrottspriser!  
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väl så roliga, om man bara kommit
1 gång med dem.
Gör ett försök nästa tränings-

kväll!
Cewve.

Hur juniorlaget blev
B-lag.

Det har nog inte undgått med-
lemmarnas uppmärksamhet, att för-
eningen i år mönstrat ett helt nytt
B-lag — ctt lag bestående av unga,
spänstiga pojkar, till övervägande
delen fjulårsjuniorer. Och man har
nog på sina håll även ruskat en
smula på huvudet och menat, att
det var ett väl djärvt experiment.
Dock ha vi, som närmast haft hand
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Byster m. m.

om reservlagen, med glädje note-
rat yttranden i rakt motsatt rikt-
ning, visande förståelse och upp-
slutning kring den uttagningspok-
tik, vi ansett vara den rätta. I detta

sammanhangtorde en kort redogö-
relsc, hur tanken först uppstod, att
av fjolårets juniorlag skapa ett B-
lag, och hur dessa spelare tränat
och förkovrat sig, icke vara utan
sitt intresse.

En regnig söndag i september i
fjol gästade vårt juniorlag Boris
för match mot Elfsborgs juniorer
— Västergötlands juniormästare,
Våra egna hade då en tid förut bli-
vit mästare för Göteborg, varför
matchen var av ett speciellt intres-
se. Signaturen, som hade nöjet (det
är tyvärr inte alltid man kan säga
det!) vara ledare, såg här vårt lag
göra en så taktiskt och tekniskt
överlägsen match, att jag inte tve-
kar påstå, att intet av Kamraternas
juniorlag under de senaste sju åren
kunnat uppvisa maken. Slutet på
visan blev också, att de blå-vita
kunde lämna planen som odispu-.
tabla segerherrar med vinstsiffror-
na 5—0.

Efter den matchen började man
inom ledningen på allvar diskutera
ett redan tidigare ventilerat pro-
blem: B-laget. Förhållandet var ju
nämligen, att en hel del av spelarna

i detta lag skötte sin träning på
ett mindre tillfredsställande sätt.
Ibland, d. v. s. icke så sällan, före-
kom det, att några spelare, företrä-
desvis de äldre, hade förhinder vid
matcherna, än av en orsak, än av
en annan. Följden blev givetvis, att
mani så gott som varje match må-
ste sätta in någon reserv (ofta fle-
ra), vilket återigen helt naturligt
inverkade på lagets spel. Att spe-
laromsättningen varit livlig, fram-
går klart av lagltedarens noteringar,
enligt vilka under säsongen anlitats
42 spelare på 25 matcher!

Till slut beslöt man sig för att
låta juniorerna få chansen nästa år

Tel.adr.: ”Bernardi RT”.

Rikhaltig sortering.

Lämpliga Idrottspriser!  
 

behandling kan mycket väl läggas
så, att den samtidigt upphjälper
snabbheten. Bollbehandling och
snabbhet är A och O i våra dagars
fotboll. Ett lämpligt träningspro-
gram är då följande:

Spelarna dela uppsig två och två
eller tre och tre om varje boll och
hjälpa varandra med övningarna.

1) Spelarna skalla bollen till var-
andra utan att den får gå i marken.

2) Bollen kastas högt upp, var-
efter spelaren tager sats och söker
i högsta möjliga höjdläge skalla
bollen.

3) Bollen spelas från den enetill
den andre i direkta sparkar med
omväxlande höger och vänster fot.
Avstånden varierande. Markbollar
och höjdbollar omväxlande.

4) Bollen kastas upp och dödas
— passas med vändningar ömsevis
till höger och vänster.

5) Bollen kastas upp framför en
löpande spelare, som i farten skall
döda den och föra den vidare.
6) Bollen jongleras av spelaren

med omväxlande höger och vänster
fot och hålles med små kicks i luf-
ten hela tiden.

7) Spelarna springa sakta med
bollen under kontroll cirka 200 me-
ter två gånger, bollen spelas om-
växlande med vänster och höger
fot. Kroppen hålles om möjligt väl
över bollen, fotens anslag på bollen
skall ske lätt och smekande; bollen

stötes bäst med utsidan av vristen
sålunda, att tån vrides starkt inåt

och foten sträckes kraftigt. För-
sök att stöta bollen på undre hälf-
ten av densamma, så att en rotation
i riktning mot spelaren själv upp-
står. Därigenom kan den fås att
tvärstanna ett par meter framåt :
stället för att rulla vidare.

8) Små starter på rullande boll.
Cirka 20 meter fritt löpfält ; däref-
ter upphinnes bollen, som dribblas
cirka 30 meter framåt i enlighet
med mom.7. Största möjliga snabb-
het och koncentration i starten!

Göteborgs-Kamraten
 

Försök:
a) att nå bollen kvickt;
b) att löpa med bollen i kontroll.
Sedan Ni nått bollen är det icke

viktigt att löpa fort, h u v u d s a-
ken är attlöpa med bollen
i kontroll Lyckas ej detta
har man ingen nytta av snabbhe-
ten. Alltså: snabbt fram till!
bollen ; sedan löpning med bollkon-
troll.

9) Dribbling med bollen i zig zag
mellan stolpar med c:a tre meters
mellanrum samt avslutning med
vänster- respektive högerpassning
mot givet mål. Distans på loppet
cirka 40 meter. Håll icke för hög
fart i början!
En stor del av denna träning kan

bedrivas rent individuellt och sålun-
da anpassas efter vars och ens mest
lämpliga tid. I varje övning bör
man lägga ner största möjliga tåla-
mod och omsorg. Gör ingenting
slarvigt och liknöjt! Då är allt ar-
bete förgäves.

Bedriv sparkningen på ett mål
endast såsom medel till träning,
icke såsom ett tidsfördriv! De här
ovan beskrivna bollövningarna äro
väl så roliga, om man bara kommit
1 gång med dem.
Gör ett försök nästa tränings-

kväll!
Cewve.

Hur juniorlaget blev
B-lag.

Det har nog inte undgått med-
lemmarnas uppmärksamhet, att för-
eningen i år mönstrat ett helt nytt
B-lag — ctt lag bestående av unga,
spänstiga pojkar, till övervägande
delen fjulårsjuniorer. Och man har
nog på sina håll även ruskat en
smula på huvudet och menat, att
det var ett väl djärvt experiment.
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Avstånden varierande. Markbollar
och höjdbollar omväxlande.

4) Bollen kastas upp och dödas
— passas med vändningar ömsevis
till höger och vänster.

5) Bollen kastas upp framför en
löpande spelare, som i farten skall
döda den och föra den vidare.
6) Bollen jongleras av spelaren

med omväxlande höger och vänster
fot och hålles med små kicks i luf-
ten hela tiden.

7) Spelarna springa sakta med
bollen under kontroll cirka 200 me-
ter två gånger, bollen spelas om-
växlande med vänster och höger
fot. Kroppen hålles om möjligt väl
över bollen, fotens anslag på bollen
skall ske lätt och smekande; bollen

stötes bäst med utsidan av vristen
sålunda, att tån vrides starkt inåt

och foten sträckes kraftigt. För-
sök att stöta bollen på undre hälf-
ten av densamma, så att en rotation
i riktning mot spelaren själv upp-
står. Därigenom kan den fås att
tvärstanna ett par meter framåt :
stället för att rulla vidare.

8) Små starter på rullande boll.
Cirka 20 meter fritt löpfält ; däref-
ter upphinnes bollen, som dribblas
cirka 30 meter framåt i enlighet
med mom.7. Största möjliga snabb-
het och koncentration i starten!

Göteborgs-Kamraten
 

Försök:
a) att nå bollen kvickt;
b) att löpa med bollen i kontroll.
Sedan Ni nått bollen är det icke

viktigt att löpa fort, h u v u d s a-
ken är attlöpa med bollen
i kontroll Lyckas ej detta
har man ingen nytta av snabbhe-
ten. Alltså: snabbt fram till!
bollen ; sedan löpning med bollkon-
troll.

9) Dribbling med bollen i zig zag
mellan stolpar med c:a tre meters
mellanrum samt avslutning med
vänster- respektive högerpassning
mot givet mål. Distans på loppet
cirka 40 meter. Håll icke för hög
fart i början!
En stor del av denna träning kan

bedrivas rent individuellt och sålun-
da anpassas efter vars och ens mest
lämpliga tid. I varje övning bör
man lägga ner största möjliga tåla-
mod och omsorg. Gör ingenting
slarvigt och liknöjt! Då är allt ar-
bete förgäves.

Bedriv sparkningen på ett mål
endast såsom medel till träning,
icke såsom ett tidsfördriv! De här
ovan beskrivna bollövningarna äro
väl så roliga, om man bara kommit
1 gång med dem.
Gör ett försök nästa tränings-

kväll!
Cewve.

Hur juniorlaget blev
B-lag.

Det har nog inte undgått med-
lemmarnas uppmärksamhet, att för-
eningen i år mönstrat ett helt nytt
B-lag — ctt lag bestående av unga,
spänstiga pojkar, till övervägande
delen fjulårsjuniorer. Och man har
nog på sina håll även ruskat en
smula på huvudet och menat, att
det var ett väl djärvt experiment.
Dock ha vi, som närmast haft hand
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6. BERNARDI Konstgjuteri, Göteborg
Rikstel.: Fabriken 19281, Affären 13953

Magasin Italia, Kungsgatan 62, Göteborg
Marmor o. Alabastervaror av alla slag såsom:

Skålar för takbelysning, Konstnärligt arbetade
bords- o. golvlam por, Nattlampor, Ozonlampor,
Urnor, Vaser, Prydnadssaker, Statyetter och
Byster m. m.

om reservlagen, med glädje note-
rat yttranden i rakt motsatt rikt-
ning, visande förståelse och upp-
slutning kring den uttagningspok-
tik, vi ansett vara den rätta. I detta

sammanhangtorde en kort redogö-
relsc, hur tanken först uppstod, att
av fjolårets juniorlag skapa ett B-
lag, och hur dessa spelare tränat
och förkovrat sig, icke vara utan
sitt intresse.

En regnig söndag i september i
fjol gästade vårt juniorlag Boris
för match mot Elfsborgs juniorer
— Västergötlands juniormästare,
Våra egna hade då en tid förut bli-
vit mästare för Göteborg, varför
matchen var av ett speciellt intres-
se. Signaturen, som hade nöjet (det
är tyvärr inte alltid man kan säga
det!) vara ledare, såg här vårt lag
göra en så taktiskt och tekniskt
överlägsen match, att jag inte tve-
kar påstå, att intet av Kamraternas
juniorlag under de senaste sju åren
kunnat uppvisa maken. Slutet på
visan blev också, att de blå-vita
kunde lämna planen som odispu-.
tabla segerherrar med vinstsiffror-
na 5—0.

Efter den matchen började man
inom ledningen på allvar diskutera
ett redan tidigare ventilerat pro-
blem: B-laget. Förhållandet var ju
nämligen, att en hel del av spelarna

i detta lag skötte sin träning på
ett mindre tillfredsställande sätt.
Ibland, d. v. s. icke så sällan, före-
kom det, att några spelare, företrä-
desvis de äldre, hade förhinder vid
matcherna, än av en orsak, än av
en annan. Följden blev givetvis, att
mani så gott som varje match må-
ste sätta in någon reserv (ofta fle-
ra), vilket återigen helt naturligt
inverkade på lagets spel. Att spe-
laromsättningen varit livlig, fram-
går klart av lagltedarens noteringar,
enligt vilka under säsongen anlitats
42 spelare på 25 matcher!

Till slut beslöt man sig för att
låta juniorerna få chansen nästa år

Tel.adr.: ”Bernardi RT”.

Rikhaltig sortering.

Lämpliga Idrottspriser!  
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— 1928 — dock naturligtvis med de
förstärkningar, som kunde anses
erforderliga. Ungdomarna fingo en
vink om möjligheten av avance-
mang, vilket hade till följd ökat in-
tresse från deras sida. Sålunda del-
togo juniorspelarna flitigt i inom-
husträningen under vintern, några
av dem gjorde sig f. ö. bemärkta
som synnerligen goda korgbolls-
spelare. ”Tisdagskvällarna vari re-

gel hela laget samlat i Exercishu-
set, medan träningen på fredagarna
(för flertalet en olämplig dag på
grund av den sena tiden: 8,30—10
e. m.) icke kunde uppvisa så stort
antal. Ett sådant intresse ha vi
sannerligen icke varit bortskämda
med, vad det gäller de senaste 5—6
årens B-lagsspelare. Att våra ung-
domar verkligen hade nytta av den-
na regelbundna inomhusträning för-
märktes nogsamt, när den egentli-
ga fotbollssäsongen tog sin början.

Den 19 mars kunde vi börja ut-
omhusträningen på Ullevi, och en-
ligt våra anteckningar voro 9 man
från det nya B-laget nere och trä-
nade — mot två mål. Sedan dess
ha pojkarna varit trägna gäster på
Kristenssons ”domäner”, varvid

man ”går” efter följande program:
Måndagar och Fredagar lätt trä-
ning, närmast avsedd att verka upp-
mjukande, Onsdagar ”kör” man för

fullt, spelar mot två mål, tränar

starter, "löper några varv, hoppar
rep 0. s. v., allt under Härförare
Lindes befäl. Var lugn för att det
frestar på allt emellanåt, men det
är ingen som ”maskar”. Energi och
ambition ha dessa unga pojkar och
dessutom det rätta humöret — man
vill framåt! Nu några ord om
lagets hittills spelade matcher.

”Debuten” ägde rum den 25 mars
mot I. K. Kvick, ett lag som i
fjol spelade i Göteborgs-seriens kl.
V, och resulterade i seger för ”de

kristne” med 4-0. Spelet var i
denna match en smula trevande,

lätt förklarligt för övrigt, men

glimtvis såg man ansatser, som lo-
vade en del litet längre fram, när
pojkarna hunnit bli ”varma i klä-
derna”. Redan nästa söndag, den 1
april, sattes de på ett svårare prov:
match mot Örgryte B. Det
gick över förväntan: våra uppnådde
de hedersamvma siffrorna 2—2, se-

dan de i halvtid lett med 1—0 och
ett stycke in på andra med 2—0.
På de sista 7 min. lyckades dock
de röd-blå utjämna. Våra höllo
spelet väl uppe och gjorde en i det
närmaste jämbördig match mot sina
mera rutinerade motståndare.
Den 9 april (Annandag Påsk)

mötte B-laget i en vänskapsmatch
Hisingstads I S. på den
sistnämnda klubbens plan. Våra
visade en begynnande form och pre-
sterade periodvis verkligt fin fot-
boll. Med 5—0 (halvtid 2-0) vun-
no de blå-vita matchen. Nästkom-
mande söndag (15 april) tillfogades
laget emellertid sitt första nederlag
denna säsong, och exekutor var
Gais' B-lag. Denna match spelades
på Ullevi såsom för-match (den
”stora” matchen stod mellan Gais—
HIF) och ingick i den av Göteborgs-
Alliansen arrangerade Triangelseri-
en för B-lagen. Våra måste vid
detta tillfälle spela med reserver för
såväl h.y. som v.h.b. — vilket be-
tydde en avsevärd försvagning.Gais
vann med 4—1 och därom är intet
att säga. Detta lag är alltför väl
samspelt, rutinerat och spelkraftigt,
att vårt ännu tämligen oprövade lag
skulle ha något egentlig chans. An-
dra halvleken ryckte dock de blå-
vita upp sig och höllo spelet bättre
uppe. Med ordinarie lag äro vi
övertygade om, att våra pojkar pre-
sterat ett betydligt bättre spel.
Målvakten Abrahamsson är förtjänt
av en särskild éloge för sitt goda
spel i denna match.
Den 22 april gästade B-laget Ul-

ricehaomn och spelade därmed sin
första borta-match för året mot
därvarande 1. F. Matchen vanns av
de våra med 7— — ett något o-
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vanligt resultat. 'Tre av bäklänges-
måtten voro emellertid tämligen onö-
diga och tillkommo mera genom
blunder av backarna, som i denna
matoh vid flera till fällen väntade
för läage och icke m ö t t e bol-
larna. Och dét straffade sig — mot
U.L.F:s snabbé hi. Augustsson, som
gjorde mål vid alla tre tillfällena!
Den sistnämnde var -publikgunst-
ling och så fort han fick bollen, lät
det: ”Heja August”! Vårt lag gjor-
de annars en ganska god match.
Följande utdrag ur Ulricehamns
Tidnings referat av matchen kanske
kan iatressera: ”Andra halvleks
början blev ödesdiger för U.LF.
Göteborgarna härjade nu som de
ville på planen, utan synbar an-
strängning. Bollen gick från man
till man i dest blå-vita kedjan, än i
små nätta lyfor, än i korta precisa
markpassningar, utan att de gula
fingo ens så mycket som lukta på
kulan. Resultatet utblev ej heller.
Gästerna visade sig nämligen kun-
na skjuta lika bra som de dribbla-
de och passade. Tre mål blev lönen
den första kvarten”. Vid halvtid
var ställningen 4-—2 för våra. Den
åberopade tidningen sammanfattar
till sist sina intryck sålunda: ”Om
segerherrarna är inget annat än
vackert att säga. Det var länge se-
dan vi sågo så god fotboll här och
särskilt deras uppvisning i bollbe-
handling och behärskat spel i bör-
jan av andra halvlek var bland det
vackraste som visats på Ätraval-
len.”
Våra mönstrade i U-hamn ordi-

narie lag, som hade följande utse-

ende, fr. målv. till v.y.: H. Abra-
hamsson, F. Sköld, M. Åkervall,
G. Bark, E. Andersson, H. Friberg,
A. Bergström, E. Eriksson, F. Pet-
tersson, E. Bergman och E. Holm-
berg. Av dessa äro 8 fjolårsjunio-
rer.
Den 29 april spelade B-laget mot

Halmstads A.I.S. i Halmstad i All-
sv. reservlagsserien. Beklagligt nog
måste laget här avvara sin gode
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av en särskild éloge för sitt goda
spel i denna match.
Den 22 april gästade B-laget Ul-

ricehaomn och spelade därmed sin
första borta-match för året mot
därvarande 1. F. Matchen vanns av
de våra med 7— — ett något o-

Göteborgs-Kamraten 7

vanligt resultat. 'Tre av bäklänges-
måtten voro emellertid tämligen onö-
diga och tillkommo mera genom
blunder av backarna, som i denna
matoh vid flera till fällen väntade
för läage och icke m ö t t e bol-
larna. Och dét straffade sig — mot
U.L.F:s snabbé hi. Augustsson, som
gjorde mål vid alla tre tillfällena!
Den sistnämnde var -publikgunst-
ling och så fort han fick bollen, lät
det: ”Heja August”! Vårt lag gjor-
de annars en ganska god match.
Följande utdrag ur Ulricehamns
Tidnings referat av matchen kanske
kan iatressera: ”Andra halvleks
början blev ödesdiger för U.LF.
Göteborgarna härjade nu som de
ville på planen, utan synbar an-
strängning. Bollen gick från man
till man i dest blå-vita kedjan, än i
små nätta lyfor, än i korta precisa
markpassningar, utan att de gula
fingo ens så mycket som lukta på
kulan. Resultatet utblev ej heller.
Gästerna visade sig nämligen kun-
na skjuta lika bra som de dribbla-
de och passade. Tre mål blev lönen
den första kvarten”. Vid halvtid
var ställningen 4-—2 för våra. Den
åberopade tidningen sammanfattar
till sist sina intryck sålunda: ”Om
segerherrarna är inget annat än
vackert att säga. Det var länge se-
dan vi sågo så god fotboll här och
särskilt deras uppvisning i bollbe-
handling och behärskat spel i bör-
jan av andra halvlek var bland det
vackraste som visats på Ätraval-
len.”
Våra mönstrade i U-hamn ordi-

narie lag, som hade följande utse-

ende, fr. målv. till v.y.: H. Abra-
hamsson, F. Sköld, M. Åkervall,
G. Bark, E. Andersson, H. Friberg,
A. Bergström, E. Eriksson, F. Pet-
tersson, E. Bergman och E. Holm-
berg. Av dessa äro 8 fjolårsjunio-
rer.
Den 29 april spelade B-laget mot

Halmstads A.I.S. i Halmstad i All-
sv. reservlagsserien. Beklagligt nog
måste laget här avvara sin gode
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— 1928 — dock naturligtvis med de
förstärkningar, som kunde anses
erforderliga. Ungdomarna fingo en
vink om möjligheten av avance-
mang, vilket hade till följd ökat in-
tresse från deras sida. Sålunda del-
togo juniorspelarna flitigt i inom-
husträningen under vintern, några
av dem gjorde sig f. ö. bemärkta
som synnerligen goda korgbolls-
spelare. ”Tisdagskvällarna vari re-

gel hela laget samlat i Exercishu-
set, medan träningen på fredagarna
(för flertalet en olämplig dag på
grund av den sena tiden: 8,30—10
e. m.) icke kunde uppvisa så stort
antal. Ett sådant intresse ha vi
sannerligen icke varit bortskämda
med, vad det gäller de senaste 5—6
årens B-lagsspelare. Att våra ung-
domar verkligen hade nytta av den-
na regelbundna inomhusträning för-
märktes nogsamt, när den egentli-
ga fotbollssäsongen tog sin början.

Den 19 mars kunde vi börja ut-
omhusträningen på Ullevi, och en-
ligt våra anteckningar voro 9 man
från det nya B-laget nere och trä-
nade — mot två mål. Sedan dess
ha pojkarna varit trägna gäster på
Kristenssons ”domäner”, varvid

man ”går” efter följande program:
Måndagar och Fredagar lätt trä-
ning, närmast avsedd att verka upp-
mjukande, Onsdagar ”kör” man för

fullt, spelar mot två mål, tränar

starter, "löper några varv, hoppar
rep 0. s. v., allt under Härförare
Lindes befäl. Var lugn för att det
frestar på allt emellanåt, men det
är ingen som ”maskar”. Energi och
ambition ha dessa unga pojkar och
dessutom det rätta humöret — man
vill framåt! Nu några ord om
lagets hittills spelade matcher.

”Debuten” ägde rum den 25 mars
mot I. K. Kvick, ett lag som i
fjol spelade i Göteborgs-seriens kl.
V, och resulterade i seger för ”de

kristne” med 4-0. Spelet var i
denna match en smula trevande,

lätt förklarligt för övrigt, men

glimtvis såg man ansatser, som lo-
vade en del litet längre fram, när
pojkarna hunnit bli ”varma i klä-
derna”. Redan nästa söndag, den 1
april, sattes de på ett svårare prov:
match mot Örgryte B. Det
gick över förväntan: våra uppnådde
de hedersamvma siffrorna 2—2, se-

dan de i halvtid lett med 1—0 och
ett stycke in på andra med 2—0.
På de sista 7 min. lyckades dock
de röd-blå utjämna. Våra höllo
spelet väl uppe och gjorde en i det
närmaste jämbördig match mot sina
mera rutinerade motståndare.
Den 9 april (Annandag Påsk)

mötte B-laget i en vänskapsmatch
Hisingstads I S. på den
sistnämnda klubbens plan. Våra
visade en begynnande form och pre-
sterade periodvis verkligt fin fot-
boll. Med 5—0 (halvtid 2-0) vun-
no de blå-vita matchen. Nästkom-
mande söndag (15 april) tillfogades
laget emellertid sitt första nederlag
denna säsong, och exekutor var
Gais' B-lag. Denna match spelades
på Ullevi såsom för-match (den
”stora” matchen stod mellan Gais—
HIF) och ingick i den av Göteborgs-
Alliansen arrangerade Triangelseri-
en för B-lagen. Våra måste vid
detta tillfälle spela med reserver för
såväl h.y. som v.h.b. — vilket be-
tydde en avsevärd försvagning.Gais
vann med 4—1 och därom är intet
att säga. Detta lag är alltför väl
samspelt, rutinerat och spelkraftigt,
att vårt ännu tämligen oprövade lag
skulle ha något egentlig chans. An-
dra halvleken ryckte dock de blå-
vita upp sig och höllo spelet bättre
uppe. Med ordinarie lag äro vi
övertygade om, att våra pojkar pre-
sterat ett betydligt bättre spel.
Målvakten Abrahamsson är förtjänt
av en särskild éloge för sitt goda
spel i denna match.
Den 22 april gästade B-laget Ul-

ricehaomn och spelade därmed sin
första borta-match för året mot
därvarande 1. F. Matchen vanns av
de våra med 7— — ett något o-
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vanligt resultat. 'Tre av bäklänges-
måtten voro emellertid tämligen onö-
diga och tillkommo mera genom
blunder av backarna, som i denna
matoh vid flera till fällen väntade
för läage och icke m ö t t e bol-
larna. Och dét straffade sig — mot
U.L.F:s snabbé hi. Augustsson, som
gjorde mål vid alla tre tillfällena!
Den sistnämnde var -publikgunst-
ling och så fort han fick bollen, lät
det: ”Heja August”! Vårt lag gjor-
de annars en ganska god match.
Följande utdrag ur Ulricehamns
Tidnings referat av matchen kanske
kan iatressera: ”Andra halvleks
början blev ödesdiger för U.LF.
Göteborgarna härjade nu som de
ville på planen, utan synbar an-
strängning. Bollen gick från man
till man i dest blå-vita kedjan, än i
små nätta lyfor, än i korta precisa
markpassningar, utan att de gula
fingo ens så mycket som lukta på
kulan. Resultatet utblev ej heller.
Gästerna visade sig nämligen kun-
na skjuta lika bra som de dribbla-
de och passade. Tre mål blev lönen
den första kvarten”. Vid halvtid
var ställningen 4-—2 för våra. Den
åberopade tidningen sammanfattar
till sist sina intryck sålunda: ”Om
segerherrarna är inget annat än
vackert att säga. Det var länge se-
dan vi sågo så god fotboll här och
särskilt deras uppvisning i bollbe-
handling och behärskat spel i bör-
jan av andra halvlek var bland det
vackraste som visats på Ätraval-
len.”
Våra mönstrade i U-hamn ordi-

narie lag, som hade följande utse-

ende, fr. målv. till v.y.: H. Abra-
hamsson, F. Sköld, M. Åkervall,
G. Bark, E. Andersson, H. Friberg,
A. Bergström, E. Eriksson, F. Pet-
tersson, E. Bergman och E. Holm-
berg. Av dessa äro 8 fjolårsjunio-
rer.
Den 29 april spelade B-laget mot

Halmstads A.I.S. i Halmstad i All-
sv. reservlagsserien. Beklagligt nog
måste laget här avvara sin gode
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— 1928 — dock naturligtvis med de
förstärkningar, som kunde anses
erforderliga. Ungdomarna fingo en
vink om möjligheten av avance-
mang, vilket hade till följd ökat in-
tresse från deras sida. Sålunda del-
togo juniorspelarna flitigt i inom-
husträningen under vintern, några
av dem gjorde sig f. ö. bemärkta
som synnerligen goda korgbolls-
spelare. ”Tisdagskvällarna vari re-

gel hela laget samlat i Exercishu-
set, medan träningen på fredagarna
(för flertalet en olämplig dag på
grund av den sena tiden: 8,30—10
e. m.) icke kunde uppvisa så stort
antal. Ett sådant intresse ha vi
sannerligen icke varit bortskämda
med, vad det gäller de senaste 5—6
årens B-lagsspelare. Att våra ung-
domar verkligen hade nytta av den-
na regelbundna inomhusträning för-
märktes nogsamt, när den egentli-
ga fotbollssäsongen tog sin början.

Den 19 mars kunde vi börja ut-
omhusträningen på Ullevi, och en-
ligt våra anteckningar voro 9 man
från det nya B-laget nere och trä-
nade — mot två mål. Sedan dess
ha pojkarna varit trägna gäster på
Kristenssons ”domäner”, varvid

man ”går” efter följande program:
Måndagar och Fredagar lätt trä-
ning, närmast avsedd att verka upp-
mjukande, Onsdagar ”kör” man för

fullt, spelar mot två mål, tränar

starter, "löper några varv, hoppar
rep 0. s. v., allt under Härförare
Lindes befäl. Var lugn för att det
frestar på allt emellanåt, men det
är ingen som ”maskar”. Energi och
ambition ha dessa unga pojkar och
dessutom det rätta humöret — man
vill framåt! Nu några ord om
lagets hittills spelade matcher.

”Debuten” ägde rum den 25 mars
mot I. K. Kvick, ett lag som i
fjol spelade i Göteborgs-seriens kl.
V, och resulterade i seger för ”de

kristne” med 4-0. Spelet var i
denna match en smula trevande,

lätt förklarligt för övrigt, men

glimtvis såg man ansatser, som lo-
vade en del litet längre fram, när
pojkarna hunnit bli ”varma i klä-
derna”. Redan nästa söndag, den 1
april, sattes de på ett svårare prov:
match mot Örgryte B. Det
gick över förväntan: våra uppnådde
de hedersamvma siffrorna 2—2, se-

dan de i halvtid lett med 1—0 och
ett stycke in på andra med 2—0.
På de sista 7 min. lyckades dock
de röd-blå utjämna. Våra höllo
spelet väl uppe och gjorde en i det
närmaste jämbördig match mot sina
mera rutinerade motståndare.
Den 9 april (Annandag Påsk)

mötte B-laget i en vänskapsmatch
Hisingstads I S. på den
sistnämnda klubbens plan. Våra
visade en begynnande form och pre-
sterade periodvis verkligt fin fot-
boll. Med 5—0 (halvtid 2-0) vun-
no de blå-vita matchen. Nästkom-
mande söndag (15 april) tillfogades
laget emellertid sitt första nederlag
denna säsong, och exekutor var
Gais' B-lag. Denna match spelades
på Ullevi såsom för-match (den
”stora” matchen stod mellan Gais—
HIF) och ingick i den av Göteborgs-
Alliansen arrangerade Triangelseri-
en för B-lagen. Våra måste vid
detta tillfälle spela med reserver för
såväl h.y. som v.h.b. — vilket be-
tydde en avsevärd försvagning.Gais
vann med 4—1 och därom är intet
att säga. Detta lag är alltför väl
samspelt, rutinerat och spelkraftigt,
att vårt ännu tämligen oprövade lag
skulle ha något egentlig chans. An-
dra halvleken ryckte dock de blå-
vita upp sig och höllo spelet bättre
uppe. Med ordinarie lag äro vi
övertygade om, att våra pojkar pre-
sterat ett betydligt bättre spel.
Målvakten Abrahamsson är förtjänt
av en särskild éloge för sitt goda
spel i denna match.
Den 22 april gästade B-laget Ul-

ricehaomn och spelade därmed sin
första borta-match för året mot
därvarande 1. F. Matchen vanns av
de våra med 7— — ett något o-
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vanligt resultat. 'Tre av bäklänges-
måtten voro emellertid tämligen onö-
diga och tillkommo mera genom
blunder av backarna, som i denna
matoh vid flera till fällen väntade
för läage och icke m ö t t e bol-
larna. Och dét straffade sig — mot
U.L.F:s snabbé hi. Augustsson, som
gjorde mål vid alla tre tillfällena!
Den sistnämnde var -publikgunst-
ling och så fort han fick bollen, lät
det: ”Heja August”! Vårt lag gjor-
de annars en ganska god match.
Följande utdrag ur Ulricehamns
Tidnings referat av matchen kanske
kan iatressera: ”Andra halvleks
början blev ödesdiger för U.LF.
Göteborgarna härjade nu som de
ville på planen, utan synbar an-
strängning. Bollen gick från man
till man i dest blå-vita kedjan, än i
små nätta lyfor, än i korta precisa
markpassningar, utan att de gula
fingo ens så mycket som lukta på
kulan. Resultatet utblev ej heller.
Gästerna visade sig nämligen kun-
na skjuta lika bra som de dribbla-
de och passade. Tre mål blev lönen
den första kvarten”. Vid halvtid
var ställningen 4-—2 för våra. Den
åberopade tidningen sammanfattar
till sist sina intryck sålunda: ”Om
segerherrarna är inget annat än
vackert att säga. Det var länge se-
dan vi sågo så god fotboll här och
särskilt deras uppvisning i bollbe-
handling och behärskat spel i bör-
jan av andra halvlek var bland det
vackraste som visats på Ätraval-
len.”
Våra mönstrade i U-hamn ordi-

narie lag, som hade följande utse-

ende, fr. målv. till v.y.: H. Abra-
hamsson, F. Sköld, M. Åkervall,
G. Bark, E. Andersson, H. Friberg,
A. Bergström, E. Eriksson, F. Pet-
tersson, E. Bergman och E. Holm-
berg. Av dessa äro 8 fjolårsjunio-
rer.
Den 29 april spelade B-laget mot

Halmstads A.I.S. i Halmstad i All-
sv. reservlagsserien. Beklagligt nog
måste laget här avvara sin gode
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mang, vilket hade till följd ökat in-
tresse från deras sida. Sålunda del-
togo juniorspelarna flitigt i inom-
husträningen under vintern, några
av dem gjorde sig f. ö. bemärkta
som synnerligen goda korgbolls-
spelare. ”Tisdagskvällarna vari re-

gel hela laget samlat i Exercishu-
set, medan träningen på fredagarna
(för flertalet en olämplig dag på
grund av den sena tiden: 8,30—10
e. m.) icke kunde uppvisa så stort
antal. Ett sådant intresse ha vi
sannerligen icke varit bortskämda
med, vad det gäller de senaste 5—6
årens B-lagsspelare. Att våra ung-
domar verkligen hade nytta av den-
na regelbundna inomhusträning för-
märktes nogsamt, när den egentli-
ga fotbollssäsongen tog sin början.

Den 19 mars kunde vi börja ut-
omhusträningen på Ullevi, och en-
ligt våra anteckningar voro 9 man
från det nya B-laget nere och trä-
nade — mot två mål. Sedan dess
ha pojkarna varit trägna gäster på
Kristenssons ”domäner”, varvid

man ”går” efter följande program:
Måndagar och Fredagar lätt trä-
ning, närmast avsedd att verka upp-
mjukande, Onsdagar ”kör” man för

fullt, spelar mot två mål, tränar

starter, "löper några varv, hoppar
rep 0. s. v., allt under Härförare
Lindes befäl. Var lugn för att det
frestar på allt emellanåt, men det
är ingen som ”maskar”. Energi och
ambition ha dessa unga pojkar och
dessutom det rätta humöret — man
vill framåt! Nu några ord om
lagets hittills spelade matcher.

”Debuten” ägde rum den 25 mars
mot I. K. Kvick, ett lag som i
fjol spelade i Göteborgs-seriens kl.
V, och resulterade i seger för ”de

kristne” med 4-0. Spelet var i
denna match en smula trevande,

lätt förklarligt för övrigt, men

glimtvis såg man ansatser, som lo-
vade en del litet längre fram, när
pojkarna hunnit bli ”varma i klä-
derna”. Redan nästa söndag, den 1
april, sattes de på ett svårare prov:
match mot Örgryte B. Det
gick över förväntan: våra uppnådde
de hedersamvma siffrorna 2—2, se-

dan de i halvtid lett med 1—0 och
ett stycke in på andra med 2—0.
På de sista 7 min. lyckades dock
de röd-blå utjämna. Våra höllo
spelet väl uppe och gjorde en i det
närmaste jämbördig match mot sina
mera rutinerade motståndare.
Den 9 april (Annandag Påsk)

mötte B-laget i en vänskapsmatch
Hisingstads I S. på den
sistnämnda klubbens plan. Våra
visade en begynnande form och pre-
sterade periodvis verkligt fin fot-
boll. Med 5—0 (halvtid 2-0) vun-
no de blå-vita matchen. Nästkom-
mande söndag (15 april) tillfogades
laget emellertid sitt första nederlag
denna säsong, och exekutor var
Gais' B-lag. Denna match spelades
på Ullevi såsom för-match (den
”stora” matchen stod mellan Gais—
HIF) och ingick i den av Göteborgs-
Alliansen arrangerade Triangelseri-
en för B-lagen. Våra måste vid
detta tillfälle spela med reserver för
såväl h.y. som v.h.b. — vilket be-
tydde en avsevärd försvagning.Gais
vann med 4—1 och därom är intet
att säga. Detta lag är alltför väl
samspelt, rutinerat och spelkraftigt,
att vårt ännu tämligen oprövade lag
skulle ha något egentlig chans. An-
dra halvleken ryckte dock de blå-
vita upp sig och höllo spelet bättre
uppe. Med ordinarie lag äro vi
övertygade om, att våra pojkar pre-
sterat ett betydligt bättre spel.
Målvakten Abrahamsson är förtjänt
av en särskild éloge för sitt goda
spel i denna match.
Den 22 april gästade B-laget Ul-

ricehaomn och spelade därmed sin
första borta-match för året mot
därvarande 1. F. Matchen vanns av
de våra med 7— — ett något o-

Göteborgs-Kamraten 7

vanligt resultat. 'Tre av bäklänges-
måtten voro emellertid tämligen onö-
diga och tillkommo mera genom
blunder av backarna, som i denna
matoh vid flera till fällen väntade
för läage och icke m ö t t e bol-
larna. Och dét straffade sig — mot
U.L.F:s snabbé hi. Augustsson, som
gjorde mål vid alla tre tillfällena!
Den sistnämnde var -publikgunst-
ling och så fort han fick bollen, lät
det: ”Heja August”! Vårt lag gjor-
de annars en ganska god match.
Följande utdrag ur Ulricehamns
Tidnings referat av matchen kanske
kan iatressera: ”Andra halvleks
början blev ödesdiger för U.LF.
Göteborgarna härjade nu som de
ville på planen, utan synbar an-
strängning. Bollen gick från man
till man i dest blå-vita kedjan, än i
små nätta lyfor, än i korta precisa
markpassningar, utan att de gula
fingo ens så mycket som lukta på
kulan. Resultatet utblev ej heller.
Gästerna visade sig nämligen kun-
na skjuta lika bra som de dribbla-
de och passade. Tre mål blev lönen
den första kvarten”. Vid halvtid
var ställningen 4-—2 för våra. Den
åberopade tidningen sammanfattar
till sist sina intryck sålunda: ”Om
segerherrarna är inget annat än
vackert att säga. Det var länge se-
dan vi sågo så god fotboll här och
särskilt deras uppvisning i bollbe-
handling och behärskat spel i bör-
jan av andra halvlek var bland det
vackraste som visats på Ätraval-
len.”
Våra mönstrade i U-hamn ordi-

narie lag, som hade följande utse-

ende, fr. målv. till v.y.: H. Abra-
hamsson, F. Sköld, M. Åkervall,
G. Bark, E. Andersson, H. Friberg,
A. Bergström, E. Eriksson, F. Pet-
tersson, E. Bergman och E. Holm-
berg. Av dessa äro 8 fjolårsjunio-
rer.
Den 29 april spelade B-laget mot

Halmstads A.I.S. i Halmstad i All-
sv. reservlagsserien. Beklagligt nog
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— 1928 — dock naturligtvis med de
förstärkningar, som kunde anses
erforderliga. Ungdomarna fingo en
vink om möjligheten av avance-
mang, vilket hade till följd ökat in-
tresse från deras sida. Sålunda del-
togo juniorspelarna flitigt i inom-
husträningen under vintern, några
av dem gjorde sig f. ö. bemärkta
som synnerligen goda korgbolls-
spelare. ”Tisdagskvällarna vari re-

gel hela laget samlat i Exercishu-
set, medan träningen på fredagarna
(för flertalet en olämplig dag på
grund av den sena tiden: 8,30—10
e. m.) icke kunde uppvisa så stort
antal. Ett sådant intresse ha vi
sannerligen icke varit bortskämda
med, vad det gäller de senaste 5—6
årens B-lagsspelare. Att våra ung-
domar verkligen hade nytta av den-
na regelbundna inomhusträning för-
märktes nogsamt, när den egentli-
ga fotbollssäsongen tog sin början.

Den 19 mars kunde vi börja ut-
omhusträningen på Ullevi, och en-
ligt våra anteckningar voro 9 man
från det nya B-laget nere och trä-
nade — mot två mål. Sedan dess
ha pojkarna varit trägna gäster på
Kristenssons ”domäner”, varvid

man ”går” efter följande program:
Måndagar och Fredagar lätt trä-
ning, närmast avsedd att verka upp-
mjukande, Onsdagar ”kör” man för

fullt, spelar mot två mål, tränar

starter, "löper några varv, hoppar
rep 0. s. v., allt under Härförare
Lindes befäl. Var lugn för att det
frestar på allt emellanåt, men det
är ingen som ”maskar”. Energi och
ambition ha dessa unga pojkar och
dessutom det rätta humöret — man
vill framåt! Nu några ord om
lagets hittills spelade matcher.

”Debuten” ägde rum den 25 mars
mot I. K. Kvick, ett lag som i
fjol spelade i Göteborgs-seriens kl.
V, och resulterade i seger för ”de

kristne” med 4-0. Spelet var i
denna match en smula trevande,

lätt förklarligt för övrigt, men

glimtvis såg man ansatser, som lo-
vade en del litet längre fram, när
pojkarna hunnit bli ”varma i klä-
derna”. Redan nästa söndag, den 1
april, sattes de på ett svårare prov:
match mot Örgryte B. Det
gick över förväntan: våra uppnådde
de hedersamvma siffrorna 2—2, se-

dan de i halvtid lett med 1—0 och
ett stycke in på andra med 2—0.
På de sista 7 min. lyckades dock
de röd-blå utjämna. Våra höllo
spelet väl uppe och gjorde en i det
närmaste jämbördig match mot sina
mera rutinerade motståndare.
Den 9 april (Annandag Påsk)

mötte B-laget i en vänskapsmatch
Hisingstads I S. på den
sistnämnda klubbens plan. Våra
visade en begynnande form och pre-
sterade periodvis verkligt fin fot-
boll. Med 5—0 (halvtid 2-0) vun-
no de blå-vita matchen. Nästkom-
mande söndag (15 april) tillfogades
laget emellertid sitt första nederlag
denna säsong, och exekutor var
Gais' B-lag. Denna match spelades
på Ullevi såsom för-match (den
”stora” matchen stod mellan Gais—
HIF) och ingick i den av Göteborgs-
Alliansen arrangerade Triangelseri-
en för B-lagen. Våra måste vid
detta tillfälle spela med reserver för
såväl h.y. som v.h.b. — vilket be-
tydde en avsevärd försvagning.Gais
vann med 4—1 och därom är intet
att säga. Detta lag är alltför väl
samspelt, rutinerat och spelkraftigt,
att vårt ännu tämligen oprövade lag
skulle ha något egentlig chans. An-
dra halvleken ryckte dock de blå-
vita upp sig och höllo spelet bättre
uppe. Med ordinarie lag äro vi
övertygade om, att våra pojkar pre-
sterat ett betydligt bättre spel.
Målvakten Abrahamsson är förtjänt
av en särskild éloge för sitt goda
spel i denna match.
Den 22 april gästade B-laget Ul-

ricehaomn och spelade därmed sin
första borta-match för året mot
därvarande 1. F. Matchen vanns av
de våra med 7— — ett något o-

Göteborgs-Kamraten 7

vanligt resultat. 'Tre av bäklänges-
måtten voro emellertid tämligen onö-
diga och tillkommo mera genom
blunder av backarna, som i denna
matoh vid flera till fällen väntade
för läage och icke m ö t t e bol-
larna. Och dét straffade sig — mot
U.L.F:s snabbé hi. Augustsson, som
gjorde mål vid alla tre tillfällena!
Den sistnämnde var -publikgunst-
ling och så fort han fick bollen, lät
det: ”Heja August”! Vårt lag gjor-
de annars en ganska god match.
Följande utdrag ur Ulricehamns
Tidnings referat av matchen kanske
kan iatressera: ”Andra halvleks
början blev ödesdiger för U.LF.
Göteborgarna härjade nu som de
ville på planen, utan synbar an-
strängning. Bollen gick från man
till man i dest blå-vita kedjan, än i
små nätta lyfor, än i korta precisa
markpassningar, utan att de gula
fingo ens så mycket som lukta på
kulan. Resultatet utblev ej heller.
Gästerna visade sig nämligen kun-
na skjuta lika bra som de dribbla-
de och passade. Tre mål blev lönen
den första kvarten”. Vid halvtid
var ställningen 4-—2 för våra. Den
åberopade tidningen sammanfattar
till sist sina intryck sålunda: ”Om
segerherrarna är inget annat än
vackert att säga. Det var länge se-
dan vi sågo så god fotboll här och
särskilt deras uppvisning i bollbe-
handling och behärskat spel i bör-
jan av andra halvlek var bland det
vackraste som visats på Ätraval-
len.”
Våra mönstrade i U-hamn ordi-

narie lag, som hade följande utse-

ende, fr. målv. till v.y.: H. Abra-
hamsson, F. Sköld, M. Åkervall,
G. Bark, E. Andersson, H. Friberg,
A. Bergström, E. Eriksson, F. Pet-
tersson, E. Bergman och E. Holm-
berg. Av dessa äro 8 fjolårsjunio-
rer.
Den 29 april spelade B-laget mot

Halmstads A.I.S. i Halmstad i All-
sv. reservlagsserien. Beklagligt nog
måste laget här avvara sin gode
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— 1928 — dock naturligtvis med de
förstärkningar, som kunde anses
erforderliga. Ungdomarna fingo en
vink om möjligheten av avance-
mang, vilket hade till följd ökat in-
tresse från deras sida. Sålunda del-
togo juniorspelarna flitigt i inom-
husträningen under vintern, några
av dem gjorde sig f. ö. bemärkta
som synnerligen goda korgbolls-
spelare. ”Tisdagskvällarna vari re-

gel hela laget samlat i Exercishu-
set, medan träningen på fredagarna
(för flertalet en olämplig dag på
grund av den sena tiden: 8,30—10
e. m.) icke kunde uppvisa så stort
antal. Ett sådant intresse ha vi
sannerligen icke varit bortskämda
med, vad det gäller de senaste 5—6
årens B-lagsspelare. Att våra ung-
domar verkligen hade nytta av den-
na regelbundna inomhusträning för-
märktes nogsamt, när den egentli-
ga fotbollssäsongen tog sin början.

Den 19 mars kunde vi börja ut-
omhusträningen på Ullevi, och en-
ligt våra anteckningar voro 9 man
från det nya B-laget nere och trä-
nade — mot två mål. Sedan dess
ha pojkarna varit trägna gäster på
Kristenssons ”domäner”, varvid

man ”går” efter följande program:
Måndagar och Fredagar lätt trä-
ning, närmast avsedd att verka upp-
mjukande, Onsdagar ”kör” man för

fullt, spelar mot två mål, tränar

starter, "löper några varv, hoppar
rep 0. s. v., allt under Härförare
Lindes befäl. Var lugn för att det
frestar på allt emellanåt, men det
är ingen som ”maskar”. Energi och
ambition ha dessa unga pojkar och
dessutom det rätta humöret — man
vill framåt! Nu några ord om
lagets hittills spelade matcher.

”Debuten” ägde rum den 25 mars
mot I. K. Kvick, ett lag som i
fjol spelade i Göteborgs-seriens kl.
V, och resulterade i seger för ”de

kristne” med 4-0. Spelet var i
denna match en smula trevande,

lätt förklarligt för övrigt, men

glimtvis såg man ansatser, som lo-
vade en del litet längre fram, när
pojkarna hunnit bli ”varma i klä-
derna”. Redan nästa söndag, den 1
april, sattes de på ett svårare prov:
match mot Örgryte B. Det
gick över förväntan: våra uppnådde
de hedersamvma siffrorna 2—2, se-

dan de i halvtid lett med 1—0 och
ett stycke in på andra med 2—0.
På de sista 7 min. lyckades dock
de röd-blå utjämna. Våra höllo
spelet väl uppe och gjorde en i det
närmaste jämbördig match mot sina
mera rutinerade motståndare.
Den 9 april (Annandag Påsk)

mötte B-laget i en vänskapsmatch
Hisingstads I S. på den
sistnämnda klubbens plan. Våra
visade en begynnande form och pre-
sterade periodvis verkligt fin fot-
boll. Med 5—0 (halvtid 2-0) vun-
no de blå-vita matchen. Nästkom-
mande söndag (15 april) tillfogades
laget emellertid sitt första nederlag
denna säsong, och exekutor var
Gais' B-lag. Denna match spelades
på Ullevi såsom för-match (den
”stora” matchen stod mellan Gais—
HIF) och ingick i den av Göteborgs-
Alliansen arrangerade Triangelseri-
en för B-lagen. Våra måste vid
detta tillfälle spela med reserver för
såväl h.y. som v.h.b. — vilket be-
tydde en avsevärd försvagning.Gais
vann med 4—1 och därom är intet
att säga. Detta lag är alltför väl
samspelt, rutinerat och spelkraftigt,
att vårt ännu tämligen oprövade lag
skulle ha något egentlig chans. An-
dra halvleken ryckte dock de blå-
vita upp sig och höllo spelet bättre
uppe. Med ordinarie lag äro vi
övertygade om, att våra pojkar pre-
sterat ett betydligt bättre spel.
Målvakten Abrahamsson är förtjänt
av en särskild éloge för sitt goda
spel i denna match.
Den 22 april gästade B-laget Ul-

ricehaomn och spelade därmed sin
första borta-match för året mot
därvarande 1. F. Matchen vanns av
de våra med 7— — ett något o-
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vanligt resultat. 'Tre av bäklänges-
måtten voro emellertid tämligen onö-
diga och tillkommo mera genom
blunder av backarna, som i denna
matoh vid flera till fällen väntade
för läage och icke m ö t t e bol-
larna. Och dét straffade sig — mot
U.L.F:s snabbé hi. Augustsson, som
gjorde mål vid alla tre tillfällena!
Den sistnämnde var -publikgunst-
ling och så fort han fick bollen, lät
det: ”Heja August”! Vårt lag gjor-
de annars en ganska god match.
Följande utdrag ur Ulricehamns
Tidnings referat av matchen kanske
kan iatressera: ”Andra halvleks
början blev ödesdiger för U.LF.
Göteborgarna härjade nu som de
ville på planen, utan synbar an-
strängning. Bollen gick från man
till man i dest blå-vita kedjan, än i
små nätta lyfor, än i korta precisa
markpassningar, utan att de gula
fingo ens så mycket som lukta på
kulan. Resultatet utblev ej heller.
Gästerna visade sig nämligen kun-
na skjuta lika bra som de dribbla-
de och passade. Tre mål blev lönen
den första kvarten”. Vid halvtid
var ställningen 4-—2 för våra. Den
åberopade tidningen sammanfattar
till sist sina intryck sålunda: ”Om
segerherrarna är inget annat än
vackert att säga. Det var länge se-
dan vi sågo så god fotboll här och
särskilt deras uppvisning i bollbe-
handling och behärskat spel i bör-
jan av andra halvlek var bland det
vackraste som visats på Ätraval-
len.”
Våra mönstrade i U-hamn ordi-

narie lag, som hade följande utse-

ende, fr. målv. till v.y.: H. Abra-
hamsson, F. Sköld, M. Åkervall,
G. Bark, E. Andersson, H. Friberg,
A. Bergström, E. Eriksson, F. Pet-
tersson, E. Bergman och E. Holm-
berg. Av dessa äro 8 fjolårsjunio-
rer.
Den 29 april spelade B-laget mot

Halmstads A.I.S. i Halmstad i All-
sv. reservlagsserien. Beklagligt nog
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— 1928 — dock naturligtvis med de
förstärkningar, som kunde anses
erforderliga. Ungdomarna fingo en
vink om möjligheten av avance-
mang, vilket hade till följd ökat in-
tresse från deras sida. Sålunda del-
togo juniorspelarna flitigt i inom-
husträningen under vintern, några
av dem gjorde sig f. ö. bemärkta
som synnerligen goda korgbolls-
spelare. ”Tisdagskvällarna vari re-

gel hela laget samlat i Exercishu-
set, medan träningen på fredagarna
(för flertalet en olämplig dag på
grund av den sena tiden: 8,30—10
e. m.) icke kunde uppvisa så stort
antal. Ett sådant intresse ha vi
sannerligen icke varit bortskämda
med, vad det gäller de senaste 5—6
årens B-lagsspelare. Att våra ung-
domar verkligen hade nytta av den-
na regelbundna inomhusträning för-
märktes nogsamt, när den egentli-
ga fotbollssäsongen tog sin början.

Den 19 mars kunde vi börja ut-
omhusträningen på Ullevi, och en-
ligt våra anteckningar voro 9 man
från det nya B-laget nere och trä-
nade — mot två mål. Sedan dess
ha pojkarna varit trägna gäster på
Kristenssons ”domäner”, varvid

man ”går” efter följande program:
Måndagar och Fredagar lätt trä-
ning, närmast avsedd att verka upp-
mjukande, Onsdagar ”kör” man för

fullt, spelar mot två mål, tränar

starter, "löper några varv, hoppar
rep 0. s. v., allt under Härförare
Lindes befäl. Var lugn för att det
frestar på allt emellanåt, men det
är ingen som ”maskar”. Energi och
ambition ha dessa unga pojkar och
dessutom det rätta humöret — man
vill framåt! Nu några ord om
lagets hittills spelade matcher.

”Debuten” ägde rum den 25 mars
mot I. K. Kvick, ett lag som i
fjol spelade i Göteborgs-seriens kl.
V, och resulterade i seger för ”de

kristne” med 4-0. Spelet var i
denna match en smula trevande,

lätt förklarligt för övrigt, men

glimtvis såg man ansatser, som lo-
vade en del litet längre fram, när
pojkarna hunnit bli ”varma i klä-
derna”. Redan nästa söndag, den 1
april, sattes de på ett svårare prov:
match mot Örgryte B. Det
gick över förväntan: våra uppnådde
de hedersamvma siffrorna 2—2, se-

dan de i halvtid lett med 1—0 och
ett stycke in på andra med 2—0.
På de sista 7 min. lyckades dock
de röd-blå utjämna. Våra höllo
spelet väl uppe och gjorde en i det
närmaste jämbördig match mot sina
mera rutinerade motståndare.
Den 9 april (Annandag Påsk)

mötte B-laget i en vänskapsmatch
Hisingstads I S. på den
sistnämnda klubbens plan. Våra
visade en begynnande form och pre-
sterade periodvis verkligt fin fot-
boll. Med 5—0 (halvtid 2-0) vun-
no de blå-vita matchen. Nästkom-
mande söndag (15 april) tillfogades
laget emellertid sitt första nederlag
denna säsong, och exekutor var
Gais' B-lag. Denna match spelades
på Ullevi såsom för-match (den
”stora” matchen stod mellan Gais—
HIF) och ingick i den av Göteborgs-
Alliansen arrangerade Triangelseri-
en för B-lagen. Våra måste vid
detta tillfälle spela med reserver för
såväl h.y. som v.h.b. — vilket be-
tydde en avsevärd försvagning.Gais
vann med 4—1 och därom är intet
att säga. Detta lag är alltför väl
samspelt, rutinerat och spelkraftigt,
att vårt ännu tämligen oprövade lag
skulle ha något egentlig chans. An-
dra halvleken ryckte dock de blå-
vita upp sig och höllo spelet bättre
uppe. Med ordinarie lag äro vi
övertygade om, att våra pojkar pre-
sterat ett betydligt bättre spel.
Målvakten Abrahamsson är förtjänt
av en särskild éloge för sitt goda
spel i denna match.
Den 22 april gästade B-laget Ul-

ricehaomn och spelade därmed sin
första borta-match för året mot
därvarande 1. F. Matchen vanns av
de våra med 7— — ett något o-
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vanligt resultat. 'Tre av bäklänges-
måtten voro emellertid tämligen onö-
diga och tillkommo mera genom
blunder av backarna, som i denna
matoh vid flera till fällen väntade
för läage och icke m ö t t e bol-
larna. Och dét straffade sig — mot
U.L.F:s snabbé hi. Augustsson, som
gjorde mål vid alla tre tillfällena!
Den sistnämnde var -publikgunst-
ling och så fort han fick bollen, lät
det: ”Heja August”! Vårt lag gjor-
de annars en ganska god match.
Följande utdrag ur Ulricehamns
Tidnings referat av matchen kanske
kan iatressera: ”Andra halvleks
början blev ödesdiger för U.LF.
Göteborgarna härjade nu som de
ville på planen, utan synbar an-
strängning. Bollen gick från man
till man i dest blå-vita kedjan, än i
små nätta lyfor, än i korta precisa
markpassningar, utan att de gula
fingo ens så mycket som lukta på
kulan. Resultatet utblev ej heller.
Gästerna visade sig nämligen kun-
na skjuta lika bra som de dribbla-
de och passade. Tre mål blev lönen
den första kvarten”. Vid halvtid
var ställningen 4-—2 för våra. Den
åberopade tidningen sammanfattar
till sist sina intryck sålunda: ”Om
segerherrarna är inget annat än
vackert att säga. Det var länge se-
dan vi sågo så god fotboll här och
särskilt deras uppvisning i bollbe-
handling och behärskat spel i bör-
jan av andra halvlek var bland det
vackraste som visats på Ätraval-
len.”
Våra mönstrade i U-hamn ordi-

narie lag, som hade följande utse-

ende, fr. målv. till v.y.: H. Abra-
hamsson, F. Sköld, M. Åkervall,
G. Bark, E. Andersson, H. Friberg,
A. Bergström, E. Eriksson, F. Pet-
tersson, E. Bergman och E. Holm-
berg. Av dessa äro 8 fjolårsjunio-
rer.
Den 29 april spelade B-laget mot

Halmstads A.I.S. i Halmstad i All-
sv. reservlagsserien. Beklagligt nog
måste laget här avvara sin gode
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h.y.”A. Bergström, vilken samma
dag spelade med A-laget i Borås,
och det var en kännbarförlust.
HATIS, som är ett gott lag, i det

närmaste jämnstarkt med Halmia
och H.B.K. (mot vilka klubbar la-
get flera ggr. spelat oavgjort) vann
matchen med 4—1 (1—1), men oför-
tjänt, anser lagledaren, Våra lära
nämligen ha haft lika mycket av
spelet som hallänningarna och pres-
sade ett slag i andra halvlek duk-
tigt, men utan resultat. H a is
spelade därtill onödigt h å rt,
stundtals oj u ste, och hr Ben-
zer, som var domare, syhes icke ha
visat den stränghet han bort" gent-
emot hemmalaget. Flertalet av våra
spelare hade också att uppvisa
”märken” efter den något omilda
behandling de varit utsatta för. Att
som en Halmstadstidning gjört,
vilja lägga skulden (för det hårda
spelet) påvårt lag, är helt enkelt
oförsynt och vittnar om en —
dess bättre — mindre vanlig be-
greppsförvirring.': Om det är något
som våra unga B-lagsspelare äro
främmande för, så är det ruff-spel
— det är emot deras natur och kyn-
ne. Nog um den saken.

Sitt tredje nederlag fick B-laget
1 matchen mot Örgryte B i' Allsv.
reservlagsserien den 9 maj på Val-
len. Även denna gång saknades
Bergström och dessutom målv. Ab-
rahamsson, enär bådavoro skadade.
Juniormålv. Sand stod i gluggen o.
E. Holmberg gickh.y., medar mot-
satta flygeln besatts av G. Anders-
son. De röd-blå vunno med '2—0
(det första målet klart ovff-side),
men faktumvar, att de blå-vita ha-
de icke blott det m e sta av spe-
let utan visade även det bättre
spelet, rent tekniskt sett. Period-
vis spelade våra alldeles utmärkt
fotboll, med korta, precisa passnin
gar från man till man. Det var en-
dast pricken över i:et som fattades
vid detta tillfälle. Men vi tro att
våra pojkar ”komma igen”. Laget

Allmän idrott.
Inomhusträningen

I år liksom tidigare år ha vi dis-
ponerat Exercishuset för inomhus-
träning. Tisdagar och fredagar ha
vi huserat där. Gymnastik samt
korgboll och inomhushopp är vad
vi sysslat med nestadels. Det är
mest de fria idrottsmännen som
tränat, men mot slutet av inomhus-
säsongen kommo även våra fot-
Bollspelare tillstädes.

Gymnastikledare har i år varit
Wiktor Hansson, som med verkligt
intresse gått in för sin uppgift. Han
har också blivit mycket populär
bland pojkarna, och man får hop-
pas, att han är villig åtaga sig gym-
nastikledareskapet även nästa in-
omhussäsong.

I korgboll voro vi föregående sä-
song ganska ”bakom”,; men i år
tycks våra mannar ha förkovrat sig
åtskilligt på detta område och ha
lyckats placera sig fint i Lekför-
bundets serier och utslagstävlingar.

Vad inomhushoppen beträffar så
har Hedin även i år varit så gott
som utan konkurrens, men hans
res, ha varit rätt svaga: 3.01 i längd
u. a. och 1.38 i höjdhopp u. a. Han
fördärvade sig i foten och blev på
klubbmästerskapet.. .. överraskande

 

formförbättring från föregående
möte med samma motståndare, då

vi ju icke kunde peka på någon
överlägsenhet i spelhänseende.
Med hänsyn till spelarnes ung-

dom och bristande rutin är det e-
mellertid tydligt, att vi ej kunna
vänta oss så märkliga framgångar
i år. Dock skulle vi våga gissa på,
att pojkarna redan i höst komma
att visa lejonklon en smula, om de
fortsätta som de börjat. Och nästa

och terrängerna.

slagen i st. höjd av junioren Lewin-
sky på ett rätt så blygsamt resul-
tat, men segrade i längdhoppet. Le-
winsky har nått 1.36 och 2.72.

Som vanligt anordnade vi ett par
klubbterränger i början av mars.
Dessa lopp ha givit till resultat, att
följande segrat i resp. klasser: I R.
Liljeros, II J. Börjesson, ITI Einar
Andersson, IV (jun.) W. Lewinsky
V (old-boys) W. Magnusson.

I de verkliga terrängtävlingarna
ha vi i år gått tillbaka, men kunna
dock uppvisa en hel del ganska
vackra placeringar. Werner har ju
varit oerhört överlägsen i old-boys-
klassen; 2 min. har han i regel haft
till. godo på närmaste ”konkur-
rent”. Liljeros har varit bäst av I-
klasslöparna, 7:de i Vikingens, 1:a
på Idrottsalliansens; 4:a på D. m,
och 3:a på vår egen nationella täv-
lan. Börjesson deltog i Vikingens
och Landalas klass IL och nådde
precis samma placeringar somi kl.
III föregående år, nämligen 4:a
resp. 1:a. Sven Ohlsson var 2:å
på Idr.-alliansens tävlan klass IL
Georg Johansson, Mendel och Seti:
Olsson ha också presterat ganska
goda lopp.

3

Om något fotbollslag kan kallas
”lovande”, så är det nämligen Göte-
borgs-Kamr. B-lag. Vi hoppas ock-
så, att vårt ungdomliga reservgar-
de skall taga de event. motgångar,
som möjligen komma på deras lott
under ”läroåret” (1928) på det rätta
sättet: genom att taga nya, friska
tag! I ett nästkommande nummer
av Medlemsbladet hoppas vi få an-
ledning återkomma med nya rap-
porter.

 

som helhet visade en betydande år.... Ja, låt oss vänta och hoppas! S—8g.
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h.y.”A. Bergström, vilken samma
dag spelade med A-laget i Borås,
och det var en kännbarförlust.
HATIS, som är ett gott lag, i det

närmaste jämnstarkt med Halmia
och H.B.K. (mot vilka klubbar la-
get flera ggr. spelat oavgjort) vann
matchen med 4—1 (1—1), men oför-
tjänt, anser lagledaren, Våra lära
nämligen ha haft lika mycket av
spelet som hallänningarna och pres-
sade ett slag i andra halvlek duk-
tigt, men utan resultat. H a is
spelade därtill onödigt h å rt,
stundtals oj u ste, och hr Ben-
zer, som var domare, syhes icke ha
visat den stränghet han bort" gent-
emot hemmalaget. Flertalet av våra
spelare hade också att uppvisa
”märken” efter den något omilda
behandling de varit utsatta för. Att
som en Halmstadstidning gjört,
vilja lägga skulden (för det hårda
spelet) påvårt lag, är helt enkelt
oförsynt och vittnar om en —
dess bättre — mindre vanlig be-
greppsförvirring.': Om det är något
som våra unga B-lagsspelare äro
främmande för, så är det ruff-spel
— det är emot deras natur och kyn-
ne. Nog um den saken.

Sitt tredje nederlag fick B-laget
1 matchen mot Örgryte B i' Allsv.
reservlagsserien den 9 maj på Val-
len. Även denna gång saknades
Bergström och dessutom målv. Ab-
rahamsson, enär bådavoro skadade.
Juniormålv. Sand stod i gluggen o.
E. Holmberg gickh.y., medar mot-
satta flygeln besatts av G. Anders-
son. De röd-blå vunno med '2—0
(det första målet klart ovff-side),
men faktumvar, att de blå-vita ha-
de icke blott det m e sta av spe-
let utan visade även det bättre
spelet, rent tekniskt sett. Period-
vis spelade våra alldeles utmärkt
fotboll, med korta, precisa passnin
gar från man till man. Det var en-
dast pricken över i:et som fattades
vid detta tillfälle. Men vi tro att
våra pojkar ”komma igen”. Laget

Allmän idrott.
Inomhusträningen

I år liksom tidigare år ha vi dis-
ponerat Exercishuset för inomhus-
träning. Tisdagar och fredagar ha
vi huserat där. Gymnastik samt
korgboll och inomhushopp är vad
vi sysslat med nestadels. Det är
mest de fria idrottsmännen som
tränat, men mot slutet av inomhus-
säsongen kommo även våra fot-
Bollspelare tillstädes.

Gymnastikledare har i år varit
Wiktor Hansson, som med verkligt
intresse gått in för sin uppgift. Han
har också blivit mycket populär
bland pojkarna, och man får hop-
pas, att han är villig åtaga sig gym-
nastikledareskapet även nästa in-
omhussäsong.

I korgboll voro vi föregående sä-
song ganska ”bakom”,; men i år
tycks våra mannar ha förkovrat sig
åtskilligt på detta område och ha
lyckats placera sig fint i Lekför-
bundets serier och utslagstävlingar.

Vad inomhushoppen beträffar så
har Hedin även i år varit så gott
som utan konkurrens, men hans
res, ha varit rätt svaga: 3.01 i längd
u. a. och 1.38 i höjdhopp u. a. Han
fördärvade sig i foten och blev på
klubbmästerskapet.. .. överraskande

 

formförbättring från föregående
möte med samma motståndare, då

vi ju icke kunde peka på någon
överlägsenhet i spelhänseende.
Med hänsyn till spelarnes ung-

dom och bristande rutin är det e-
mellertid tydligt, att vi ej kunna
vänta oss så märkliga framgångar
i år. Dock skulle vi våga gissa på,
att pojkarna redan i höst komma
att visa lejonklon en smula, om de
fortsätta som de börjat. Och nästa

och terrängerna.

slagen i st. höjd av junioren Lewin-
sky på ett rätt så blygsamt resul-
tat, men segrade i längdhoppet. Le-
winsky har nått 1.36 och 2.72.

Som vanligt anordnade vi ett par
klubbterränger i början av mars.
Dessa lopp ha givit till resultat, att
följande segrat i resp. klasser: I R.
Liljeros, II J. Börjesson, ITI Einar
Andersson, IV (jun.) W. Lewinsky
V (old-boys) W. Magnusson.

I de verkliga terrängtävlingarna
ha vi i år gått tillbaka, men kunna
dock uppvisa en hel del ganska
vackra placeringar. Werner har ju
varit oerhört överlägsen i old-boys-
klassen; 2 min. har han i regel haft
till. godo på närmaste ”konkur-
rent”. Liljeros har varit bäst av I-
klasslöparna, 7:de i Vikingens, 1:a
på Idrottsalliansens; 4:a på D. m,
och 3:a på vår egen nationella täv-
lan. Börjesson deltog i Vikingens
och Landalas klass IL och nådde
precis samma placeringar somi kl.
III föregående år, nämligen 4:a
resp. 1:a. Sven Ohlsson var 2:å
på Idr.-alliansens tävlan klass IL
Georg Johansson, Mendel och Seti:
Olsson ha också presterat ganska
goda lopp.

3

Om något fotbollslag kan kallas
”lovande”, så är det nämligen Göte-
borgs-Kamr. B-lag. Vi hoppas ock-
så, att vårt ungdomliga reservgar-
de skall taga de event. motgångar,
som möjligen komma på deras lott
under ”läroåret” (1928) på det rätta
sättet: genom att taga nya, friska
tag! I ett nästkommande nummer
av Medlemsbladet hoppas vi få an-
ledning återkomma med nya rap-
porter.

 

som helhet visade en betydande år.... Ja, låt oss vänta och hoppas! S—8g.

| Idrottsmän! Besök!

 

 

FÅGELFRÖ
ALLASLAG

DUBBELRENSAT

GÖTEBORGS FRÖHANDEL
SÖDRA LARMGATAN4 (intill Hyrverket) Rikst. 35932, 10984.  

sa
AN Bafé Pelikan|

| SödraSödra Vägen av

|

  

Tel. 62451 Tel. 62451

Billiga priser.  | Prima varor.

Göteborgs-Kamraten
 

 

h.y.”A. Bergström, vilken samma
dag spelade med A-laget i Borås,
och det var en kännbarförlust.
HATIS, som är ett gott lag, i det

närmaste jämnstarkt med Halmia
och H.B.K. (mot vilka klubbar la-
get flera ggr. spelat oavgjort) vann
matchen med 4—1 (1—1), men oför-
tjänt, anser lagledaren, Våra lära
nämligen ha haft lika mycket av
spelet som hallänningarna och pres-
sade ett slag i andra halvlek duk-
tigt, men utan resultat. H a is
spelade därtill onödigt h å rt,
stundtals oj u ste, och hr Ben-
zer, som var domare, syhes icke ha
visat den stränghet han bort" gent-
emot hemmalaget. Flertalet av våra
spelare hade också att uppvisa
”märken” efter den något omilda
behandling de varit utsatta för. Att
som en Halmstadstidning gjört,
vilja lägga skulden (för det hårda
spelet) påvårt lag, är helt enkelt
oförsynt och vittnar om en —
dess bättre — mindre vanlig be-
greppsförvirring.': Om det är något
som våra unga B-lagsspelare äro
främmande för, så är det ruff-spel
— det är emot deras natur och kyn-
ne. Nog um den saken.

Sitt tredje nederlag fick B-laget
1 matchen mot Örgryte B i' Allsv.
reservlagsserien den 9 maj på Val-
len. Även denna gång saknades
Bergström och dessutom målv. Ab-
rahamsson, enär bådavoro skadade.
Juniormålv. Sand stod i gluggen o.
E. Holmberg gickh.y., medar mot-
satta flygeln besatts av G. Anders-
son. De röd-blå vunno med '2—0
(det första målet klart ovff-side),
men faktumvar, att de blå-vita ha-
de icke blott det m e sta av spe-
let utan visade även det bättre
spelet, rent tekniskt sett. Period-
vis spelade våra alldeles utmärkt
fotboll, med korta, precisa passnin
gar från man till man. Det var en-
dast pricken över i:et som fattades
vid detta tillfälle. Men vi tro att
våra pojkar ”komma igen”. Laget

Allmän idrott.
Inomhusträningen

I år liksom tidigare år ha vi dis-
ponerat Exercishuset för inomhus-
träning. Tisdagar och fredagar ha
vi huserat där. Gymnastik samt
korgboll och inomhushopp är vad
vi sysslat med nestadels. Det är
mest de fria idrottsmännen som
tränat, men mot slutet av inomhus-
säsongen kommo även våra fot-
Bollspelare tillstädes.

Gymnastikledare har i år varit
Wiktor Hansson, som med verkligt
intresse gått in för sin uppgift. Han
har också blivit mycket populär
bland pojkarna, och man får hop-
pas, att han är villig åtaga sig gym-
nastikledareskapet även nästa in-
omhussäsong.

I korgboll voro vi föregående sä-
song ganska ”bakom”,; men i år
tycks våra mannar ha förkovrat sig
åtskilligt på detta område och ha
lyckats placera sig fint i Lekför-
bundets serier och utslagstävlingar.

Vad inomhushoppen beträffar så
har Hedin även i år varit så gott
som utan konkurrens, men hans
res, ha varit rätt svaga: 3.01 i längd
u. a. och 1.38 i höjdhopp u. a. Han
fördärvade sig i foten och blev på
klubbmästerskapet.. .. överraskande

 

formförbättring från föregående
möte med samma motståndare, då

vi ju icke kunde peka på någon
överlägsenhet i spelhänseende.
Med hänsyn till spelarnes ung-

dom och bristande rutin är det e-
mellertid tydligt, att vi ej kunna
vänta oss så märkliga framgångar
i år. Dock skulle vi våga gissa på,
att pojkarna redan i höst komma
att visa lejonklon en smula, om de
fortsätta som de börjat. Och nästa

och terrängerna.

slagen i st. höjd av junioren Lewin-
sky på ett rätt så blygsamt resul-
tat, men segrade i längdhoppet. Le-
winsky har nått 1.36 och 2.72.

Som vanligt anordnade vi ett par
klubbterränger i början av mars.
Dessa lopp ha givit till resultat, att
följande segrat i resp. klasser: I R.
Liljeros, II J. Börjesson, ITI Einar
Andersson, IV (jun.) W. Lewinsky
V (old-boys) W. Magnusson.

I de verkliga terrängtävlingarna
ha vi i år gått tillbaka, men kunna
dock uppvisa en hel del ganska
vackra placeringar. Werner har ju
varit oerhört överlägsen i old-boys-
klassen; 2 min. har han i regel haft
till. godo på närmaste ”konkur-
rent”. Liljeros har varit bäst av I-
klasslöparna, 7:de i Vikingens, 1:a
på Idrottsalliansens; 4:a på D. m,
och 3:a på vår egen nationella täv-
lan. Börjesson deltog i Vikingens
och Landalas klass IL och nådde
precis samma placeringar somi kl.
III föregående år, nämligen 4:a
resp. 1:a. Sven Ohlsson var 2:å
på Idr.-alliansens tävlan klass IL
Georg Johansson, Mendel och Seti:
Olsson ha också presterat ganska
goda lopp.

3

Om något fotbollslag kan kallas
”lovande”, så är det nämligen Göte-
borgs-Kamr. B-lag. Vi hoppas ock-
så, att vårt ungdomliga reservgar-
de skall taga de event. motgångar,
som möjligen komma på deras lott
under ”läroåret” (1928) på det rätta
sättet: genom att taga nya, friska
tag! I ett nästkommande nummer
av Medlemsbladet hoppas vi få an-
ledning återkomma med nya rap-
porter.

 

som helhet visade en betydande år.... Ja, låt oss vänta och hoppas! S—8g.

| Idrottsmän! Besök!

 

 

FÅGELFRÖ
ALLASLAG

DUBBELRENSAT

GÖTEBORGS FRÖHANDEL
SÖDRA LARMGATAN4 (intill Hyrverket) Rikst. 35932, 10984.  

sa
AN Bafé Pelikan|

| SödraSödra Vägen av

|

  

Tel. 62451 Tel. 62451

Billiga priser.  | Prima varor.

Göteborgs-Kamraten
 

 

h.y.”A. Bergström, vilken samma
dag spelade med A-laget i Borås,
och det var en kännbarförlust.
HATIS, som är ett gott lag, i det

närmaste jämnstarkt med Halmia
och H.B.K. (mot vilka klubbar la-
get flera ggr. spelat oavgjort) vann
matchen med 4—1 (1—1), men oför-
tjänt, anser lagledaren, Våra lära
nämligen ha haft lika mycket av
spelet som hallänningarna och pres-
sade ett slag i andra halvlek duk-
tigt, men utan resultat. H a is
spelade därtill onödigt h å rt,
stundtals oj u ste, och hr Ben-
zer, som var domare, syhes icke ha
visat den stränghet han bort" gent-
emot hemmalaget. Flertalet av våra
spelare hade också att uppvisa
”märken” efter den något omilda
behandling de varit utsatta för. Att
som en Halmstadstidning gjört,
vilja lägga skulden (för det hårda
spelet) påvårt lag, är helt enkelt
oförsynt och vittnar om en —
dess bättre — mindre vanlig be-
greppsförvirring.': Om det är något
som våra unga B-lagsspelare äro
främmande för, så är det ruff-spel
— det är emot deras natur och kyn-
ne. Nog um den saken.

Sitt tredje nederlag fick B-laget
1 matchen mot Örgryte B i' Allsv.
reservlagsserien den 9 maj på Val-
len. Även denna gång saknades
Bergström och dessutom målv. Ab-
rahamsson, enär bådavoro skadade.
Juniormålv. Sand stod i gluggen o.
E. Holmberg gickh.y., medar mot-
satta flygeln besatts av G. Anders-
son. De röd-blå vunno med '2—0
(det första målet klart ovff-side),
men faktumvar, att de blå-vita ha-
de icke blott det m e sta av spe-
let utan visade även det bättre
spelet, rent tekniskt sett. Period-
vis spelade våra alldeles utmärkt
fotboll, med korta, precisa passnin
gar från man till man. Det var en-
dast pricken över i:et som fattades
vid detta tillfälle. Men vi tro att
våra pojkar ”komma igen”. Laget

Allmän idrott.
Inomhusträningen

I år liksom tidigare år ha vi dis-
ponerat Exercishuset för inomhus-
träning. Tisdagar och fredagar ha
vi huserat där. Gymnastik samt
korgboll och inomhushopp är vad
vi sysslat med nestadels. Det är
mest de fria idrottsmännen som
tränat, men mot slutet av inomhus-
säsongen kommo även våra fot-
Bollspelare tillstädes.

Gymnastikledare har i år varit
Wiktor Hansson, som med verkligt
intresse gått in för sin uppgift. Han
har också blivit mycket populär
bland pojkarna, och man får hop-
pas, att han är villig åtaga sig gym-
nastikledareskapet även nästa in-
omhussäsong.

I korgboll voro vi föregående sä-
song ganska ”bakom”,; men i år
tycks våra mannar ha förkovrat sig
åtskilligt på detta område och ha
lyckats placera sig fint i Lekför-
bundets serier och utslagstävlingar.

Vad inomhushoppen beträffar så
har Hedin även i år varit så gott
som utan konkurrens, men hans
res, ha varit rätt svaga: 3.01 i längd
u. a. och 1.38 i höjdhopp u. a. Han
fördärvade sig i foten och blev på
klubbmästerskapet.. .. överraskande

 

formförbättring från föregående
möte med samma motståndare, då

vi ju icke kunde peka på någon
överlägsenhet i spelhänseende.
Med hänsyn till spelarnes ung-

dom och bristande rutin är det e-
mellertid tydligt, att vi ej kunna
vänta oss så märkliga framgångar
i år. Dock skulle vi våga gissa på,
att pojkarna redan i höst komma
att visa lejonklon en smula, om de
fortsätta som de börjat. Och nästa

och terrängerna.

slagen i st. höjd av junioren Lewin-
sky på ett rätt så blygsamt resul-
tat, men segrade i längdhoppet. Le-
winsky har nått 1.36 och 2.72.

Som vanligt anordnade vi ett par
klubbterränger i början av mars.
Dessa lopp ha givit till resultat, att
följande segrat i resp. klasser: I R.
Liljeros, II J. Börjesson, ITI Einar
Andersson, IV (jun.) W. Lewinsky
V (old-boys) W. Magnusson.

I de verkliga terrängtävlingarna
ha vi i år gått tillbaka, men kunna
dock uppvisa en hel del ganska
vackra placeringar. Werner har ju
varit oerhört överlägsen i old-boys-
klassen; 2 min. har han i regel haft
till. godo på närmaste ”konkur-
rent”. Liljeros har varit bäst av I-
klasslöparna, 7:de i Vikingens, 1:a
på Idrottsalliansens; 4:a på D. m,
och 3:a på vår egen nationella täv-
lan. Börjesson deltog i Vikingens
och Landalas klass IL och nådde
precis samma placeringar somi kl.
III föregående år, nämligen 4:a
resp. 1:a. Sven Ohlsson var 2:å
på Idr.-alliansens tävlan klass IL
Georg Johansson, Mendel och Seti:
Olsson ha också presterat ganska
goda lopp.

3

Om något fotbollslag kan kallas
”lovande”, så är det nämligen Göte-
borgs-Kamr. B-lag. Vi hoppas ock-
så, att vårt ungdomliga reservgar-
de skall taga de event. motgångar,
som möjligen komma på deras lott
under ”läroåret” (1928) på det rätta
sättet: genom att taga nya, friska
tag! I ett nästkommande nummer
av Medlemsbladet hoppas vi få an-
ledning återkomma med nya rap-
porter.

 

som helhet visade en betydande år.... Ja, låt oss vänta och hoppas! S—8g.

| Idrottsmän! Besök!

 

 

FÅGELFRÖ
ALLASLAG

DUBBELRENSAT

GÖTEBORGS FRÖHANDEL
SÖDRA LARMGATAN4 (intill Hyrverket) Rikst. 35932, 10984.  

sa
AN Bafé Pelikan|

| SödraSödra Vägen av

|

  

Tel. 62451 Tel. 62451

Billiga priser.  | Prima varor.

Göteborgs-Kamraten
 

 

h.y.”A. Bergström, vilken samma
dag spelade med A-laget i Borås,
och det var en kännbarförlust.
HATIS, som är ett gott lag, i det

närmaste jämnstarkt med Halmia
och H.B.K. (mot vilka klubbar la-
get flera ggr. spelat oavgjort) vann
matchen med 4—1 (1—1), men oför-
tjänt, anser lagledaren, Våra lära
nämligen ha haft lika mycket av
spelet som hallänningarna och pres-
sade ett slag i andra halvlek duk-
tigt, men utan resultat. H a is
spelade därtill onödigt h å rt,
stundtals oj u ste, och hr Ben-
zer, som var domare, syhes icke ha
visat den stränghet han bort" gent-
emot hemmalaget. Flertalet av våra
spelare hade också att uppvisa
”märken” efter den något omilda
behandling de varit utsatta för. Att
som en Halmstadstidning gjört,
vilja lägga skulden (för det hårda
spelet) påvårt lag, är helt enkelt
oförsynt och vittnar om en —
dess bättre — mindre vanlig be-
greppsförvirring.': Om det är något
som våra unga B-lagsspelare äro
främmande för, så är det ruff-spel
— det är emot deras natur och kyn-
ne. Nog um den saken.

Sitt tredje nederlag fick B-laget
1 matchen mot Örgryte B i' Allsv.
reservlagsserien den 9 maj på Val-
len. Även denna gång saknades
Bergström och dessutom målv. Ab-
rahamsson, enär bådavoro skadade.
Juniormålv. Sand stod i gluggen o.
E. Holmberg gickh.y., medar mot-
satta flygeln besatts av G. Anders-
son. De röd-blå vunno med '2—0
(det första målet klart ovff-side),
men faktumvar, att de blå-vita ha-
de icke blott det m e sta av spe-
let utan visade även det bättre
spelet, rent tekniskt sett. Period-
vis spelade våra alldeles utmärkt
fotboll, med korta, precisa passnin
gar från man till man. Det var en-
dast pricken över i:et som fattades
vid detta tillfälle. Men vi tro att
våra pojkar ”komma igen”. Laget

Allmän idrott.
Inomhusträningen

I år liksom tidigare år ha vi dis-
ponerat Exercishuset för inomhus-
träning. Tisdagar och fredagar ha
vi huserat där. Gymnastik samt
korgboll och inomhushopp är vad
vi sysslat med nestadels. Det är
mest de fria idrottsmännen som
tränat, men mot slutet av inomhus-
säsongen kommo även våra fot-
Bollspelare tillstädes.

Gymnastikledare har i år varit
Wiktor Hansson, som med verkligt
intresse gått in för sin uppgift. Han
har också blivit mycket populär
bland pojkarna, och man får hop-
pas, att han är villig åtaga sig gym-
nastikledareskapet även nästa in-
omhussäsong.

I korgboll voro vi föregående sä-
song ganska ”bakom”,; men i år
tycks våra mannar ha förkovrat sig
åtskilligt på detta område och ha
lyckats placera sig fint i Lekför-
bundets serier och utslagstävlingar.

Vad inomhushoppen beträffar så
har Hedin även i år varit så gott
som utan konkurrens, men hans
res, ha varit rätt svaga: 3.01 i längd
u. a. och 1.38 i höjdhopp u. a. Han
fördärvade sig i foten och blev på
klubbmästerskapet.. .. överraskande

 

formförbättring från föregående
möte med samma motståndare, då

vi ju icke kunde peka på någon
överlägsenhet i spelhänseende.
Med hänsyn till spelarnes ung-

dom och bristande rutin är det e-
mellertid tydligt, att vi ej kunna
vänta oss så märkliga framgångar
i år. Dock skulle vi våga gissa på,
att pojkarna redan i höst komma
att visa lejonklon en smula, om de
fortsätta som de börjat. Och nästa

och terrängerna.

slagen i st. höjd av junioren Lewin-
sky på ett rätt så blygsamt resul-
tat, men segrade i längdhoppet. Le-
winsky har nått 1.36 och 2.72.

Som vanligt anordnade vi ett par
klubbterränger i början av mars.
Dessa lopp ha givit till resultat, att
följande segrat i resp. klasser: I R.
Liljeros, II J. Börjesson, ITI Einar
Andersson, IV (jun.) W. Lewinsky
V (old-boys) W. Magnusson.

I de verkliga terrängtävlingarna
ha vi i år gått tillbaka, men kunna
dock uppvisa en hel del ganska
vackra placeringar. Werner har ju
varit oerhört överlägsen i old-boys-
klassen; 2 min. har han i regel haft
till. godo på närmaste ”konkur-
rent”. Liljeros har varit bäst av I-
klasslöparna, 7:de i Vikingens, 1:a
på Idrottsalliansens; 4:a på D. m,
och 3:a på vår egen nationella täv-
lan. Börjesson deltog i Vikingens
och Landalas klass IL och nådde
precis samma placeringar somi kl.
III föregående år, nämligen 4:a
resp. 1:a. Sven Ohlsson var 2:å
på Idr.-alliansens tävlan klass IL
Georg Johansson, Mendel och Seti:
Olsson ha också presterat ganska
goda lopp.

3

Om något fotbollslag kan kallas
”lovande”, så är det nämligen Göte-
borgs-Kamr. B-lag. Vi hoppas ock-
så, att vårt ungdomliga reservgar-
de skall taga de event. motgångar,
som möjligen komma på deras lott
under ”läroåret” (1928) på det rätta
sättet: genom att taga nya, friska
tag! I ett nästkommande nummer
av Medlemsbladet hoppas vi få an-
ledning återkomma med nya rap-
porter.

 

som helhet visade en betydande år.... Ja, låt oss vänta och hoppas! S—8g.

| Idrottsmän! Besök!

 

 

FÅGELFRÖ
ALLASLAG

DUBBELRENSAT

GÖTEBORGS FRÖHANDEL
SÖDRA LARMGATAN4 (intill Hyrverket) Rikst. 35932, 10984.  

sa
AN Bafé Pelikan|

| SödraSödra Vägen av

|

  

Tel. 62451 Tel. 62451

Billiga priser.  | Prima varor.



 

Så värst många lagpriser ha ej
hittat vägen till vårt prisskåp den-
na säsong. I Vikingens togo wi
Morgonpostens uppsatta vandrings-
pris för första gången (klass IT).
I Landalas tävling bärgade vi 1:sta
lagpris i klass III och i vår egen
tävling togo vi priset i klass I, vil-
ket ej säger så mycket, eftersom
inga konkurrenter funnos i lagtäv-
lingen. Vid D. m.-tävlingen inträf-
fade den sensationen, att I. F. K

fick stryk i lagtävlingen. För för-
sta gången sedan lagtävlingens in-
stiftande. Öis vann, och inte ens
2:dra lagpris blev det oss förun-
nat att taga hem, utan våra kon-
kurrenter (och f. d. klubbkamrater)
Lundbyiterna lade beslag på detta.
Det är ju glädjande, att de andra
klubbarna numera kunna leverera
verkliga strider med de våra; förr
om åren ha vi ju varit oerhört över-
lägsna. Men vad som är mindre an-
genämt är, att vi själva fått släppa
till materialet till konkurrentklub-
barna, såsom fallet nu varit med
Lundby.
D. m.-tävlingen gällde även som

klubbmästerskap, vilket alltså även
i år hamnade hos Liljeros.

> Skövde>.

Partilleloppet.

Till ”R. I. K.-loppet, som tävlin-
gen kallas i vardagslag, hade i år
22 löpare anmälts, därav 7 från vår
förening. 2 av dessa senare vuro
dock förhindrade att starta. De öv-
riga 5 försvarade våra färger med
glans och kommo alla in bland de
8 bästa. Werner Magnusson drog
i slutet av loppet lätt och lekande
ifrån de övriga, av vilka Seth Ols-
son sedermera skakade av sig Axel
Olsson. Ganska mycket folk hade
samlats vid mål. Dessa gåvo Wer-
ner en välförtjänt hyllning, då han
så gott som oberörd fullbordade

 

Göteborgs-Kamraten

sitt 3:dje Partillelopp. Tid. 44.142.
Ungefär 200 m. efter kom Seth Ols-
son, som förbättrade sin tid på di-
stansen med 1.31 min. till 44.57.

Malmöresan.
Stafettlaget blev bästa svenska lag

i Malmörunt.

Detvar en sämling förhoppnings-
fulla ynglingar, som samlades på
vår expedition lördagen den 12 maj
vid middagstiden för att under Gö-
sta Wahlgrens ledareskap företaga
en. turné pr bil till Malmö. Väl
komna dit var det meningen att vi.
skulle leverera danskar och skånin-
gar en het strid i löpningen runt
den skånska metropolen och visa
att även svenskarna kunna springa
fort.

Resan dit fick ettt lyckat förlopp,
om man undantager ett tråkigt in-
termezzo strax söder om Kungs-
backa. Styrinrättningen på den bil,
vari sign... befann sig, mankerade
nämligen, och vi törnade emot ett
broräcke med påföljd att ena stänk-
skärmen blev en smula skamfilad.
Som väl var så var farten endast
c:a 20 km. i den förrädiska S-kur-
van, eljest kanske något tråkigt
kunnat hända.
Då vi äntligen nått vårt mål och

där skakat tass med Mais ordf.,
Kamrer Ström, sprintern Lindvall,
vår ”egen” S—m och ett par killar
till samt fått något till livs, gingo
vi ut på staden ett slag för att
”lea” upp benen, varpå sängarna in-
togos rätt snart.

Kl. 1.35 på söndagen gick star-
ten. Wahlgren och sign., som f. ö.
var reserv, fingo medfölja i repor-
terbilen, och kunde följa loppet
ganska bra. Köpenhamns I. F. och
Mai lågo bäst vid första växeln,
under det vårt lag låg i kön. Mot
slutet gingo de våra dock upp .stor-
artat och hamnade på 3:dje plats.

 

SPORTPRISER
HOVJUVELERARE

C. G HALLBERG
GÖTEBORG

era

” utmärkt prestation.
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Resultatet av loppet blev sålunda:
1) Köpenh. I. F. 28.45.6 (nytt re-
kord). 2) -Arbejdernas I. K:, Kö-
penh., 29.01.2. 3y' Kamr., Gbg,
29.08.3. 4) 1. K. Sparta, Köpenh.,

.." 29.16.4. ;5) Malmö A. T., F. 29.41.8
0. SV.
Vårt lag gjorde utan tvivel en

Att vi blevo
”endast” 3:a visar blott att danskar-
na. förfoga över en stab utmärkta
löpare, som tack vare sinsydligare
belägna hemort ha haft tillfälle till
träning utomhus betydligt längre
än våra mannar. Ett bevis för att
pojkarna gjorde sin sak bra är att
M. A. I, som i fjol här i Gbg fingo
stryk med endast 5 sek. av vårt läg,
denna gången blevo distanserade
med hela 33.3 sek. Vår tid över-
skrider ”bästa svenska tid”) upp-
nådd av Mai i 1926 års tävlan, méd
endast 3 sek.

Ja, så var det ingenting annat
kvar, än att byta klubbmärken, få
en matbit ochså huvudstupa i bi-
len. Dettagäller dock endast halva
styrkan, den andra ”halvan” stan-
nade kvar en stund och huruvida
dessa kommit hem ännu eller ej är
i skrivande stund obekant för sign.
Resans roligaste moment upplev-

de nogtde, som reste först i alla fall.
Så snart vi kommit utanför Mal-
mö, hade en fordtoppa den otroliga
fräckheten att passera oss, trots att

vi höllo 60 km., d. v. s. 25 över det
tillåtna. Vår annars så lugne och
stadige chaufför tyckte det gick
för långt. Han tålde ej att se ”lop-
pan” skutta framför utan beslöt att
passera. Just då han fattade sitt
beslut, kommovi till en avtagsväg.
Forden tog av till höger och vi ef-
ter. Farten blev bättre och bättre,
och snart kunde vi konstatera, att

forden gick ifrån oss. Om en stund
kommo vi in i ett samhälle. Det
blev tätare och tätare bebyggt, och
snart konstaterade en av de om-
bordvarande, att det gick ”rakt in
i det glödheta”. . Vi stannade na-
turligtvis genast och hade då på

Café Idrottsgården
Klubbrum för samman-

träden

Erkänt- gott kaffe

 

Tel. 60783 - Tel.:60783   
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Resan dit fick ettt lyckat förlopp,
om man undantager ett tråkigt in-
termezzo strax söder om Kungs-
backa. Styrinrättningen på den bil,
vari sign... befann sig, mankerade
nämligen, och vi törnade emot ett
broräcke med påföljd att ena stänk-
skärmen blev en smula skamfilad.
Som väl var så var farten endast
c:a 20 km. i den förrädiska S-kur-
van, eljest kanske något tråkigt
kunnat hända.
Då vi äntligen nått vårt mål och

där skakat tass med Mais ordf.,
Kamrer Ström, sprintern Lindvall,
vår ”egen” S—m och ett par killar
till samt fått något till livs, gingo
vi ut på staden ett slag för att
”lea” upp benen, varpå sängarna in-
togos rätt snart.

Kl. 1.35 på söndagen gick star-
ten. Wahlgren och sign., som f. ö.
var reserv, fingo medfölja i repor-
terbilen, och kunde följa loppet
ganska bra. Köpenhamns I. F. och
Mai lågo bäst vid första växeln,
under det vårt lag låg i kön. Mot
slutet gingo de våra dock upp .stor-
artat och hamnade på 3:dje plats.
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Resultatet av loppet blev sålunda:
1) Köpenh. I. F. 28.45.6 (nytt re-
kord). 2) -Arbejdernas I. K:, Kö-
penh., 29.01.2. 3y' Kamr., Gbg,
29.08.3. 4) 1. K. Sparta, Köpenh.,

.." 29.16.4. ;5) Malmö A. T., F. 29.41.8
0. SV.
Vårt lag gjorde utan tvivel en

Att vi blevo
”endast” 3:a visar blott att danskar-
na. förfoga över en stab utmärkta
löpare, som tack vare sinsydligare
belägna hemort ha haft tillfälle till
träning utomhus betydligt längre
än våra mannar. Ett bevis för att
pojkarna gjorde sin sak bra är att
M. A. I, som i fjol här i Gbg fingo
stryk med endast 5 sek. av vårt läg,
denna gången blevo distanserade
med hela 33.3 sek. Vår tid över-
skrider ”bästa svenska tid”) upp-
nådd av Mai i 1926 års tävlan, méd
endast 3 sek.

Ja, så var det ingenting annat
kvar, än att byta klubbmärken, få
en matbit ochså huvudstupa i bi-
len. Dettagäller dock endast halva
styrkan, den andra ”halvan” stan-
nade kvar en stund och huruvida
dessa kommit hem ännu eller ej är
i skrivande stund obekant för sign.
Resans roligaste moment upplev-

de nogtde, som reste först i alla fall.
Så snart vi kommit utanför Mal-
mö, hade en fordtoppa den otroliga
fräckheten att passera oss, trots att

vi höllo 60 km., d. v. s. 25 över det
tillåtna. Vår annars så lugne och
stadige chaufför tyckte det gick
för långt. Han tålde ej att se ”lop-
pan” skutta framför utan beslöt att
passera. Just då han fattade sitt
beslut, kommovi till en avtagsväg.
Forden tog av till höger och vi ef-
ter. Farten blev bättre och bättre,
och snart kunde vi konstatera, att

forden gick ifrån oss. Om en stund
kommo vi in i ett samhälle. Det
blev tätare och tätare bebyggt, och
snart konstaterade en av de om-
bordvarande, att det gick ”rakt in
i det glödheta”. . Vi stannade na-
turligtvis genast och hade då på

Café Idrottsgården
Klubbrum för samman-

träden

Erkänt- gott kaffe

 

Tel. 60783 - Tel.:60783   
 

 

Så värst många lagpriser ha ej
hittat vägen till vårt prisskåp den-
na säsong. I Vikingens togo wi
Morgonpostens uppsatta vandrings-
pris för första gången (klass IT).
I Landalas tävling bärgade vi 1:sta
lagpris i klass III och i vår egen
tävling togo vi priset i klass I, vil-
ket ej säger så mycket, eftersom
inga konkurrenter funnos i lagtäv-
lingen. Vid D. m.-tävlingen inträf-
fade den sensationen, att I. F. K

fick stryk i lagtävlingen. För för-
sta gången sedan lagtävlingens in-
stiftande. Öis vann, och inte ens
2:dra lagpris blev det oss förun-
nat att taga hem, utan våra kon-
kurrenter (och f. d. klubbkamrater)
Lundbyiterna lade beslag på detta.
Det är ju glädjande, att de andra
klubbarna numera kunna leverera
verkliga strider med de våra; förr
om åren ha vi ju varit oerhört över-
lägsna. Men vad som är mindre an-
genämt är, att vi själva fått släppa
till materialet till konkurrentklub-
barna, såsom fallet nu varit med
Lundby.
D. m.-tävlingen gällde även som

klubbmästerskap, vilket alltså även
i år hamnade hos Liljeros.

> Skövde>.

Partilleloppet.

Till ”R. I. K.-loppet, som tävlin-
gen kallas i vardagslag, hade i år
22 löpare anmälts, därav 7 från vår
förening. 2 av dessa senare vuro
dock förhindrade att starta. De öv-
riga 5 försvarade våra färger med
glans och kommo alla in bland de
8 bästa. Werner Magnusson drog
i slutet av loppet lätt och lekande
ifrån de övriga, av vilka Seth Ols-
son sedermera skakade av sig Axel
Olsson. Ganska mycket folk hade
samlats vid mål. Dessa gåvo Wer-
ner en välförtjänt hyllning, då han
så gott som oberörd fullbordade
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David: Ferdinand, vår utmärkte
orienterare och längddistanslöpare,
deltog i Sportklubbens våroriente-
ring och segrade ganska överläg-
set. Han var ende Kamratrepre-
sentanten. En men ett lejon. Me-
dan. vi ha Ferdinand: på tal, kunna
vi meddela, att han, som från och

med i år är old-boys, har funnit
tiden vara inne att söka sig. en föl-
jeslagarinna genom sina återståen-
de 68 eller 168 levnadsår. Bröllo-
pet ägde rum lördagen den 28 april.

k

Werner Magnusson, som fyller
38 år i år, gick med på Partille-
loppet för ”skoj. skull”, sade han:
Han hade endast tränat en gång
sedan. vår terräng den. 22 april .Det
måtte vara hemskt att bo i Säve-
dalen, där det spökar så. Våra öv-
riga pojkar, som bo därute, ha näm-
ligen så gott som varje kväll sett
ett Werner, Magnusson-liknande

väsenlöpa upp. för Baggeliden med
en nästan otrolig hastighet. Och
så finns det folk, som ej tror på
spöken.

ok

Gamle ”Boysen?”fyller den 18 maj
50 år. Synd: att han. ej tränat, så
att han kan gå Kungsbackaloppet
dagenföre, men. man får inte ha
för stora: pretentioner. Enperson,
som: passerar halvseklet kan ha
hunnit få andra intressen än att
”springa galning” utefter landsvä-
garna.

x

Detär skottår i år, och Kamra-
ternas långdistanslöpare synas ha
fallit damerna i smaken alldeles
särskilt. Inte nog med att Ferdi-
nand gift sig. Erik Holmberg står
också 1 beredskap att segla in i den
äktenskapliga hamnen, vilket sker
midsommarafton.

 

höger handen jättekyrka med 2
torn. Alla förstodo att vi hamnat i
Lund, men likväl. öppnade chauffö-
ren. dörren och frågade en förbi-
passerande student: ”Vad:är detta
för ett samhälle?” Effekten kan
lätt tänkas. På ett ögonblick voro
vi omringade av en massa pojkar
som gapskrattade.

Så fort sig göra lät avdunstade
vi från staden och med Hedin som
navigör kommo vi i sinom tid tili
Ängelholm. Strax norr om Ängel-
holm tog kartan slut, men då vi
väl: lämnat det skånska vägnätet
bakom. oss, hade vi ingen svårighet
att taga oss fram till Halmstad och
vidare till Gbg.

G. C.

 

Oscar Wickström räknas numera
till de personer, som i likhet med
landshövdingen och några andra
observeras, då de besöka ett idrotts-
evenemang. I Idrottsbladet får W.

nämligen det betyget, att han jämte
domaren Bergqvist var lugnast av
de 22,000 åskådarne vid matchen
Öis—H. I. F. Det var nämligen
han som läste G. T. första halvlek
och gick vid paus.

+

”Göteborg runt” har i år inställts
med tanke på Olympiaden. Det är
Distriktsstyrelsen, som har äran av
att ha letat upp en orsak, som mo-
tiverar loppets inställande. Kan
den nu också leta fram några dus-
sin olympiamän, så får man erkän-
na, att den är ganska klarsynt.

+

Idrottsalliansen, en sammanslut-
ning mellan I. F. K., EK. F. U. M,,
R. I. K. och Öis, har sett dagens
ljus. Trots att sammanslutningen
ännu endast är några månader
gammal, har den redan hunnit med
en hel del: samtävlingar i inomhus-
idrott, terränglöpning; Kristi him-
melfärdsdag står den som arrangör
för de preliminära olympiauttag-
ningarna för västra Sverige, och till
den 2 sept. planeras stora interna-
tionella tävlingar, med deltagande
av någon av de idrottstrupper, som
turnera efter olympiaden. Unde:
sommaren kommeralliansen att ar-
rangera samtävlingar av skilda slag.
Början göres i juni, då 3 tävlingar
på 200 m. och 4X100 m. stafett
komma att hållas. Varje klubb
skall repr. av 15 man på 200 samt 3
lag i stafetten. Då böra alla våra .
löpare möta upp!
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sommaren kommeralliansen att ar-
rangera samtävlingar av skilda slag.
Början göres i juni, då 3 tävlingar
på 200 m. och 4X100 m. stafett
komma att hållas. Varje klubb
skall repr. av 15 man på 200 samt 3
lag i stafetten. Då böra alla våra .
löpare möta upp!
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David: Ferdinand, vår utmärkte
orienterare och längddistanslöpare,
deltog i Sportklubbens våroriente-
ring och segrade ganska överläg-
set. Han var ende Kamratrepre-
sentanten. En men ett lejon. Me-
dan. vi ha Ferdinand: på tal, kunna
vi meddela, att han, som från och

med i år är old-boys, har funnit
tiden vara inne att söka sig. en föl-
jeslagarinna genom sina återståen-
de 68 eller 168 levnadsår. Bröllo-
pet ägde rum lördagen den 28 april.

k

Werner Magnusson, som fyller
38 år i år, gick med på Partille-
loppet för ”skoj. skull”, sade han:
Han hade endast tränat en gång
sedan. vår terräng den. 22 april .Det
måtte vara hemskt att bo i Säve-
dalen, där det spökar så. Våra öv-
riga pojkar, som bo därute, ha näm-
ligen så gott som varje kväll sett
ett Werner, Magnusson-liknande

väsenlöpa upp. för Baggeliden med
en nästan otrolig hastighet. Och
så finns det folk, som ej tror på
spöken.

ok

Gamle ”Boysen?”fyller den 18 maj
50 år. Synd: att han. ej tränat, så
att han kan gå Kungsbackaloppet
dagenföre, men. man får inte ha
för stora: pretentioner. Enperson,
som: passerar halvseklet kan ha
hunnit få andra intressen än att
”springa galning” utefter landsvä-
garna.

x

Detär skottår i år, och Kamra-
ternas långdistanslöpare synas ha
fallit damerna i smaken alldeles
särskilt. Inte nog med att Ferdi-
nand gift sig. Erik Holmberg står
också 1 beredskap att segla in i den
äktenskapliga hamnen, vilket sker
midsommarafton.

 

höger handen jättekyrka med 2
torn. Alla förstodo att vi hamnat i
Lund, men likväl. öppnade chauffö-
ren. dörren och frågade en förbi-
passerande student: ”Vad:är detta
för ett samhälle?” Effekten kan
lätt tänkas. På ett ögonblick voro
vi omringade av en massa pojkar
som gapskrattade.

Så fort sig göra lät avdunstade
vi från staden och med Hedin som
navigör kommo vi i sinom tid tili
Ängelholm. Strax norr om Ängel-
holm tog kartan slut, men då vi
väl: lämnat det skånska vägnätet
bakom. oss, hade vi ingen svårighet
att taga oss fram till Halmstad och
vidare till Gbg.

G. C.

 

Oscar Wickström räknas numera
till de personer, som i likhet med
landshövdingen och några andra
observeras, då de besöka ett idrotts-
evenemang. I Idrottsbladet får W.

nämligen det betyget, att han jämte
domaren Bergqvist var lugnast av
de 22,000 åskådarne vid matchen
Öis—H. I. F. Det var nämligen
han som läste G. T. första halvlek
och gick vid paus.

+

”Göteborg runt” har i år inställts
med tanke på Olympiaden. Det är
Distriktsstyrelsen, som har äran av
att ha letat upp en orsak, som mo-
tiverar loppets inställande. Kan
den nu också leta fram några dus-
sin olympiamän, så får man erkän-
na, att den är ganska klarsynt.

+

Idrottsalliansen, en sammanslut-
ning mellan I. F. K., EK. F. U. M,,
R. I. K. och Öis, har sett dagens
ljus. Trots att sammanslutningen
ännu endast är några månader
gammal, har den redan hunnit med
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Serieavslutning Göteborgsserien i fotboll.
och Seriestart. Vackra framgångar för de blåvita färgerna.

Såsom i förra medlemsbladet po-

-ängterades, var vårens inledning av

fotbollen en blandning på gott och

ont. Visserligen kunde vi icke di-

rekt klaga på resultaten, ehuru ju

nederlagen mot Elvsborg och Norr-

köping kunna sägas vara ”onödi-

ga”, men själva spelet hos vårt 1:a

lag var icke av den kvalitet, som

spelarna själva eller ledningen ön-

skade.

Den oavgjorda matchen i Häl-

;singborg blev emellertid på sätt och
vis vändpunkten under vårsäsongen.

Vårt lag återvann där i hög grad

sin självtillit och samtidigt vann

spelet i säkerhet. Den systematiska

träning, laget underkastat sig, bör-

jade också göra sin verkan och så 
småningom kunde man börja tala === = Juniorlaget,
om en viss ”form” hos laget. vinnare av Göteborgs-seriens juniorklass I.

Poäng mot Gais. Årets tävling bjöd på en ny upp- grupper — A-lagsserien och Re-

Den 11 maj hade vi att möta Gais delning av de deltagande förening- servlagsserien. Den förra gruppen

i serien. Gunnar Rydberg var ju- arna, vilka sammanfördes i två omfattade samtliga småklubbars A-
Forts. å sid. 6

OD DAGENS SPORT
aktuell dagsspalt i <A
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2 Göteborgs-Kamraltlen
 

lag, vilka sedan på vanligt sätt in-

rangerades i olika klasser (efter

spelstyrka och förut uppnådda re-

sultat i Göteborgs-serien), samt vad
juniorklasserna betr. även stor-

klubbarnas första juniorlag. Re-

servlagsserien kom följaktligen att

innesluta klubbarnas reservlag (B-

lag, tredje lag etc.) — i klass I

återfanns sålunda Kamraternas,

Gais' och Örgrytes B-lag. Detta
sistnämnda arrangemang får väl

närmast betraktas som ett experi-

ment. Huruvida klubbar som Red-

bergslid, Fässberg och Krokslätt t.

ex. voro .så särskilt förtjusta över,

att deras B-lag fingo övermäktig

"konkurrens från de tre stora klub-

barnas B-lag, vilja vi låta vara o-

sagt, men för de senare voro dessa

matcher en god träning.
I årdeltogo vi med det minsta

antal lag vi haft på länge, summa 3.

Glädjande hog lyckades alla tre la-

gen placera sig bland pristagarna.

Ett första, ett andra och ett tredje
pris blev skörden. Den traditionella

segern togs denna gång hem av

vårt duktiga juniorlag. Vi skola

här nedan lämna en kort översikt

av våra lags insatser och placering

i resp. klasser.

B-laget

blev trea i Reservlagsseriens klass

I, men borde efter sitt spel belagt

andra plats. Åt GCais' seger var ju
intet att göra för vårt ungdomliga

och ännu orutinerade lag, men Ma-

jorna B, som nu kom tvåa, voro

knappast förtjänta av högre än

tredje pris. Majpojkarna hade emel-

lertid turen att vid sitt möte med

vårt lag få matchen oavgjord (2—

2), trots att våra hade det bättre

spelet. En dålig domare inverkade

också på utgången (M:as båda mål

voro sålunda ganska problematiska,

det första gjordes på en felaktigt

dömd straffspark, det andra efter

hörna, varvid en motspelare högg

tag i tröjan på vår målvakt, under

det en annan nickade in bollen!)

Sammanhållningen i laget har varit

mycket god och spelet lovande. God

fotboll visa dessa unga

Kapten: Frank Pettersson.

re: H. Abrahamsson, F. Sköld, M.

Åkervall, G. Bark, E. Andersson, H.

Friberg, E; Holmberg, E. Eriksson,

F. Pettersson, E. Bergman och V.

Andersson.

pojkar.

Spela-

Lag III

placerade sig som tvåa i klass II

endast en poäng efter serievinnar-
na (Gais III). Ställningen i denna
klass var för övrigt sådan — före

vår sista match mot Gais III —
att våra pojkar endast behövt spela

oavgjort för att vinna. Nu vann e-

mellertid Gais med 2—0, oaktat spe-

let var mycket jämnt, och belade
därigenom första platsen. Även i

detta lag har man kunnat spåra god

sammanhållning, men speltekniskt

äro vi icke helt tillfreds med lagets
spel. Kapten: Gösta Johansson.

Spelare: J. Andersson, E. Berndts-

son, ÅA. Jansson, K. Andersson, S.

Källberg, E. Larsson, H. Karlstedt,
G. Johansson, N. Johansson, H. Jo-
hansson och A. Andersson,

Juniorlaget

vann juniorklass I efter en spän-

nande slutstrid med Skogens I. F.

Båda lagen slutade på samma po-

äng, men vår målkvot var betydligt
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bättre: 17—6 (mot S:ens 21—11).
Vid mötet med Skogen segrade vå-

ra med 4—1 — en rättvis, om än

något för stor, seger. Sammanhåll-
ningen i detta lag har varit utmärkt

och spelet gott. Denna framgång

hade vi knappt väntat, då laget, så

när som på målvakten, v. i. och v.y.

är helt nytt. Början var heller inte

Första matchen mot Jon-

sered med hela 3—0.

Denna kalldusch slog dock ej ner

Tvärtom samla-

lovande.

förlorades

pojkarnas humör.

de sig laget storartat och genom-

förde serien utan ytterligare neder-

lag. Kapten: Arne Jansson. Spe-
lare: G. Sand, J. Samuelsson, K.

Svensson, ÅA. Andersson, E. Karls-

son, E. Andersson, O. Sjöström, G.
Löfgren, A. Jansson, B. Abrahams-
son och KR. Lindström.

Slutställningen i de klasser, vari

våra lag deltogo, framgår av efter-

följande tabell.

Reservlagsserien.
Klass I

sp v oa f mål p
Gais B 7 7 0 0 29—11 14

Majorna B 7 4 2 115— 710

Kamraterna B 7 4 1 220—12 9

Redbergslid B 7 4 0 3 15—14 8

Örgryte B 7 3 0 4 10—13 6
Krokslätt B 7 205 9—21 4

Fässberg B 7 115 9-18 3
Lundby 7 10 613-24 2

Hisingstad B har

gång utlrätt.

under tävlingens

Klass II:
sp v oa f mål p

Gais II 5 4 0 110—2 8

Kamraterna Ill 5 3 1 1 9-4 7

Virgo II 5 3 1 1 6—5 7

Lundby II 5 21248 5

G. B. K. II 5 023 4-6 2

Landala II 5 01 4 2—10 I

A-lagsserien.
Juniorklass I:

sp v oa f mål p

Kamraterna 8 5 2 117--6 12
Skogen 8 6 0 221—11 12

Krokslätt 8 51 212—7 UU

Redbergslid 8 3 3 210-6 9
Fässberg 8 3 3 2 9—11 9
Jonsered 8 2 2-4 7—9 6
Lundby 8 1 3 4 10—15 5
G. B. K. 8 2 15 6—12 5

Marieholm 8 11 6 5—20 3

Örgryte 1. S. har utträtt under tävlingens
gång.
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nande slutstrid med Skogens I. F.

Båda lagen slutade på samma po-

äng, men vår målkvot var betydligt
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bättre: 17—6 (mot S:ens 21—11).
Vid mötet med Skogen segrade vå-

ra med 4—1 — en rättvis, om än

något för stor, seger. Sammanhåll-
ningen i detta lag har varit utmärkt

och spelet gott. Denna framgång

hade vi knappt väntat, då laget, så

när som på målvakten, v. i. och v.y.

är helt nytt. Början var heller inte

Första matchen mot Jon-

sered med hela 3—0.

Denna kalldusch slog dock ej ner

Tvärtom samla-

lovande.

förlorades

pojkarnas humör.

de sig laget storartat och genom-

förde serien utan ytterligare neder-

lag. Kapten: Arne Jansson. Spe-
lare: G. Sand, J. Samuelsson, K.

Svensson, ÅA. Andersson, E. Karls-

son, E. Andersson, O. Sjöström, G.
Löfgren, A. Jansson, B. Abrahams-
son och KR. Lindström.

Slutställningen i de klasser, vari

våra lag deltogo, framgår av efter-

följande tabell.

Reservlagsserien.
Klass I

sp v oa f mål p
Gais B 7 7 0 0 29—11 14

Majorna B 7 4 2 115— 710

Kamraterna B 7 4 1 220—12 9

Redbergslid B 7 4 0 3 15—14 8

Örgryte B 7 3 0 4 10—13 6
Krokslätt B 7 205 9—21 4

Fässberg B 7 115 9-18 3
Lundby 7 10 613-24 2

Hisingstad B har

gång utlrätt.

under tävlingens

Klass II:
sp v oa f mål p

Gais II 5 4 0 110—2 8

Kamraterna Ill 5 3 1 1 9-4 7

Virgo II 5 3 1 1 6—5 7

Lundby II 5 21248 5

G. B. K. II 5 023 4-6 2

Landala II 5 01 4 2—10 I

A-lagsserien.
Juniorklass I:

sp v oa f mål p

Kamraterna 8 5 2 117--6 12
Skogen 8 6 0 221—11 12

Krokslätt 8 51 212—7 UU

Redbergslid 8 3 3 210-6 9
Fässberg 8 3 3 2 9—11 9
Jonsered 8 2 2-4 7—9 6
Lundby 8 1 3 4 10—15 5
G. B. K. 8 2 15 6—12 5

Marieholm 8 11 6 5—20 3

Örgryte 1. S. har utträtt under tävlingens
gång.

2 Göteborgs-Kamraltlen
 

lag, vilka sedan på vanligt sätt in-

rangerades i olika klasser (efter

spelstyrka och förut uppnådda re-

sultat i Göteborgs-serien), samt vad
juniorklasserna betr. även stor-

klubbarnas första juniorlag. Re-

servlagsserien kom följaktligen att

innesluta klubbarnas reservlag (B-

lag, tredje lag etc.) — i klass I

återfanns sålunda Kamraternas,

Gais' och Örgrytes B-lag. Detta
sistnämnda arrangemang får väl

närmast betraktas som ett experi-

ment. Huruvida klubbar som Red-

bergslid, Fässberg och Krokslätt t.

ex. voro .så särskilt förtjusta över,

att deras B-lag fingo övermäktig

"konkurrens från de tre stora klub-

barnas B-lag, vilja vi låta vara o-

sagt, men för de senare voro dessa

matcher en god träning.
I årdeltogo vi med det minsta

antal lag vi haft på länge, summa 3.

Glädjande hog lyckades alla tre la-

gen placera sig bland pristagarna.

Ett första, ett andra och ett tredje
pris blev skörden. Den traditionella

segern togs denna gång hem av

vårt duktiga juniorlag. Vi skola

här nedan lämna en kort översikt

av våra lags insatser och placering

i resp. klasser.

B-laget

blev trea i Reservlagsseriens klass

I, men borde efter sitt spel belagt

andra plats. Åt GCais' seger var ju
intet att göra för vårt ungdomliga

och ännu orutinerade lag, men Ma-

jorna B, som nu kom tvåa, voro

knappast förtjänta av högre än

tredje pris. Majpojkarna hade emel-

lertid turen att vid sitt möte med

vårt lag få matchen oavgjord (2—

2), trots att våra hade det bättre

spelet. En dålig domare inverkade

också på utgången (M:as båda mål

voro sålunda ganska problematiska,

det första gjordes på en felaktigt

dömd straffspark, det andra efter

hörna, varvid en motspelare högg

tag i tröjan på vår målvakt, under

det en annan nickade in bollen!)

Sammanhållningen i laget har varit

mycket god och spelet lovande. God

fotboll visa dessa unga

Kapten: Frank Pettersson.

re: H. Abrahamsson, F. Sköld, M.

Åkervall, G. Bark, E. Andersson, H.

Friberg, E; Holmberg, E. Eriksson,

F. Pettersson, E. Bergman och V.

Andersson.

pojkar.

Spela-

Lag III

placerade sig som tvåa i klass II

endast en poäng efter serievinnar-
na (Gais III). Ställningen i denna
klass var för övrigt sådan — före

vår sista match mot Gais III —
att våra pojkar endast behövt spela

oavgjort för att vinna. Nu vann e-

mellertid Gais med 2—0, oaktat spe-

let var mycket jämnt, och belade
därigenom första platsen. Även i

detta lag har man kunnat spåra god

sammanhållning, men speltekniskt

äro vi icke helt tillfreds med lagets
spel. Kapten: Gösta Johansson.

Spelare: J. Andersson, E. Berndts-

son, ÅA. Jansson, K. Andersson, S.

Källberg, E. Larsson, H. Karlstedt,
G. Johansson, N. Johansson, H. Jo-
hansson och A. Andersson,

Juniorlaget

vann juniorklass I efter en spän-

nande slutstrid med Skogens I. F.

Båda lagen slutade på samma po-

äng, men vår målkvot var betydligt
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Åkervall, G. Bark, E. Andersson, H.

Friberg, E; Holmberg, E. Eriksson,

F. Pettersson, E. Bergman och V.

Andersson.

pojkar.

Spela-

Lag III

placerade sig som tvåa i klass II

endast en poäng efter serievinnar-
na (Gais III). Ställningen i denna
klass var för övrigt sådan — före

vår sista match mot Gais III —
att våra pojkar endast behövt spela

oavgjort för att vinna. Nu vann e-

mellertid Gais med 2—0, oaktat spe-

let var mycket jämnt, och belade
därigenom första platsen. Även i

detta lag har man kunnat spåra god

sammanhållning, men speltekniskt

äro vi icke helt tillfreds med lagets
spel. Kapten: Gösta Johansson.

Spelare: J. Andersson, E. Berndts-

son, ÅA. Jansson, K. Andersson, S.

Källberg, E. Larsson, H. Karlstedt,
G. Johansson, N. Johansson, H. Jo-
hansson och A. Andersson,

Juniorlaget

vann juniorklass I efter en spän-

nande slutstrid med Skogens I. F.

Båda lagen slutade på samma po-

äng, men vår målkvot var betydligt
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bättre: 17—6 (mot S:ens 21—11).
Vid mötet med Skogen segrade vå-

ra med 4—1 — en rättvis, om än

något för stor, seger. Sammanhåll-
ningen i detta lag har varit utmärkt

och spelet gott. Denna framgång

hade vi knappt väntat, då laget, så

när som på målvakten, v. i. och v.y.

är helt nytt. Början var heller inte

Första matchen mot Jon-

sered med hela 3—0.

Denna kalldusch slog dock ej ner

Tvärtom samla-

lovande.

förlorades

pojkarnas humör.

de sig laget storartat och genom-

förde serien utan ytterligare neder-

lag. Kapten: Arne Jansson. Spe-
lare: G. Sand, J. Samuelsson, K.

Svensson, ÅA. Andersson, E. Karls-

son, E. Andersson, O. Sjöström, G.
Löfgren, A. Jansson, B. Abrahams-
son och KR. Lindström.

Slutställningen i de klasser, vari

våra lag deltogo, framgår av efter-

följande tabell.

Reservlagsserien.
Klass I

sp v oa f mål p
Gais B 7 7 0 0 29—11 14

Majorna B 7 4 2 115— 710

Kamraterna B 7 4 1 220—12 9

Redbergslid B 7 4 0 3 15—14 8

Örgryte B 7 3 0 4 10—13 6
Krokslätt B 7 205 9—21 4

Fässberg B 7 115 9-18 3
Lundby 7 10 613-24 2

Hisingstad B har

gång utlrätt.

under tävlingens

Klass II:
sp v oa f mål p

Gais II 5 4 0 110—2 8

Kamraterna Ill 5 3 1 1 9-4 7

Virgo II 5 3 1 1 6—5 7

Lundby II 5 21248 5

G. B. K. II 5 023 4-6 2

Landala II 5 01 4 2—10 I

A-lagsserien.
Juniorklass I:

sp v oa f mål p

Kamraterna 8 5 2 117--6 12
Skogen 8 6 0 221—11 12

Krokslätt 8 51 212—7 UU

Redbergslid 8 3 3 210-6 9
Fässberg 8 3 3 2 9—11 9
Jonsered 8 2 2-4 7—9 6
Lundby 8 1 3 4 10—15 5
G. B. K. 8 2 15 6—12 5

Marieholm 8 11 6 5—20 3

Örgryte 1. S. har utträtt under tävlingens
gång.

2 Göteborgs-Kamraltlen
 

lag, vilka sedan på vanligt sätt in-

rangerades i olika klasser (efter

spelstyrka och förut uppnådda re-
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spelet. En dålig domare inverkade
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hörna, varvid en motspelare högg

tag i tröjan på vår målvakt, under

det en annan nickade in bollen!)

Sammanhållningen i laget har varit

mycket god och spelet lovande. God

fotboll visa dessa unga
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Åkervall, G. Bark, E. Andersson, H.

Friberg, E; Holmberg, E. Eriksson,

F. Pettersson, E. Bergman och V.

Andersson.

pojkar.

Spela-

Lag III

placerade sig som tvåa i klass II

endast en poäng efter serievinnar-
na (Gais III). Ställningen i denna
klass var för övrigt sådan — före

vår sista match mot Gais III —
att våra pojkar endast behövt spela

oavgjort för att vinna. Nu vann e-

mellertid Gais med 2—0, oaktat spe-

let var mycket jämnt, och belade
därigenom första platsen. Även i

detta lag har man kunnat spåra god

sammanhållning, men speltekniskt

äro vi icke helt tillfreds med lagets
spel. Kapten: Gösta Johansson.

Spelare: J. Andersson, E. Berndts-

son, ÅA. Jansson, K. Andersson, S.

Källberg, E. Larsson, H. Karlstedt,
G. Johansson, N. Johansson, H. Jo-
hansson och A. Andersson,

Juniorlaget

vann juniorklass I efter en spän-

nande slutstrid med Skogens I. F.

Båda lagen slutade på samma po-

äng, men vår målkvot var betydligt
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bättre: 17—6 (mot S:ens 21—11).
Vid mötet med Skogen segrade vå-

ra med 4—1 — en rättvis, om än

något för stor, seger. Sammanhåll-
ningen i detta lag har varit utmärkt

och spelet gott. Denna framgång

hade vi knappt väntat, då laget, så

när som på målvakten, v. i. och v.y.

är helt nytt. Början var heller inte

Första matchen mot Jon-

sered med hela 3—0.

Denna kalldusch slog dock ej ner

Tvärtom samla-

lovande.

förlorades

pojkarnas humör.

de sig laget storartat och genom-

förde serien utan ytterligare neder-

lag. Kapten: Arne Jansson. Spe-
lare: G. Sand, J. Samuelsson, K.

Svensson, ÅA. Andersson, E. Karls-

son, E. Andersson, O. Sjöström, G.
Löfgren, A. Jansson, B. Abrahams-
son och KR. Lindström.

Slutställningen i de klasser, vari

våra lag deltogo, framgår av efter-

följande tabell.

Reservlagsserien.
Klass I

sp v oa f mål p
Gais B 7 7 0 0 29—11 14

Majorna B 7 4 2 115— 710

Kamraterna B 7 4 1 220—12 9

Redbergslid B 7 4 0 3 15—14 8

Örgryte B 7 3 0 4 10—13 6
Krokslätt B 7 205 9—21 4

Fässberg B 7 115 9-18 3
Lundby 7 10 613-24 2

Hisingstad B har

gång utlrätt.

under tävlingens

Klass II:
sp v oa f mål p

Gais II 5 4 0 110—2 8

Kamraterna Ill 5 3 1 1 9-4 7

Virgo II 5 3 1 1 6—5 7

Lundby II 5 21248 5

G. B. K. II 5 023 4-6 2

Landala II 5 01 4 2—10 I

A-lagsserien.
Juniorklass I:

sp v oa f mål p

Kamraterna 8 5 2 117--6 12
Skogen 8 6 0 221—11 12

Krokslätt 8 51 212—7 UU

Redbergslid 8 3 3 210-6 9
Fässberg 8 3 3 2 9—11 9
Jonsered 8 2 2-4 7—9 6
Lundby 8 1 3 4 10—15 5
G. B. K. 8 2 15 6—12 5

Marieholm 8 11 6 5—20 3

Örgryte 1. S. har utträtt under tävlingens
gång.



Göteborgs-Kamraten

Något om den allmänna idrotten.
Björk och Liljeros i form.

K. G. Björk och R. Liljeros ha
varit de dominerande inom vår all-
männa idrott i år. Av de övriga är
det väl närmast Börjesson, Seth
Olsson och Nils Andersson, som

repr. vår förening med någon nämn-
värd framgång. Glädjande är dock,
att vi förfoga över en hel stab goda
juniorer, som med all sannolikhet

redan nästa år komma att låta tala
om sig en hel del. Bland dessa ung-
domar märkas först och främst
Erik Andersson, Walter Lewinsky
och Arne Landqvist, men även Ber-
til Johansson, Allan Kjellberg, Un-
ger och I. Bjelkholm torde ha stora
förutsättningar.
Här nedanföljer en kort översikt

över vad som passerat sedan före-
gående medlemsblad utkom.

2:dra pris å Kungsbacka.

Först ha vi då Kungsbackaloppet.
Lundgren, Gävle, 'som för första
gången tävlade i Gbg, visade sig
vara en utmärkt löpare. Hans se-
ger var aldrig hotad. Seth Olsson,
Kamr., blev lika säker 2:a, efter att
ha presterat en god löpning. Sedan
följde Engdahl, Skövde, Kihl, Bo-
rås, Malmgren, Skövde, Guttman,
Sthlm, och därpå våra egna Th.
Larsson och Ståhl.

Distrikts- och klubbrekord.

Idrottsalliansen arrangerade de
preliminära olympiauttagningarna
för västra Sverige på Vallen sam-
ma dag som Kungsbackaloppet.
Björk vann här 800 m. som han

ville över Sven Clark och Sjögren,
Öis. Tiderna svaga. Då täavl. miss-
gynnades av uruselt väder, beslu-
tade Idrottsalliansen att anordna
en ny tävling en vardagskväll. Vid
denna segrade Björk på 400 m. med
tiden 50.5 sek., vilket var nytt di-

striktsrek. 2:a var Hans Ericsson,
Öis, 50.6 och 3:a Grundström, R.I.
K., 50.8. Med denna tid slog Björk
Kronbergs gamla klubbrekord, 51.7.
Liljeros löpte 5.000 m. och blev 2:a
efter Ljungblad, Vega. 3:a var
Jönsson, Varberg. HLiljeros nådde
sin dittills bästa tid, 15.49.8 min.
Nästa tävling, där vi voro repr., var
”Borås runt”. Vårt lag blev endast
3:a efter Öis och Borås-kamr. Där-
för få vi ej tappa humöret. Båda
dessa klubbar ha gott renomé som
löparklubbar. Det ser dock ut, som
om 10 mani laget är för litet, för
att vi skola kunna ”göra oss” rik-
tigt.
Björk var sedan uppe i Sthlm

några gånger för att söka kvalifi-
cera sig för laget på 4X400 till Am-
sterdam. Han klarade sig ganska
bra, men det räckte ej till någon
olympiaresa.

På tävlingar i Norge och

svenska landsorten.

Längre fram på sommaren del-
tog Björk i tävl. i Bergen, där han
segrade på såväl 400 som 800 m.
Bland konkurrenterna på 800 m.
märktes norske olympiarepr. Strand.
Vid tävl. i Ulricehamn blev Lilje-

ros 4:a på 3.000 m. efter, Öhrn, Bo-
rås, Ljungblad, Vega, och Ebeling,
Halmstad. Björk och Liljeros voro
sedan i Jönköping, där den senare
blev 2:a på 3.000 m. efter Stenfelt,
Västervik. Vad beträffar Björk, så
hade han på grund av slarv (från
vems sida, vete gudarne) ej blivit
underrättad om att försökstävl.
skulle hållas på morgonen, utan fick
reda på detta först efter framkom-
sten till Jönköping på middagen,
tävlingsdagen. Han fick därför lö-
pa utom tävlan och fick yttersta
startplatsen, vilket givetvis har en

3

kolossal inverkan i ett 400 mo-lopp
med gemensam bana. Föliden blev
att han fick löpa utanför konkur-
renterna hela loppet och slutligen
fick se sig slagen av såväl Grund-
ström som Artur Andersson, Bo-

rås. .
För nederlagen mot Andersson

fick Björk snart revanche i Var-
berg, där han segrade på 400 meter.
Liljeros blev vid samma tillfälle 3:a
på 5.000 m. efter Öhrn, Borås, och
Hermansson, Uddevalla, medan
Sven Ohlson blev 4:a på 1.500 m.
Edvin Wide hedrade Borås med

ett besök, då han löpte 5.000 meter
handicap där en vardagskväll. Wide
vann loppet på tiden 14.55, medan
Liljeros var 2:a på 15.02 (200 m.
hand.) och Ljungblad 3:a på 15.19
(200 m. hand.). Nils Andersson blev
vid samma tillfälle 2:a i längd på
6.56, vilket är rekord för honom
tills vidare, och stafettlaget blev 2:a
på 1.000 m. stafett.

4 D. m.,till I. F. K.

Vid stora Dm. bärgade de våra 4
mästerskap: Björk 800, Börjesson
häck 400, Seth Olsson 30 km. och
Liljeros 10.000 m. Dessutom blev
Björk 2:a på 400 m. och Börjesson
2:a på häck 110 m, samt Liljeros 2:a
på 5.000 m.

800 m.-loppet blev spännande och
på samma gång roande. Loppet e-
motsågs med stort intresse och det
diskuterades mycket, om vem seg-
raren skulle bliva: Smith eller
Björk. För att dupera Björk hade
ett rykte utspritts, att Smith var i
sitt livs form och tänkte löpa på
1.55. I starten satte han upp en
vansinnig hastighet, vilken han höll
i 300 m. Björk hängde dock gott
med. Smith, som ej på långa håll
befann sig i den utbasuncrade for-
men, vågade ej köra vidare, utan
maskade oerhört. I näst sista kur-
van stannade han nästan för att få
Björk att passera, men förgäves.
Börjesson och Aronsson, som ett
slag legat c:a 30—35 m. efter, kom-
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Göteborgs-Kamraten

Något om den allmänna idrotten.
Björk och Liljeros i form.

K. G. Björk och R. Liljeros ha
varit de dominerande inom vår all-
männa idrott i år. Av de övriga är
det väl närmast Börjesson, Seth
Olsson och Nils Andersson, som

repr. vår förening med någon nämn-
värd framgång. Glädjande är dock,
att vi förfoga över en hel stab goda
juniorer, som med all sannolikhet

redan nästa år komma att låta tala
om sig en hel del. Bland dessa ung-
domar märkas först och främst
Erik Andersson, Walter Lewinsky
och Arne Landqvist, men även Ber-
til Johansson, Allan Kjellberg, Un-
ger och I. Bjelkholm torde ha stora
förutsättningar.
Här nedanföljer en kort översikt

över vad som passerat sedan före-
gående medlemsblad utkom.

2:dra pris å Kungsbacka.

Först ha vi då Kungsbackaloppet.
Lundgren, Gävle, 'som för första
gången tävlade i Gbg, visade sig
vara en utmärkt löpare. Hans se-
ger var aldrig hotad. Seth Olsson,
Kamr., blev lika säker 2:a, efter att
ha presterat en god löpning. Sedan
följde Engdahl, Skövde, Kihl, Bo-
rås, Malmgren, Skövde, Guttman,
Sthlm, och därpå våra egna Th.
Larsson och Ståhl.

Distrikts- och klubbrekord.

Idrottsalliansen arrangerade de
preliminära olympiauttagningarna
för västra Sverige på Vallen sam-
ma dag som Kungsbackaloppet.
Björk vann här 800 m. som han

ville över Sven Clark och Sjögren,
Öis. Tiderna svaga. Då täavl. miss-
gynnades av uruselt väder, beslu-
tade Idrottsalliansen att anordna
en ny tävling en vardagskväll. Vid
denna segrade Björk på 400 m. med
tiden 50.5 sek., vilket var nytt di-

striktsrek. 2:a var Hans Ericsson,
Öis, 50.6 och 3:a Grundström, R.I.
K., 50.8. Med denna tid slog Björk
Kronbergs gamla klubbrekord, 51.7.
Liljeros löpte 5.000 m. och blev 2:a
efter Ljungblad, Vega. 3:a var
Jönsson, Varberg. HLiljeros nådde
sin dittills bästa tid, 15.49.8 min.
Nästa tävling, där vi voro repr., var
”Borås runt”. Vårt lag blev endast
3:a efter Öis och Borås-kamr. Där-
för få vi ej tappa humöret. Båda
dessa klubbar ha gott renomé som
löparklubbar. Det ser dock ut, som
om 10 mani laget är för litet, för
att vi skola kunna ”göra oss” rik-
tigt.
Björk var sedan uppe i Sthlm

några gånger för att söka kvalifi-
cera sig för laget på 4X400 till Am-
sterdam. Han klarade sig ganska
bra, men det räckte ej till någon
olympiaresa.

På tävlingar i Norge och

svenska landsorten.

Längre fram på sommaren del-
tog Björk i tävl. i Bergen, där han
segrade på såväl 400 som 800 m.
Bland konkurrenterna på 800 m.
märktes norske olympiarepr. Strand.
Vid tävl. i Ulricehamn blev Lilje-

ros 4:a på 3.000 m. efter, Öhrn, Bo-
rås, Ljungblad, Vega, och Ebeling,
Halmstad. Björk och Liljeros voro
sedan i Jönköping, där den senare
blev 2:a på 3.000 m. efter Stenfelt,
Västervik. Vad beträffar Björk, så
hade han på grund av slarv (från
vems sida, vete gudarne) ej blivit
underrättad om att försökstävl.
skulle hållas på morgonen, utan fick
reda på detta först efter framkom-
sten till Jönköping på middagen,
tävlingsdagen. Han fick därför lö-
pa utom tävlan och fick yttersta
startplatsen, vilket givetvis har en
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kolossal inverkan i ett 400 mo-lopp
med gemensam bana. Föliden blev
att han fick löpa utanför konkur-
renterna hela loppet och slutligen
fick se sig slagen av såväl Grund-
ström som Artur Andersson, Bo-

rås. .
För nederlagen mot Andersson

fick Björk snart revanche i Var-
berg, där han segrade på 400 meter.
Liljeros blev vid samma tillfälle 3:a
på 5.000 m. efter Öhrn, Borås, och
Hermansson, Uddevalla, medan
Sven Ohlson blev 4:a på 1.500 m.
Edvin Wide hedrade Borås med

ett besök, då han löpte 5.000 meter
handicap där en vardagskväll. Wide
vann loppet på tiden 14.55, medan
Liljeros var 2:a på 15.02 (200 m.
hand.) och Ljungblad 3:a på 15.19
(200 m. hand.). Nils Andersson blev
vid samma tillfälle 2:a i längd på
6.56, vilket är rekord för honom
tills vidare, och stafettlaget blev 2:a
på 1.000 m. stafett.

4 D. m.,till I. F. K.

Vid stora Dm. bärgade de våra 4
mästerskap: Björk 800, Börjesson
häck 400, Seth Olsson 30 km. och
Liljeros 10.000 m. Dessutom blev
Björk 2:a på 400 m. och Börjesson
2:a på häck 110 m, samt Liljeros 2:a
på 5.000 m.

800 m.-loppet blev spännande och
på samma gång roande. Loppet e-
motsågs med stort intresse och det
diskuterades mycket, om vem seg-
raren skulle bliva: Smith eller
Björk. För att dupera Björk hade
ett rykte utspritts, att Smith var i
sitt livs form och tänkte löpa på
1.55. I starten satte han upp en
vansinnig hastighet, vilken han höll
i 300 m. Björk hängde dock gott
med. Smith, som ej på långa håll
befann sig i den utbasuncrade for-
men, vågade ej köra vidare, utan
maskade oerhört. I näst sista kur-
van stannade han nästan för att få
Björk att passera, men förgäves.
Börjesson och Aronsson, som ett
slag legat c:a 30—35 m. efter, kom-
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Göteborgs-Kamraten

Något om den allmänna idrotten.
Björk och Liljeros i form.

K. G. Björk och R. Liljeros ha
varit de dominerande inom vår all-
männa idrott i år. Av de övriga är
det väl närmast Börjesson, Seth
Olsson och Nils Andersson, som

repr. vår förening med någon nämn-
värd framgång. Glädjande är dock,
att vi förfoga över en hel stab goda
juniorer, som med all sannolikhet

redan nästa år komma att låta tala
om sig en hel del. Bland dessa ung-
domar märkas först och främst
Erik Andersson, Walter Lewinsky
och Arne Landqvist, men även Ber-
til Johansson, Allan Kjellberg, Un-
ger och I. Bjelkholm torde ha stora
förutsättningar.
Här nedanföljer en kort översikt

över vad som passerat sedan före-
gående medlemsblad utkom.

2:dra pris å Kungsbacka.

Först ha vi då Kungsbackaloppet.
Lundgren, Gävle, 'som för första
gången tävlade i Gbg, visade sig
vara en utmärkt löpare. Hans se-
ger var aldrig hotad. Seth Olsson,
Kamr., blev lika säker 2:a, efter att
ha presterat en god löpning. Sedan
följde Engdahl, Skövde, Kihl, Bo-
rås, Malmgren, Skövde, Guttman,
Sthlm, och därpå våra egna Th.
Larsson och Ståhl.

Distrikts- och klubbrekord.

Idrottsalliansen arrangerade de
preliminära olympiauttagningarna
för västra Sverige på Vallen sam-
ma dag som Kungsbackaloppet.
Björk vann här 800 m. som han

ville över Sven Clark och Sjögren,
Öis. Tiderna svaga. Då täavl. miss-
gynnades av uruselt väder, beslu-
tade Idrottsalliansen att anordna
en ny tävling en vardagskväll. Vid
denna segrade Björk på 400 m. med
tiden 50.5 sek., vilket var nytt di-

striktsrek. 2:a var Hans Ericsson,
Öis, 50.6 och 3:a Grundström, R.I.
K., 50.8. Med denna tid slog Björk
Kronbergs gamla klubbrekord, 51.7.
Liljeros löpte 5.000 m. och blev 2:a
efter Ljungblad, Vega. 3:a var
Jönsson, Varberg. HLiljeros nådde
sin dittills bästa tid, 15.49.8 min.
Nästa tävling, där vi voro repr., var
”Borås runt”. Vårt lag blev endast
3:a efter Öis och Borås-kamr. Där-
för få vi ej tappa humöret. Båda
dessa klubbar ha gott renomé som
löparklubbar. Det ser dock ut, som
om 10 mani laget är för litet, för
att vi skola kunna ”göra oss” rik-
tigt.
Björk var sedan uppe i Sthlm

några gånger för att söka kvalifi-
cera sig för laget på 4X400 till Am-
sterdam. Han klarade sig ganska
bra, men det räckte ej till någon
olympiaresa.

På tävlingar i Norge och

svenska landsorten.

Längre fram på sommaren del-
tog Björk i tävl. i Bergen, där han
segrade på såväl 400 som 800 m.
Bland konkurrenterna på 800 m.
märktes norske olympiarepr. Strand.
Vid tävl. i Ulricehamn blev Lilje-

ros 4:a på 3.000 m. efter, Öhrn, Bo-
rås, Ljungblad, Vega, och Ebeling,
Halmstad. Björk och Liljeros voro
sedan i Jönköping, där den senare
blev 2:a på 3.000 m. efter Stenfelt,
Västervik. Vad beträffar Björk, så
hade han på grund av slarv (från
vems sida, vete gudarne) ej blivit
underrättad om att försökstävl.
skulle hållas på morgonen, utan fick
reda på detta först efter framkom-
sten till Jönköping på middagen,
tävlingsdagen. Han fick därför lö-
pa utom tävlan och fick yttersta
startplatsen, vilket givetvis har en

3

kolossal inverkan i ett 400 mo-lopp
med gemensam bana. Föliden blev
att han fick löpa utanför konkur-
renterna hela loppet och slutligen
fick se sig slagen av såväl Grund-
ström som Artur Andersson, Bo-

rås. .
För nederlagen mot Andersson

fick Björk snart revanche i Var-
berg, där han segrade på 400 meter.
Liljeros blev vid samma tillfälle 3:a
på 5.000 m. efter Öhrn, Borås, och
Hermansson, Uddevalla, medan
Sven Ohlson blev 4:a på 1.500 m.
Edvin Wide hedrade Borås med

ett besök, då han löpte 5.000 meter
handicap där en vardagskväll. Wide
vann loppet på tiden 14.55, medan
Liljeros var 2:a på 15.02 (200 m.
hand.) och Ljungblad 3:a på 15.19
(200 m. hand.). Nils Andersson blev
vid samma tillfälle 2:a i längd på
6.56, vilket är rekord för honom
tills vidare, och stafettlaget blev 2:a
på 1.000 m. stafett.

4 D. m.,till I. F. K.

Vid stora Dm. bärgade de våra 4
mästerskap: Björk 800, Börjesson
häck 400, Seth Olsson 30 km. och
Liljeros 10.000 m. Dessutom blev
Björk 2:a på 400 m. och Börjesson
2:a på häck 110 m, samt Liljeros 2:a
på 5.000 m.

800 m.-loppet blev spännande och
på samma gång roande. Loppet e-
motsågs med stort intresse och det
diskuterades mycket, om vem seg-
raren skulle bliva: Smith eller
Björk. För att dupera Björk hade
ett rykte utspritts, att Smith var i
sitt livs form och tänkte löpa på
1.55. I starten satte han upp en
vansinnig hastighet, vilken han höll
i 300 m. Björk hängde dock gott
med. Smith, som ej på långa håll
befann sig i den utbasuncrade for-
men, vågade ej köra vidare, utan
maskade oerhört. I näst sista kur-
van stannade han nästan för att få
Björk att passera, men förgäves.
Börjesson och Aronsson, som ett
slag legat c:a 30—35 m. efter, kom-
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TRICOTBOLAGET
Kungsgatan 27

Telefon 31248

Bästainköpskälla för I:ma
kvalitéer i FOTBOLLTRÖJOR

och STRUMPOR

BEGÄR OFFERT   
 

Göteborgs-Kamraten

Något om den allmänna idrotten.
Björk och Liljeros i form.

K. G. Björk och R. Liljeros ha
varit de dominerande inom vår all-
männa idrott i år. Av de övriga är
det väl närmast Börjesson, Seth
Olsson och Nils Andersson, som

repr. vår förening med någon nämn-
värd framgång. Glädjande är dock,
att vi förfoga över en hel stab goda
juniorer, som med all sannolikhet

redan nästa år komma att låta tala
om sig en hel del. Bland dessa ung-
domar märkas först och främst
Erik Andersson, Walter Lewinsky
och Arne Landqvist, men även Ber-
til Johansson, Allan Kjellberg, Un-
ger och I. Bjelkholm torde ha stora
förutsättningar.
Här nedanföljer en kort översikt

över vad som passerat sedan före-
gående medlemsblad utkom.

2:dra pris å Kungsbacka.

Först ha vi då Kungsbackaloppet.
Lundgren, Gävle, 'som för första
gången tävlade i Gbg, visade sig
vara en utmärkt löpare. Hans se-
ger var aldrig hotad. Seth Olsson,
Kamr., blev lika säker 2:a, efter att
ha presterat en god löpning. Sedan
följde Engdahl, Skövde, Kihl, Bo-
rås, Malmgren, Skövde, Guttman,
Sthlm, och därpå våra egna Th.
Larsson och Ståhl.

Distrikts- och klubbrekord.

Idrottsalliansen arrangerade de
preliminära olympiauttagningarna
för västra Sverige på Vallen sam-
ma dag som Kungsbackaloppet.
Björk vann här 800 m. som han

ville över Sven Clark och Sjögren,
Öis. Tiderna svaga. Då täavl. miss-
gynnades av uruselt väder, beslu-
tade Idrottsalliansen att anordna
en ny tävling en vardagskväll. Vid
denna segrade Björk på 400 m. med
tiden 50.5 sek., vilket var nytt di-

striktsrek. 2:a var Hans Ericsson,
Öis, 50.6 och 3:a Grundström, R.I.
K., 50.8. Med denna tid slog Björk
Kronbergs gamla klubbrekord, 51.7.
Liljeros löpte 5.000 m. och blev 2:a
efter Ljungblad, Vega. 3:a var
Jönsson, Varberg. HLiljeros nådde
sin dittills bästa tid, 15.49.8 min.
Nästa tävling, där vi voro repr., var
”Borås runt”. Vårt lag blev endast
3:a efter Öis och Borås-kamr. Där-
för få vi ej tappa humöret. Båda
dessa klubbar ha gott renomé som
löparklubbar. Det ser dock ut, som
om 10 mani laget är för litet, för
att vi skola kunna ”göra oss” rik-
tigt.
Björk var sedan uppe i Sthlm

några gånger för att söka kvalifi-
cera sig för laget på 4X400 till Am-
sterdam. Han klarade sig ganska
bra, men det räckte ej till någon
olympiaresa.

På tävlingar i Norge och

svenska landsorten.

Längre fram på sommaren del-
tog Björk i tävl. i Bergen, där han
segrade på såväl 400 som 800 m.
Bland konkurrenterna på 800 m.
märktes norske olympiarepr. Strand.
Vid tävl. i Ulricehamn blev Lilje-

ros 4:a på 3.000 m. efter, Öhrn, Bo-
rås, Ljungblad, Vega, och Ebeling,
Halmstad. Björk och Liljeros voro
sedan i Jönköping, där den senare
blev 2:a på 3.000 m. efter Stenfelt,
Västervik. Vad beträffar Björk, så
hade han på grund av slarv (från
vems sida, vete gudarne) ej blivit
underrättad om att försökstävl.
skulle hållas på morgonen, utan fick
reda på detta först efter framkom-
sten till Jönköping på middagen,
tävlingsdagen. Han fick därför lö-
pa utom tävlan och fick yttersta
startplatsen, vilket givetvis har en

3

kolossal inverkan i ett 400 mo-lopp
med gemensam bana. Föliden blev
att han fick löpa utanför konkur-
renterna hela loppet och slutligen
fick se sig slagen av såväl Grund-
ström som Artur Andersson, Bo-

rås. .
För nederlagen mot Andersson

fick Björk snart revanche i Var-
berg, där han segrade på 400 meter.
Liljeros blev vid samma tillfälle 3:a
på 5.000 m. efter Öhrn, Borås, och
Hermansson, Uddevalla, medan
Sven Ohlson blev 4:a på 1.500 m.
Edvin Wide hedrade Borås med

ett besök, då han löpte 5.000 meter
handicap där en vardagskväll. Wide
vann loppet på tiden 14.55, medan
Liljeros var 2:a på 15.02 (200 m.
hand.) och Ljungblad 3:a på 15.19
(200 m. hand.). Nils Andersson blev
vid samma tillfälle 2:a i längd på
6.56, vilket är rekord för honom
tills vidare, och stafettlaget blev 2:a
på 1.000 m. stafett.

4 D. m.,till I. F. K.

Vid stora Dm. bärgade de våra 4
mästerskap: Björk 800, Börjesson
häck 400, Seth Olsson 30 km. och
Liljeros 10.000 m. Dessutom blev
Björk 2:a på 400 m. och Börjesson
2:a på häck 110 m, samt Liljeros 2:a
på 5.000 m.

800 m.-loppet blev spännande och
på samma gång roande. Loppet e-
motsågs med stort intresse och det
diskuterades mycket, om vem seg-
raren skulle bliva: Smith eller
Björk. För att dupera Björk hade
ett rykte utspritts, att Smith var i
sitt livs form och tänkte löpa på
1.55. I starten satte han upp en
vansinnig hastighet, vilken han höll
i 300 m. Björk hängde dock gott
med. Smith, som ej på långa håll
befann sig i den utbasuncrade for-
men, vågade ej köra vidare, utan
maskade oerhört. I näst sista kur-
van stannade han nästan för att få
Björk att passera, men förgäves.
Börjesson och Aronsson, som ett
slag legat c:a 30—35 m. efter, kom-
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Telefon 31248

Bästainköpskälla för I:ma
kvalitéer i FOTBOLLTRÖJOR

och STRUMPOR

BEGÄR OFFERT   
 

Göteborgs-Kamraten

Något om den allmänna idrotten.
Björk och Liljeros i form.

K. G. Björk och R. Liljeros ha
varit de dominerande inom vår all-
männa idrott i år. Av de övriga är
det väl närmast Börjesson, Seth
Olsson och Nils Andersson, som

repr. vår förening med någon nämn-
värd framgång. Glädjande är dock,
att vi förfoga över en hel stab goda
juniorer, som med all sannolikhet

redan nästa år komma att låta tala
om sig en hel del. Bland dessa ung-
domar märkas först och främst
Erik Andersson, Walter Lewinsky
och Arne Landqvist, men även Ber-
til Johansson, Allan Kjellberg, Un-
ger och I. Bjelkholm torde ha stora
förutsättningar.
Här nedanföljer en kort översikt

över vad som passerat sedan före-
gående medlemsblad utkom.

2:dra pris å Kungsbacka.

Först ha vi då Kungsbackaloppet.
Lundgren, Gävle, 'som för första
gången tävlade i Gbg, visade sig
vara en utmärkt löpare. Hans se-
ger var aldrig hotad. Seth Olsson,
Kamr., blev lika säker 2:a, efter att
ha presterat en god löpning. Sedan
följde Engdahl, Skövde, Kihl, Bo-
rås, Malmgren, Skövde, Guttman,
Sthlm, och därpå våra egna Th.
Larsson och Ståhl.

Distrikts- och klubbrekord.

Idrottsalliansen arrangerade de
preliminära olympiauttagningarna
för västra Sverige på Vallen sam-
ma dag som Kungsbackaloppet.
Björk vann här 800 m. som han

ville över Sven Clark och Sjögren,
Öis. Tiderna svaga. Då täavl. miss-
gynnades av uruselt väder, beslu-
tade Idrottsalliansen att anordna
en ny tävling en vardagskväll. Vid
denna segrade Björk på 400 m. med
tiden 50.5 sek., vilket var nytt di-

striktsrek. 2:a var Hans Ericsson,
Öis, 50.6 och 3:a Grundström, R.I.
K., 50.8. Med denna tid slog Björk
Kronbergs gamla klubbrekord, 51.7.
Liljeros löpte 5.000 m. och blev 2:a
efter Ljungblad, Vega. 3:a var
Jönsson, Varberg. HLiljeros nådde
sin dittills bästa tid, 15.49.8 min.
Nästa tävling, där vi voro repr., var
”Borås runt”. Vårt lag blev endast
3:a efter Öis och Borås-kamr. Där-
för få vi ej tappa humöret. Båda
dessa klubbar ha gott renomé som
löparklubbar. Det ser dock ut, som
om 10 mani laget är för litet, för
att vi skola kunna ”göra oss” rik-
tigt.
Björk var sedan uppe i Sthlm

några gånger för att söka kvalifi-
cera sig för laget på 4X400 till Am-
sterdam. Han klarade sig ganska
bra, men det räckte ej till någon
olympiaresa.

På tävlingar i Norge och

svenska landsorten.

Längre fram på sommaren del-
tog Björk i tävl. i Bergen, där han
segrade på såväl 400 som 800 m.
Bland konkurrenterna på 800 m.
märktes norske olympiarepr. Strand.
Vid tävl. i Ulricehamn blev Lilje-

ros 4:a på 3.000 m. efter, Öhrn, Bo-
rås, Ljungblad, Vega, och Ebeling,
Halmstad. Björk och Liljeros voro
sedan i Jönköping, där den senare
blev 2:a på 3.000 m. efter Stenfelt,
Västervik. Vad beträffar Björk, så
hade han på grund av slarv (från
vems sida, vete gudarne) ej blivit
underrättad om att försökstävl.
skulle hållas på morgonen, utan fick
reda på detta först efter framkom-
sten till Jönköping på middagen,
tävlingsdagen. Han fick därför lö-
pa utom tävlan och fick yttersta
startplatsen, vilket givetvis har en

3

kolossal inverkan i ett 400 mo-lopp
med gemensam bana. Föliden blev
att han fick löpa utanför konkur-
renterna hela loppet och slutligen
fick se sig slagen av såväl Grund-
ström som Artur Andersson, Bo-

rås. .
För nederlagen mot Andersson

fick Björk snart revanche i Var-
berg, där han segrade på 400 meter.
Liljeros blev vid samma tillfälle 3:a
på 5.000 m. efter Öhrn, Borås, och
Hermansson, Uddevalla, medan
Sven Ohlson blev 4:a på 1.500 m.
Edvin Wide hedrade Borås med

ett besök, då han löpte 5.000 meter
handicap där en vardagskväll. Wide
vann loppet på tiden 14.55, medan
Liljeros var 2:a på 15.02 (200 m.
hand.) och Ljungblad 3:a på 15.19
(200 m. hand.). Nils Andersson blev
vid samma tillfälle 2:a i längd på
6.56, vilket är rekord för honom
tills vidare, och stafettlaget blev 2:a
på 1.000 m. stafett.

4 D. m.,till I. F. K.

Vid stora Dm. bärgade de våra 4
mästerskap: Björk 800, Börjesson
häck 400, Seth Olsson 30 km. och
Liljeros 10.000 m. Dessutom blev
Björk 2:a på 400 m. och Börjesson
2:a på häck 110 m, samt Liljeros 2:a
på 5.000 m.

800 m.-loppet blev spännande och
på samma gång roande. Loppet e-
motsågs med stort intresse och det
diskuterades mycket, om vem seg-
raren skulle bliva: Smith eller
Björk. För att dupera Björk hade
ett rykte utspritts, att Smith var i
sitt livs form och tänkte löpa på
1.55. I starten satte han upp en
vansinnig hastighet, vilken han höll
i 300 m. Björk hängde dock gott
med. Smith, som ej på långa håll
befann sig i den utbasuncrade for-
men, vågade ej köra vidare, utan
maskade oerhört. I näst sista kur-
van stannade han nästan för att få
Björk att passera, men förgäves.
Börjesson och Aronsson, som ett
slag legat c:a 30—35 m. efter, kom-
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Bästainköpskälla för I:ma
kvalitéer i FOTBOLLTRÖJOR
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Göteborgs-Kamraten

Något om den allmänna idrotten.
Björk och Liljeros i form.

K. G. Björk och R. Liljeros ha
varit de dominerande inom vår all-
männa idrott i år. Av de övriga är
det väl närmast Börjesson, Seth
Olsson och Nils Andersson, som

repr. vår förening med någon nämn-
värd framgång. Glädjande är dock,
att vi förfoga över en hel stab goda
juniorer, som med all sannolikhet

redan nästa år komma att låta tala
om sig en hel del. Bland dessa ung-
domar märkas först och främst
Erik Andersson, Walter Lewinsky
och Arne Landqvist, men även Ber-
til Johansson, Allan Kjellberg, Un-
ger och I. Bjelkholm torde ha stora
förutsättningar.
Här nedanföljer en kort översikt

över vad som passerat sedan före-
gående medlemsblad utkom.

2:dra pris å Kungsbacka.

Först ha vi då Kungsbackaloppet.
Lundgren, Gävle, 'som för första
gången tävlade i Gbg, visade sig
vara en utmärkt löpare. Hans se-
ger var aldrig hotad. Seth Olsson,
Kamr., blev lika säker 2:a, efter att
ha presterat en god löpning. Sedan
följde Engdahl, Skövde, Kihl, Bo-
rås, Malmgren, Skövde, Guttman,
Sthlm, och därpå våra egna Th.
Larsson och Ståhl.

Distrikts- och klubbrekord.

Idrottsalliansen arrangerade de
preliminära olympiauttagningarna
för västra Sverige på Vallen sam-
ma dag som Kungsbackaloppet.
Björk vann här 800 m. som han

ville över Sven Clark och Sjögren,
Öis. Tiderna svaga. Då täavl. miss-
gynnades av uruselt väder, beslu-
tade Idrottsalliansen att anordna
en ny tävling en vardagskväll. Vid
denna segrade Björk på 400 m. med
tiden 50.5 sek., vilket var nytt di-

striktsrek. 2:a var Hans Ericsson,
Öis, 50.6 och 3:a Grundström, R.I.
K., 50.8. Med denna tid slog Björk
Kronbergs gamla klubbrekord, 51.7.
Liljeros löpte 5.000 m. och blev 2:a
efter Ljungblad, Vega. 3:a var
Jönsson, Varberg. HLiljeros nådde
sin dittills bästa tid, 15.49.8 min.
Nästa tävling, där vi voro repr., var
”Borås runt”. Vårt lag blev endast
3:a efter Öis och Borås-kamr. Där-
för få vi ej tappa humöret. Båda
dessa klubbar ha gott renomé som
löparklubbar. Det ser dock ut, som
om 10 mani laget är för litet, för
att vi skola kunna ”göra oss” rik-
tigt.
Björk var sedan uppe i Sthlm

några gånger för att söka kvalifi-
cera sig för laget på 4X400 till Am-
sterdam. Han klarade sig ganska
bra, men det räckte ej till någon
olympiaresa.

På tävlingar i Norge och

svenska landsorten.

Längre fram på sommaren del-
tog Björk i tävl. i Bergen, där han
segrade på såväl 400 som 800 m.
Bland konkurrenterna på 800 m.
märktes norske olympiarepr. Strand.
Vid tävl. i Ulricehamn blev Lilje-

ros 4:a på 3.000 m. efter, Öhrn, Bo-
rås, Ljungblad, Vega, och Ebeling,
Halmstad. Björk och Liljeros voro
sedan i Jönköping, där den senare
blev 2:a på 3.000 m. efter Stenfelt,
Västervik. Vad beträffar Björk, så
hade han på grund av slarv (från
vems sida, vete gudarne) ej blivit
underrättad om att försökstävl.
skulle hållas på morgonen, utan fick
reda på detta först efter framkom-
sten till Jönköping på middagen,
tävlingsdagen. Han fick därför lö-
pa utom tävlan och fick yttersta
startplatsen, vilket givetvis har en

3

kolossal inverkan i ett 400 mo-lopp
med gemensam bana. Föliden blev
att han fick löpa utanför konkur-
renterna hela loppet och slutligen
fick se sig slagen av såväl Grund-
ström som Artur Andersson, Bo-

rås. .
För nederlagen mot Andersson

fick Björk snart revanche i Var-
berg, där han segrade på 400 meter.
Liljeros blev vid samma tillfälle 3:a
på 5.000 m. efter Öhrn, Borås, och
Hermansson, Uddevalla, medan
Sven Ohlson blev 4:a på 1.500 m.
Edvin Wide hedrade Borås med

ett besök, då han löpte 5.000 meter
handicap där en vardagskväll. Wide
vann loppet på tiden 14.55, medan
Liljeros var 2:a på 15.02 (200 m.
hand.) och Ljungblad 3:a på 15.19
(200 m. hand.). Nils Andersson blev
vid samma tillfälle 2:a i längd på
6.56, vilket är rekord för honom
tills vidare, och stafettlaget blev 2:a
på 1.000 m. stafett.

4 D. m.,till I. F. K.

Vid stora Dm. bärgade de våra 4
mästerskap: Björk 800, Börjesson
häck 400, Seth Olsson 30 km. och
Liljeros 10.000 m. Dessutom blev
Björk 2:a på 400 m. och Börjesson
2:a på häck 110 m, samt Liljeros 2:a
på 5.000 m.

800 m.-loppet blev spännande och
på samma gång roande. Loppet e-
motsågs med stort intresse och det
diskuterades mycket, om vem seg-
raren skulle bliva: Smith eller
Björk. För att dupera Björk hade
ett rykte utspritts, att Smith var i
sitt livs form och tänkte löpa på
1.55. I starten satte han upp en
vansinnig hastighet, vilken han höll
i 300 m. Björk hängde dock gott
med. Smith, som ej på långa håll
befann sig i den utbasuncrade for-
men, vågade ej köra vidare, utan
maskade oerhört. I näst sista kur-
van stannade han nästan för att få
Björk att passera, men förgäves.
Börjesson och Aronsson, som ett
slag legat c:a 30—35 m. efter, kom-
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Något om den allmänna idrotten.
Björk och Liljeros i form.

K. G. Björk och R. Liljeros ha
varit de dominerande inom vår all-
männa idrott i år. Av de övriga är
det väl närmast Börjesson, Seth
Olsson och Nils Andersson, som

repr. vår förening med någon nämn-
värd framgång. Glädjande är dock,
att vi förfoga över en hel stab goda
juniorer, som med all sannolikhet

redan nästa år komma att låta tala
om sig en hel del. Bland dessa ung-
domar märkas först och främst
Erik Andersson, Walter Lewinsky
och Arne Landqvist, men även Ber-
til Johansson, Allan Kjellberg, Un-
ger och I. Bjelkholm torde ha stora
förutsättningar.
Här nedanföljer en kort översikt

över vad som passerat sedan före-
gående medlemsblad utkom.

2:dra pris å Kungsbacka.

Först ha vi då Kungsbackaloppet.
Lundgren, Gävle, 'som för första
gången tävlade i Gbg, visade sig
vara en utmärkt löpare. Hans se-
ger var aldrig hotad. Seth Olsson,
Kamr., blev lika säker 2:a, efter att
ha presterat en god löpning. Sedan
följde Engdahl, Skövde, Kihl, Bo-
rås, Malmgren, Skövde, Guttman,
Sthlm, och därpå våra egna Th.
Larsson och Ståhl.

Distrikts- och klubbrekord.

Idrottsalliansen arrangerade de
preliminära olympiauttagningarna
för västra Sverige på Vallen sam-
ma dag som Kungsbackaloppet.
Björk vann här 800 m. som han

ville över Sven Clark och Sjögren,
Öis. Tiderna svaga. Då täavl. miss-
gynnades av uruselt väder, beslu-
tade Idrottsalliansen att anordna
en ny tävling en vardagskväll. Vid
denna segrade Björk på 400 m. med
tiden 50.5 sek., vilket var nytt di-

striktsrek. 2:a var Hans Ericsson,
Öis, 50.6 och 3:a Grundström, R.I.
K., 50.8. Med denna tid slog Björk
Kronbergs gamla klubbrekord, 51.7.
Liljeros löpte 5.000 m. och blev 2:a
efter Ljungblad, Vega. 3:a var
Jönsson, Varberg. HLiljeros nådde
sin dittills bästa tid, 15.49.8 min.
Nästa tävling, där vi voro repr., var
”Borås runt”. Vårt lag blev endast
3:a efter Öis och Borås-kamr. Där-
för få vi ej tappa humöret. Båda
dessa klubbar ha gott renomé som
löparklubbar. Det ser dock ut, som
om 10 mani laget är för litet, för
att vi skola kunna ”göra oss” rik-
tigt.
Björk var sedan uppe i Sthlm

några gånger för att söka kvalifi-
cera sig för laget på 4X400 till Am-
sterdam. Han klarade sig ganska
bra, men det räckte ej till någon
olympiaresa.

På tävlingar i Norge och

svenska landsorten.

Längre fram på sommaren del-
tog Björk i tävl. i Bergen, där han
segrade på såväl 400 som 800 m.
Bland konkurrenterna på 800 m.
märktes norske olympiarepr. Strand.
Vid tävl. i Ulricehamn blev Lilje-

ros 4:a på 3.000 m. efter, Öhrn, Bo-
rås, Ljungblad, Vega, och Ebeling,
Halmstad. Björk och Liljeros voro
sedan i Jönköping, där den senare
blev 2:a på 3.000 m. efter Stenfelt,
Västervik. Vad beträffar Björk, så
hade han på grund av slarv (från
vems sida, vete gudarne) ej blivit
underrättad om att försökstävl.
skulle hållas på morgonen, utan fick
reda på detta först efter framkom-
sten till Jönköping på middagen,
tävlingsdagen. Han fick därför lö-
pa utom tävlan och fick yttersta
startplatsen, vilket givetvis har en

3

kolossal inverkan i ett 400 mo-lopp
med gemensam bana. Föliden blev
att han fick löpa utanför konkur-
renterna hela loppet och slutligen
fick se sig slagen av såväl Grund-
ström som Artur Andersson, Bo-

rås. .
För nederlagen mot Andersson

fick Björk snart revanche i Var-
berg, där han segrade på 400 meter.
Liljeros blev vid samma tillfälle 3:a
på 5.000 m. efter Öhrn, Borås, och
Hermansson, Uddevalla, medan
Sven Ohlson blev 4:a på 1.500 m.
Edvin Wide hedrade Borås med

ett besök, då han löpte 5.000 meter
handicap där en vardagskväll. Wide
vann loppet på tiden 14.55, medan
Liljeros var 2:a på 15.02 (200 m.
hand.) och Ljungblad 3:a på 15.19
(200 m. hand.). Nils Andersson blev
vid samma tillfälle 2:a i längd på
6.56, vilket är rekord för honom
tills vidare, och stafettlaget blev 2:a
på 1.000 m. stafett.

4 D. m.,till I. F. K.

Vid stora Dm. bärgade de våra 4
mästerskap: Björk 800, Börjesson
häck 400, Seth Olsson 30 km. och
Liljeros 10.000 m. Dessutom blev
Björk 2:a på 400 m. och Börjesson
2:a på häck 110 m, samt Liljeros 2:a
på 5.000 m.

800 m.-loppet blev spännande och
på samma gång roande. Loppet e-
motsågs med stort intresse och det
diskuterades mycket, om vem seg-
raren skulle bliva: Smith eller
Björk. För att dupera Björk hade
ett rykte utspritts, att Smith var i
sitt livs form och tänkte löpa på
1.55. I starten satte han upp en
vansinnig hastighet, vilken han höll
i 300 m. Björk hängde dock gott
med. Smith, som ej på långa håll
befann sig i den utbasuncrade for-
men, vågade ej köra vidare, utan
maskade oerhört. I näst sista kur-
van stannade han nästan för att få
Björk att passera, men förgäves.
Börjesson och Aronsson, som ett
slag legat c:a 30—35 m. efter, kom-
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mo då upp och gingo om. För Smith
återstod nu intet annat än att för-
söka sig på att slå Björk i spurten.
Alltnog: åter började han en rasan-
de körning, då c:a 200 m. återstodo.
Björk hade inget vidare besvär att
hänga med, gå om på inloppet och
segra med någon meter.
Sven Ohlsson blev 3:a på 1.500 m.

10.000 m.-loppet gick i maskfart.
Liljeros, Engman och Johnson, Öis,
följdes åt hela loppet. Liljeros vann
som han ville i spurten, medan oträ-
nade Engman fick stryk av John-
son. Första lagpris bärgades genom
Liljeros, Engman och G. Carlson
(4:a). Börjessons seger över We-
nander i 400 m. häck var glädjande,
men ej oväntad. Seth Ohlsson löpte
sina 30 km. i stor stil och fick tiden
1.49.18 noterad. (Rud. Ohlsons re-
kord på sträckan är 1.48.11.) 2:a
var Nyström, Öis, hela 15 min. ef-
ter.

I juniorernas Dm. tävl. repr. vi
på ett undantag när endast av
verkliga jun, (under 18 år), medan
åldersgränsen är 21 år. Konkur-
rensen var oerhörd, och de våra

fingo, trots goda prestationer, se
alla tecknen hamna hos konkurren-
terna. De kunna dock trösta sig
med att ha några år kvar ännu.

Idrottsalliansens internationella.

Idrottsalliansen stod som arran-
görför stora tävl. den 1 och 2 sept.
Denna ”idrottsfest” ligger så nära
tillbaka i tiden att det torde få an-
ses som tämligen onödigt att här
orda så mycket därom. Tävl. glans-
nummer, spjutduellen Lundqvist—
Lindström, har så ingående kom-
menterats i såväl dags- som fack-
pressen, att vi här nöja oss med att
konstatera att det verkligen v ar
en tävling, som sent skall glömmas
av de till nära 3.000 uppgående å-
skådarna. Lindström hade varit
förtjänt av segern på grund av sin
vackrare serie, men Lundqvist för-
svarade sin världsmästareära. 800

m.-loppet blev också en vacker täv-
ling, där Josefson ("Fyndet från
Fagersta”) segrade utan att egent-
ligen vara hotad någon gång. 2:a
Krafft, Mode Sthlm, och först på

3:dje plats kom Björk, som i träng-
seln vid starten fått några ordent-
liga solarplexus och hamnat på 5:te
banan och därefter varit utan chans
mot de båda första. Olympiaman-
nen Lindgren, Falun, vann 5.000
som han ville. ”Liljeros-gruppen”,
som I. B. behagat kalla trion Lilje-
ros—Ljungblad—Westlund (det är
väl den misslyckade polarexpeditio-
nen, som sitter kvar i medvetandet)
höll väl ihop tills sista varvet bör-
jade, då först Westlund och sedan
”Kolan” (= Ljungblad) släppte.
Liljeros nådde sin hittills bästa tid
15.38. Helge Jansson var i hög-
form: kula 13.90 (1:a), längd 7.12
(1:a), höjd 1.80 (1:a) samt dessut-
om l:a i diskus, 2:a 1 häck o. s. v.
Tävl. voro i sin helhet synnerligen
lyckade och lämnadet. o. m. ett li-
tet ekonomiskt överskott. Idrotts-
alliansen kan anse sig ha fyllt sin
mission för året.

 

Vid S. m. och K. m.

Söndagen före dessa tävl. var
Björk uppe i Sthlm på Sm.... Han
deltog i löpning 800 m. och lycka-
des i den hårda konkurrensen pla-
cera sig som 2:a efter olympiapris-
tagaren Byhlén. 3:a var Sjödén,
Falun, och 4:a Josefsson, Fagersta(
Björks tid var 1.57.6 (hans hittills
bästa) och får med hänsyn till de
genomusla banorna anses såsom
synnerligen god. På sin bana hade
han med all sannohkhet givit det
Söderbomska rekordet, 1.57.3, nå-
destöten. Nu står det sig väl till
nästa år.
Vid Kamratmästerskapen i Borås

togo våra repr. en hel del placerin-
gar. Björk vann 800 m. på 1.592,
Börjesson tog häck 110 m. samt
blev 2:a i höjd och 3:a i spjut. Nils
Anderson 2:a i längd (6.40 m.) och

häck 110 m. (!?!). Liljeros 3:a på
5.000 efter Lindgren och Öhrn och

stafettlaget 1:a på 4X100 och 2:a
på 4X400 m. Erkännas måste dock,
att konkurrensen i en del grenar
var ganska svag, för att ej säga
mycket svag.

Göteborgsserien och sam-
tävlingarna.

I Göteborgsserien i allm. idrott,
där vi på flera år ej deltazit, ha vi
i år haft med ett B-lag, som tävla-
de i klass III och belade 3:dje plats
efter K. F. U. M. B och Öis B, men
före Sportklubben, Gbg Boll o. I. S.
samt Fellow, som bröt tävlingen.

Idrottsalliansens samtävlingar
blevo en seger för K. F. U. M., mce-
dan vikommo 2:a, R. I. K och Öis
4:a. Tävl. ha ej omfattats med önsk-
värt intresse. I vissa grenar ha de
bästa hållit sig för goda att deltaga
och i andra ha en del klubbar sak-
nat representanter alldeles. Öis har
syndat mest mot detta. De tyckas
känna sig belåtna med att kunna
peka på förhållandet, att de hade
kunnat vinna, om de ställt upp med
sina bästa. Tävlingar efter samma
principer äro knappast att rekom-
mendera till ett kommande år, så-

vida klubbarna ej vilja gå in för sa-
ken på ett helt annat sätt. Såsom
fallet i år varit ha dessa tävl. ej
lämnat något nämnvärt idrottsligt
utbyte, ej heller visat klubbarnas
inbördes styrkeförhållande, men
däremot varit ett påhäng, som lagt
hinder i vägen för många, säkerli-
gen mera intressanta, klubbtävlin-
gars genomförande.
Detta är ej avsett som klander

gentemot själva initiativet till täv-
lingarna, tv man har givetvis ej
kunnat förutse en sådan liknöjdhet
från vissa håll. Hr Waldenborg,
vilken fungerar som idékälla inom
Idrottsalliansen, kommer nog att
att under vintern utfundera en ny
tävlingsform, som förmår att samla
intresset bättre, tror

| ”Skövde”.
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mo då upp och gingo om. För Smith
återstod nu intet annat än att för-
söka sig på att slå Björk i spurten.
Alltnog: åter började han en rasan-
de körning, då c:a 200 m. återstodo.
Björk hade inget vidare besvär att
hänga med, gå om på inloppet och
segra med någon meter.
Sven Ohlsson blev 3:a på 1.500 m.

10.000 m.-loppet gick i maskfart.
Liljeros, Engman och Johnson, Öis,
följdes åt hela loppet. Liljeros vann
som han ville i spurten, medan oträ-
nade Engman fick stryk av John-
son. Första lagpris bärgades genom
Liljeros, Engman och G. Carlson
(4:a). Börjessons seger över We-
nander i 400 m. häck var glädjande,
men ej oväntad. Seth Ohlsson löpte
sina 30 km. i stor stil och fick tiden
1.49.18 noterad. (Rud. Ohlsons re-
kord på sträckan är 1.48.11.) 2:a
var Nyström, Öis, hela 15 min. ef-
ter.

I juniorernas Dm. tävl. repr. vi
på ett undantag när endast av
verkliga jun, (under 18 år), medan
åldersgränsen är 21 år. Konkur-
rensen var oerhörd, och de våra

fingo, trots goda prestationer, se
alla tecknen hamna hos konkurren-
terna. De kunna dock trösta sig
med att ha några år kvar ännu.

Idrottsalliansens internationella.

Idrottsalliansen stod som arran-
görför stora tävl. den 1 och 2 sept.
Denna ”idrottsfest” ligger så nära
tillbaka i tiden att det torde få an-
ses som tämligen onödigt att här
orda så mycket därom. Tävl. glans-
nummer, spjutduellen Lundqvist—
Lindström, har så ingående kom-
menterats i såväl dags- som fack-
pressen, att vi här nöja oss med att
konstatera att det verkligen v ar
en tävling, som sent skall glömmas
av de till nära 3.000 uppgående å-
skådarna. Lindström hade varit
förtjänt av segern på grund av sin
vackrare serie, men Lundqvist för-
svarade sin världsmästareära. 800

m.-loppet blev också en vacker täv-
ling, där Josefson ("Fyndet från
Fagersta”) segrade utan att egent-
ligen vara hotad någon gång. 2:a
Krafft, Mode Sthlm, och först på

3:dje plats kom Björk, som i träng-
seln vid starten fått några ordent-
liga solarplexus och hamnat på 5:te
banan och därefter varit utan chans
mot de båda första. Olympiaman-
nen Lindgren, Falun, vann 5.000
som han ville. ”Liljeros-gruppen”,
som I. B. behagat kalla trion Lilje-
ros—Ljungblad—Westlund (det är
väl den misslyckade polarexpeditio-
nen, som sitter kvar i medvetandet)
höll väl ihop tills sista varvet bör-
jade, då först Westlund och sedan
”Kolan” (= Ljungblad) släppte.
Liljeros nådde sin hittills bästa tid
15.38. Helge Jansson var i hög-
form: kula 13.90 (1:a), längd 7.12
(1:a), höjd 1.80 (1:a) samt dessut-
om l:a i diskus, 2:a 1 häck o. s. v.
Tävl. voro i sin helhet synnerligen
lyckade och lämnadet. o. m. ett li-
tet ekonomiskt överskott. Idrotts-
alliansen kan anse sig ha fyllt sin
mission för året.

 

Vid S. m. och K. m.

Söndagen före dessa tävl. var
Björk uppe i Sthlm på Sm.... Han
deltog i löpning 800 m. och lycka-
des i den hårda konkurrensen pla-
cera sig som 2:a efter olympiapris-
tagaren Byhlén. 3:a var Sjödén,
Falun, och 4:a Josefsson, Fagersta(
Björks tid var 1.57.6 (hans hittills
bästa) och får med hänsyn till de
genomusla banorna anses såsom
synnerligen god. På sin bana hade
han med all sannohkhet givit det
Söderbomska rekordet, 1.57.3, nå-
destöten. Nu står det sig väl till
nästa år.
Vid Kamratmästerskapen i Borås

togo våra repr. en hel del placerin-
gar. Björk vann 800 m. på 1.592,
Börjesson tog häck 110 m. samt
blev 2:a i höjd och 3:a i spjut. Nils
Anderson 2:a i längd (6.40 m.) och

häck 110 m. (!?!). Liljeros 3:a på
5.000 efter Lindgren och Öhrn och

stafettlaget 1:a på 4X100 och 2:a
på 4X400 m. Erkännas måste dock,
att konkurrensen i en del grenar
var ganska svag, för att ej säga
mycket svag.

Göteborgsserien och sam-
tävlingarna.

I Göteborgsserien i allm. idrott,
där vi på flera år ej deltazit, ha vi
i år haft med ett B-lag, som tävla-
de i klass III och belade 3:dje plats
efter K. F. U. M. B och Öis B, men
före Sportklubben, Gbg Boll o. I. S.
samt Fellow, som bröt tävlingen.
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blevo en seger för K. F. U. M., mce-
dan vikommo 2:a, R. I. K och Öis
4:a. Tävl. ha ej omfattats med önsk-
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bästa hållit sig för goda att deltaga
och i andra ha en del klubbar sak-
nat representanter alldeles. Öis har
syndat mest mot detta. De tyckas
känna sig belåtna med att kunna
peka på förhållandet, att de hade
kunnat vinna, om de ställt upp med
sina bästa. Tävlingar efter samma
principer äro knappast att rekom-
mendera till ett kommande år, så-

vida klubbarna ej vilja gå in för sa-
ken på ett helt annat sätt. Såsom
fallet i år varit ha dessa tävl. ej
lämnat något nämnvärt idrottsligt
utbyte, ej heller visat klubbarnas
inbördes styrkeförhållande, men
däremot varit ett påhäng, som lagt
hinder i vägen för många, säkerli-
gen mera intressanta, klubbtävlin-
gars genomförande.
Detta är ej avsett som klander
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lingarna, tv man har givetvis ej
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mo då upp och gingo om. För Smith
återstod nu intet annat än att för-
söka sig på att slå Björk i spurten.
Alltnog: åter började han en rasan-
de körning, då c:a 200 m. återstodo.
Björk hade inget vidare besvär att
hänga med, gå om på inloppet och
segra med någon meter.
Sven Ohlsson blev 3:a på 1.500 m.

10.000 m.-loppet gick i maskfart.
Liljeros, Engman och Johnson, Öis,
följdes åt hela loppet. Liljeros vann
som han ville i spurten, medan oträ-
nade Engman fick stryk av John-
son. Första lagpris bärgades genom
Liljeros, Engman och G. Carlson
(4:a). Börjessons seger över We-
nander i 400 m. häck var glädjande,
men ej oväntad. Seth Ohlsson löpte
sina 30 km. i stor stil och fick tiden
1.49.18 noterad. (Rud. Ohlsons re-
kord på sträckan är 1.48.11.) 2:a
var Nyström, Öis, hela 15 min. ef-
ter.

I juniorernas Dm. tävl. repr. vi
på ett undantag när endast av
verkliga jun, (under 18 år), medan
åldersgränsen är 21 år. Konkur-
rensen var oerhörd, och de våra

fingo, trots goda prestationer, se
alla tecknen hamna hos konkurren-
terna. De kunna dock trösta sig
med att ha några år kvar ännu.

Idrottsalliansens internationella.

Idrottsalliansen stod som arran-
görför stora tävl. den 1 och 2 sept.
Denna ”idrottsfest” ligger så nära
tillbaka i tiden att det torde få an-
ses som tämligen onödigt att här
orda så mycket därom. Tävl. glans-
nummer, spjutduellen Lundqvist—
Lindström, har så ingående kom-
menterats i såväl dags- som fack-
pressen, att vi här nöja oss med att
konstatera att det verkligen v ar
en tävling, som sent skall glömmas
av de till nära 3.000 uppgående å-
skådarna. Lindström hade varit
förtjänt av segern på grund av sin
vackrare serie, men Lundqvist för-
svarade sin världsmästareära. 800

m.-loppet blev också en vacker täv-
ling, där Josefson ("Fyndet från
Fagersta”) segrade utan att egent-
ligen vara hotad någon gång. 2:a
Krafft, Mode Sthlm, och först på

3:dje plats kom Björk, som i träng-
seln vid starten fått några ordent-
liga solarplexus och hamnat på 5:te
banan och därefter varit utan chans
mot de båda första. Olympiaman-
nen Lindgren, Falun, vann 5.000
som han ville. ”Liljeros-gruppen”,
som I. B. behagat kalla trion Lilje-
ros—Ljungblad—Westlund (det är
väl den misslyckade polarexpeditio-
nen, som sitter kvar i medvetandet)
höll väl ihop tills sista varvet bör-
jade, då först Westlund och sedan
”Kolan” (= Ljungblad) släppte.
Liljeros nådde sin hittills bästa tid
15.38. Helge Jansson var i hög-
form: kula 13.90 (1:a), längd 7.12
(1:a), höjd 1.80 (1:a) samt dessut-
om l:a i diskus, 2:a 1 häck o. s. v.
Tävl. voro i sin helhet synnerligen
lyckade och lämnadet. o. m. ett li-
tet ekonomiskt överskott. Idrotts-
alliansen kan anse sig ha fyllt sin
mission för året.

 

Vid S. m. och K. m.

Söndagen före dessa tävl. var
Björk uppe i Sthlm på Sm.... Han
deltog i löpning 800 m. och lycka-
des i den hårda konkurrensen pla-
cera sig som 2:a efter olympiapris-
tagaren Byhlén. 3:a var Sjödén,
Falun, och 4:a Josefsson, Fagersta(
Björks tid var 1.57.6 (hans hittills
bästa) och får med hänsyn till de
genomusla banorna anses såsom
synnerligen god. På sin bana hade
han med all sannohkhet givit det
Söderbomska rekordet, 1.57.3, nå-
destöten. Nu står det sig väl till
nästa år.
Vid Kamratmästerskapen i Borås

togo våra repr. en hel del placerin-
gar. Björk vann 800 m. på 1.592,
Börjesson tog häck 110 m. samt
blev 2:a i höjd och 3:a i spjut. Nils
Anderson 2:a i längd (6.40 m.) och

häck 110 m. (!?!). Liljeros 3:a på
5.000 efter Lindgren och Öhrn och

stafettlaget 1:a på 4X100 och 2:a
på 4X400 m. Erkännas måste dock,
att konkurrensen i en del grenar
var ganska svag, för att ej säga
mycket svag.

Göteborgsserien och sam-
tävlingarna.

I Göteborgsserien i allm. idrott,
där vi på flera år ej deltazit, ha vi
i år haft med ett B-lag, som tävla-
de i klass III och belade 3:dje plats
efter K. F. U. M. B och Öis B, men
före Sportklubben, Gbg Boll o. I. S.
samt Fellow, som bröt tävlingen.

Idrottsalliansens samtävlingar
blevo en seger för K. F. U. M., mce-
dan vikommo 2:a, R. I. K och Öis
4:a. Tävl. ha ej omfattats med önsk-
värt intresse. I vissa grenar ha de
bästa hållit sig för goda att deltaga
och i andra ha en del klubbar sak-
nat representanter alldeles. Öis har
syndat mest mot detta. De tyckas
känna sig belåtna med att kunna
peka på förhållandet, att de hade
kunnat vinna, om de ställt upp med
sina bästa. Tävlingar efter samma
principer äro knappast att rekom-
mendera till ett kommande år, så-

vida klubbarna ej vilja gå in för sa-
ken på ett helt annat sätt. Såsom
fallet i år varit ha dessa tävl. ej
lämnat något nämnvärt idrottsligt
utbyte, ej heller visat klubbarnas
inbördes styrkeförhållande, men
däremot varit ett påhäng, som lagt
hinder i vägen för många, säkerli-
gen mera intressanta, klubbtävlin-
gars genomförande.
Detta är ej avsett som klander

gentemot själva initiativet till täv-
lingarna, tv man har givetvis ej
kunnat förutse en sådan liknöjdhet
från vissa håll. Hr Waldenborg,
vilken fungerar som idékälla inom
Idrottsalliansen, kommer nog att
att under vintern utfundera en ny
tävlingsform, som förmår att samla
intresset bättre, tror
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återstod nu intet annat än att för-
söka sig på att slå Björk i spurten.
Alltnog: åter började han en rasan-
de körning, då c:a 200 m. återstodo.
Björk hade inget vidare besvär att
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segra med någon meter.
Sven Ohlsson blev 3:a på 1.500 m.
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I juniorernas Dm. tävl. repr. vi
på ett undantag när endast av
verkliga jun, (under 18 år), medan
åldersgränsen är 21 år. Konkur-
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Heja-pristävlingen.
I förra numret utlyste vi en pris-
tävlan för det bästa IFK-hejaropet.
eller ”stridsropet”. Det var menin-
gen att söka få fram en hejning,
som kunde begagnas icke blott vid
matcher utan även inom klubben
vid mera privata tillställningar.
Med andra ord: ett speciellt klubb-
heja.

I det hänseendet har emellertid
pristävlingen blivit missförstådd, i
det våra klubbskalder gått in för
enbart fotbollshejning vid matcher-
na. Deras alster kunna således i
många fall begagnas härtill, men
knappast något av dem dugertill
att accepteras såsom ett officiellt
klubb-hurra.
Deltagandet har just icke varit

synnerligen livligt, men det hade vi
heller icke väntat. Folk har lättare
för att sätta sig ner och skriva tips-
sedlar än dikta hejarevers. Här ha-
vi i alla fall bidragen:

”Heja grabbar spela vackert fram,

som m kunde gjort i Amsterdam!

Kamraterna! — Kamraterna! — Kamra-

terna!

Denna strof är av B-lagsspelaren
G. Bark och tillkom på den tiden,
då svenska folket var som mest
upprört över vårt uteblivaride från
fotboll-olympiaden. Anton Johans-

son m, fl. höga herrar i Svenska
Fotbollförbundet kunna skriva upp,
att äver: en ”ringa” reservspelare
har förmåga att reflektera över sa-
ker och ting inomden s. k. fotboll-
diplomatin. Såsom hejarevers du-
ger emellertid denna ej, dä den dels
är för tung, dels torde ha mist sin
aktualitet om något år eller så.

Göteborgs-Kamraten

En annan medlem kommer med
en hel dikt. Det är hr. O. HE. Pehrs-
son, som varit produktiv nog att
sända oss följande bidrag:

Heja laget ifrån Norden, |

Ni skall segra, det är vorden,

låt nu nätets masker dallra

och till mittellinjen pallra.

Heja laget vit och blå

med den vita triangeln på,

kamrater ifrån gänget stå,

och väntar att Ni mål skall få.

Heja Nordens Alagsgäng

ge det andra laget däng,

Visa att Ni kan gå på

för att poängen nå.

Heja ”Stjärna” i sin klyka,

klistra liksom Sigge bruka,

heja mannen uti målet

låt ej någon göra hålet.

Heja grabbar friskt humör,

bästa laget segern hör,

de, som ej ha lyckats därmed

skall ej uppge spelet härmed.

Redaktionen tackar hr. Pehrsson
för hans intresse, men fruktar, att

vi icke kunna tilldela detsamma nå-
got pris. Verserna röja otvivelak-
tiga talanger, ehuru vi här kanske
icke ha någon ny Rouget de Lisle,
som i ett inspirerat ögonblick år
1792 lät franska folkets stora strids-
sång, ”Marseljäsen”, födas till värl
den. Men vi äro icke pretentiösa i
annan mån än pristävlingsreglerna
föreskriva, och då dessa stipulera,

att det måste vara både rim och
reson 1 strofen, har broder Pehrs-
son icke ansetts kvalificerad för
10:an.

Medlemmen nr. 1166 har också
varit synnerligen flitig och uppvak-
tat med icke mindre än 4 olika he-
jareremsor. Denförsta lyder så här:

Heja blå och vita laget

tappa bara inte taget,

än ha ni ej vunnit slaget!

Heja — heja — heja — heja!

De två första versraderna ha vi
bestämt hört förr, men tillägget av
den tredje innebär, att denna hej-
ning icke kan brukas annat än då
laget leder. Versenäri alla fall inte
så dåligt hopkommen. Nummer 2
lyder:

I—F-—K.

spela på

ta poäng

inte däng!

Den versen är bättre såsom

match-hejning, men kan icke bru-
kas vid andra tillfällen. Tredje bi-
draget är:

LF. KK — IF. K.

spela på, spela på,

mera mål vi vänta på!

LF. K —ILFK.

”Mera mål vi vänta få” ha vi
också hört förr och alltså bjuder
denna ramsa föga av originalitet.
Slutligen ha vi följande:

Heja på

I F. KR.

Heja på! — Heja på! — Heja på!

Det är för litet innehåll i denna
hejareramsa, förutom det, att det
givetvis är hejareklacken och icke
laget, som bör ”heja på” och alltså
stridsropet på sätt och vis är riktat
till fel part.

Intet bidrag är egentligen för-
tjänt av 10-riksdalern, men vitill-
dela medlemmennr. 1166 detsamma
för den ”genomgående bästa pre-
stationen”. Han kan alltså avhämta
kovan på föreningens expedition.

Redaktionen.
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hejareramsa, förutom det, att det
givetvis är hejareklacken och icke
laget, som bör ”heja på” och alltså
stridsropet på sätt och vis är riktat
till fel part.

Intet bidrag är egentligen för-
tjänt av 10-riksdalern, men vitill-
dela medlemmennr. 1166 detsamma
för den ”genomgående bästa pre-
stationen”. Han kan alltså avhämta
kovan på föreningens expedition.

Redaktionen.
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Heja-pristävlingen.
I förra numret utlyste vi en pris-
tävlan för det bästa IFK-hejaropet.
eller ”stridsropet”. Det var menin-
gen att söka få fram en hejning,
som kunde begagnas icke blott vid
matcher utan även inom klubben
vid mera privata tillställningar.
Med andra ord: ett speciellt klubb-
heja.

I det hänseendet har emellertid
pristävlingen blivit missförstådd, i
det våra klubbskalder gått in för
enbart fotbollshejning vid matcher-
na. Deras alster kunna således i
många fall begagnas härtill, men
knappast något av dem dugertill
att accepteras såsom ett officiellt
klubb-hurra.
Deltagandet har just icke varit

synnerligen livligt, men det hade vi
heller icke väntat. Folk har lättare
för att sätta sig ner och skriva tips-
sedlar än dikta hejarevers. Här ha-
vi i alla fall bidragen:

”Heja grabbar spela vackert fram,

som m kunde gjort i Amsterdam!

Kamraterna! — Kamraterna! — Kamra-

terna!

Denna strof är av B-lagsspelaren
G. Bark och tillkom på den tiden,
då svenska folket var som mest
upprört över vårt uteblivaride från
fotboll-olympiaden. Anton Johans-

son m, fl. höga herrar i Svenska
Fotbollförbundet kunna skriva upp,
att äver: en ”ringa” reservspelare
har förmåga att reflektera över sa-
ker och ting inomden s. k. fotboll-
diplomatin. Såsom hejarevers du-
ger emellertid denna ej, dä den dels
är för tung, dels torde ha mist sin
aktualitet om något år eller så.

Göteborgs-Kamraten

En annan medlem kommer med
en hel dikt. Det är hr. O. HE. Pehrs-
son, som varit produktiv nog att
sända oss följande bidrag:

Heja laget ifrån Norden, |

Ni skall segra, det är vorden,

låt nu nätets masker dallra

och till mittellinjen pallra.

Heja laget vit och blå

med den vita triangeln på,

kamrater ifrån gänget stå,

och väntar att Ni mål skall få.

Heja Nordens Alagsgäng

ge det andra laget däng,

Visa att Ni kan gå på

för att poängen nå.

Heja ”Stjärna” i sin klyka,

klistra liksom Sigge bruka,

heja mannen uti målet

låt ej någon göra hålet.

Heja grabbar friskt humör,

bästa laget segern hör,

de, som ej ha lyckats därmed

skall ej uppge spelet härmed.

Redaktionen tackar hr. Pehrsson
för hans intresse, men fruktar, att

vi icke kunna tilldela detsamma nå-
got pris. Verserna röja otvivelak-
tiga talanger, ehuru vi här kanske
icke ha någon ny Rouget de Lisle,
som i ett inspirerat ögonblick år
1792 lät franska folkets stora strids-
sång, ”Marseljäsen”, födas till värl
den. Men vi äro icke pretentiösa i
annan mån än pristävlingsreglerna
föreskriva, och då dessa stipulera,

att det måste vara både rim och
reson 1 strofen, har broder Pehrs-
son icke ansetts kvalificerad för
10:an.

Medlemmen nr. 1166 har också
varit synnerligen flitig och uppvak-
tat med icke mindre än 4 olika he-
jareremsor. Denförsta lyder så här:

Heja blå och vita laget

tappa bara inte taget,

än ha ni ej vunnit slaget!

Heja — heja — heja — heja!

De två första versraderna ha vi
bestämt hört förr, men tillägget av
den tredje innebär, att denna hej-
ning icke kan brukas annat än då
laget leder. Versenäri alla fall inte
så dåligt hopkommen. Nummer 2
lyder:

I—F-—K.

spela på

ta poäng

inte däng!

Den versen är bättre såsom

match-hejning, men kan icke bru-
kas vid andra tillfällen. Tredje bi-
draget är:
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Halsfluss hos Göteborgsfotbollen.

Ovanstående roliga teckning har Ivar Lindberg till pappa och såg dagens ljus vid

den tidpunkt, då Gais och Öis hade det litet motigt. Nu ha ju dessa klubbar bättrat
på sig men under sin svaghetsperiod förlorade de dock många värdefulla poäng.

Liksom halsfluss är en övergående sjukdom, så torde också Göteborgsfotbollens

tillbakagång» vara rent tillfällig och när seriens facit någon gång på våren göres

upp skall man nog få se de tre göteborgsklubbarna ligga i toppen som vanligt med

Hälsingborg i gott sällskap.

 

Forts. från sid. 1

sterad sedan hälsingborgsmatchen

och i hans ställe fick John Anders-

son gå höger inner. Det jobbet kla-

rade han relativt bra. Det finns ta-

langer hos den gode ”Makarn”, men

ack, vad han utnyttjar dem illa! Vi

na sällan sett en spelare med så god

bollbehandling förena

grad av slöhet som vårt Landala-

förvärv. Om han ville gå in för

snabbhetsträning och om han ville

riktigt taga ut sig i matcherna,

skulle han bli oemotståndlig. Men

John har icke energi tillräckligt att

pressa sig i matcherna och icke hel-

ler i träningen. Vi ha kört och tja-

tat på honom, men den rödkindade

en så hög

ynglingen ler blott sitt allra soli-

gaste leende och lovar att suga i

och så löper han litet grand för syns

skull, men när man vänder ryggen

till maskar han och vill blott lirka

På det viset blir det

aldrig någon stor spelare av ”Ma-

Och det värsta är att hans

ärelystnad icke tycks sträcka sig så

långt, att han vill bli det. Nej, då

var Murren Karlsson en annan typ!

med kulan.

karn”.

Han var lika långsam som ”Ma-

karn” till att börja med, menvi ha-

de honom att träna snabbhet och

Murren mankerade aldrig en kväll

när det gällde den saken. Efter ett

halvår kunde Murren starta kvickt

och efter hand blev han en av våra

snabbaste spelare, fast han aldrig

cgentligen blev någon ”sprinter”.

Men det är skillnad på att sprinta

i fotboll och att sprinta på 100 me-

ter.

att de skola löpa 100 meter på 11 se-

kunder, men de måste på en sträcka

av 20—30 meter, eller låt oss säga

blott 10—13 meter

kvickt som en oljad blixt och med

Vi fordra inte av våra spelare,

komma iväg

små steg kasta sig över rovet (ku-

lan) som en tiger på sitt byte.

Det kunde Murren, men det kan

icke ”Makarn”. Dock är det ej för

sent för honom ännu.

Menlåt oss återgå till Gais-mat-

chen!

Alltnog, vi hade John A. som hö-

ger inner, i övrigt ordinarie upp-

ställning. Matchen vunno vi med

2—1, alla mål gjorda i första halv-

leken. Hyssén gjorde vårt första

och Hjelm vårt andra mål. Särskilt

det sista gladde oss alla. Hjelm satte

bollen 1 mål på skalle och det var

stiligt gjort samt i ett psykologiskt

viktigt moment av striden. Och

det var Hjelms första mål sedan

den 28 augusti 1927! Det var tyd-

ligt att den gamle planräven hade

en verklig come back i kikarn,

Djurgården nästa offer.

Denna framgång mot Gais pigga-

de upp oss alla betydligt och när vi

på söndagen (den 13 maj) skulle
möta Djurgården, var det i strå-

lande humör. Detta sjönk dock åt-

skilliga grader under matchen, ty

Djurgården spelade så otympligt

och klumpedumpigt, att domaren,

hr. Vidar Stenborg, måste blåsa
massor av frisparkar mot de blå-
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halvår kunde Murren starta kvickt

och efter hand blev han en av våra

snabbaste spelare, fast han aldrig

cgentligen blev någon ”sprinter”.

Men det är skillnad på att sprinta

i fotboll och att sprinta på 100 me-

ter.

att de skola löpa 100 meter på 11 se-

kunder, men de måste på en sträcka

av 20—30 meter, eller låt oss säga

blott 10—13 meter

kvickt som en oljad blixt och med

Vi fordra inte av våra spelare,

komma iväg

små steg kasta sig över rovet (ku-

lan) som en tiger på sitt byte.

Det kunde Murren, men det kan

icke ”Makarn”. Dock är det ej för

sent för honom ännu.

Menlåt oss återgå till Gais-mat-

chen!

Alltnog, vi hade John A. som hö-

ger inner, i övrigt ordinarie upp-

ställning. Matchen vunno vi med

2—1, alla mål gjorda i första halv-

leken. Hyssén gjorde vårt första

och Hjelm vårt andra mål. Särskilt

det sista gladde oss alla. Hjelm satte

bollen 1 mål på skalle och det var

stiligt gjort samt i ett psykologiskt

viktigt moment av striden. Och

det var Hjelms första mål sedan

den 28 augusti 1927! Det var tyd-

ligt att den gamle planräven hade

en verklig come back i kikarn,

Djurgården nästa offer.

Denna framgång mot Gais pigga-

de upp oss alla betydligt och när vi

på söndagen (den 13 maj) skulle
möta Djurgården, var det i strå-

lande humör. Detta sjönk dock åt-

skilliga grader under matchen, ty

Djurgården spelade så otympligt

och klumpedumpigt, att domaren,

hr. Vidar Stenborg, måste blåsa
massor av frisparkar mot de blå-
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Halsfluss hos Göteborgsfotbollen.

Ovanstående roliga teckning har Ivar Lindberg till pappa och såg dagens ljus vid

den tidpunkt, då Gais och Öis hade det litet motigt. Nu ha ju dessa klubbar bättrat
på sig men under sin svaghetsperiod förlorade de dock många värdefulla poäng.

Liksom halsfluss är en övergående sjukdom, så torde också Göteborgsfotbollens

tillbakagång» vara rent tillfällig och när seriens facit någon gång på våren göres

upp skall man nog få se de tre göteborgsklubbarna ligga i toppen som vanligt med

Hälsingborg i gott sällskap.

 

Forts. från sid. 1

sterad sedan hälsingborgsmatchen

och i hans ställe fick John Anders-

son gå höger inner. Det jobbet kla-

rade han relativt bra. Det finns ta-

langer hos den gode ”Makarn”, men

ack, vad han utnyttjar dem illa! Vi

na sällan sett en spelare med så god
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grad av slöhet som vårt Landala-
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skulle han bli oemotståndlig. Men

John har icke energi tillräckligt att

pressa sig i matcherna och icke hel-

ler i träningen. Vi ha kört och tja-

tat på honom, men den rödkindade

en så hög

ynglingen ler blott sitt allra soli-

gaste leende och lovar att suga i

och så löper han litet grand för syns

skull, men när man vänder ryggen
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svart randiga. Bara i första halv-

leken hade vi 11 frisparkar mot 2

Lyckligtvis brydde
sig vårt tungviktslag icke om att

svara med samma mynt utan tog

det hela tämligen gemvytligt. ”Noc-

ke” Nordenskjöld, som Djurgården

tyvärr alltför sent fått till manager

för sitt lag, var mycket ledsen över

för hårt spel.

förloppet av matchen, men ville

framhålla, att det inte var något ont

i hans pojkar. Vilket vi kunde gå

med på. Filip Johansson, Östlund

och Filip gjorde matchens tre mål

(3—0), varav det första sköts i för-

sta halvleken.

Även Örgryte åkte dit!

Sedan hade vi ingen seriematch

förrän den 1 juni, en fredagskväll.

Motståndarna hette

därmed var också resultatet givet.

Ty Örgryte kan icke spela mot IFK.
Det visste vi av erfarenhet, men vi

visste också, att det måste arbetas

för segern. Ty Örgryte är inget lag
som man slår blott genom att visa

ful uppsyn. Vi ha visserligen länge

gått omkring i fotbollpalatsets sto-

ra utrymmenoch agerat något slags

spöke för örgrytarna, men å andra

sidan kunde vi ju icke veta, om de

inte nu hunnit vänja sig därvid.

Följaktligen satte vi till alla klutar

och lyckades i andra halvleken taga

hem segern. ÖIS ledde vid halvlek

med 2—1 (vårt mål gjort av Hysén)

men efter pausen lyckades Gunnar

Rydberg och Hysén smälla dit de

avgörande kulorna och så var den

dagen räddad. Och 3—2 blev alltså

resultatet.

I denna match fick Östlund spela
back i stället för Samuelsson, me-

Örgryte och

dan John Andersson agerade h.

ytter.

AIK kan alltjämt ej slå oss i

Göteborg.

ATK är ett annat lag, mot vilkei

vår förening uppehåller vissa tradi-

tioner. AIK har ännu aldrig lyc-

kats stå Göteborgs-Kamraterna på

deras egen bana, och det lyckades

icke heller denna gång. Visserligen

blev resultatet 1—1, men det sades,

att de våra förtjänat segern. Mat-

chen blev för resten en matt till-

ställning

trötthet

målen

vårt av Gunnar Rydberg.

A. Westerlund från Vänersborg

dömde.

och präglades av serie-

och fotbollsleda. Bägge

gjordes i första halvleken,

Slutet gott, allting gott. ...

Vårt lag hade alltså efter en

mycket svag höstsäsong repat sig

så pass, att föreningen vid uppgö-

randet av den omfattande seriens

stora facit kunde hänföras till lan-

dets fyra bästa: ÖIS, HIF, GAIS

och IFK, blandvilka det sedan gam-

malt hör hemma. Vi kommo alltså

på 4:de plats enligt nedanstående

schema:

. Sp. v. oa f mål Pp.

Örgryte............ 22 8 3 2 69—29 33
Helsingborg ... 22 8 3 2 64--27 33

GaiS sososeerere nns 22 7 5 1 45-29 28

Göteb.-Kamr.... 22 5 4 4 39—33 26

Elvsborg ......... 22 5 2 6 48—35 23

Sleipner ......... 22 5 2 6 50—44 21

A. I. K. ......w. 22 7 2 4 49—47 20

Norrköping ...... 22 16 6 36—63 19
Eskilstuna ...... 22 5 1 7 42—65 18

Landskrona...... 22 4 1 8 49—52 18

Djurgården ...... 22 3 3 7 43-66 14

Stattena ......... 22 4 0 9 30—74 11

NRA

Göteborgs

Nya Begravningsbyrå
(FLODIN OCH UHRBOM)

Järntorget

Telefon 10212 (bostaden ankn.)

GA
.

Den lyckade seriestarten.

Efter någon tids vila under hög-
sommaren satte vi i gång med trä-

ningen igen den 20 juli. Alla man-

nar voro flitigt i verksamhet och då

serien startades den 5 aug. var kon-

ditionen redan ganska bra, om ock

icke på sin höjdpunkt. Men den

var dock tillräcklig för att slå Sleip-

ner, våra första motståndare. Mat-

chen gick i Norrköping, dit vi före-

tagit resan per bil (mera härom å

annat ställe i dagens nummer).

Det blev en av de mest drama-

tiska matcher, vårt lag någonsin

spelat. Sleipner satte full fräs från

början och innan våra spelare rik-

tigt hunnit fatta att matchen bör-

jat lågo två bollar i buren bakom

”våran Anders”.

En ledning med 2—0 är i nuti-

dens hårda seriematcher nästan o-

möjlig att taga upp, men våra grab-

bar tappade inte sugen. De äro

gjorda av alltför hårt virke och i

stället för att resignera lade de in

högsta växeln på lagets motor och

trampade gaspedaln i botten, så att

det fräste om tändstiften. En tur i

oturen var ju att Sleipner fått sina

bägge mål strax i början av mat-

chen, varigenom man hade viss tid

att ta upp det förlorade. Genom Hy-

sén, Filip Johansson och Åke Hans-

son lyckades också detta, fast Sleip-

ner undertiden gjort ytterligare ett

mål. Och sålunda var ställningen

vid halvlek 3—3.

I andra halvleken stod det länge

och vägde ,och allmänt troddes, att

matchen skulle sluta oavgjord, men

så i sista minuten efter klungspel

framför Sleipners mål fick Östlund

tillfälle att fläta dit kulan och det

gjorde han också med besked. 4—3

och våldsam glädje i gänget, som

var helt ordinarie.

Domare: Bäckström från Stock-
holm.

Hårt och nervöst i Landskrona.

Nästa match blev också en borta-

fight, därtill en av värsta slag. Vi

skulle nämligen till Landskrona och

där hade vi ju sist fått stryk med
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Vårt lag hade alltså efter en

mycket svag höstsäsong repat sig

så pass, att föreningen vid uppgö-

randet av den omfattande seriens

stora facit kunde hänföras till lan-

dets fyra bästa: ÖIS, HIF, GAIS

och IFK, blandvilka det sedan gam-

malt hör hemma. Vi kommo alltså

på 4:de plats enligt nedanstående
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Den lyckade seriestarten.

Efter någon tids vila under hög-
sommaren satte vi i gång med trä-

ningen igen den 20 juli. Alla man-

nar voro flitigt i verksamhet och då

serien startades den 5 aug. var kon-

ditionen redan ganska bra, om ock

icke på sin höjdpunkt. Men den

var dock tillräcklig för att slå Sleip-

ner, våra första motståndare. Mat-

chen gick i Norrköping, dit vi före-

tagit resan per bil (mera härom å

annat ställe i dagens nummer).

Det blev en av de mest drama-

tiska matcher, vårt lag någonsin

spelat. Sleipner satte full fräs från

början och innan våra spelare rik-

tigt hunnit fatta att matchen bör-

jat lågo två bollar i buren bakom

”våran Anders”.

En ledning med 2—0 är i nuti-

dens hårda seriematcher nästan o-

möjlig att taga upp, men våra grab-

bar tappade inte sugen. De äro

gjorda av alltför hårt virke och i

stället för att resignera lade de in

högsta växeln på lagets motor och

trampade gaspedaln i botten, så att

det fräste om tändstiften. En tur i

oturen var ju att Sleipner fått sina

bägge mål strax i början av mat-

chen, varigenom man hade viss tid

att ta upp det förlorade. Genom Hy-

sén, Filip Johansson och Åke Hans-

son lyckades också detta, fast Sleip-

ner undertiden gjort ytterligare ett

mål. Och sålunda var ställningen

vid halvlek 3—3.

I andra halvleken stod det länge

och vägde ,och allmänt troddes, att

matchen skulle sluta oavgjord, men

så i sista minuten efter klungspel

framför Sleipners mål fick Östlund

tillfälle att fläta dit kulan och det

gjorde han också med besked. 4—3

och våldsam glädje i gänget, som

var helt ordinarie.

Domare: Bäckström från Stock-
holm.

Hårt och nervöst i Landskrona.

Nästa match blev också en borta-

fight, därtill en av värsta slag. Vi

skulle nämligen till Landskrona och

där hade vi ju sist fått stryk med

Göteborgs-Kamraten
 

 

svart randiga. Bara i första halv-

leken hade vi 11 frisparkar mot 2

Lyckligtvis brydde
sig vårt tungviktslag icke om att

svara med samma mynt utan tog

det hela tämligen gemvytligt. ”Noc-
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för sitt lag, var mycket ledsen över
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framhålla, att det inte var något ont

i hans pojkar. Vilket vi kunde gå
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inte nu hunnit vänja sig därvid.

Följaktligen satte vi till alla klutar
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men efter pausen lyckades Gunnar
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Örgryte och

dan John Andersson agerade h.
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icke heller denna gång. Visserligen

blev resultatet 1—1, men det sades,

att de våra förtjänat segern. Mat-
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ställning
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målen

vårt av Gunnar Rydberg.

A. Westerlund från Vänersborg

dömde.
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gjordes i första halvleken,

Slutet gott, allting gott. ...
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. Sp. v. oa f mål Pp.

Örgryte............ 22 8 3 2 69—29 33
Helsingborg ... 22 8 3 2 64--27 33

GaiS sososeerere nns 22 7 5 1 45-29 28

Göteb.-Kamr.... 22 5 4 4 39—33 26

Elvsborg ......... 22 5 2 6 48—35 23

Sleipner ......... 22 5 2 6 50—44 21

A. I. K. ......w. 22 7 2 4 49—47 20

Norrköping ...... 22 16 6 36—63 19
Eskilstuna ...... 22 5 1 7 42—65 18
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Den lyckade seriestarten.

Efter någon tids vila under hög-
sommaren satte vi i gång med trä-

ningen igen den 20 juli. Alla man-

nar voro flitigt i verksamhet och då

serien startades den 5 aug. var kon-

ditionen redan ganska bra, om ock

icke på sin höjdpunkt. Men den

var dock tillräcklig för att slå Sleip-

ner, våra första motståndare. Mat-

chen gick i Norrköping, dit vi före-

tagit resan per bil (mera härom å

annat ställe i dagens nummer).

Det blev en av de mest drama-

tiska matcher, vårt lag någonsin

spelat. Sleipner satte full fräs från

början och innan våra spelare rik-

tigt hunnit fatta att matchen bör-

jat lågo två bollar i buren bakom

”våran Anders”.

En ledning med 2—0 är i nuti-

dens hårda seriematcher nästan o-

möjlig att taga upp, men våra grab-

bar tappade inte sugen. De äro

gjorda av alltför hårt virke och i

stället för att resignera lade de in

högsta växeln på lagets motor och

trampade gaspedaln i botten, så att

det fräste om tändstiften. En tur i

oturen var ju att Sleipner fått sina

bägge mål strax i början av mat-

chen, varigenom man hade viss tid

att ta upp det förlorade. Genom Hy-

sén, Filip Johansson och Åke Hans-

son lyckades också detta, fast Sleip-

ner undertiden gjort ytterligare ett

mål. Och sålunda var ställningen

vid halvlek 3—3.

I andra halvleken stod det länge

och vägde ,och allmänt troddes, att

matchen skulle sluta oavgjord, men

så i sista minuten efter klungspel

framför Sleipners mål fick Östlund

tillfälle att fläta dit kulan och det

gjorde han också med besked. 4—3

och våldsam glädje i gänget, som

var helt ordinarie.

Domare: Bäckström från Stock-
holm.

Hårt och nervöst i Landskrona.

Nästa match blev också en borta-

fight, därtill en av värsta slag. Vi

skulle nämligen till Landskrona och

där hade vi ju sist fått stryk med



icke mindre än 6—1. Det nederla-

get sved ännu i skinnet och det

tyngde hårt på våra pojkars sinnen

och litet var voro vi nog rädda för

den matchen. Första halvleken blev

just inte lovande heller. Landskro-

na satte full speed och i nervosite-

ten spelade vårt lag precis så dåligt

som det behövdes för att skaffa

Landskrona en ledning med ett mål.

Det var både hörnor och annat till

fördel för landskroniterna. Och pu-

bliken väsnades. I andra halvleken

pratade vi lugnt om saken i stället

för att skälla ut varandra och kom-

moöverens omatt göra bort Lands-
krona med kortpassning samt skru-

va upp tempot en smula. Efter pau-

sen var också Landskrona borta

med rocken en halv timmas tid och

det var tillräckligt för att vi skulle

få de avgörande målen. Hjelm

gjorde sylen och Gunnar

Rydberg den andra. 2—1.

Domare: Elis Englund, Sthlm.

första

Örgryte alltjämt borta mot oss!

Fredagen den 17 aug. triumfera-
de vi ånvo över våra vänner Örgry-

tarna. Vårt lag hade nu kommit i

slag och sjöd av levnadsfröjd och

fotbollstyrka och grabbarna gingo

till matchen just i det humör, som
kräves för att vinna en stor seger.

Alla segrar över våra platskonkur-

renter äro ”stora”, ty de äro våra

farligaste motståndare och i genom-

snitt lika bra som vi — endast till-

fälligheterna bruka avgöra i dessa

matcher.

Emellertid voro vi verkligen en

smula bättre än Örgryte denna
gång. Vårt lags spel var mera ho-

mogent och säkert, särskilt framför

Göteborgs-Kamraten

mål. Vi ledde vid halvlek med 2—1

sedan Hjelm startat matchen med

ett briljant skott i nät och i foört-

sättningen ökade vi på till 4—1, då

Örgryte tog sig samman och redu-

cerade till 4—2. Våra mål gjordes

av : Hjelm, Filip Johansson, Östlund

och Filip Johansson. Domare: Otto

Ohlsson, Hbg.

Knappt men säkert mot Norrköping.

Söndagen den 19 aug. hade vi be-

sök av kollegorna från Norrköping.

Dessa hade förut blivit tilltvålade av

Örgryte och det är alltid tråkigt att

spela mot lag, som kort förut be-

segrats å samma plan. Matchen

blev i jämförelse med spelet mot

Örgryte av tämligen dålig kvalitet.
Faktum är att ju sämre motstån-

dare vi ha, desto sämre spelar laget.

Matchens enda mål inspelades i bör-

jan av första halvleken av Gunnar

Rydberg och med detta måste vi

låta oss nöja. 1—0.

Domare var hr. Sam Hessel.

Ny triumf över Gais.

Laget var nu uppe i toppen av
serien, men huruvida det skulle hän-

ga kvar där hängde mycket på Gais-

matchen. Denna spelades den 24

aug. och blev en spännande uppgö-

relse. I det stora hela var. spelet

jämnt fördelat, men vårt lag spela-

de med större sammanhållning och

mera rejält, varför segern så små-

"ningom gick till ”de kristna”. Hjelm

gjorde första halvlekens enda mål

och efter pausen satte Filip Johans-

son och Östlund in var sin glugg,
varför vi alltså hade Jedningen med

hela 3—0. Då tog sig emellertid

Gais ordentligt samman och lycka-

des under matchens senare skede

reducera till 3—2. Det var synner-

ligen nervöst innan domaren, hr. EK.

Byman från Norrköping, hann blåsa

av matchen, ty det såg ibland ut

som vårt lag skulle låta de båda po-

ängen glida sig ur händerna. Dock

— enrättvis seger bärgades: 3—2.

Ånyo oavgjort i Hälsingborg.

I vårserien spelade vi oavgjort

med HIF på Olympia och söndagen

den 2 september komdet icke heller

något avgörande till stånd. Vi ha

alltså två gånger å rad rest till Häl-

singborg utan att taga stryk, vilket

vittnar gott om IFK-lagets pålitlig-

het. Strängt taget hade Hälsing-

borg haft skyldighet att vinna åt-

minstone den ena av dessa båda

matcher, för att inte säga båda, ty

det är alltid en stor fördel att spela

hemma. Matchen blev denna gång

ganska hård, särskilt Alfredsson och

Fljelm ihop sig gång på

gång, men Alfredsson har nu en

gång sitt eget sätt att angripa en

motspelare och utmanar därmedtill

repressalier. Hjelm är eljest en spe-

lare, som icke gjort sig känd såsom

ruffgubbe, men denna gång rann

visst sinnet över på honom ibland.

Arthur Bengtsson fick sig en smäll
av Rosén och därmed ett svullet

knä, och Gunnar Rydberg fick en

spark på vaden av Alfredsson, så

att det var ett under att icke benet

gick. Erik Andersson kom på ons-

dagen efter matchen till träningen

Llå och gul på åtskilliga ställen av

kroppen, så att han var oförmögen

att träna, o. s. v. Redaktionen av

Medlemsbladet förmodar emellertid

att vi i ”H. I. F.-aren” få läsa om

kommo
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och litet var voro vi nog rädda för

den matchen. Första halvleken blev

just inte lovande heller. Landskro-

na satte full speed och i nervosite-

ten spelade vårt lag precis så dåligt

som det behövdes för att skaffa

Landskrona en ledning med ett mål.

Det var både hörnor och annat till

fördel för landskroniterna. Och pu-

bliken väsnades. I andra halvleken

pratade vi lugnt om saken i stället

för att skälla ut varandra och kom-

moöverens omatt göra bort Lands-
krona med kortpassning samt skru-

va upp tempot en smula. Efter pau-

sen var också Landskrona borta

med rocken en halv timmas tid och

det var tillräckligt för att vi skulle

få de avgörande målen. Hjelm

gjorde sylen och Gunnar

Rydberg den andra. 2—1.

Domare: Elis Englund, Sthlm.

första

Örgryte alltjämt borta mot oss!
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de vi ånvo över våra vänner Örgry-

tarna. Vårt lag hade nu kommit i

slag och sjöd av levnadsfröjd och

fotbollstyrka och grabbarna gingo

till matchen just i det humör, som
kräves för att vinna en stor seger.

Alla segrar över våra platskonkur-

renter äro ”stora”, ty de äro våra

farligaste motståndare och i genom-

snitt lika bra som vi — endast till-

fälligheterna bruka avgöra i dessa

matcher.

Emellertid voro vi verkligen en

smula bättre än Örgryte denna
gång. Vårt lags spel var mera ho-

mogent och säkert, särskilt framför

Göteborgs-Kamraten

mål. Vi ledde vid halvlek med 2—1

sedan Hjelm startat matchen med

ett briljant skott i nät och i foört-

sättningen ökade vi på till 4—1, då

Örgryte tog sig samman och redu-

cerade till 4—2. Våra mål gjordes

av : Hjelm, Filip Johansson, Östlund

och Filip Johansson. Domare: Otto

Ohlsson, Hbg.

Knappt men säkert mot Norrköping.

Söndagen den 19 aug. hade vi be-

sök av kollegorna från Norrköping.

Dessa hade förut blivit tilltvålade av

Örgryte och det är alltid tråkigt att

spela mot lag, som kort förut be-

segrats å samma plan. Matchen

blev i jämförelse med spelet mot

Örgryte av tämligen dålig kvalitet.
Faktum är att ju sämre motstån-

dare vi ha, desto sämre spelar laget.

Matchens enda mål inspelades i bör-

jan av första halvleken av Gunnar

Rydberg och med detta måste vi

låta oss nöja. 1—0.

Domare var hr. Sam Hessel.

Ny triumf över Gais.

Laget var nu uppe i toppen av
serien, men huruvida det skulle hän-

ga kvar där hängde mycket på Gais-

matchen. Denna spelades den 24

aug. och blev en spännande uppgö-

relse. I det stora hela var. spelet

jämnt fördelat, men vårt lag spela-

de med större sammanhållning och

mera rejält, varför segern så små-

"ningom gick till ”de kristna”. Hjelm
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och efter pausen satte Filip Johans-

son och Östlund in var sin glugg,
varför vi alltså hade Jedningen med

hela 3—0. Då tog sig emellertid

Gais ordentligt samman och lycka-

des under matchens senare skede

reducera till 3—2. Det var synner-

ligen nervöst innan domaren, hr. EK.

Byman från Norrköping, hann blåsa

av matchen, ty det såg ibland ut

som vårt lag skulle låta de båda po-

ängen glida sig ur händerna. Dock

— enrättvis seger bärgades: 3—2.

Ånyo oavgjort i Hälsingborg.

I vårserien spelade vi oavgjort

med HIF på Olympia och söndagen

den 2 september komdet icke heller

något avgörande till stånd. Vi ha

alltså två gånger å rad rest till Häl-

singborg utan att taga stryk, vilket

vittnar gott om IFK-lagets pålitlig-

het. Strängt taget hade Hälsing-

borg haft skyldighet att vinna åt-

minstone den ena av dessa båda

matcher, för att inte säga båda, ty

det är alltid en stor fördel att spela

hemma. Matchen blev denna gång

ganska hård, särskilt Alfredsson och

Fljelm ihop sig gång på

gång, men Alfredsson har nu en

gång sitt eget sätt att angripa en

motspelare och utmanar därmedtill

repressalier. Hjelm är eljest en spe-

lare, som icke gjort sig känd såsom

ruffgubbe, men denna gång rann

visst sinnet över på honom ibland.

Arthur Bengtsson fick sig en smäll
av Rosén och därmed ett svullet

knä, och Gunnar Rydberg fick en

spark på vaden av Alfredsson, så

att det var ett under att icke benet

gick. Erik Andersson kom på ons-

dagen efter matchen till träningen

Llå och gul på åtskilliga ställen av
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tyngde hårt på våra pojkars sinnen

och litet var voro vi nog rädda för

den matchen. Första halvleken blev

just inte lovande heller. Landskro-

na satte full speed och i nervosite-

ten spelade vårt lag precis så dåligt

som det behövdes för att skaffa

Landskrona en ledning med ett mål.

Det var både hörnor och annat till

fördel för landskroniterna. Och pu-

bliken väsnades. I andra halvleken

pratade vi lugnt om saken i stället

för att skälla ut varandra och kom-

moöverens omatt göra bort Lands-
krona med kortpassning samt skru-

va upp tempot en smula. Efter pau-

sen var också Landskrona borta

med rocken en halv timmas tid och

det var tillräckligt för att vi skulle

få de avgörande målen. Hjelm

gjorde sylen och Gunnar

Rydberg den andra. 2—1.

Domare: Elis Englund, Sthlm.

första

Örgryte alltjämt borta mot oss!
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de vi ånvo över våra vänner Örgry-

tarna. Vårt lag hade nu kommit i

slag och sjöd av levnadsfröjd och

fotbollstyrka och grabbarna gingo

till matchen just i det humör, som
kräves för att vinna en stor seger.

Alla segrar över våra platskonkur-

renter äro ”stora”, ty de äro våra

farligaste motståndare och i genom-

snitt lika bra som vi — endast till-

fälligheterna bruka avgöra i dessa

matcher.

Emellertid voro vi verkligen en

smula bättre än Örgryte denna
gång. Vårt lags spel var mera ho-

mogent och säkert, särskilt framför

Göteborgs-Kamraten

mål. Vi ledde vid halvlek med 2—1

sedan Hjelm startat matchen med

ett briljant skott i nät och i foört-

sättningen ökade vi på till 4—1, då

Örgryte tog sig samman och redu-

cerade till 4—2. Våra mål gjordes

av : Hjelm, Filip Johansson, Östlund

och Filip Johansson. Domare: Otto

Ohlsson, Hbg.

Knappt men säkert mot Norrköping.

Söndagen den 19 aug. hade vi be-

sök av kollegorna från Norrköping.

Dessa hade förut blivit tilltvålade av

Örgryte och det är alltid tråkigt att

spela mot lag, som kort förut be-

segrats å samma plan. Matchen

blev i jämförelse med spelet mot

Örgryte av tämligen dålig kvalitet.
Faktum är att ju sämre motstån-

dare vi ha, desto sämre spelar laget.

Matchens enda mål inspelades i bör-

jan av första halvleken av Gunnar

Rydberg och med detta måste vi

låta oss nöja. 1—0.

Domare var hr. Sam Hessel.

Ny triumf över Gais.

Laget var nu uppe i toppen av
serien, men huruvida det skulle hän-

ga kvar där hängde mycket på Gais-

matchen. Denna spelades den 24

aug. och blev en spännande uppgö-

relse. I det stora hela var. spelet

jämnt fördelat, men vårt lag spela-

de med större sammanhållning och

mera rejält, varför segern så små-

"ningom gick till ”de kristna”. Hjelm

gjorde första halvlekens enda mål

och efter pausen satte Filip Johans-

son och Östlund in var sin glugg,
varför vi alltså hade Jedningen med

hela 3—0. Då tog sig emellertid

Gais ordentligt samman och lycka-

des under matchens senare skede

reducera till 3—2. Det var synner-

ligen nervöst innan domaren, hr. EK.

Byman från Norrköping, hann blåsa

av matchen, ty det såg ibland ut

som vårt lag skulle låta de båda po-

ängen glida sig ur händerna. Dock

— enrättvis seger bärgades: 3—2.

Ånyo oavgjort i Hälsingborg.

I vårserien spelade vi oavgjort

med HIF på Olympia och söndagen

den 2 september komdet icke heller

något avgörande till stånd. Vi ha

alltså två gånger å rad rest till Häl-

singborg utan att taga stryk, vilket
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het. Strängt taget hade Hälsing-

borg haft skyldighet att vinna åt-

minstone den ena av dessa båda

matcher, för att inte säga båda, ty

det är alltid en stor fördel att spela

hemma. Matchen blev denna gång

ganska hård, särskilt Alfredsson och

Fljelm ihop sig gång på

gång, men Alfredsson har nu en

gång sitt eget sätt att angripa en

motspelare och utmanar därmedtill

repressalier. Hjelm är eljest en spe-

lare, som icke gjort sig känd såsom

ruffgubbe, men denna gång rann

visst sinnet över på honom ibland.

Arthur Bengtsson fick sig en smäll
av Rosén och därmed ett svullet

knä, och Gunnar Rydberg fick en

spark på vaden av Alfredsson, så

att det var ett under att icke benet

gick. Erik Andersson kom på ons-
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get sved ännu i skinnet och det

tyngde hårt på våra pojkars sinnen

och litet var voro vi nog rädda för

den matchen. Första halvleken blev

just inte lovande heller. Landskro-

na satte full speed och i nervosite-

ten spelade vårt lag precis så dåligt

som det behövdes för att skaffa

Landskrona en ledning med ett mål.

Det var både hörnor och annat till

fördel för landskroniterna. Och pu-

bliken väsnades. I andra halvleken

pratade vi lugnt om saken i stället

för att skälla ut varandra och kom-

moöverens omatt göra bort Lands-
krona med kortpassning samt skru-

va upp tempot en smula. Efter pau-

sen var också Landskrona borta

med rocken en halv timmas tid och

det var tillräckligt för att vi skulle

få de avgörande målen. Hjelm

gjorde sylen och Gunnar

Rydberg den andra. 2—1.

Domare: Elis Englund, Sthlm.

första

Örgryte alltjämt borta mot oss!

Fredagen den 17 aug. triumfera-
de vi ånvo över våra vänner Örgry-

tarna. Vårt lag hade nu kommit i

slag och sjöd av levnadsfröjd och

fotbollstyrka och grabbarna gingo

till matchen just i det humör, som
kräves för att vinna en stor seger.

Alla segrar över våra platskonkur-

renter äro ”stora”, ty de äro våra

farligaste motståndare och i genom-

snitt lika bra som vi — endast till-

fälligheterna bruka avgöra i dessa

matcher.

Emellertid voro vi verkligen en

smula bättre än Örgryte denna
gång. Vårt lags spel var mera ho-

mogent och säkert, särskilt framför

Göteborgs-Kamraten

mål. Vi ledde vid halvlek med 2—1

sedan Hjelm startat matchen med

ett briljant skott i nät och i foört-

sättningen ökade vi på till 4—1, då

Örgryte tog sig samman och redu-

cerade till 4—2. Våra mål gjordes

av : Hjelm, Filip Johansson, Östlund

och Filip Johansson. Domare: Otto

Ohlsson, Hbg.

Knappt men säkert mot Norrköping.

Söndagen den 19 aug. hade vi be-

sök av kollegorna från Norrköping.

Dessa hade förut blivit tilltvålade av

Örgryte och det är alltid tråkigt att

spela mot lag, som kort förut be-

segrats å samma plan. Matchen

blev i jämförelse med spelet mot

Örgryte av tämligen dålig kvalitet.
Faktum är att ju sämre motstån-

dare vi ha, desto sämre spelar laget.

Matchens enda mål inspelades i bör-

jan av första halvleken av Gunnar

Rydberg och med detta måste vi

låta oss nöja. 1—0.

Domare var hr. Sam Hessel.

Ny triumf över Gais.

Laget var nu uppe i toppen av
serien, men huruvida det skulle hän-

ga kvar där hängde mycket på Gais-

matchen. Denna spelades den 24

aug. och blev en spännande uppgö-

relse. I det stora hela var. spelet

jämnt fördelat, men vårt lag spela-

de med större sammanhållning och

mera rejält, varför segern så små-

"ningom gick till ”de kristna”. Hjelm

gjorde första halvlekens enda mål

och efter pausen satte Filip Johans-

son och Östlund in var sin glugg,
varför vi alltså hade Jedningen med

hela 3—0. Då tog sig emellertid

Gais ordentligt samman och lycka-

des under matchens senare skede

reducera till 3—2. Det var synner-

ligen nervöst innan domaren, hr. EK.

Byman från Norrköping, hann blåsa

av matchen, ty det såg ibland ut

som vårt lag skulle låta de båda po-

ängen glida sig ur händerna. Dock

— enrättvis seger bärgades: 3—2.

Ånyo oavgjort i Hälsingborg.

I vårserien spelade vi oavgjort

med HIF på Olympia och söndagen

den 2 september komdet icke heller

något avgörande till stånd. Vi ha

alltså två gånger å rad rest till Häl-

singborg utan att taga stryk, vilket

vittnar gott om IFK-lagets pålitlig-

het. Strängt taget hade Hälsing-

borg haft skyldighet att vinna åt-

minstone den ena av dessa båda

matcher, för att inte säga båda, ty

det är alltid en stor fördel att spela

hemma. Matchen blev denna gång

ganska hård, särskilt Alfredsson och

Fljelm ihop sig gång på

gång, men Alfredsson har nu en

gång sitt eget sätt att angripa en

motspelare och utmanar därmedtill

repressalier. Hjelm är eljest en spe-

lare, som icke gjort sig känd såsom

ruffgubbe, men denna gång rann

visst sinnet över på honom ibland.

Arthur Bengtsson fick sig en smäll
av Rosén och därmed ett svullet

knä, och Gunnar Rydberg fick en

spark på vaden av Alfredsson, så

att det var ett under att icke benet

gick. Erik Andersson kom på ons-

dagen efter matchen till träningen

Llå och gul på åtskilliga ställen av

kroppen, så att han var oförmögen

att träna, o. s. v. Redaktionen av

Medlemsbladet förmodar emellertid

att vi i ”H. I. F.-aren” få läsa om

kommo
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icke mindre än 6—1. Det nederla-

get sved ännu i skinnet och det

tyngde hårt på våra pojkars sinnen

och litet var voro vi nog rädda för

den matchen. Första halvleken blev

just inte lovande heller. Landskro-

na satte full speed och i nervosite-

ten spelade vårt lag precis så dåligt

som det behövdes för att skaffa

Landskrona en ledning med ett mål.

Det var både hörnor och annat till

fördel för landskroniterna. Och pu-

bliken väsnades. I andra halvleken

pratade vi lugnt om saken i stället

för att skälla ut varandra och kom-

moöverens omatt göra bort Lands-
krona med kortpassning samt skru-

va upp tempot en smula. Efter pau-

sen var också Landskrona borta

med rocken en halv timmas tid och

det var tillräckligt för att vi skulle

få de avgörande målen. Hjelm

gjorde sylen och Gunnar

Rydberg den andra. 2—1.

Domare: Elis Englund, Sthlm.
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Rydberg och med detta måste vi
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Göteborgs-Kamraten
 

huru illa skamfilade hälsingborgar-
na blevo, ty där brukar man inte
hälla tyst med den saken, så att det
kan vara hugget som stucket. Mat-
chen slutade utan mål, vilket kan-

ske var rättvist med hänsyn till
spelförloppet och de starka försva-
ren.
Domare var hr. G. Ekberg, Sthlm.

Revanchen nr. 2 mot Landskrona.

Söndagen den 9 sept. blev årets
varmaste dag. Den obligatoriska
söndagsmatchen =spelades «mot
Landskrona omedelbart efter Gais
match mot Elvsborg, vilket väckte

stort missnöje hos landskroniterna,
då de hade hoppats att få resa hem
med middagståget. Men Gais ville
inte gå med på att IFK och Lands-
krona utan vidare skulle spela först,
utan fordrade löttdragning och lot-
ten föll på Gais-matchen. Det vi-
sade sig emellertid, att Gais icke
f.ck nämnvärd fördel av detta krån-
gel, ty matchen mot Elvsborg slöt
2—2. Mot Landskrona spelade vårt
lag lugnt och energiskt och oaktat
gästerna gjorde första målet fanns
det intet tvivel om var segern skulle
hamna. Östlund, Hjelm och Filip
Johansson stodo för tre av målen,
medan målet nr. 2 hade Hack Dahl
till hjälp efter hörna och närkamp,
varvid Rydberg och Östlund hjälp-
tes åt att tränga på, de två sist-
nämndafå alltså dela äran av detta
mål. Ernst Andersson spelade c.-
halv och sedan h.-halv i stället för
Bengtsson, annars ordinarie lag. —
Domare: A. Västerlund, Väners-

borg.
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Pressuttanden om I.F.K.-laget.
Tidn. ”Stavangeren” (efter mat-

chen I. F. K.—Stavanger, I. F:s B.
K. 3—2):

Det svenske lag spilte et vakkert, men |

ikke alltid effektivt shortpassingspill. På

en noe bedre bane vilde man ha fått et

betydelig bedre inntrykk av laget, det var

iallfall tydelig å merke at det var banens

skyld når ballen ikke alltid rakk frem til

den riktige adresse. Laget imponerte

dessuten med sitt fremragende hodespill

og her la de hgit over sine motspillere,

ja hgit over hvilket som helst norsk lag

vi har sctt her. Lagets bestemann var

centerhalf som spilte glimrende såvel i

angrep som i forsvar. Backene og kee-

per virket ikke helt overbevisende alltid,

mens Igperrekken ute på banen spilte

rent blendende. Foran mål var de imid-

lertid mindre heldige.

Ggteborg-kamraterna er et av de mest

sympatiske lag som noensinna har besgkt

oss. Spillernes optreden paa banen var

kultivert og stilig og de hadde i mange

retninger meget å lere vaare egne.

Tidningen ”1:sta Mai”:
Gogteborgskamraterna innfridde ikke

helt de forventninger somvarstillet dette

be-gmte lag. Jeg plikter dog ä gjgre op-

mserksom på at flere av de ordinerce spil-

lere ikke var med, således savnet man

Friberg, Hjelm og Åke Hansson. Laget

virket endel ujevnt, man fikk se mange

flotte enkeltprestasjoner, men ogsaa man-

ge hdist ordin&ere ting.

lesultatet 2—3 mot Ggteborg-kamera-

terna er meget &refullt for Sif, men var

en smule ufortjent efter spill og chan-

ser. Det må inrgmmes at svenskene flera

ganger var yderst uheldige, men det er jo

målene somteller.

Av svenskene var det en forngielse å

se centerlgperen Filip Johanson og indre

hgire Rydberg i arbeide. Fårstnevntes

utlegg til vings og små stikkballer var

mesterligo. Rydberg var en flott dribler,

men lå merkelig langt tilbake under an-

grepene.

SPORTPRISER
HOVJUVELERARE .

C.G. HALLBERG
GÖTEBORG

Hälsingborgs Dagblad (efter mat-
chen I. F. K.-—H. I. F., 0—0.: |

”H. I. F. hade övertaget under första

halvleken, medan andra halv!cken bjöd på

ett ganska jämnt spel. En scger för H.

I. F. med ett uddamål hade därför kan-

ske icke varit helt oförtjänt, men helsing-

borgslaget bör dock icke beklaga sig över

att matchen blev oavgjord. Någon på-

taglig överlägsenhet av de våra kunde

icke konstateras. Däremot konstaterades

att det ännu kan spelas god fotboll i sven-

ska seriens matcher och att Kamraterna

fullt ut motsvarade sitt rykte. Det för-

svarsspel Kamraterna presterade med hu-

vudet, i tacklingar och säkert slag på bol-

len, utomi allt för trängda situationer —

bollen slogs då för det mesta död — bar .

vittnesbörd om att göteborgslaget hämtat

sig från sin nedgångsperiod i våras.

I en briljant försvarssextett framträdde

först och främst Verner Andersson, som

nu är i landslagsform, men som dock hän-

giver sig åt allt för hårt spel. En så god

spelare som Verner Andersson bör kunna

spela juste. Rydberg i mål hade en god

dag. och hans bortförskaffande av bollen

från  målribbans underkant vid ett par

tillfälle voro prestationer av rang, Även

de övriga försvarsspelarna gjorde en god

match. Svagast, utan att vara Svag, var

centerhalv Bengtsson. Av forwards voro

yttrarna bäst. Dessa runno utmed ytter-

linjerna så att det var en fröjd att skåda,

fastän de bestods en trägen uppvaktning

av Krassi Persson och Axelsson.

trion, Hjelm-Filip Johansson—Gunnar

Rydberg, gjorde, mindre väsen av sig.

Hjelm spelade dessutom mycket osympa-

tiskt och fick flera varningar av domaren.”

Inner-

Hälsingborgs-Posten den 3 sept. :
För att nu nämna något om gästerna

över lag måste sägas, och har för resten

redan sagts, att försvaret var lagets bästa

del, snabbt, Hårt med bra huvudspel. Hö-

gersidan otvivelaktigt bäst ur spelsyn-

punkt, vänster däremot om möjligt effek-

tivare tack vare en smula fräckhet. I
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spelförloppet och de starka försva-
ren.
Domare var hr. G. Ekberg, Sthlm.

Revanchen nr. 2 mot Landskrona.

Söndagen den 9 sept. blev årets
varmaste dag. Den obligatoriska
söndagsmatchen =spelades «mot
Landskrona omedelbart efter Gais
match mot Elvsborg, vilket väckte

stort missnöje hos landskroniterna,
då de hade hoppats att få resa hem
med middagståget. Men Gais ville
inte gå med på att IFK och Lands-
krona utan vidare skulle spela först,
utan fordrade löttdragning och lot-
ten föll på Gais-matchen. Det vi-
sade sig emellertid, att Gais icke
f.ck nämnvärd fördel av detta krån-
gel, ty matchen mot Elvsborg slöt
2—2. Mot Landskrona spelade vårt
lag lugnt och energiskt och oaktat
gästerna gjorde första målet fanns
det intet tvivel om var segern skulle
hamna. Östlund, Hjelm och Filip
Johansson stodo för tre av målen,
medan målet nr. 2 hade Hack Dahl
till hjälp efter hörna och närkamp,
varvid Rydberg och Östlund hjälp-
tes åt att tränga på, de två sist-
nämndafå alltså dela äran av detta
mål. Ernst Andersson spelade c.-
halv och sedan h.-halv i stället för
Bengtsson, annars ordinarie lag. —
Domare: A. Västerlund, Väners-

borg.

ANNONS
KRANTZ
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Pressuttanden om I.F.K.-laget.
Tidn. ”Stavangeren” (efter mat-

chen I. F. K.—Stavanger, I. F:s B.
K. 3—2):

Det svenske lag spilte et vakkert, men |

ikke alltid effektivt shortpassingspill. På

en noe bedre bane vilde man ha fått et

betydelig bedre inntrykk av laget, det var

iallfall tydelig å merke at det var banens

skyld når ballen ikke alltid rakk frem til

den riktige adresse. Laget imponerte

dessuten med sitt fremragende hodespill

og her la de hgit over sine motspillere,

ja hgit over hvilket som helst norsk lag

vi har sctt her. Lagets bestemann var

centerhalf som spilte glimrende såvel i

angrep som i forsvar. Backene og kee-

per virket ikke helt overbevisende alltid,

mens Igperrekken ute på banen spilte

rent blendende. Foran mål var de imid-

lertid mindre heldige.

Ggteborg-kamraterna er et av de mest

sympatiske lag som noensinna har besgkt

oss. Spillernes optreden paa banen var

kultivert og stilig og de hadde i mange

retninger meget å lere vaare egne.

Tidningen ”1:sta Mai”:
Gogteborgskamraterna innfridde ikke

helt de forventninger somvarstillet dette

be-gmte lag. Jeg plikter dog ä gjgre op-

mserksom på at flere av de ordinerce spil-

lere ikke var med, således savnet man

Friberg, Hjelm og Åke Hansson. Laget

virket endel ujevnt, man fikk se mange

flotte enkeltprestasjoner, men ogsaa man-

ge hdist ordin&ere ting.

lesultatet 2—3 mot Ggteborg-kamera-

terna er meget &refullt for Sif, men var

en smule ufortjent efter spill og chan-

ser. Det må inrgmmes at svenskene flera

ganger var yderst uheldige, men det er jo

målene somteller.

Av svenskene var det en forngielse å

se centerlgperen Filip Johanson og indre

hgire Rydberg i arbeide. Fårstnevntes

utlegg til vings og små stikkballer var

mesterligo. Rydberg var en flott dribler,

men lå merkelig langt tilbake under an-

grepene.

SPORTPRISER
HOVJUVELERARE .

C.G. HALLBERG
GÖTEBORG

Hälsingborgs Dagblad (efter mat-
chen I. F. K.-—H. I. F., 0—0.: |

”H. I. F. hade övertaget under första

halvleken, medan andra halv!cken bjöd på

ett ganska jämnt spel. En scger för H.

I. F. med ett uddamål hade därför kan-

ske icke varit helt oförtjänt, men helsing-

borgslaget bör dock icke beklaga sig över

att matchen blev oavgjord. Någon på-

taglig överlägsenhet av de våra kunde

icke konstateras. Däremot konstaterades

att det ännu kan spelas god fotboll i sven-

ska seriens matcher och att Kamraterna

fullt ut motsvarade sitt rykte. Det för-

svarsspel Kamraterna presterade med hu-

vudet, i tacklingar och säkert slag på bol-

len, utomi allt för trängda situationer —

bollen slogs då för det mesta död — bar .

vittnesbörd om att göteborgslaget hämtat

sig från sin nedgångsperiod i våras.

I en briljant försvarssextett framträdde

först och främst Verner Andersson, som

nu är i landslagsform, men som dock hän-

giver sig åt allt för hårt spel. En så god

spelare som Verner Andersson bör kunna

spela juste. Rydberg i mål hade en god

dag. och hans bortförskaffande av bollen

från  målribbans underkant vid ett par

tillfälle voro prestationer av rang, Även

de övriga försvarsspelarna gjorde en god

match. Svagast, utan att vara Svag, var

centerhalv Bengtsson. Av forwards voro

yttrarna bäst. Dessa runno utmed ytter-

linjerna så att det var en fröjd att skåda,

fastän de bestods en trägen uppvaktning

av Krassi Persson och Axelsson.

trion, Hjelm-Filip Johansson—Gunnar

Rydberg, gjorde, mindre väsen av sig.

Hjelm spelade dessutom mycket osympa-

tiskt och fick flera varningar av domaren.”

Inner-

Hälsingborgs-Posten den 3 sept. :
För att nu nämna något om gästerna

över lag måste sägas, och har för resten

redan sagts, att försvaret var lagets bästa

del, snabbt, Hårt med bra huvudspel. Hö-

gersidan otvivelaktigt bäst ur spelsyn-

punkt, vänster däremot om möjligt effek-

tivare tack vare en smula fräckhet. I
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anfallskvintetten framträdde yttrarna samt

i någon mån Filip. Mannen med numro

48 är emellertid icke så farlig numera,

nota bene om han har ett härt försvar

mot sig — och det hade han i denna

match. Gunnar Rydberg, som tidigare

gjort H. I. F. illa, syntes nästän minst.

Hallands Folkblad den 3 sept. :
Största sensationen åstadkom Lands-

krona, som i Göteborg slog Gais med

4—1, och sedan kommer Sleipner, som

avfärdade Örgryte med precis samma

siffror. Visserligen hemma, men ändå..

Att Göteborgskamraterna tidigare i höst

slagit de båda lokalkonkurrenterna, fram-

står efter dessa resultat som ganska na-

turligt.. Det är tämligen tydligt att en-

dast Göteborgskamraterna äro i göte-

borgsform för tillfället. "Men den kom-

mer kanske även hos Örgryte nästa sön-

dag?

Öresunds-Posten den 3 sept.:

Trots Kamraternas övriga utmärkta

försvarsspelare var det dock mål-Ryd-

berg, somi sista hand klarade nollan och

räddade Göteborgs enda poäng i storse-

rien. Anders Rydberg behövde icke in-

gripa så värst många gånger, men i gen-

gald var det ytterst farliga saker, han ha-

de att klara. Brommessons överraskande

flax-skott mot övre burhörnet — Kroons

centring, som Åke Hansson så när för-

ändrat till självmål. Detta och mera till

är saker som endast redes ut av en man,

som är snabb icke blott i fötter och hän-

der utan därtill mera kvicktärkt än de

festa.

Erik Andersson spelade bra och fram-

för allt mera väluppfostrat än sist. Även

Samuelsson har gått mycket framåt se-

dan förra gången. då han verkade svag

både i placering och spark. Det sistasit-

ter i, ty i trängda lägen får han fortfa-

rande snedstöt på bollen, men placeringen

är oklanderlig.

Lagets halvbackskedja är också Sver-

ges för så vida icke Friberg har gjort

enastående framsteg på sista tiden, vilket

icke lär vara fallet. Alla tre äro nästan

omöjliga att lura. Långa Åke Hansson

formligen hängde över Kroon, och även

"Hansson.

Göteborgs-Kamraten
 

Gunnar Olsson med allt sitt trolleri fann

det svårt att komma fram. I huvudspel

äro alla tre mästare, och så gott som ald-

rig faller det dessa tre in att nicka en boll

till en motståndare, Svårt att säga, vem

som skulle ta det obefintliga priset till

bästa halvback. Möjligen Werner An-

dersson i första halvleken, kanske Äke

Den senares betyg drages dock

ned en del av onödiga utsparkar från

planen, men Werner ville också gärna ta

med handen, vilket med strängare domare

hade bestraffat sig i går.

Anfallet var också på detta håll icke så

farligt. Icke ens Filip den Store kunde

få igång något flytande anfallsspel, han

heller, trots sina många granna utlägg,

vilka göras mästerligt. Kombinationerna

voro även på detta håll sällsynta, och då

någon försökte gå fram individuellt, så

stoppades detta genast. Gunnar Rydberg

skadades och fick rörelseförmågan ned-

satt, vilket kanske var tur för HIF, E-

gentligen blev det endast Hjelm, som vi

sade sina gamla takter med ypperliga

stickpassningar framåt.

Fotbollskador...
ställa alltid till förtret. Icke blott
att laget blir lidande därpå genom
ordinarie spelarnes ersättande med
reserver, utan även föreningens
sekretariat kommer i dilemma. Om
mantill den klubb, som vi ha att
möta i seriematch, uppgiver att spe-
larna äro skadade, så tror man där
att vi bara försöka ”baissa ner våra
aktier” — såsom det så vackert
hette i Malmöpressen — och om vi
å andra sidan uppgiver hela laget
såsom friska, men spelaarna måste
utebli, så går man och gör falsk
reklam på den plats, dit vi skola resa
för att visa framfötterna. Hur man
vänder sig, så har man ryggen bak.
Vad nu matchen i Malmö beträf-

far, så är det ju ett faktum, att Ver-
ner Andersson, Bengtsson, And.

Rydberg och Gunnar Rydberg i

veckan före varit hos läkare för si-
na skador. Vi kunna visa läkare-
intyg på den saken, så det behövs
inga närmare förklaringar. Ett så-
dant läkareintyg kan vara rätt så
intressant, även om vi — eller rät-

tare sagt — just därför att vi inte
begripa så värst mycket av det hela.
Såsom t. ex. dr. von Bergens utlå-

tande om den å Arthur Bengtsson
tagna röntgenfotografien, vilket ly-
der så här:
”Av traumat har ingen skada å

tibia orsakats. Ingen periostal ret-
ning synes antydd.
Knäleden visar däremot deforme-

rade tubercula intercondyloidea och
en. viss vågighet i ledytorna samt
en uppdrivning av kanten på late-
rala tibiakondylen. Tydlig mjuk-
delsförtätning.”

”S. H.” i Sydsvenska Dagbladet,
som visst en gång råkat ta studen-
ten, kan möjligen här få klart för
sig, att B. verkligen haft orsak vän-
da sig till läkare. Eller skola vi ta
fram plåtarna samt intygen för de
andra spelarna också?

Våra bilfärder.
Goda erfarenheter från sommartu-

ristandet. — När får I. F. K.

sin egen sällskapsbil?

Det har blivit alltmera modernt
att åka bil till fotbollmatcherna och
efter allt att döma få järnvägarna
i detta fortskaffningsmedel en allt
svårare konkurrent. Vid kortare
resor är det ofta både bekvämare
och tidsbesparande att åka bil fram
och åter till matchen, och många.
gånger är det också billigare. Men.
klubbarna ha i det längsta dragit
sig för att åka längre sträckor, då'
man menar att spelarna därigenom
skulle komma ur form.
Alla erfarenheter visa emellertid

att så ej är fallet. Den första läng-
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Största sensationen åstadkom Lands-

krona, som i Göteborg slog Gais med

4—1, och sedan kommer Sleipner, som

avfärdade Örgryte med precis samma

siffror. Visserligen hemma, men ändå..

Att Göteborgskamraterna tidigare i höst

slagit de båda lokalkonkurrenterna, fram-

står efter dessa resultat som ganska na-

turligt.. Det är tämligen tydligt att en-

dast Göteborgskamraterna äro i göte-

borgsform för tillfället. "Men den kom-

mer kanske även hos Örgryte nästa sön-

dag?

Öresunds-Posten den 3 sept.:

Trots Kamraternas övriga utmärkta

försvarsspelare var det dock mål-Ryd-

berg, somi sista hand klarade nollan och

räddade Göteborgs enda poäng i storse-

rien. Anders Rydberg behövde icke in-

gripa så värst många gånger, men i gen-

gald var det ytterst farliga saker, han ha-

de att klara. Brommessons överraskande

flax-skott mot övre burhörnet — Kroons

centring, som Åke Hansson så när för-

ändrat till självmål. Detta och mera till

är saker som endast redes ut av en man,

som är snabb icke blott i fötter och hän-

der utan därtill mera kvicktärkt än de

festa.

Erik Andersson spelade bra och fram-

för allt mera väluppfostrat än sist. Även

Samuelsson har gått mycket framåt se-

dan förra gången. då han verkade svag

både i placering och spark. Det sistasit-

ter i, ty i trängda lägen får han fortfa-

rande snedstöt på bollen, men placeringen

är oklanderlig.

Lagets halvbackskedja är också Sver-

ges för så vida icke Friberg har gjort

enastående framsteg på sista tiden, vilket

icke lär vara fallet. Alla tre äro nästan

omöjliga att lura. Långa Åke Hansson

formligen hängde över Kroon, och även

"Hansson.

Göteborgs-Kamraten
 

Gunnar Olsson med allt sitt trolleri fann

det svårt att komma fram. I huvudspel

äro alla tre mästare, och så gott som ald-

rig faller det dessa tre in att nicka en boll

till en motståndare, Svårt att säga, vem

som skulle ta det obefintliga priset till

bästa halvback. Möjligen Werner An-

dersson i första halvleken, kanske Äke

Den senares betyg drages dock

ned en del av onödiga utsparkar från

planen, men Werner ville också gärna ta

med handen, vilket med strängare domare

hade bestraffat sig i går.

Anfallet var också på detta håll icke så

farligt. Icke ens Filip den Store kunde

få igång något flytande anfallsspel, han

heller, trots sina många granna utlägg,

vilka göras mästerligt. Kombinationerna

voro även på detta håll sällsynta, och då

någon försökte gå fram individuellt, så

stoppades detta genast. Gunnar Rydberg

skadades och fick rörelseförmågan ned-

satt, vilket kanske var tur för HIF, E-

gentligen blev det endast Hjelm, som vi

sade sina gamla takter med ypperliga

stickpassningar framåt.

Fotbollskador...
ställa alltid till förtret. Icke blott
att laget blir lidande därpå genom
ordinarie spelarnes ersättande med
reserver, utan även föreningens
sekretariat kommer i dilemma. Om
mantill den klubb, som vi ha att
möta i seriematch, uppgiver att spe-
larna äro skadade, så tror man där
att vi bara försöka ”baissa ner våra
aktier” — såsom det så vackert
hette i Malmöpressen — och om vi
å andra sidan uppgiver hela laget
såsom friska, men spelaarna måste
utebli, så går man och gör falsk
reklam på den plats, dit vi skola resa
för att visa framfötterna. Hur man
vänder sig, så har man ryggen bak.
Vad nu matchen i Malmö beträf-

far, så är det ju ett faktum, att Ver-
ner Andersson, Bengtsson, And.

Rydberg och Gunnar Rydberg i

veckan före varit hos läkare för si-
na skador. Vi kunna visa läkare-
intyg på den saken, så det behövs
inga närmare förklaringar. Ett så-
dant läkareintyg kan vara rätt så
intressant, även om vi — eller rät-

tare sagt — just därför att vi inte
begripa så värst mycket av det hela.
Såsom t. ex. dr. von Bergens utlå-

tande om den å Arthur Bengtsson
tagna röntgenfotografien, vilket ly-
der så här:
”Av traumat har ingen skada å

tibia orsakats. Ingen periostal ret-
ning synes antydd.
Knäleden visar däremot deforme-

rade tubercula intercondyloidea och
en. viss vågighet i ledytorna samt
en uppdrivning av kanten på late-
rala tibiakondylen. Tydlig mjuk-
delsförtätning.”

”S. H.” i Sydsvenska Dagbladet,
som visst en gång råkat ta studen-
ten, kan möjligen här få klart för
sig, att B. verkligen haft orsak vän-
da sig till läkare. Eller skola vi ta
fram plåtarna samt intygen för de
andra spelarna också?

Våra bilfärder.
Goda erfarenheter från sommartu-

ristandet. — När får I. F. K.

sin egen sällskapsbil?

Det har blivit alltmera modernt
att åka bil till fotbollmatcherna och
efter allt att döma få järnvägarna
i detta fortskaffningsmedel en allt
svårare konkurrent. Vid kortare
resor är det ofta både bekvämare
och tidsbesparande att åka bil fram
och åter till matchen, och många.
gånger är det också billigare. Men.
klubbarna ha i det längsta dragit
sig för att åka längre sträckor, då'
man menar att spelarna därigenom
skulle komma ur form.
Alla erfarenheter visa emellertid

att så ej är fallet. Den första läng-
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re bilresa, som någonsin företagits
inom allsvenska serien, gjordes av
vårt 1:a lag i våras mot HIF, då
resultatet blev oavgjort. Det var
en i allo angenäm och lyckad färd.
Senare reste lag I på pingstturné till
Västervik och Oskarshamn, och

vunno båda matcherna. Vägarna i
Småland äro emellertid krokiga och
dåliga, varför körtiden blev betyd-
ligt längre än den beräknade vid
återfärden. Dessutom startade man
hemresan så sent, attbilarna ej
kunde vara åter förrän tidigt på
tisdagsmorgonen. ”
Den tredje bilresan företogs vid

seriestarten till Norrköping, där vi
skulle möta Sleipner. Programmet
för denna färd såg ut så här:

Lördagen den 4 aug. kl.:

2.13 Samling vid Ullevi.
2.30 Avresa per bil.
5.00 Aankomst till Ulricehamn.

Kaffe. |

5.30 Avresa fr. Ulricehamn.
7.30 Ankomst till Gränna. Inkvar-

tering: Hotel Brahe
8.30 Supé å Hotel Brahe.
10.00 Tapto. :
10.13 Tystnad

Söndagen den 5 aug. kl.:

9.15 Frukost.
10.00 Avresa från Gränna.

15—20 min. uppehåll å vägen
för ”uppmjukning”.

12.30 Ankomst till Norrköping.
1.30 Match mot I. K. Sleipner.
345 Avresa från Norrköping.
6.00 Ankomst till Gränna. Middag

å Hotel Brahe.
7.30 Avresa från Gränna.
12.00 Ankomst till Göteborg.
Detta programföljdes också myc-

ket ordentligt, ty vägarna äro här
till största delen breda, raka och
jämna, därigenom möjliggörande de
stora hastigheter, som fordras för
att tiderna skola kunna hållas. Ef-
ter matchen sölade emellertid laget
med att starta hemresan och där-
till kom några punkteringar på en

förlora pengar).

Göteborgs-Kamraten

av bilarna samt en felkörning, var-
för hemkomsten blev betydligt för-
senad.
En längre bilfärd till någon vik-

tig match måste alltså företagas
under följande förutsättningar:

1) Laget måste starta på lörda-
gen.

2) Endast till platser dit goda
vägar leda är det tillrådligt åka
”fotboll-bil”.

3) Man måste åka i minst tre
bilar.

4) Det duger ej att köra i annat
än moderna, snabba och rymliga
vagnar.

5) Priset får ej överstiga den
sammanlagda biljettkostnaden för
3:dje klass å järnväg för laget.

6) Endast verkligt skickliga
chaufförer få tjänstgöra å färden.
Den stora fördelen med en bil-

resa är den, att laget slipper resa
nattåg hem utan kan vara åter i
något så när god tid på söndags-
kvällen eller natten. Men måste
därför i regel starta hemresan o-
medelbart efter matchen samt äta
middag på någon restaurant i nå-
gon av de städer man passerar. Vi-
dare är det ju en fördel att spelarna
få se något av vårt vackra land
samt komma ifrån det fördärvliga
kortspelandet, som gör spelarna bå-
de nervösa och nedstämda (om de

Fotbollsmatcher-
na böra därför icke bli så påkos-
tande, som det ständiga järnvägs-
resandet i serierna innebär. Na-
turligtvis föreligger det ett visst
riskmoment i bilfärden, men risken
förefinnes även vid färd å järnväg
och torde statistiskt sett vara un-
gefär densamma.
Det är icke småsummor en för-

ening som Göteborgs-Kamraterna
årligen nedlägger på järnvägsresor
för sina fotbollslag och idrottsmän.
Om vi räkna tillsamman dessa kost-
nader skola vi säkerligen komma
upp till en årlig summa så stor, att
den möjligen skulle täcka en rask
amortering av en långfärdsbil, in-
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köpt för föreningens egen räkning,
samt underhållet och driften av
densamma. Med de alltjämt för-
bättrade vägarna och bilarna är
detta ett framtidsperspektiv, som
kanske slutligen låter sig realise-
ras. Undertecknad såg i Holland i
somras en dylik långfärds- och säll-
skapsbil. Den hade fyra rader sitt-
platser med 3 i varje samt 1 plats
(1 nödfall 2) bredvid chauffören, och
alitså rymde denna bil 14—15 per-
soner. Sittplatserna voro beklädda
med läder och hade armstöd och
gott utrymme fanns för benen.
Platserna voro sålunda synnerligen
bekväma. Bilen var något bredare
än våra vanliga 7-sitsiga bilar samt
givetvis längre — ett mellanting,
kan man säga, mellan vanlig per-
sonbil och en mindre omnibuss.
Det måste givetvis bli en dylik pjäs
och icke två eller tre bilar, förenin-

gen borde skaffa sig. Innan så sker,
måste man emellertid noggrant kal-
kylera saken, icke blott den rent
ekonomiska sidan, utan även möj-
ligheterna med hänsyntill våra kli-
matiska förhållanden, att kunna an-

vända bilen.
Apropos bil, så är det rätt många

av våra spelare som ha körkort.
Anders Rydberg, Erik Andersson,
Åke Hansson, Filip Johansson, äro
innehavare av dylika. I styrelsen
är det Mellberg, Holsner och Linde,
som kunna köra bil. Så man kan-
ske inte behöver engagera särskil-
da chaufförer att sitta vid ratten.
Vilket ju i viss mån förenklar sa-
ken.
Att bilen blir det allmänna trafik-

medlet för fotbollsklubbarna, där-

om kan man vara övertygad. Så-
vida inte flygmaskinen hinner före
1 utvecklingen. ...

C. L—e.
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soner. Sittplatserna voro beklädda
med läder och hade armstöd och
gott utrymme fanns för benen.
Platserna voro sålunda synnerligen
bekväma. Bilen var något bredare
än våra vanliga 7-sitsiga bilar samt
givetvis längre — ett mellanting,
kan man säga, mellan vanlig per-
sonbil och en mindre omnibuss.
Det måste givetvis bli en dylik pjäs
och icke två eller tre bilar, förenin-

gen borde skaffa sig. Innan så sker,
måste man emellertid noggrant kal-
kylera saken, icke blott den rent
ekonomiska sidan, utan även möj-
ligheterna med hänsyntill våra kli-
matiska förhållanden, att kunna an-

vända bilen.
Apropos bil, så är det rätt många

av våra spelare som ha körkort.
Anders Rydberg, Erik Andersson,
Åke Hansson, Filip Johansson, äro
innehavare av dylika. I styrelsen
är det Mellberg, Holsner och Linde,
som kunna köra bil. Så man kan-
ske inte behöver engagera särskil-
da chaufförer att sitta vid ratten.
Vilket ju i viss mån förenklar sa-
ken.
Att bilen blir det allmänna trafik-

medlet för fotbollsklubbarna, där-

om kan man vara övertygad. Så-
vida inte flygmaskinen hinner före
1 utvecklingen. ...

C. L—e.
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re bilresa, som någonsin företagits
inom allsvenska serien, gjordes av
vårt 1:a lag i våras mot HIF, då
resultatet blev oavgjort. Det var
en i allo angenäm och lyckad färd.
Senare reste lag I på pingstturné till
Västervik och Oskarshamn, och

vunno båda matcherna. Vägarna i
Småland äro emellertid krokiga och
dåliga, varför körtiden blev betyd-
ligt längre än den beräknade vid
återfärden. Dessutom startade man
hemresan så sent, attbilarna ej
kunde vara åter förrän tidigt på
tisdagsmorgonen. ”
Den tredje bilresan företogs vid

seriestarten till Norrköping, där vi
skulle möta Sleipner. Programmet
för denna färd såg ut så här:

Lördagen den 4 aug. kl.:

2.13 Samling vid Ullevi.
2.30 Avresa per bil.
5.00 Aankomst till Ulricehamn.

Kaffe. |

5.30 Avresa fr. Ulricehamn.
7.30 Ankomst till Gränna. Inkvar-

tering: Hotel Brahe
8.30 Supé å Hotel Brahe.
10.00 Tapto. :
10.13 Tystnad

Söndagen den 5 aug. kl.:

9.15 Frukost.
10.00 Avresa från Gränna.

15—20 min. uppehåll å vägen
för ”uppmjukning”.

12.30 Ankomst till Norrköping.
1.30 Match mot I. K. Sleipner.
345 Avresa från Norrköping.
6.00 Ankomst till Gränna. Middag

å Hotel Brahe.
7.30 Avresa från Gränna.
12.00 Ankomst till Göteborg.
Detta programföljdes också myc-

ket ordentligt, ty vägarna äro här
till största delen breda, raka och
jämna, därigenom möjliggörande de
stora hastigheter, som fordras för
att tiderna skola kunna hållas. Ef-
ter matchen sölade emellertid laget
med att starta hemresan och där-
till kom några punkteringar på en

förlora pengar).

Göteborgs-Kamraten

av bilarna samt en felkörning, var-
för hemkomsten blev betydligt för-
senad.
En längre bilfärd till någon vik-

tig match måste alltså företagas
under följande förutsättningar:

1) Laget måste starta på lörda-
gen.

2) Endast till platser dit goda
vägar leda är det tillrådligt åka
”fotboll-bil”.

3) Man måste åka i minst tre
bilar.

4) Det duger ej att köra i annat
än moderna, snabba och rymliga
vagnar.

5) Priset får ej överstiga den
sammanlagda biljettkostnaden för
3:dje klass å järnväg för laget.

6) Endast verkligt skickliga
chaufförer få tjänstgöra å färden.
Den stora fördelen med en bil-

resa är den, att laget slipper resa
nattåg hem utan kan vara åter i
något så när god tid på söndags-
kvällen eller natten. Men måste
därför i regel starta hemresan o-
medelbart efter matchen samt äta
middag på någon restaurant i nå-
gon av de städer man passerar. Vi-
dare är det ju en fördel att spelarna
få se något av vårt vackra land
samt komma ifrån det fördärvliga
kortspelandet, som gör spelarna bå-
de nervösa och nedstämda (om de

Fotbollsmatcher-
na böra därför icke bli så påkos-
tande, som det ständiga järnvägs-
resandet i serierna innebär. Na-
turligtvis föreligger det ett visst
riskmoment i bilfärden, men risken
förefinnes även vid färd å järnväg
och torde statistiskt sett vara un-
gefär densamma.
Det är icke småsummor en för-

ening som Göteborgs-Kamraterna
årligen nedlägger på järnvägsresor
för sina fotbollslag och idrottsmän.
Om vi räkna tillsamman dessa kost-
nader skola vi säkerligen komma
upp till en årlig summa så stor, att
den möjligen skulle täcka en rask
amortering av en långfärdsbil, in-
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köpt för föreningens egen räkning,
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Dec. Redaktion: E. SVANBORG och C. LINDE 1928

   

AMORINEN PÅ FOTBOLLÄVENTYR.
(RIMMAD JULFANTASI AV C.L.)

Det var en gång en Amorin,
han var så liten, nätt och fin,

och han var page i Amors värld,
långt bort från jordens fläng och flärd.
Han hade vingar två på ryggen
och pil uppå sin sträng den styggen,

men han var ganska full-i-fan

och tymde så bort häromdan,
i det han tog — den sabla pågen!

-— den allra bästa » Radiovågen>.
Det blev en färd med äventyr,

ty pagen var en lustig fyr;
sitt hjärta han för oss fått lätta,
därför skall vi för er berätta.

Först for han hän till Djurgården,
där Filip under Sandlundsvården,
ej fann sig bra med glas hos Cleve,

därför en dag han for till Ceve.
En sådan resa något kostar,
men gammal kärlek aldrig rostar
och Filip är dock en Kamrat
långt mera än en Tranebergskrabat.

— han sig i säkerhet ej vagge,
bästa Filip, tänk på Agge!

Sen Amorinen ställt tillrätta
Lindgrens tricks han vill fortsätta
men ramlar snart på en hop mög
bak Hjelmens uthus på Kåhög.
Han samlar upp sig själv och hör
herr Hjelm irumpeta i ett kör.

ty Hjelm är åter med i gängen

och matcherha på Ullevi-ängen.

 

Sen sätter sig vår amorpåg
ånyo på sin »Radiovåg>
och kosan styr till Amsterdam,
där Sveriges lag skall ha en kram
— så tänkte han. Men ack, förgäves
han reste ait, ty mycket kräves
att krossa enfald, hyckleri
och så ock A'dams-gyckleri.
I gaskigt spel, som folket härdar,
bland många lag från trenne världar
där saknas Laget — blått och gult —
oh, Anton — fy, ditt tricks var fult!
Och helt bedrövad återvände
herr Amorinen, ty han kände

att I. F. KB. i Göteborg
ej vållar honom sådan sorg.
Där slipper man Intrigens mask
och Spegelfäkteripatrask
och J. A. Tallrikslickare
(uttytt: Ja-och-Amen-nickare),
och vidare Bakdanteri
och Pamp- och Påvefjanteri
och Åsiktsrealisationer
och Röst- och Meningarsauktioner;
— där går man rak sin egen väg
som manhar gått den alltid .... säg,
den har dock hittills våt den bästa
och nyttjat Saken för det mesta;
-- där har var man sin frihet full,
— där jobbar man för klubbens skull,
— där trivs man, ty där är Kamratskap

— men vantrivs gör man med salrapskap.
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Och lilla Amorinen tar
på nytt sin »Radiovåg» och drar
iväg uti ett lindbergskt sving
mot högre rymders ingenting.

Från pol till pol och runt ekvator
han jagar luftens örnar, skator,
hägrar, gamar och pingviner
— hej, nu solen åter skiner!
Men när sedan året slinter
ifrån höst och in till vinter,

börjar lilla Amorinen frysa
och att hosta och att nysa.
Då han äntligen beger sig
upp till I. F. K. — där ter sig
situationen rätt penibel

och han ser omkring sig idel
mörka drag, ty rakt åt fanders
går det, ty »nu reser Anders>.
Dock han ångrar sig målvakten,

ty en Amorin har saogten
det är fel i Usa brinna,
när man här kan Lyckan finna.

Och i trots av alla vådor
börjar han att snickra lådor
uti samma jobb som Sammel
— resa Usa?.... sådant svammel.

Hej, nu ha vi hela laget
samlat här vid Juledraget;
ingen mattas, ingen fattas,
nu kan risgrynsgröten krattas
med kanel. .. ja, här skall rimmas,

hej! — i alla hem det stimmas!
Se på Erik, »röde backen,»
nygift, hur han lyfter klacken
upp mot taket och så gumman

ingen kan i dag förstummän.
Se på Andeis och så Gunnar,
bägge man en klapp väl unnar;
se på Sammels lut- och smalfisk

han behöver nog en valfisk

för att bli i form till visan,
ja, för den vi sedan prisä'n;
se på Åke och på Arthur,
som hos damerna ha snar tur,

se de fjädra sig och kråma
och gå ut ibland och råma;
se på den bland halvbacksstjärnor
som fick krossat käken — Värnor!
— den är fin, hans spelarvandel,
därför får han käka mandel;

Göteborgs-Kamraten
 

se på Östlund och på Hjelm'en,
se Hyssén och Filip, skälmen,
hur de klä sig fina, snögga,

för att va med och jazza, glögga,
snappsa, grogga och i gröten

söka att få fast på nöten.
Ty en Amorin i örat

viskat har så man kan hörat:
>Den som grötens nöt kan finna
nästa år skall Lyckan hinna.»
Därför enligt juleseden
alla gräva djupt med skeden,
var och en ju har sin flicka
vars små hjärtenerver ticka
när vid julbordet man gormai
och mot julgrötsfatet stormar ....

Fritt ifrån poängbekymmea.,
sällhet, kärlek hjärtat rymmer;

nu vid vackra Julhögtiden
härskar glädjen blott och friden.
Och de unga mot varandra
bara le och ut de vandra
... hän i nattens mörka klarhet

över frostiga markers barhet.

Över dem där gnistra ljusen
ifrån stjärnor, hundratusen ....
... millioner ....ack vem bråkar
väl om nollor, när man råkar

den man älskar, den man smeker,
och när livet moten leker? -
Men i vinternatten bistra
en förmår att mera gnistra

än de andra — ser man på! —
det är stjärnan I. F. K.
När de blicka upp mot denna
värmes sinnet, ty de känna

här i nattens timma sena
atl de band, som dem förena,
även binda deras vänner
i den vänskap, alla känner; -

Stärnan I. F. K. den lyser
över dem och månen myser]
Amorinen ej mer fryser,

ej han hostar, ej han nyser.
Han är nöjd som lilla lärkan,
se hans pilar har gjort verkan,

och han äntrar, glad i hågen,

kärleksrikets »Radiovågen»>,
hemmåt styr han kosan så,

sen han spritt frid hos I. F. K.-
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Klubbmästerskapen.
Seniorer:

"Såsom alltid ha mästerskapsteck-
nen fördelats mellan ett litet fåtal av
våra idrottsmän. Börjesson har så-
lunda lagt sig till med inte mindre
än 7, medan TLiljeros fått möja sig
med 4. Efter dessa båda följa: N.
Andersson 3, Björk 2 samt E. An-
dersson, Lewinsky, Hedin och Set

Olsson vardera ett. Två av våra lo-
vande juniorer ha såfunda lyckats
härga var sitt seniormästerskap, näm-
ligen E. Andersson i stavhopp och
W. LTewinsky i höjdhopp utan an-
sats. De uppnådda resultaten äro i
en del grenar ganska goda. Ett sär-
skilt omnämmande förtjänar Set Ols-
sons 2-milslopp.
Björk var av exercisen förhindrad

att starta i sina båda specialgrenar,
420 och 820 m.

Årets klubbmästare äro således:

1c0 m. K. G. Björk 11,7 seck.
200 m. D:o 24,2 sek.
4c0 m. J. Börjesson 552 sek.
820 m. D:o 2,07,5 min.
1500m. J. Liljeros 4,14,5 min.
5,000 m. D:o 16,14 min.

10,0900 m. D:o.
20,002 m. Set Olsson 2,09,49 tim.

Häck 110 m. J. Börjesson 18,9 sek.
Längd N. Andersson 6,15 m.
Höjd J. Börjesson 1,65 m.
Stav E. Andersson 3,10 m.
Tresteg N. Andersson 12,12 m.
Diskus J. Börjesson 28.70 m.
Kula D:o 10,23 m.
Spjut D:2o 43,62 m.
Terräng R. Liljeros.
Orientering N. Andersson.
St. höjd W. Lewinsky 1,30 m.
St. längd E. Hedin 2,87 m.

FULLSTÄNDIG
HERR-

KON FE KTION. 

våra kunder.
vi dock snarast få räkna Eder som det.
ledes börja tjänsten som Eder klädleverantör genast.

VästraHamngatan 22
Telefon 113575

 

Göteborgs-Kamraten

Juniorer:

100 m. E. Andersson 12,2 sek.

409 m. W. Eewinsky 57,8 seck,
1,000 m. E. Andersson.
3,000 m. W. Lewinsky 10,24 min.
Längd E. Andersson 3,40 m.
Höjd B. Johansson 1,53 m.
Kula A. Landqvist 11,01 m.
Diskus D:o 29,40 m.
Spjut I. Bjelkholm 38,60.

G. C,

Gentialföreningens

mästerskap.

Till denna tävling hade vi även i
år anmält ett lag. Våra utsikter att
erövra de åtrådda mästerskapsteck-
nen voro dock icke stora. I motsats
till flera av våra konkurrenter, såsom
Örgryte, Gais, Fässberg m. £fl., måste
vi nämligen mönstra ett lag, vilket till
övervägande delen inneslöt reservspe-
lare. Av föreningens nuvarande re-
presentationsspelare är det endast
Åke Hansson och Erik Hysén, som

ej förut vunnit tecknet ifråga. Men
så ha vi förut ej mindre än fem
gånger triumferat i denna tävlan.

Vårt lag lottades nu att möta
Fässbergs I. F. i första matchen,
som spelades på Slottsskogsvallen
den 15 'juni. Tipsen gingo nog i all-
mänhet i Mölndals-lagets favör, men
våra pojkar gjorde en över förvän-
tan god match mot representanterna

för division II. Vid halvtid hade
Fässherg ännu ledningen med 2—1,
men de blå-vita utjämnade i andra
halvleken, varför slutresultatet av

den första träffningen blev 2—2. På
grund av den sena match-tinman

i hava nöjet räkna en hel del kända idrottsmän bland
Om Ni ännu icke är kund hos oss hoppas

var det nämligen omöjligt förlänga
kampen, vilken alltså fick spelas om.

Våra pojkar ha all heder av denna
match, Vår laguppställning var, fr.
mål till v. y.: H. Abrahamsson, F.
Sköld, M. Åkervall, John Andersson,
lErnst Anderson, H. Friberg, Bertil
Johansson, E. Eriksson, F. Petters-
son, E. Bergman och Erik Hysén.
Målen svarade Bergman och Hysén
för.

Omspelet ägde rum den 22 juni,
ävenledes på »Vallens. Och nu lyc.
kades Fässberg avgöra matchen till
sin fördel. Denna gång ställde Möln-
dalsborna upp med 9 A-lagsspelare
(första gången 7). Vid paus var
ställningen 2—2, men våra hade fak-
tiskt haft mer av spelet. Andra
halvleken lyckades dock de lila göra
ytterligare två mål, varför slutsiff-
rorna blevo 4—2 för dem. Hysén
gjorde båda målen för oss.

I denna match hade vi tvingats
göra några omplaceringar i laget:
Bert. Johansson gick sålunda v. b.
i stället för Åkervall, vilken på
grund av silt arbete var förhindrad
spela. Åke Hansson hade ryckt in
på högerhalvbacksplatsen, medan
Eriksson gick v. h. b. Bergström
och John Andersson bildade höger-
wing, för övrigt oförändrad Slagord-
ning.

Åke, som ännu icke 'var fullt åter-
ställd från sin skada (ådragen i
matchen mot Öis i serien), borde

emellertid ej spelat med. Utan tvi-
vel trodde han sig göra laget (och
föreningen) en tjänst genom sin
medverkan — felet var bara, att han

missräknade sig på måttet av sin
(tillfälliga) spelförmåga. I

E. S.

Tillåt oss så-

)g05
—- FÖRSTKLASSIGT

HERR-
SKRÄDDERL
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Det tråkigaste och det gladaste.
En av redaktörerna för denna tid-

ning satte vid årsfesten i gång med
att utdela ett frågeformulär till fest-
deltagarna, om vilket som var deras
angenämaste och deras tråkigaste
idrottsminne för året samt huru för-
eningen borde fira sitt jubileum. Svar
skulle avgivas antingen under festens
förlopp eller senast onsdagen den 13
dec. å expeditionen. Emellertid glöm-
de alla bort att svara under den all-
männa dansen och glädjen och seder-
mera måtte julbrådskan ha absorbe-
rat intresset, ty inte ha vi sett till
så många svar, inte. Åtminstone inte i
den massa, vi föreställt oss. Och
förresten väl är det, tv Julnumret
har blivit trångt nog ändå. Dock ha
några herrar tillmötesgått vår begä-
ran. Nästa gång vi anordna en rund-
fråga hoppas vi på bättre resultat,
eljest riskera vederbörande att vi
skriva deras svar själva.

Det tråkigaste idrottsminnet?
Det var när jag fick höra, att Gö-

tehorg runt skulle bliva inställt och
detta med den underliga motiverin-
cen, att ingen kunde deltaga i löp-
ningen på grund av förberedelserna
till Olympiska Spelen, Då fanns det
ju faktiskt inte en enda göteborgare.
som var kapabel för 'Spelen! För-
hållandet visar, att Göteborgs idrotts-
myndigheter i vissa fall äro en smu-
la trångsynta.

Adolf Forsberg.

Mitt tråkigaste idrottsminne —
Kamraternas nederlag i Malmö med
5—2,

Gunnar Carlsson.
(»Sköfde»)

Mitt gladaste idrottsminne i år?
Det var vid matchen mellan IFK

och ÖIS i våras, då Kamraterna vun-

no, därmed bevisande ohållbarheten
hos mångas påstående att matchen
skulle vara uppgjord och att Kam-
raterna skulle taga stryk för att räd-
da serien till ÖIS. Faktiskt hade
många av den stora fotbollpubliken
detta för sig, därför kan det vara

roligt när sådana fotbollfanatici få
sig en knäck. Kampen mellan Göte-
borgs stora fotbollklubbar är nog
ingen humbug, såsom många inbilla
sig.

Adolf Forsberg.

Mitt angenämaste idrottsminne —
när Björk vann 2:dra pris på 800

meter vid

Stockholm.

svenska mästerskapen i

Gunnar Carlsson.

(»Sköfde>»)

Huru vi skola fira vårt Jubileum?
Svar: 1) Genom seger i allsven-

skan. 2) Genom seger 1 Göteborg
runt. 3) Anordnande av en inter-
nationell fotbollvecka samt ev. inter-
nationella idrottstävlingar. 4) Ge-
nom festbankett på Börsen. 35) Ge-
rom utgivande av en flott jubileums-
skrift.

Gunnar Carlsson.
(>»Sköfde>)

Mitt tråkigaste idrottsminne 1928.
Matchen under höstomgången mot
Malmökamraterna får jag dock räk-
na somdet tråkigaste minnet, då vi
vid detta tillfälle förlorade med 5—2,
vilket, somtorde framgå av tidnings-
ref., var alldeles onödigt, då vi un-

der första halvtimman på första halv-
tid lågo så mycket över att vi hade
alla chanser att taga ledningen med
3 eller 4—0. Vi hade otur med vå-
ra skott och därför gick det som
det gick. Att resa hem med ett så-
dant nederlag är ju allt annat än ro-
ligt, särskilt som vi hade arbetat bra
och ansågo det mera rättvist om en
jämnare målsiffra hade kunnat note-
rats. Någon tröst är det i alla fall
att detta var den enda matchen under
höstomgången som »åkte dit med
3-tågiet».

Mitt angenämaste idrottsminne
1928. Såsom mitt angenämaste min-
ne får jag nämna matchen mot Sleip-
ner i Norrköping. Efter en ange-
näm fast ansträngande bilfärd an-
lände vi till Pekingsta'n kl. 1, vilket
var hög tid då matchen skulle börja
kl. 1,30. Alla hade förstås ångan up-
pe fastän det kändes precis som om
man fortfarande satt och åkte bil sär
man kom ut på plan. Matchen bör-
jade emellertid inte vidare tovande,
då vi hade att räkna med 2 bak-
längesmål på lika många minuter.
Vi tappade dock inte sugen för det,
och efter 10 min. ispel var det vår
tur att smälla in två sylar i det Sleip-
nerska målet. När sedan Östlundett
par sek. före full tid gjorde seger-
målet, gingo glädjens vågor höga i
lägret. i
"Sedan vi på hotellet inmundigat

7.5 dd. »droppar>, anträddes återfär-
den till Götet, och att färden skule

bliva angenäm på alla sätt kan ju
förstås, då vi nu: tagit våra första
två point, vilka som senare visade
sig ej heller blevo de sista.

Vårt 25-års jubileum. Jag skulle
vilja föreslå en utländsk resa i stil
med Spanien-resan såsom avslutning
på Jubilenmsäret.

Gunnar Rydberg.

I. Mitt tråkigaste idrottsminne för
i år har varit när vi förlorade med
35—2 emot Malmö i serien, men jag
hoppas revanchen kommer till våren
här i Göteborg.

2. Mitt angenämaste idrottsminne
för i år var när vi segrade med 4—3
emot Sleipner; resultatet stod nänm-
ligen 3—3 tills en minut före full
tid. |

Åke Hansson.

Mitt tråkigaste minne för i år var
maischen i Malmö, där vi åkte dit
med hela 35—2; en stor smocka för
ett så bra lag som vårt. Och inte
nog med det, man fick sig en stili-
gare »blåtira> på köpet.

Mitt angenämaste var matchen i
Borås, när vi betvingade knallarna
med 2—23. Jag tror inte jag förut
har jag varit så glad efter en match
denna. Vi fora direkt ner til tåget
och stämde i med »Bättre och bätt-
re dag för dag».

Vårt 23-årsjubileum anser jag inte
kan firas bättre än genom en seger
i allsvenskan. Dessutomborde vi väl
anordna en internationell fotbolls-
match. . I .

Arthur Bengtsson.

Mitt tråkigaste idrottsminne. Vårt
nederlag såväl individuellt som i lag-
tävlingen vid årets D. M. i terräng-
löpnnig. Lagtävlingen ha vi ej förr-
än i år förlorat någon gång sedan
dess instiftande för c:a 15 år sedan.
Tråkigt var också att i ett av de
lag, som besegrade oss, se inte min-
dre än tre av våra f. d. terränglö-

pare. Under åren 1914—1927 har
endast en individuell seger gått oss
ur händerna, nämligen .då Sandberg,
Vikingen, segrade för några år se-
dan. : : :

Mitt angenämaste idrottshinne. A-
lagets midsommarturné till Norge, då
jag hade nöjet att medfölja som le-
dare. Då vi under denna turné hade
att resa såväl över de norska hög-

fjällen som utmed landets naturskö-
na kust, där vi fingo tillfälle att prö-
va vår motståndskraft gentemot At-
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Huru man värvar fotbollspelare
eller

En titt bakom fotbollarbetets kulisser.
(Hr Ceve intervjuar hr Linde).

Ansvarige utgivaren för Julnum-
ret till Kamraternas högst förträff-
liga Medlemsblad är en lika blyg som
hänsynslös person. När det gällde
att samla ihop materialet till den här
tidningen sade han nämligen:
— Min bäste hr Ceve.... stoff är

det väl inte så svårt att skrapa sam-
man; Ni kan ju t. ex. gå hän och
intervjua vår nye sekreterare hr Lin-
de. Han bör väl ha ett och annat
att herätta om huru man värvar fot-
bollspelare. Det är ju ett delikat äm-
ne och det finns nog ingen annan
än Ni, som kan plocka ur honom
vad vi behöver till en bra julnum-
merartikel.
Den spjuvern ville inte själv gå!

Han var rädd att bliva utkastad.
Därför skickade han signaturen och
sedan vi sett efter att alla liv- och
olycksfallspremier blivit ordentligt be-
talda, stegade vi alltså upptill Östra
Hamngatan 14, 2 tr., där hr Linde
residerar. |
INär vi första gången träffade ho-

nom för cirka omtrent 23 år sedan,
hade sekreteraren Linde minsann inte

så fett. Han hade då Uddevalla-Kam-
raterna, och dess sekretariat inrymdes

i en skrivbordslåda hos pappan. Fem
år därefter träffade vi honom i Gö-
teborg på Järntorgsgatan. Han hade
då Göteborgs-Kamraterna, och dess
sekretariat förvarades i en unica-box.
Nu däremot tog hr Linde emot i en
elegant lokal med tavlor och wriser
på väggarna, skrivmaskiner och Dul-
peter, kortsystem och bokskåp, och
inne i »det allra heligaste» förtogs
ljudet av våra järnstift i klackarna
av en tjock, mjuk matta, medan vi
valde ut en lämplig fåtölj av dem

som hr Linde med en flott gest er-
bjöd oss i det vackra och elegant
möblerade rummet, Man lever fort
inom sporten i allmänhet och en stor
fotbollsklubb i synnerhet och allra
fortast leva de, som ha de s. k. trå-

darna i sina händer.

Vi öppnade offensiven med följan
de fråga:
— Hur går det egentligen till, när

man värvar en fotbollspelare?
— Ack, kära Ceve, därvidlag finns

det inget bestämt system. Värvnin-
gen är lika mycket övertalning som
kittlad fåfänga, lika mycket förespeg-
ling som eftergift, lika mycket ide-
alism som egoism, lika mycket affär
som självuppgivelse, lika mycket till-
fällighet som organisation. Det kan
taga år att slutföra en värvning, men

det kan också gå på en eftermiddag.
Och en värvning kan lika ofta vara
ett gott kap som en misslyckad spe-
kulation. Ni frågar huru man vär-
var en spelare.... tja, man kan ju
ta en bil hem till honom, man kan
också ta en spårvagn, man kan träf-
fa honom på idrottsplatsen, på gatan
eXder ett café, man kan ringa till ho-
nom och stämma möte.... men det
är mycket osäkert och egentligen det
sämsta sättet att få fatt på honom.
Det är ungefär lika litet att rekom-
mendera som att skriva. Skriv aldrig,
då det gäller värvning! Ett brev kan
bli en fruktansvärd bumerang.
— Ni har väl värvat många spe-

lare under Er långa verksamhet bland
fotbollsklubbarna ?
                        

mesta använt bulvaner. Skulle man
själv uppenbarasig hos föremålet, så
riskerade man alltför mycket. Alla

känner en och saken skulle komma
ut i förtid. Kom ihåg att de min-
dre fotbollslagen oftast ha sina med-
lemmar bosatta inom samma stads-
del, ibland på samma gata eller i sam-

ma hus, och det behövs inte mycken
slutledningskonst för att förstå, vad
mitt besök i en dylik omgivning skul-
le innebära. Dessutom är grabben
alltid rädd och förlägen om han ris-
kerar att bli »överraskad»> i sällskap
med en annan klubbs kände repre-
sentant. Nej, man skickar på honom
en annan man, någon spelare eller
någon bekant till en spelare, som för
fram klubbens erbjudande och avta-
lar om ett sammanträffande någon-
stans samt får ett första löfte av
»offret».

— Registreras han inte med det-
samma ?

— Visst inte.... man skall vara
mycket försiktig med inregistrerin-
gen. Somliga managers rusa omkring
i bostadskvarteren med registrerings:
blanketterna i högsta hugg för att se
vem de uppsluka månde, men jag an-
ser detta felaktigt. Det är bättre
att vädja till spelarens ord-
hållighet. Ett handslag kan ofta va-
ra tillräckligt. Men detta är indivi-
duellt och i tvivelaktiga fall är det
naturligtvis bäst att få skriftligt. Man
blir så småningom en smula psyko-
log 4 sådana här fall och ser vad
som är lämpligt eller icke lämpligt
Inregistreringen bör icke företagas
förrän spelarens övergång är klap-
pad och klar och han hunnit bekan-
ta sig med sina nya kamrater. Mer
att överrumpla en spelare genom att
få honom att skriva på en blankett
i ett svagt ögonblick är olämpligt.
Han ångrar sig då lätt och blir miss-
tänksam och känner sig otrevlig i den
nya omgivningen särskilt om de an-
dra spelarna icke äro registrerade,
Men naturligtvis har jag själv både
»egenhändigt» och med registrerings»
ble/sketter värvat spelare. Och jag
kan tal om att det inte går till på
samma sätt överallt. Det är stor skill-
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så fett. Han hade då Uddevalla-Kam-
raterna, och dess sekretariat inrymdes
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sekretariat förvarades i en unica-box.
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ta en bil hem till honom, man kan
också ta en spårvagn, man kan träf-
fa honom på idrottsplatsen, på gatan
eXder ett café, man kan ringa till ho-
nom och stämma möte.... men det
är mycket osäkert och egentligen det
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mitt besök i en dylik omgivning skul-
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nad på värvningen i Göteborg och
den i Malmö eller Stockholm t. ex.

— Hur var det med den där värv-
ningen av Hallbäckarna och dom an-
dra i Malmö på sin tid? Det var
visst en invecklad historia.

— Ja, saken har ju varit offent-
lig och den har berättats så mycket
man och man emellan, att den inte
kan sägas vara någon hemlighet läng-
re. Och skriv opp att den hade sina
poänger! Det var ju först tal om
en sammanslagning av IFK o. MBI,
men IFK ville inte överge sitt namn
och MBI ville tvunget ha ett neutralt
namn. På förhandlingsvägen gick det
alltså inte att få ett »stadslag», var-.
för man måste övergå till värvning.
Det gällde främst FHallbäckarna, Åke
Svensson, Lindahl och Kristiansson.
Vid Malmö-Alliansens goda match
mot Blackburn Rovers sågo spelarna
att ett »stadslag» verkligen skulle bli
ett starkt lag och vid middagen ef-
ter den matchen rezonnerades det åt-
skilligt. De som gjorde slag i saker
voro emellertid »Cordosa> Hagström
och »Babbe> Ohlsson, vilka i tysthet
hade sina sammankomster med grab
barna. Huru många groggar det
dracks under denna tid och huru mån-
ga biffar respektive fruar fingo ste-
ka på fotbollsvärvningens breda alta-
re, det vete gudarna, men när jag
slutligen underrättades om situatio-
nen, hade saken avancerat ganska
långt. Och efter en ändlig massa

nattliga plena hos än den ene än
den andre hade man slutligen kom-
mit så långt, att papperen skulle
skrivas på. Detta skulle ske vid en
luneh på Savoy och där träffades Al-
bin Hallbäck, Åke Svensson, Hag-
ström, Ohlsson och jag. Men MBTI's
sekreterare hade anat ugglor i mos-
sen och på något mystiskt sätt fått
reda på att spelarna voro på väg art
binda sig. Då förut Lindahl och Kri
stiansson vägrat i vändningen, voro
vi nu upprivna av nervositet inför
möjligheten att även Hallbäck och
Svensson skulle vägra skriva på och

Göteborgs-Kamraten

lunchen avåts under ein något upp-
jagad siämning. Jag hade försiktigt-
vis sagt till portiern att vi icke träf-
fades, men icke förtv kom det ena
teletonsamtalet efter det andra till
håde spelarna och oss andra och det
var hela tiden MBI's vaksamme och
energiske sekreterare, som stod i an-
dra ändan av tråden. Vi voro emel-
lertid än »inte komna», än »på väg»,

än »träffades inte», än »voro gång-
na» — och på så sätt lyckades vi
hala ut på tiden och få papperen kla-
ra. Albin tog saken tämligen lugnt
men Svensson skalv som ett asplöv
och tyckte att det kändes somhade
han skrivit på sin egen dödsdom.
Det blev det nu inte, ty han har nog
aldrig varit så bra som efter det han
kom in i IFK. Närallting var klart
drogo vi en suck av lättnad, ty man
hade på känn att de andra snart
skulle följa efter. Kristiansson gick
ju också över. Man kan klandra bå-
de värvarna och spelarna för det
här intrigmakeriet, men något måste
göras för Malmöfaotbollen och nu,
sedan stridens vågor lagt sig och
Malmö är bra uppe, ser man mera
humoristiskt på historien.

— Vad fick spelarna för att de
gingo över? :

— Ja, Allan fick så småningom ett
avsparkat ben och de andra en mas-
sa oveit förstås från höger och
vänster.
— Det stod här i Ny Tid, att Al-

bin Hallbäck fått en motorcykel.
— Någon motorcykel fick han inte

men han fick ett körkort vid den tid-
punkten, så dom sakerna måtte man
ha förväxlat.
— Men det var ju fler spelare än

Hallbäckarna och Svensson.
— Jo, vi hade en som heter Lind-

skog också. Han kom med på det
sättet, att jag så där två gånger i
veckan hälsade på i den cykelverk-
stad, där han var anställd, för att få

lagat ventilgummit på min ägandes
cykel. Det var den billigaste repara-
tion jag kunde hitta på.. Medan

ES se NSBS SET

Lindskog satte på nytt gummi, tick
jag tillfälle språka med honom om
det nya IFK-laget, men han hade
givit Enighet ett löfte att alltjämt

spela med där i händelse Enighet blev
uppflyttat till Skåneserien. Jag stäm-
de möte med honom en -eftermiddag
för att närmare dryfta saken och
Lindskog kom mycket riktigt, men
när jag ville ha honom med hem,
förklarade han rent ut att »let lönar
sig inte, för jag har sagt som det är
att jag inte spelar med om Enighet
blir uppflyttat.> Nå, efter mycket
om och men satte vi oss i en bil och
for ut till min trädgård och drack
en grogg och under tiden uppenbar
rade sig så småningom Brost och
Bertil Jakobsson och Boklund och
det resonnerades förstås en hel del
fotboll. En. dag fingo vi i alla fall
klarhet ifråga om Enighets seriepla-
cering och då den gick Lindskog
emot, följde han med upp på Café
Triangeln och där skrevs blanketten
och 'madamen bakom disken bevitt-
nade namnteckningarna.

— Vad anser hr Linde om göte-
borgarna såsom värvningsobjekt?

— Åh, här i Göteborg ställer sig
saken betydligt lättare. Härbehöver
man knappast värva.. här kommer
dom av sig själv. Storklubbarna ha
ju kommit överens 'om att inte ta:
emot varandras 'spelare och det:är
många år sedan den överenskommel-
sen ingicks. Och att värva en små-
klubbsspelare är inte på långa vägar
så svårt som att värva en förmåga,
vilken känner sitt värde och har en
helt annan och mera bemärkt posi-
tion i sin gamla”klubb. Här erbju-
der småklubbarna själva sina: spelare.
Man blir ibländ uppringd på telefon
och offererad någon spelare och då
utspinner sig ofta ett samtal av unge-
fär följande lydelse: »Hallå... ä de
Kamraterna? — Jo, det är Kamra-
ternas expedition. — Jasså.. hm..
ja, si de va så atte vi har en pöjk,
som ä så jävla fin, å nu tänkte vi han
kunde passa i erat lag. — Vem är
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nad på värvningen i Göteborg och
den i Malmö eller Stockholm t. ex.

— Hur var det med den där värv-
ningen av Hallbäckarna och dom an-
dra i Malmö på sin tid? Det var
visst en invecklad historia.

— Ja, saken har ju varit offent-
lig och den har berättats så mycket
man och man emellan, att den inte
kan sägas vara någon hemlighet läng-
re. Och skriv opp att den hade sina
poänger! Det var ju först tal om
en sammanslagning av IFK o. MBI,
men IFK ville inte överge sitt namn
och MBI ville tvunget ha ett neutralt
namn. På förhandlingsvägen gick det
alltså inte att få ett »stadslag», var-.
för man måste övergå till värvning.
Det gällde främst FHallbäckarna, Åke
Svensson, Lindahl och Kristiansson.
Vid Malmö-Alliansens goda match
mot Blackburn Rovers sågo spelarna
att ett »stadslag» verkligen skulle bli
ett starkt lag och vid middagen ef-
ter den matchen rezonnerades det åt-
skilligt. De som gjorde slag i saker
voro emellertid »Cordosa> Hagström
och »Babbe> Ohlsson, vilka i tysthet
hade sina sammankomster med grab
barna. Huru många groggar det
dracks under denna tid och huru mån-
ga biffar respektive fruar fingo ste-
ka på fotbollsvärvningens breda alta-
re, det vete gudarna, men när jag
slutligen underrättades om situatio-
nen, hade saken avancerat ganska
långt. Och efter en ändlig massa

nattliga plena hos än den ene än
den andre hade man slutligen kom-
mit så långt, att papperen skulle
skrivas på. Detta skulle ske vid en
luneh på Savoy och där träffades Al-
bin Hallbäck, Åke Svensson, Hag-
ström, Ohlsson och jag. Men MBTI's
sekreterare hade anat ugglor i mos-
sen och på något mystiskt sätt fått
reda på att spelarna voro på väg art
binda sig. Då förut Lindahl och Kri
stiansson vägrat i vändningen, voro
vi nu upprivna av nervositet inför
möjligheten att även Hallbäck och
Svensson skulle vägra skriva på och
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lunchen avåts under ein något upp-
jagad siämning. Jag hade försiktigt-
vis sagt till portiern att vi icke träf-
fades, men icke förtv kom det ena
teletonsamtalet efter det andra till
håde spelarna och oss andra och det
var hela tiden MBI's vaksamme och
energiske sekreterare, som stod i an-
dra ändan av tråden. Vi voro emel-
lertid än »inte komna», än »på väg»,

än »träffades inte», än »voro gång-
na» — och på så sätt lyckades vi
hala ut på tiden och få papperen kla-
ra. Albin tog saken tämligen lugnt
men Svensson skalv som ett asplöv
och tyckte att det kändes somhade
han skrivit på sin egen dödsdom.
Det blev det nu inte, ty han har nog
aldrig varit så bra som efter det han
kom in i IFK. Närallting var klart
drogo vi en suck av lättnad, ty man
hade på känn att de andra snart
skulle följa efter. Kristiansson gick
ju också över. Man kan klandra bå-
de värvarna och spelarna för det
här intrigmakeriet, men något måste
göras för Malmöfaotbollen och nu,
sedan stridens vågor lagt sig och
Malmö är bra uppe, ser man mera
humoristiskt på historien.

— Vad fick spelarna för att de
gingo över? :

— Ja, Allan fick så småningom ett
avsparkat ben och de andra en mas-
sa oveit förstås från höger och
vänster.
— Det stod här i Ny Tid, att Al-

bin Hallbäck fått en motorcykel.
— Någon motorcykel fick han inte

men han fick ett körkort vid den tid-
punkten, så dom sakerna måtte man
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det som talar? -— Jo, de ä sekretera-

ren i Ånäsfältets Fotbollsförening å
ja ä ännasom mannascher för våra
pöjkar å 'våran center ä så jävla fin
så där har både Rydell och Svarte
Filip inget å säja te öm. — Varför
ringen ni till oss om det här? — Jo,

se ide så atte ja” har allti hållit på
Kammeraterna å själv vatt me för
flera år sen å se saken ä den atte om
inte Kammeraterna vell ha pöjken
så ä ja” rädd för atte Majorna eller
Velox eller Fässberg tar'en å då me-
nar ja atte han lika gärna kan gå
över te ett årdentlit lag me en gång
så blir de ännasöm lite ära över te
våran klubb men tar Majorna eller
Velox, Fässberg eller di andra klub-
barna han så ä de ingen söm frågar
etter var han kommit ifrå'. — Jo,
men Ni förstår att vi inte gärna kan
focka några av våra ordinarie spelare

för den här stjärnans skull och detta
innan vi har sett honom. — Naj, naj
de menar ja inte heller men öm I
vell kömmaj ut te fältet i kväll å kika

på när vi spelar mot Rambhbergets
Bollklubb så ska ja visa pöjken för
er å han å så jävla fin så den får
I glädje å de ä rektit. säkert de».....
Ja, så där låter det i regel och na-
turligtvis tar vi ut och tittar ett slag
på grabben ifråga. Är han då all
right så får han prövas i vårt 3:dje
lag i några matcher och gör han sig
där, uppflyttas han snarast till B-la-
get och därifrån i sinom tid til A-

- laget. |

— Men det kommer ju ofta spela-
re från de mindre klubbarna direkt
in i A-laget.

— Givetvis, men hos oss händer

det mera sällan. Men de småklub-
har, som spela i de nationella se-
rierna, de komma minsann inte och

erbjuda sina spelare till storklubbar-
na! Därtill äro de alltför väl behöv-
liga i det nationella seriesystemet.
Men ifråga om dessa klubbar är det
ofta så, att de snarare värva från

storklubbarna än tvärtom.
— Från storklubbarna....?

nöjda.

Göteborgs-Kamraten

— Ja, just så. Gör en rond
bland de göteborgsklubbar, som nu
spela i Division II och III och ni

skall få se, att åtskilliga av de bä-
sta spelarna där fått sin fotbollupp-
fostran hos storklubbarna. Detta hin-
dra ju inte att sådana spelare efter
någon tid vandra tillbaka till stor-
klubben. |

— Kommerinte klubbarna på kant
med varandra under detta ständiga
värvande?

— Det tror jag inte.... åtminsto-
ne inte så det stör. När alla syn-
da i samma utsträckning har ju ingen
rättighet att stå upp och beskärma
sig. Och jag skall tala om att små-
klubbarna värva nästan mera från
varandra än storklubbarna från dem.
Så det här är ingen fråga, som he-
höver föranleda något motsatsförhål-
lande mellan stora och små klubbar.
För resten bruka storklubbarna se till
att vederbörande mindre klubb blir
kompenserad för en spelareförlust.
Man spelar en »träningsmatch>, där
småklubben får hela inkomsten eller
del av den, eller också skänker man

en viss "summa till klubbens fria
idrott eller dess övriga verksamhet.
Landalas allm. idrottssektion fick så-
lunda 150 kr. av IFK ett halvår efter
det -John Andersson gått över och
Gais spelade en vänskapsmatch med
Jonsered efter det Alf Hjelm blivit
värvad dit; ÖIS spelade visst också

en dylik match mot Frigga, tror jag.
Samma system praktiseras i Hälsing-
borg. ' Och därmed äro alla parter

Ett dylikt vederlag spelar in-
te så stor roll för storklubben men
har däremot mycket att betyda för
småklubben, och denna skaffar snart

nog goda ersättare. Men ibland lå-
ter småklubben snålheten hedra vis-
heten. När Lindskog gick till Mal-
mö-Kamraterna blev Enighet erbju-
den halva nettot vid en vänskaps-
match. Men Enighet vägrade och
ville ha hela nettot. Lindskog var
registrerad för Enighet för vänskaps-
matcher och då IFK nödvändigt ville
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ha honom med mot B. 93, erbjöds
Enighet 2093 kronor kontant såsom
hjälp till sin brottningssektion. Inig-
het fasthöll emellertid vid hela net-
tot. " Då blev Tindskogs inregistre-
ring närmare granskad och si — den :
kefanns oriktig och följaktligen ogil-.
tig. Lindskog spelade med trots
Enighets spelförbud och Enighet fick
till slut inte alls någon kompensa-
tion..

— Anser hr Linde att värvningen
gagnar fotbollsporten? '

— På sätt och vis men inte på
vis och sätt. Ni själv, hr Ceve, har

förr 1 tiden dragit kraftigt i härnad
mot värvningen och jag förstår myc-
ket väl dessa Edra ungdomliga; åsik-
ter. Men hela fotbollslivet har för-
ändrats och blivit mera, skola vi sä-

ga »professionaliserat>»? Jag tycker
alltjämt det är obehagligt att behöva
övertala en person att gå från er
klubb till en annan, men konkurren-

sen är sådan, att om inte »jag» vär-
var den grabben, så kommer en an

nan klubb att göra det — så reson-
neras det överallt. Därför utföres
många värvningar alldeles i onödan '
och när man så fått hand om flera
stycken nya spelare, visar det sig va-
ra, svårt att placera dem alla, Värv-
ningen bör naturligtvis endast vara
en absolut nödfallsutväg.  Beträffan
de storklubbarna så ha dessai All
svenska reservlagsserien nu :så goda
B-lag, att dessa borde vara tillräck-
liga och inom Göteborgs-Kamraterna
hoppas jag vi därför i framtiden
skola kunna taga vårt behov av nya
spelare uteslutande därifrån. Det
kan gagna sporten att en god spe-

lare kommer från en mindre klubb
upp i en större, där hans talanger
kommer mera till sin rätt, men både
praktiskt och teoretiskt är det möj-
ligt att inom klubben fostra precis
lika bra om inte bättre spelare. Ob-

servera att sådana som Gobben Lund,

Sven Friberg, Rune Wenzel, Bors-

sén, Henry Almén, Herbert Karls-

son, Caleb Schylander, Gunnar och
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Anders Rydberg m, fl. äro produk-
ter av Kamraternas junior- och re-

. servlagsfotboll och observera att
IFE's reservlag år 1914, eller sista
året Friberg var med, var så pass
bra, att det regelrätt s'og A-laget på
Walhalla. Sedan gick Friberg till
Örgryte för att IFK inte hade plats
till honom och det gjorde han för-
stås rätt i. Fotboll är och bör vara
liksom andra: idrotter en tränings-
och instruktionssak, men många klub-
bar strunta i att arbeta med junior-
och reservlagen och föredraga att i
stället gå ut och värva när det be-
hövs. Man borde därför söka få
fram en ordning så att klubbarna
voro fvungna att mera arbeta med de
yngre spelarna än vad hittills skett,

: och man skall få se, att resultatet då
så småningom blir bättre än det nu-
varande »parasit»-systemet.

Här ringde telefonen — antagli-
gen någon ny värvning! — varför vi
togo avsked för att skriva ned den
här intervjun. :

€n glänsande
årsfest på
Palace.

Föreningens traditionella årsfest
ägde rum på Palace Hotel den 8
dec. Det blev den mest glänsande
tillställning, Göteborgs-Kamraterna
hittills kunnat glädja sig åt, över-
träffande t. o. m. föregående jubile-
umsfester. Icke mindre 127 pereo-
ner deltogo i supén, därav nära hälv-
ten damer. Frapperande var det ung-
domliga inslaget i festen. Den gamla
stamtruppen medlemmar, som aldrig
försumma dessa tillfällen att träffa
varandra för att prata om gamla

HATTAR
SKIDLÖPARE-

MOTOR-

 
NYA HATTMAGASINET

J. PETERSSON
KORSGATAN 24, vid Kungstorget.

Göteborgs-Kamraten

minnen och för att få i ett glatt lag
utbyta tankar med yngre medlemmar
och förmågor, hade som vanligt slu-
tit upp mer eller mindre solo. Men
föreningens yngre medlemmar hade
infunnit sig i ett förvånande stort
antal och i allmänhet tagit sina »re-
spektive> med sig. Så mycken fäg-
ring ha vi ännu icke sett på någon
föreningsfest oaktat referenten varit
med om sådana litet varstans i vårt
avlånga land, t. ex. Uddevalla, Mal-

mö och andra sjö- och stapelstäder.

Götebtorgs-Kamraterna är tydligen
en förening, som går framåt icke
hara på det idrottsliga området. ...

På grund av den oväntat stora
tillslutningen blev det trångt omsa-
ligheten i den stora festvåningen.
Man hade beräknat ett 10c-tal till su-
påén och det kom 127! Det blev att
kasta om programmet en smula och
låta hälsningstalet hållas vid bordet,
vilket ju från början inte varit me-
ningen. Likaså måste man slopa
den första dansavdelningen och pris-
utdelningen blev framflyttad. Men
det var ingen som i den allmänna
glädjen reflekterade över denna regi-
förändring.

Stora festsalen var vackert dekore-
rad med föreningens standar, flaggor
och färger och supén var arrangerad
på ett sätt, som vår gamle medlem,
direktör Einar Karlander på Palace
Hotel, har all heder av. Belåtenhe-

ten var också allmän. Vid supén
höll föreningens ordf. disponent Knut
Albrechtsson hälsningstalet, varefter
red. Linde talade för de inbjudna
gästerna, särskilt Göteborgs-Postens
närvarande representant, red. Hallin.
Den sistnämnde höll ett intressant an-
förande i anslutning til tidningens be-
slut att uppsätta Västsvenska Idrotts-
skölden och framhöll, att den idrotts-

man som för året vunnit denna ut-
märkelse, målvakten Anders Rydberg,

utgjorde den 4:de storförmågan i ra-
den av Göteborgs målvaktsfenomen:
Oscar Betgtsson, John Carlsson och
Robert Zander.

I SENASTE MODELLER OCH
FÄRGER.

MÖSSOR

 
 

Efter supén vidtog dansen samt
servering vid småbord och stämnin-
gen steg undan för undan, Vid 12-
tiden förrättades prisutdelningen av
v. ordf. hr Tortsen Mellberg samt
sekr. hr C. Linde,. varpå fotbollsspe-
larna och allm. idrottsmännen veder-
hbörligen avhurrades. Efter den of-
ficiella prisutdelningen överlämnade
hr Linde å styrelsens vägnar till hrr
Torsten Mellberg och Adolf Forsberg
Centralstyrelsens förtjänstplaketter i
silver för 10-årigt ledamotskap i sty-
relsen. Båda blevo föremål för liv-
liga hyllningar. Därefter överlämna-
des ordet till red. Ernst Hallin, som
å Göteborgs-Postens vägnar överläm-.
nade Västsvenska Idrottsskölden till
Anders Rydberg. Nu steg entusias-
men till formliga ovationer och jubh-.
let ville aldrig taga slut. Slutligen
hissades den populäre Anders av
starka armar och med betänklig fara
för "de väldiga ljuskronorna i taket.
Det var verkligen ett stort ögonblick,
och Anders var rörd till tårar, när
han med dyrgripen i tfamnen, åter
fick sälla sig till bordssällskapet.

Senare på kvällen uppträdde frö-
ken Rosa Rydberg (Lilla Teatern),
syster till Anders och Gunnar, i ett .

improviserat Josephine Baker-num-
mer, vilket väckte våldsamt bifall och

måste bisseras. Skulle vi i detta ögon-
blick anställa en omröstning inom
föreningen om den populäraste Kam-
rat-familjen, skulle familjen Rydberg
med överlägsen majoritet utgå såsom
segrare...

När man såulnda kommit in på
-.söndagen den 9 dec. upptäcktes det
plötsligt att Ernst Östlund firade fö-
delsedag. Han blev förstås avhur-
rad och hissad efter alla konstens
regler. Någon stund senare spred sig
ett rykte att även Bertil Johansson
fyllde år. En utsänd spaningspatrull
letade rätt på offret och drog kho-:
"nom omedelbart inför offentligheten,
varpå man hurrade och hissade även
honom.

Ja, det var en utomordentligt glad
och trevlig fest, en stilig generalre-
petition till jubileumsfesten nästa år,
såsom någon wutlät sig. Och innan
man visste ordet av var klockan 2
— skilsmässans stund.

Nästa år blir det förmodligen dub-
belt så stor tillslutning....

Visitor.

Anders Rydberg m, fl. äro produk-
ter av Kamraternas junior- och re-

. servlagsfotboll och observera att
IFE's reservlag år 1914, eller sista
året Friberg var med, var så pass
bra, att det regelrätt s'og A-laget på
Walhalla. Sedan gick Friberg till
Örgryte för att IFK inte hade plats
till honom och det gjorde han för-
stås rätt i. Fotboll är och bör vara
liksom andra: idrotter en tränings-
och instruktionssak, men många klub-
bar strunta i att arbeta med junior-
och reservlagen och föredraga att i
stället gå ut och värva när det be-
hövs. Man borde därför söka få
fram en ordning så att klubbarna
voro fvungna att mera arbeta med de
yngre spelarna än vad hittills skett,

: och man skall få se, att resultatet då
så småningom blir bättre än det nu-
varande »parasit»-systemet.

Här ringde telefonen — antagli-
gen någon ny värvning! — varför vi
togo avsked för att skriva ned den
här intervjun. :

€n glänsande
årsfest på
Palace.

Föreningens traditionella årsfest
ägde rum på Palace Hotel den 8
dec. Det blev den mest glänsande
tillställning, Göteborgs-Kamraterna
hittills kunnat glädja sig åt, över-
träffande t. o. m. föregående jubile-
umsfester. Icke mindre 127 pereo-
ner deltogo i supén, därav nära hälv-
ten damer. Frapperande var det ung-
domliga inslaget i festen. Den gamla
stamtruppen medlemmar, som aldrig
försumma dessa tillfällen att träffa
varandra för att prata om gamla

HATTAR
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Representationslagets matcher 1928...

   

   

 

Mars 4 —Skogens I. F., v.m,. ...... 3—0 Årets målskyttar äro: :
11 —Velox, v. m. 2-0 Filip Johansson 31 :

18 —Lundby 1. F., v.m. 3-1 GQ. Rydberg = 170 2
25 —Gais, T. s. 2—2 E: Hjelm 11

April 1 Örgryte, T. s, |: 1—0 Östlund 10 NN6
8 —Eskilstuna-Kamr. i G,, S:s. 4—2 Hysén 9 )

15 —Stattena I. F. i Hbg, S.s. 1-0 J. Andersson 3

22 —Norrköpings-K. i G., S.s. 0—2 Åke Hansson 2

29 —Elvsborg i Borås S.s. = 0—1 Evert Bergman 2 3
Maj 6 —Hälsingb:s I F. i H. S.s. 1—1 B. Johansson 1. c

11 — Gais, S. s. 2—1 Verner Anderson 1
13 —Djurgården i Gbg, S. s. 3—0 — Frank Pettersson 1 OÖnoers

23 —Bolton Wanderers, v. m, 1—3 E. Eriksson 1 |

27 —Västerviks-Kamr, i V. v.m. 3—0  Självmål 3 Qvosere ns
28 —Oskarhamns-K. i O. v.m. 3—0 S:a 92 —>

Juni 1 —Örgryte, S. s. 3—2 | 2 RNE
3 —A. I K. i Gbg, Ses. 1-1 , h s

25 —S. K. Brann i Bergen v.m. 2-3 Huru många matcher ha de spelat? FK. Gren NNE

27 —Stavanger I. F. Anders Rydberg 32 =
Ballklubb i S., v.m. 3--2 Herbert Samuelsson 32 = 4

29 -—Komb, Oslolag (Lyn- Erik Andersson 35 :

Kampörn) i O. v. m. 6-2 Åke Hansson 31 Västsvenska idrottssköl-
Juli 1 — Karlstads B. K.ikK., v.m. 7—0 Arthur Bengtsson 33

Aug. 5 —Sleipner i Nkp., i S. s. 4—3 Verner Andersson 23 dens erövrare 1928:
12 —Landskrona BIS, i L.,S.s.2—1 E. Östlund 34 | |

19 INSene! Gbg Sa La EE johanssra - Götelorgs-Postens Idröttssköld, el-
24 — Gais, 5. 5. ? 32 Kr ler »Västsvenska .Idrottsskölden» så-

ora . Erik Hjelm 217 som det officiella namnet är, har
Sept. 2 —Hälsingborgs IF i H. $s.0—0 E.Hyssén” 33 förut tilldelats Ivan Nilsson och

MASAAE B. Johansson 8 Bror Öhrn,. kåda allm. idrottsmän.
23 —Eskilstuna i E. $.8 = 20 J. Anders:on 10 I årgick den till en. fotbollspelare,

Okt. 7 —Komb. LundbyHising- Folke Sköld ! nämligen Anders Rydberg. Av 1794
Rn stad. v. ar 4—1 Ernst Andersson 9 röster erhöll den utomordentlige .mål-

14 —A. I. K. i Gbg Se 21 Evert Bergman 2 . vakten 742 röster medan Sven Rydell
21 —A. l K. i Sthlm S s 3.3 Frank Pettersson 4 kom tvåa med 653 röster.
28 —FElvsborg i Borås S. 5. 2-0 A. Bergström 1 Även om man med tanke på Ry-

g "S H. Abrahamsson 3 dell skulle vilja säga: »Giv åt Ståhl
Nov. 4 Västermalm i Gbg, S. s. 8—1 G. Holmberg (Gais) 2

en penning även» — så har Rydberg
92-43 H. Sandström (Kroksl.) 2 gjort sig fullt förtjänt av denna ut-

Facit: 35 spelade matcher. H. Friberg 1 märkelse. . Få idrottsmän i Göteborg
25 vunna > Elis Eriksson 1 torde . nämligen ha gått in för sin.
5 förlorade > | | = 23 spelare. uppgift så som han gjort under dettä
5 oavgjorda > . år och fåtörde inom sitt speciella |

område ha gjort sådana framsteg '
Mot svenska lag har endast 3 matcher som han, Det senare har varit en.

förlorats, nämligen mot Norrköping, Elvs- föjld av . det förra. . Det är ingen '

borg och Malmö. Mot utländska klubbar | slump att "Anders Rydbergi år visåt

har laget förlorat mot Bolton och Brann. sin hittills bästa form. Den som sett

 honom i träning på Ullevi i ur och.
skur, hänsynslöst kasta 'sig ut i må-
lets djupa lera och smutsgråa vatten-
samlingar så att han rätt snart mera
liknat en dykare i en skårtsk: märgel-

" grav än en fotbollspelare— den un--
nar honom av hjärtat G, P:s «upp-
muntringspris. Inger har skött sin
träning så intresserat 'som Anders

ATL Rydberg men ingen har gjort så litet
RS Pp OoR T FE N väsen av sig och sina framgångar

y I NTT IE R som han. . I bägge fallen förtjänar

RÄTTA MODELLER =— LÄGSTA PRISER han att framstå såsom ett exempel.

TINGSTRÖMS Att  'Göteborgs-Kamraterna äro
33 Drottninggatan 33 : stolta över sin Anders är helt natur-
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27 —Västerviks-Kamr, i V. v.m. 3—0  Självmål 3 Qvosere ns
28 —Oskarhamns-K. i O. v.m. 3—0 S:a 92 —>

Juni 1 —Örgryte, S. s. 3—2 | 2 RNE
3 —A. I K. i Gbg, Ses. 1-1 , h s

25 —S. K. Brann i Bergen v.m. 2-3 Huru många matcher ha de spelat? FK. Gren NNE

27 —Stavanger I. F. Anders Rydberg 32 =
Ballklubb i S., v.m. 3--2 Herbert Samuelsson 32 = 4

29 -—Komb, Oslolag (Lyn- Erik Andersson 35 :

Kampörn) i O. v. m. 6-2 Åke Hansson 31 Västsvenska idrottssköl-
Juli 1 — Karlstads B. K.ikK., v.m. 7—0 Arthur Bengtsson 33

Aug. 5 —Sleipner i Nkp., i S. s. 4—3 Verner Andersson 23 dens erövrare 1928:
12 —Landskrona BIS, i L.,S.s.2—1 E. Östlund 34 | |

19 INSene! Gbg Sa La EE johanssra - Götelorgs-Postens Idröttssköld, el-
24 — Gais, 5. 5. ? 32 Kr ler »Västsvenska .Idrottsskölden» så-

ora . Erik Hjelm 217 som det officiella namnet är, har
Sept. 2 —Hälsingborgs IF i H. $s.0—0 E.Hyssén” 33 förut tilldelats Ivan Nilsson och

MASAAE B. Johansson 8 Bror Öhrn,. kåda allm. idrottsmän.
23 —Eskilstuna i E. $.8 = 20 J. Anders:on 10 I årgick den till en. fotbollspelare,

Okt. 7 —Komb. LundbyHising- Folke Sköld ! nämligen Anders Rydberg. Av 1794
Rn stad. v. ar 4—1 Ernst Andersson 9 röster erhöll den utomordentlige .mål-

14 —A. I. K. i Gbg Se 21 Evert Bergman 2 . vakten 742 röster medan Sven Rydell
21 —A. l K. i Sthlm S s 3.3 Frank Pettersson 4 kom tvåa med 653 röster.
28 —FElvsborg i Borås S. 5. 2-0 A. Bergström 1 Även om man med tanke på Ry-

g "S H. Abrahamsson 3 dell skulle vilja säga: »Giv åt Ståhl
Nov. 4 Västermalm i Gbg, S. s. 8—1 G. Holmberg (Gais) 2

en penning även» — så har Rydberg
92-43 H. Sandström (Kroksl.) 2 gjort sig fullt förtjänt av denna ut-

Facit: 35 spelade matcher. H. Friberg 1 märkelse. . Få idrottsmän i Göteborg
25 vunna > Elis Eriksson 1 torde . nämligen ha gått in för sin.
5 förlorade > | | = 23 spelare. uppgift så som han gjort under dettä
5 oavgjorda > . år och fåtörde inom sitt speciella |

område ha gjort sådana framsteg '
Mot svenska lag har endast 3 matcher som han, Det senare har varit en.

förlorats, nämligen mot Norrköping, Elvs- föjld av . det förra. . Det är ingen '

borg och Malmö. Mot utländska klubbar | slump att "Anders Rydbergi år visåt

har laget förlorat mot Bolton och Brann. sin hittills bästa form. Den som sett

 honom i träning på Ullevi i ur och.
skur, hänsynslöst kasta 'sig ut i må-
lets djupa lera och smutsgråa vatten-
samlingar så att han rätt snart mera
liknat en dykare i en skårtsk: märgel-

" grav än en fotbollspelare— den un--
nar honom av hjärtat G, P:s «upp-
muntringspris. Inger har skött sin
träning så intresserat 'som Anders

ATL Rydberg men ingen har gjort så litet
RS Pp OoR T FE N väsen av sig och sina framgångar

y I NTT IE R som han. . I bägge fallen förtjänar

RÄTTA MODELLER =— LÄGSTA PRISER han att framstå såsom ett exempel.

TINGSTRÖMS Att  'Göteborgs-Kamraterna äro
33 Drottninggatan 33 : stolta över sin Anders är helt natur-
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10 Göteborgs-Kamraäaten.
 

"Blått o. vitt”
Storartad framgång i

I förra numret av Medlemsbladet
avslutade vi fotbollsöversikten med
att omtala matchen den 9 september
mot Landskrona. 'Vi fortsätta här
serieöversikten och komma så till

olycksdagen i Malmö

den 16 september anno 1928. Vid
denna match fingo vi sakna Verner
Anderson, vilken ju söndagen förut
bräckt käkbenet, men reserven Ernst
Andersson fyllde utmärkt väl hans

plats och ingalunda vilja vi skylla ne-
derlaget. på den sistnämnde. Emel-
lertid. hade vi både en oturs- och
olycksdag. Filip hade i början av
matchen 4 givna måltillfällen en suite
men misslyckades med dem alla och
dagens domare, hr Bäckström, före-
föll. både. oss och våra spelare att i
början -av matchen döma »på publik-
känn» för att »få spelet i sina hän-
der» såsom det så vackert heter. Väl
många av dessa domslut gingo vårt

 

 

ligt. Han är en produkt av före-
ningens juniorfotboll. Han spelade
först såsom back i dess juniorlag II
och blev sedan befordrad till junior-
lag I' och därefter till seniorlag VI.
Efter några månaders gästspel hos
Hisingstad — Kamraterna hade för
många spelare ett slag! — kom han
åter till föreningens lag III och där-
ifrån till lag I år 1924. Sedan 1924
har han stått i representationslagets
mål. Av Kamraternas under denna
tid 176 spelade matcher har Rydberg
endast varit borta i 9 matcher, bero-

ende på att han vid några tillfällen
haft representativa plikter för fede-
rations- eller allianslag samtidigt som
IFK spelat på annat håll. Under
åren 1925, 1926 och 1927 var han
icke borta en enda match.

ting åt.

i toppen på höstseriens segermast!
allsvenskan för I. F. K.

lag emot alldeles felaktigt. Imeller-
tid vilja vi icke heller skylla neder-
laget på 'domaren, ty alla matchens
mål voro fullt regelrätta. Men sa-
ken var den att vi fingo ett mål litet
för tidigt på matchen och därefter
blev spelet en smula för nonchalant.
Halvbackarna drogos ned i offensiv-
spelet alltför mycket, lämnande den
kolossalt snabba Malmökedjan ypper-
liga tillfällen till sitt rush-spel. Se-
dan malmöborna lyckats kvittera,
spelade de upp sig avsevärt och vid
några av deras snabba raider hade
de en sådan lycka med sina målskott,
att första halvleken ingick med Mal-
möledning på 3—1. Även i andra
halvleken log lvckan mot skåningar-
na, så att slutresultatet blev 5—2.

Malmölaget presterade sitt bästa spel
för året och dess seger kan icke sä-
gas vara orättvis. Men vi hade lika
mycket av spelet och väl så många
målchanser. Fotboll är dock, såsom
alla veta, nyckfullt. Värt lag spe!ade
hela matchen fin fotboll och vi kunde
därför taga nederlaget med högburet
huvud. Att spela dåligt och få stryk
med 5—2 är försmädligt, men att
spela bra och likväl åka baklänges
på detta sätt, kan ingen göra någon-

Våra spelare blevo också de
hästa vänner med malmöborna efter
matchen vid den gemensamma mid-
dagen å Hippodromen och resultatet
efterlämnade ingen bitterhet. — G.
Rydberg och Åke Hansson gjorde
våra mål. ;

iMalmömatchen blev höstens enda
nederlag för våra färger, ty:

i Eskilstuna vunno vi med 2—0

över därvarande Kamrater efter en
hård och som vanligt svårspelad
match. Vårt lag hade emellertid lärt
sig av malmöhistorien att inte spela

så oförsiktigt och Eskilstuna fick
därför icke samma chanser som för-
ra söndagens motståndare. Filip Jo-
hansson .gjorde första målet vid en
straffspark och det andra målet gjor-
de Gunnar Rydberg, som vid en när-
kamp framför gluggen sopade in bå-
de spelare och boll och en bit av sig
själv också, i det han ådrog sig en
skada i huvudet vid denna forcering.
Slutresultatet blev alltså 2—0. Som
domare ' fungerade här hr Sörblom
från Sandviken, vilken vårt lag nog
får stifta bekantskap med ännu flera
gånger. sedan hans lag, Sandvikens
Idrottsförening, kommit med i All
svenskan.

Vid: denna match hade laget sam-
ma uppställning som i Malmö.

Sedan: blev det ett par söndagars
uppehåll i serien för landsmatcher-
nas skull. Den 39 sept. vilade vi
men den7 oktober spelades en trä-
ningsmatch mot ett komb. lag från
Lundby—Hisingstad, vilken vanns av
IFK med 4—1. |

2 'poäng mot AIK.

Söndagen den 14 okt. började
ånyo seriefighten. Våra motstånda-
re voro nu AIK och matchen gick
på Ullevi. Det hade ju stått myc-
ket oväsen kring AIK's namn under
hösten så att matchen fick en god
reklammiljö. Man var åtskilligt ny-:'
fiken på ATIIK's »nya» lag och detta '
gjorde som vanligt en god match
men kunde som vanligt inte besegra
oss. AIK spelade verkligen bra, men
tar man prestationen för vad den
är och borteliminerar alla känslo-

stämningar vid bedömandet därav,

måste man säga att segern gick åt
rätt håll. Den omständigheten, att
Kamraterna händelsevis vunno med
två mål på straffsparkar och att AIK,
som varit långt nere i en vågdal, nu
förmådde göra 'en bättre prestation
än vad man egentligen trott laget
om, berättigar icke till påståendet att
segern var oförtjänt. AIK förtjä-
nade i denna match ett knappt neder-
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lag, det är allt. Och imålrésultatet
2—1 är rättvist ur alla synpunkter.
Bägge straffsparkarna ” voro fullt i
sin ordning och Filip Johansson satte
in dem bägge. — Kamraterna spelade
med samma uppställning som förut.
Domare var hr E. Malmström.

I poäng mot AIK.

En vecka senare, eller den 21 ok-
tober, fick AIK :returmatch uppe i
Stadion. Vi hade nu fått Verner
Andersson "med i laget och han gjor-
de en fin come back efter sin långa
sjukdom. I Stockholm bespetsade
man sig på en seger för hemmplaget
och en rivande match, men förhopp-
ningarna gingo blott i uppfyllelse
ifråga om det sistnämnda önskemå-
let. Vårt lag spelade i sin vanliga
takt medan. stockholmarna utvecklade
ett övermått av energi och periodvis
ett utmärkt spel. Resultatet blev
3—3, men fråga är om inte de blå-
vita voro närmare till segern än de
svartvita även denna gång. IFK har
emellertid ingen. anledning att klaga,
ty det är icke så lätt att på borta-
plan tampas med en motståndare, som
kommit in i ett möraliskt uppsving
och som i tekniskt hänsenede verk-
ligen icke är så dåligt som placerin-
gen i serietabellen skulle kunna tyda
på. Det är för resten ett gott bevis
på allsvenskans jämnhet och alla se-
rielagens »farlighet>, att ledarelaget
och jumbolaget i denna tävlan Spe-
lat 2—1 och 3—3 med varandra i
ganska jämna matcher. — Kamra-
teternas mål gjordes av Filip Johans-
son (2) och Gunnar Rydberg (1).
Domare var hr Björkström.

Bruten tradition mot Elvsborg: 2—0,

Våra föregående seriematcher mot
Elvsborg ha ju alla slutat med re-
sultat på 1—0 och alla våra spelare
fruktade storligen, att detta skulle
bliva fallet denna gången också....
kanske till boråsarnas fördel. 'Grab-
barna voro verkligen en smula ner-

-Göteborgs-Kkamraten

vösa och rädda inför denna match,
men det brukar alltid vara så, att
när Kamraterna äro »rädda», spela
de allra bäst. Varför? Jo, emedan
de då från första stund gå in med
verklig energi och från början sätta
upp tempot. Detta brukar annars
aldrig ske förrän motståndarna fått
ett mål eller man kommit in på an-
dra halvleken, möjligen i slutet av
första halvleken. Nu däremot his-
sades alla segel redan vid avsparken
och varje man var fast besluten att
göra sitt yttersta, ty man visste, att
ringaste tveksamhet eller eftergift
omedelbart skulle effektivt utnyttjas
av påpassliga och ettriga Elvsborg.
"Det lyckades också vårt lag att till-
kämpa sig initiativet och att behålla
detsamma under större delen av kam-
pen; icke så att laget kom att ligga
över och prässa, utan i den menin-
gen, att det kunde diktera tempot i

spelet. Filip Johansson gjorde I
mål i första halvleken och Östlund I
i den andra, så att slutresultatet blev

2—9. — Domare var Elias Englund.
Lagets uppställning var den ordinn-
rie.

Slutklämmen mot Västermalm: 8—-1.

Söndagen den 4 nov. gick sista se-
riematchen och den spelades mo:
Västermalm å Ullevi. Vi hade allt-
jämt erdinarie uppställning. Planen
var vid denna årstid både uppsparkad
och vattenbemängd och passade allt-
så vårt tekniskt överlägsna lag täm-
ligen väl. Västermalm gjorde en i
stort sett god match och höll spelet
väl uppe, menvår forwardskedja var
för dagen i fruktansvärt humör och
nästan omöjlig att stoppa. Densmet
igenom stockholmsförsvaret med bå-
de 'fart och elegans och gjorde 4 mål
i vardera halvleken under det Väs-
termalm endast 1 gång förmådde
överlista Anders Rydberg. Detta in-
träffade emellertid i början av mat-
chen, varigenom spelet bragtes till
1—1, men IFK brukar spela bäst

od

när det fått ett mål på halsen och så
blev det även denna gång. Filip Jo-
hansson gjorde 5 av målen, därav ett
på straffspark, Gunnar Rydberg 2
och Hjelm 1 och slutresultatet blev
sålunda 8—1. .
Denna match blev en värdig av-

slutning på ett i stort sett mycket
framgångsrikt år och en utmärkt
höstsäsong i serien. Vi befäste här-'
med vår ställning i toppen av tabel-
len och leder serien nu med 3 poäng
— så länge det varar!
Domare i denna match var Otto

Ohlsson.

Serietabellen 1928—1929.

Höstomgången 1928:

Göteborg 13 10 2 I 37—19 22
Hälsingborg 13 83 2 54—24 19

Örgryte 13 '9 I 3 49—33 19
Sleipner 13 724 209—24 16
IFK, Malmö 13 715 24—27 15
Gais 13 5 26 31—29 12
Landskrona 13 5 26 26—27 12
Eskilstuna 13 607 25—44 12
Elfsborg 13 32824—32 8
Westermalm . 13 3 28 22—43 8
Norrköping 13 156 11—19 7
A. I. K. 13 229723—38 6

 

Säsongavslutningen.
Efter Kamratmästerskapen i Bo-

rås, vilka redan tidigare omnämnts,
ha våra idrottsmän ej deltagit i någ-
ra tävlingar. Björk var i Mariestad
en söndag i sept. och segrade på 400
m. efter ett lopp i spromenadtakt>.
Vad den egentliga idrottssäsongen

beträffar, torde intet mera finnas att
erinra om, än att vår förening blev
2:a efter Öis i tävl. om Distrikts-
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idrottsförbundets belöningspriser. Vi
övergå alltså till

orienteringstävlingarna.

Detta slags tävl. utgöra numera ett
mycket sorgligt kapitel för vår del.
Redan i fjol kunde man konstatera
en katastrofal tillbakagång. En och
annan topplacerihg hade man dock
nöjet att notera, men i år har vår in-
sats varit än- blygsammare. Från att

ha"varit den dominerande föreningen,
den där, vars medlemmar roffat åt

sig huvudparten av de uppsatta pri-
sen, ha vi. nu daiat ned till en av de

obetydligaste. (Var finnes månne
gränsen?) =

. Liksom ” i fjol har Sportklubbens
löpare huserat som de velat i pris-
"listorna. Dessa pojkar äro också
förtjänta av sina framgångar. En-
ligt. hörsägen lära de på ett samvets-
grant sätt förbereda sig genom att
företaga en massa orienteringspro-
menader på sommarsöndagafna, nå-
got som givetvis måste bära frukt.

- En del gott folk kan förstås inte
med blida ögon se, huru Sportklub-
bens mannar lyckas besegra sina kon-
kurrenter söndag efter söndag. Nu
kiksom för -2 år sedan, då Werner

Magnusson segrade i samtliga löp-
ningar här i Gbg, har man från vissa
håll fått höra tjatas om fenomenal
tur. Givetvis kan turen inverka en
eller annan gång, men inte söndag
efter söndag hela hösten. Det är
helt enkelt omöjligt.

Beträffande Sportklubbens <egrar
får man också ideligen höra följande
fras: »Undra på att de kunna nå
fina placeringar, när de ha sin sport-
stuga i den här terrängen.> Samma
höres tävling efter tävling, oavsett
om den gått i trakterna kring Jon-
sered, utmed .Västgötabanan eller i
trakten mellan Härryda och Lanivet-
ter. Visserligen har klubben en
sportstuga, men ifråga om orientc-
ringsfördelar har den nog en ganska
liten betydelse, enär, åtminstone inte
på de senaste 4—3 åren, någon ori-
enteringstävling hållits i trakten av
Näset, där den omtalade stugan visst
lär finnas.

. Med dessa ord har jag velat er-

känria Sportklubbens, kanske tillfäl-.
liga, överlägsenhet, då det gäller
orientering, samt giva dem det ver
derbör en skrapa för deras omotive"”'
rade tjat om tur och sportstugor m.
m. I hopponratt båda parter måtte
få sedéssa rader, övergår jag till
referat av själv4 tävlingarna. :

" IGötahof inledde säsongen. Ingen
av våra manhar lyckades uppnå nå-.

Göteborgs-KkKamraten

gon placering i klsas I, ehuru Ferdi-
nand ledde tävlingen ganska länge.
På sista etappen gick han dock bort
sig. Börjesson sprang upp sin gamla
benskada och utgick. Ingen av dessa
båda ha sedan deltagit i årets täv-
lingar, vilket givetvis gjort sitt till
att det gått som det gjort. Werner
Magnusson segrade i oldboysklassen.
Vid D.-m.-tävlingen blev Nils An-

dersson 4:de man efter en god löp-
ning, Detta är den enda hyggliga
placering vi fått i höstens tävl.
Vår egen tävling gick i skogster-

rängen ' mellan Härryda och Land-
vetter.  Sportklubbens mannar kom-
mo in somI, 2, 3 och 5 0. s. v. E.
Dahlén var vår bäste och kom på
15:de plats i klass I, nybörjaren E.
Redlund blev 17:de, medan W. Mag-
nusson och Ax. Johansson blevo I:ä
resp. 5:a i oldboysklassen.

I budkavlen sprucko båda våra lag
på ett tidigt stadium. Werner vann
första etappen efter en fin löpning.

Årets sista stora tävling var 'Po-
lisens. Start och mål voro förlagda
till Anten... Tävlingen var, enl. samt-

liga deltagandes enstämmiga utlåtan-
de, den svåraste, som hittills. hållits

i Gbg, ett påstående, som icke jävas
av det förhållandet, att segraren an-
vände över 3 timmar, medan segrar-
tiden eljest brukar hålla sig under 2
timmar. Av 40 startande kommo

endast 12 in till målet efter att ha
angjort samtliga kontroller.
Denna tävling var den enda, som

sign, deltagit uti i år. Trots alla
strapatser, som man fick vara med
om, så lämnadetävl. dock en del

ljusa minnen kvar. Sålunda kunde
man strax intill första kontrollen få
se större delen av Skidklubbens repr.
församlade till överläggning. Alla
dessa  orienteringsprofessorer slogo
sina kloka orienteringshuvuden till-
samman utan annat resultat än att

de alla vände om till start- och mål-
platsen. Ävenså hade man nöjet att
möta den självsäkre polisen Thisell
i full galopp. Set Olsson och sign.,
som hade sällskap, frågade, om han
redan varit vid kontrol I (han hade
nämligen startat endast 1 min. före
oss). Jo, jo men, visst hade han det
varit. »Den ligger där borta», sade
Thisell och pekade just åt det. håll,
däråt vi sprungo. Har trodde. sig
nu ha lurat oss åt det s. k. »Helsi-
kutaland», men det visade sig seder-
mera, att vi, efter en liten gir åt
vänster, kommo rakt på kontrollen.
Thisell hade dock inte varit där, och

inte kom han heller, trots 3 timmars
irrande fram och åter i terrängen mel-

a

lan starten och första kontrollen. Set
Olsson blev 8:de och sign. 9:de.
Under denna tävling fick sign.

många bevis på gott kamratskap. Set
Olsson började välgörenheten med
att vänta mig, som var totalt slut
hela sista etappen, trots att han själv
säkerligen kunnat förbättra sin pla-
cerinz avsevärt, om han forcerat, vil-
ket han hade gott om krafter till.
Väl inkommen i mål blev jag om-
händertagen av Werner Magnusson
cch Axel Johansson, vilka hade ett
avsevärt besvär med att få mig om-
klädd. Inte rog därmed. Då Wer-
ner såg, att jag ingen överrock hade,
överlät han, trots' det råkalla vädret
och draget i bilen och trots att han
själv var ganska förkyld, såväl över-
rock som halsduk och vantar, vilket
säkerligen räddade mig från svårare
följder av den 5,5 timmar långa ori-
enteringspromenaden.

Detta om årets säsong. Nästa år,
då Ferdinand, Börjesson, Lefrén och
Filjeros m. fl. åter komma med, blir

nog resultaten annorlunda. Till dess
leva vi på hoppet!

| »Skövde.>

Våra internatio-
nella spelare.

Under år 1928 ha endast 2 spelare,
tillhörande Göteborgs-Kamraterna, an-
vänts i Sveriges landskamper. An-
ders Rydberg, spelade sålunda med
i alla A-lags matcherna under året,
nämligen mot Norge den 7 juni
(6—1), mot Österrike den 29 juli
(2—3), mot iTyskland den 30 sept.
(2—923) samt imot Danmark den 7
okt. (1—3). Åke Hansson spelade
"med mot Tyksland och Danmark, bå-
da gångerna såsom h. tHalvback. I.
den sistnämnda matchen fick han
dock i andra halvleken gå in såsom
c.-halv.

iGlädjande nog ha våra represen-
tanter i dess: matcher fyllt sina plat-
ser till både pressens, allmänhetens
och uttagningskommitténs belåtenhet.
Rydbergs spel mot Tyskland var helt
enkelt fenomenalt; i den matchen
räddade han svenska laget från ett
annars välförtjänt nederlag. Skulle
ingen särskild formförändring in-
träffa hos de nu aktiva spelarna får
väl Rydberg anses definitivt ha efter-
trätt Sigge Lindberg- såsom bordi-
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företaga en massa orienteringspro-
menader på sommarsöndagafna, nå-
got som givetvis måste bära frukt.
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med blida ögon se, huru Sportklub-
bens mannar lyckas besegra sina kon-
kurrenter söndag efter söndag. Nu
kiksom för -2 år sedan, då Werner

Magnusson segrade i samtliga löp-
ningar här i Gbg, har man från vissa
håll fått höra tjatas om fenomenal
tur. Givetvis kan turen inverka en
eller annan gång, men inte söndag
efter söndag hela hösten. Det är
helt enkelt omöjligt.

Beträffande Sportklubbens <egrar
får man också ideligen höra följande
fras: »Undra på att de kunna nå
fina placeringar, när de ha sin sport-
stuga i den här terrängen.> Samma
höres tävling efter tävling, oavsett
om den gått i trakterna kring Jon-
sered, utmed .Västgötabanan eller i
trakten mellan Härryda och Lanivet-
ter. Visserligen har klubben en
sportstuga, men ifråga om orientc-
ringsfördelar har den nog en ganska
liten betydelse, enär, åtminstone inte
på de senaste 4—3 åren, någon ori-
enteringstävling hållits i trakten av
Näset, där den omtalade stugan visst
lär finnas.

. Med dessa ord har jag velat er-

känria Sportklubbens, kanske tillfäl-.
liga, överlägsenhet, då det gäller
orientering, samt giva dem det ver
derbör en skrapa för deras omotive"”'
rade tjat om tur och sportstugor m.
m. I hopponratt båda parter måtte
få sedéssa rader, övergår jag till
referat av själv4 tävlingarna. :

" IGötahof inledde säsongen. Ingen
av våra manhar lyckades uppnå nå-.
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gon placering i klsas I, ehuru Ferdi-
nand ledde tävlingen ganska länge.
På sista etappen gick han dock bort
sig. Börjesson sprang upp sin gamla
benskada och utgick. Ingen av dessa
båda ha sedan deltagit i årets täv-
lingar, vilket givetvis gjort sitt till
att det gått som det gjort. Werner
Magnusson segrade i oldboysklassen.
Vid D.-m.-tävlingen blev Nils An-

dersson 4:de man efter en god löp-
ning, Detta är den enda hyggliga
placering vi fått i höstens tävl.
Vår egen tävling gick i skogster-

rängen ' mellan Härryda och Land-
vetter.  Sportklubbens mannar kom-
mo in somI, 2, 3 och 5 0. s. v. E.
Dahlén var vår bäste och kom på
15:de plats i klass I, nybörjaren E.
Redlund blev 17:de, medan W. Mag-
nusson och Ax. Johansson blevo I:ä
resp. 5:a i oldboysklassen.

I budkavlen sprucko båda våra lag
på ett tidigt stadium. Werner vann
första etappen efter en fin löpning.

Årets sista stora tävling var 'Po-
lisens. Start och mål voro förlagda
till Anten... Tävlingen var, enl. samt-

liga deltagandes enstämmiga utlåtan-
de, den svåraste, som hittills. hållits

i Gbg, ett påstående, som icke jävas
av det förhållandet, att segraren an-
vände över 3 timmar, medan segrar-
tiden eljest brukar hålla sig under 2
timmar. Av 40 startande kommo

endast 12 in till målet efter att ha
angjort samtliga kontroller.
Denna tävling var den enda, som

sign, deltagit uti i år. Trots alla
strapatser, som man fick vara med
om, så lämnadetävl. dock en del

ljusa minnen kvar. Sålunda kunde
man strax intill första kontrollen få
se större delen av Skidklubbens repr.
församlade till överläggning. Alla
dessa  orienteringsprofessorer slogo
sina kloka orienteringshuvuden till-
samman utan annat resultat än att

de alla vände om till start- och mål-
platsen. Ävenså hade man nöjet att
möta den självsäkre polisen Thisell
i full galopp. Set Olsson och sign.,
som hade sällskap, frågade, om han
redan varit vid kontrol I (han hade
nämligen startat endast 1 min. före
oss). Jo, jo men, visst hade han det
varit. »Den ligger där borta», sade
Thisell och pekade just åt det. håll,
däråt vi sprungo. Har trodde. sig
nu ha lurat oss åt det s. k. »Helsi-
kutaland», men det visade sig seder-
mera, att vi, efter en liten gir åt
vänster, kommo rakt på kontrollen.
Thisell hade dock inte varit där, och

inte kom han heller, trots 3 timmars
irrande fram och åter i terrängen mel-

a

lan starten och första kontrollen. Set
Olsson blev 8:de och sign. 9:de.
Under denna tävling fick sign.

många bevis på gott kamratskap. Set
Olsson började välgörenheten med
att vänta mig, som var totalt slut
hela sista etappen, trots att han själv
säkerligen kunnat förbättra sin pla-
cerinz avsevärt, om han forcerat, vil-
ket han hade gott om krafter till.
Väl inkommen i mål blev jag om-
händertagen av Werner Magnusson
cch Axel Johansson, vilka hade ett
avsevärt besvär med att få mig om-
klädd. Inte rog därmed. Då Wer-
ner såg, att jag ingen överrock hade,
överlät han, trots' det råkalla vädret
och draget i bilen och trots att han
själv var ganska förkyld, såväl över-
rock som halsduk och vantar, vilket
säkerligen räddade mig från svårare
följder av den 5,5 timmar långa ori-
enteringspromenaden.

Detta om årets säsong. Nästa år,
då Ferdinand, Börjesson, Lefrén och
Filjeros m. fl. åter komma med, blir

nog resultaten annorlunda. Till dess
leva vi på hoppet!

| »Skövde.>

Våra internatio-
nella spelare.

Under år 1928 ha endast 2 spelare,
tillhörande Göteborgs-Kamraterna, an-
vänts i Sveriges landskamper. An-
ders Rydberg, spelade sålunda med
i alla A-lags matcherna under året,
nämligen mot Norge den 7 juni
(6—1), mot Österrike den 29 juli
(2—3), mot iTyskland den 30 sept.
(2—923) samt imot Danmark den 7
okt. (1—3). Åke Hansson spelade
"med mot Tyksland och Danmark, bå-
da gångerna såsom h. tHalvback. I.
den sistnämnda matchen fick han
dock i andra halvleken gå in såsom
c.-halv.

iGlädjande nog ha våra represen-
tanter i dess: matcher fyllt sina plat-
ser till både pressens, allmänhetens
och uttagningskommitténs belåtenhet.
Rydbergs spel mot Tyskland var helt
enkelt fenomenalt; i den matchen
räddade han svenska laget från ett
annars välförtjänt nederlag. Skulle
ingen särskild formförändring in-
träffa hos de nu aktiva spelarna får
väl Rydberg anses definitivt ha efter-
trätt Sigge Lindberg- såsom bordi-
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narie> i landslaget. Sigge har gjort
ett utomordentligt arbete för svensk
fotboll, .men han får en värdig efter-
trädare i Anders. Sigge är emeller-
tid alltjämt icke sämre än att han
när som helst kan fullt vederhäftigt
axla målvaktssweatern i vilken som
helst landskamp, så Anders får nog
träna lika samvetsgrannt som förut,
om han skall kunna tänka på att för-
svara sin plats i landslaget gentemot
den plikttrogne skånska gårdvaren.

Att Åke Hansson icke kommit
med så ofta i landslagen förut har
nog berott på dels att Helgesson 'ju
varit en utmärkt spelare på samma
plats, dels att han haft ganska svårt
att komma överens med Alfredsson.
Emellertid visade det sig i matcherna
mot Tyskland och Danmark, att Åke
nu bättre kan anpassa sig efter Al-
fredssons spel. Mot Danmark var
Åke en av de bästa i laget. Såsom
c.-halv presterade han ett alldeles yp-
perligt spel.
Verner Andersson hade otur som

vanligt när det gällde landsmatcherna.
Hans käke blev ju skadad i matchen
mot Landskrona och sålunda var han
ur räkningen då det gällde ställa upp
mot Tyskland och Danmark. Tor-
sten Johansson, som vid denna tid-
punkt exercerade och var individu-
ellt sett i betydligt sämre form än
Verner, fick nu rycka in i stället.
Om Verner varit frisk hade båda si-
dohalvbackarna mot Tyskland och
Danmark troligen kommit från Göte-
borgs-Kamraterna och det hade då
varit naturligast att taga steget fullt
ut och låta hela IFK:s starka halv-
backskedja ställa upp. Bengtsson har
nog aldrig varit så bra som denna
höst och den allmänna meningen är
nog den att Kamraternas halvbacks-
trio: Åke Hansson — Bengtsson —
Verner Andersson står hors concours
i allsvenska serien.
Av föreningens spelare äro nu Åke

Hansson och Verner Andersson när-
mast till det internationella spelar-
märket. De ha nämligen 9 lands-
kamper vardera och det behövs 10.

JET]
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Förlorade för ungkarlsståndet har
under november blivit Sven Rylan-
der, f. d. internationell fotlollmål-

vakt, bandymålman och numera do-
mare, samt Erik Andersson, närmare

känd i Hälsingborg m. fl. städer så-
som »Rö-Erik>.

Vi önska dem lycka till!

xx

Efter danska landskampen mena-
de man i nordvästra Skåne, att ett
rent  Hälsingborgslag skulle klarat
biffen och särskilt höll man på att
Lindberg skulle ha klarat åtminstone
ett par av målen. Vi vilja ej ingå
i polemik, då vår blygsamhet för-
bjuder oss att nämna något annat
klubblag, som i så fall skulle klarat

biffen mist lika bra som HIF, utan

nöja oss medatt citera ett par tid-
ningars uttalande efter matchen:

ISKÅNISKIA DAGBLADET (i Mal-

mö) : »Den stora ljuspunkten i det sven-

ska laget var målvakten Rydberg. Den-

ne gjorde åter en fenomenal match och

räddade många gånger till synes givna

mål. Att föra någon diskussion om vem

som är Sveriges främsta målvakt f. n.

torde vara överflödigt.»

SÖRMLANDSPOSTEN : »Och Ryd-

berg hade ofta tillfälle att visa sina

eminenta bollfångaretalanger och gjorde

det också på ett sätt som i närvarande

stund gör honom till :Sveriges främsta

målvakt.»

SKÅNSKA AFTONBLADET (Gi

Malmö) : >Rydberg hade ingen skuld i

ERlicheanstalten Sotit
ÅAnnonstekningar och klichéer.

Reluscher.
—
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de tre baklängesmålen, Så mycket mora

hade han den största andelen i att ne-

derlaget ej

janta räddningar i flera svåra situatio-

ner framkallade spontant bifall.

blev större och hans bril-

Detta om Anders Rydberg. I sam-
hand härmed kan det vara av intres-
se att se, vad man på neutralt håll
menar om en annan av våra spelare,
nämligen Åke Hansson:

STOCKHOLMS DAGBIJAD : »Bäst

i svenska laget var Åke Hansson, vil-

kens längd, räckvidd, placeringsförmå-

ga och kamplust inbringade honom app-

låder inför öppen ridå.»

+

Nederlaget mot Brann 1 Bergen
med 2—3 var det första vi haft mot
något norskt lag hittills. Vi ha. nu
spelat inalles 21 matcher nvot norska
lag och därav vunnit 17, spe'at 3
oavgjorda och, som sagt, förtorat
1.... mot Brann. Målen ställer sig
01-—33 till vår fördel. Trots denna
överlägsenhet hoppas vi i framtiden
vara lika välkomna till Norge som
förut !

+

Genom dagspressen har gått en
notis av följande lydelse:

Bertil Johansson till Djurgården.

STOCKHOLM den 28. (Från 'Ny

Tids Stockholmsred.) 'Bertil Johansson,

f. d Uddevalla-Kamraterna och Göte-

torgs4Kamraterna, är vorden stockhol-

mare, Han har spelat med i Eriksdal

i höst och skall nu gå över till Djur-

gården,
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I denna notis är allting rätt så när
som på det, 1) att Bertil blivit stock-
holmare, 2) att han spelat för Eriks-
dal i höst, samt 3) att han skall gå
över til IDjurgården. Däremot är det
riktigt att Bertill varit med i Udde-
valla och att han alltjämt är med i
Göteborg.

Nästa rykte....

På Gustaf Adolfs-dagen skrev
»Bill> i H. D. följande:

aKamraternas  halvbackskedja Åke

Hansson — Arthur Bengtsson — Verner

Andersson, är för närvarande i finfin

form och göteborgspressen är av den

uppfattningen, att kedjan som helhet är

Sveriges för närvarande främsta. Be-

träffande sidohalvbackarna kan man myc-

ket väl gå med på detta påstående, men

som centerhalv torde säkerligen Rosén

vara bättre än Bengtsson»

Var fågel sjunger efter sin näbb!
Inom Göteborgskamraterna håller
man naturligtvis styft på Bengtsson,
som i höst presterat ett ypperligt
spel och visat genomgående bättre
spel än Rosén. Bill torde knappast
vara kompetent att göra en jämfö-
relse härvidlag, då han, när ovanstå-

ende skrevs den 6 nov., icke hade

sett Arthur Bengtsson i arbete på
över två månader.....

Signaturen Klehan i Svenska Dag
bladet (Joh. af Klercker) skriver i'
sin tidning den 9 november:

På denna spalt har vid flera tillfäl-

len framhållits nödvändigheten av att

fotbollsspelarna ägna träningen

större intresse, och nu har cen

gammal engelsk fotbollsspelare i en en-

gelsk idrottstidning framfört samma

synpunkter beträffande de engelska fot-

bollsspelarna. Han anser att mo-

derna träningen skadar mer än gagnar

genom att göra spelarna mera Öömtå-

liga än forna tiders spelare och de äro

dessutom mycket sämre bollbehandlare

än dessa. Detsamma gäller de svenska

spelarna med en del undantag. Det

förefaller sålunda som om Göteborgs-

kamraternas träning vore skött på ett

bättre sätt än de övriga lagens, och re-

sultatet visar sig i en serieledning och

säker utsikt att i vår hemföra segern.

Tag exempel av Göteborgskamraterna!»

med

bollen

den

IFK bockar sig djupt för denna
komplimang, men beträffande den
»säkra utsikten» till seriesegern, så
opponera vi oss på det bestämdaste.
Det finns två lag till, som ha minst
lika stora utsikter som vi (se art.
å annan plats i Julnumret).

 

 
Fotbolliunderingar inför årsskiftet.

  
En blick tillbaka ....
på det gångna året säger oss, att
det beträffande vårt 1:a lag varit
osedvanligt gott. Väårsäsongens spel
lämnade kanske cen hel del övrigt att
önska, men dess facit blev icke då-
ligt. Tvärtom. Vi vunno — som van-
ligt! — Triange!serien i kamp med
Örgryte och Gais och vi rodde upp
oss en bra bit på poänglistan, så att
vi hamnade på 4:de plats. En turné
till. Småland under pingsten och en
annan till Norge under midsommar-
veckan lämnade gott utbyte i segrar
samt endast ctt nederlag (mot Brann
i Bergen). Höstserien vanns av vårt
lag med 3 poäng före HIF och Ör-
gryte och efter ett genomgående bra
spel. Och detta spel blev bättre ju
längre det led på säsongen. När Ör-
gryce varit i Stockholm och slagit
ATK uttryckte man på detta håll ett
heklagande av att säsongen inte va-
rat längre. Vi skulle nästan vilja gö-
ra detsamma! Faktum är att vårt
lag i den allra sista matchen mo!
Västermalm presterat sitt bästa spel
för hela året. Så det....
Men å andra sidan voro spelarna

förtjänta av litet vila. De ha verk-
ligen gnott ordentligt i år.

Resultatet av årets matcher fram-
går av en uppställning på annan
plats i detta nummer. Vi ha vunnit
235 matcher, förlorat 5 och spelat
3 oavgjorda. Detta är en prestation,
som hörtill de förnämligaste i vår
förenings historia. Den överträffas
endast av fyra föregående årsverk-
samheter, nämligen 1012, 1913, 1923
och 1926 och utgör alltså, kan man
säga, den femte i rangordningen. Om
vi räkna ut procenttalet av vunna,

förlorade och oavgjorda matcher för
varje år, skola vi finna, att följande
år varit de hittills bästa:

År vunna förl. Oav:
1926 8190 87 1196

1913 7370 10 1790
1912 7370 —120 =1590
1025 7290 1090 1896

1928 7270 1490 =1490
1919 6770 1790 —1696
1910 6670 239) 1196
1918 6490 1890 18960

1926 var alltså föreningens hittills
framgångsrikaste år ifråga om an-

talet vunna matcher och förmågan
att hålla motgångarna på avstånd
Det året spelade I1:a laget 36 mat-
cher. vann 28, förlordae endast 4 och
hade 4 oavgjorda.

Emellertid skola vi icke endast up-
pehålla oss vid de torra siffrorna,
utan aven taga de yttre förhållar-
dena i betraktande. Det förtjänar
då framhållas, att med den ökade

konkurrensen och med den utjäm-

ning, som särskilt i serien alltmera
gör sig gällande, blir det allt svå-
rare att »dominera» eller att uppnå
ett gott år. Förr i tiden var det inte
så svårt att vid bokslutet för fot-
hbollsäsongen kunna ståta med pam-
p.ga scegersiffror. Då spelades fler
vänskapsmatcher än seriematcher och
i den förstnämnda kategorien var det
inte så svårt att finna lätta motstån-
dare. Och då skyfflade Börjesson
och Murren och de andra in ett halvt
dussin mål eller så såsom ren var-
dagsmatch. Men numera äro lagen
så jämna, att man egentligen aldrig
vågar förutspå utgången av en match,
åtminstone inte i serien.

Under sådana omständigheter äro
våra årsfacit av 1926, 1925 och 1928
mera värda än vad de se ut i stati-
stiken, och mera värdefulla äro de i
all synnerhet i jämförelse med åren
1913 och 1912, då topplagen icke
hade på långt när så svår konkur-
rens som nu. . |
En tydlig förbättring har emeller-

tid lagets slagkraft undergått i jäm-
förelse med 1927. Segrarna ha i år
ökats från 5496 förra året till 7290
detta år, medan nederlagen ha min-
skats från 28960 till 14960. Då vi haft
precis samma spelare hägge åren be-
tvder detta, att laget med större all-
var än förut gått in för sin uppgift.
Heder åt dem för det! |
För resten har laget varit i stort

sett oförändrat under de tre sista
åren; enda nytillkomna hava ju var
rit Samuelsson (år 1926) och Hys-
sén (år 1927). Detta är ju en stor
styrka för homogeniteten i spelet,
men å andra sidan är det väl bara
en tidsfråga, när en föryngring mås-
te vidtagas. Hjelmt. ex. kan ju icke
spela i evighet heller, ett förhållan-
de varom han själv torde vara väl
medveten.- ens
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I denna notis är allting rätt så när
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Nästa rykte....
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Fotbolliunderingar inför årsskiftet.
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Årets 35 spelade matcher torde va-
ra lagom för ett lag, vilket hårt präs-
sas i serien. Men. några matchertill
hade med hänsyn till vitaliteten icke
spelat så stor roll. Vårt lag hestår
av kraftiga spelare, som kräva och
tåla en hård träning, och deras nerv-

system är all right. Av särskild be-
tydelse är det att de i det privata li-
vet äro så skötsamma, nyktra och
ordentliga. Vi ha verkligen inga
»spritblåsor» i gängen. Det var an-
nat förr i tiden, då man ibland på

lördagarna fick göra razzia på re-
stauranterna för att leta rätt på vis-
sa spelare och köra hem dem, eller
styrelsemedlemmarna måste gå på ett
slags vakthållnig på lördagskvällen
och >»valla> vissa grabbar. Det var
en rätt nervös tid. Men förhållan-
dena ha ändrat sig och det äro vi
glada och stolta över. Och laget har
enbart. haft nytta därav. Därtill har
nästan halva laget lagt bort att röka
— eller kanske aldrig gjort det! Så-
dant är av visst värde för en idrotts-
mans fysik och nervsystem. Bägge-
dera sättas på det hårdaste prov i
den jättetävling, som kallas allsven-
ska serien.

En blick framåt....
säger oss, att vi ha vissa möjlighe-
ter att vinna serien, men också bara

möjligheter. ... därtill teoretiska möj-
ligheter. Men vår förening och vårt
lag har vissa erfarenheter i sådana
här situationer och vi ha blivit brän-
da. Vi minnas en gång, då vårt lag
hade en säker ledning i serien och
endast »sämsta> laget kvar att spela
mot. Det var Göteborgs Fotbollför-
ening. Men Fotbollföreningen gjorde
det »omöjliga>» och slog oss med
2—1, därmed spelande segern i Ör-
grytes händer. Före denna match ha-
de våra spelare varit otroligt säkra
på seriesegern. Men de sprucko på
kuppen. .
En annan gång hade vi också möj-

lighet att vinna. Och den gången lig-
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ger oss närmare i tiden. Det var
nämligen i fjol, alltså 1927. Vi lågo
i toppen med 1 poäng före Gais, men
i seriefinalen» mot detta lag fingo
vi stryk med 4—3 och därigenom var
chansen förspilld. Till råga på allt
fingo vi också stryk av Uddevalla i
den allra sista matchen och Gais vann
alltså serien.

Vi se sålunda, att när förhoppnin-
garna te sig såsom ljusast, är miss-
räkningen närmast. Det är därför
hara löjligt, när man talar omatt Gö-
teborgs-Kamraterna äro på väg att
vinna svenska serien. Vi ha ännu
så långt till målet, att man inte vet
ett dugg om huru det hela skall
sluta. »Målet> är i detta fall icke
seriesegern, utan söndagen den 2 juni
1929 med match n:r 22. Förrän det-

ta målsnöre spränges vet man icke
vem som vunnit denna tävling. Ty
serien är som ett medeldistanslopp,
där situationerna växla oupphörligt.
Det är tröttsamt och kraftödande och
nervöst att ligga i teten och leda.
Egentligen är det bra mycket bättre
att ligga på lur någonstans på andra,
tredje eller fjärde plats och så plöts-
ligt i de sista matcherna spurta för-
bi och taga hem potten. Alla lag
gå in för att klå serieledarna, ty en
seger över dessa räknas förmer än
en seger över de andra. Och har
man i slutet av serien väl fått stryk
i en match, blir det snart mera. Det
första nederlaget skapar nervositet
och osäkerhet och det drar därför
lätt med sig ett nytt. Ligger man
däremot något i skymundan, så in-
nebär en slutspurt en ,eruption av
moraliska krafter, som hastigt nog
kan vara avgörande för hela loppet.
I detta fall har nämligen det spur-
tande laget allt att vinna och ingen-
ting att förlora, medan förhållandet
är ungefär det motsatta med det lag,
som man drar i rockskörtet.

Vi varna således kraftigt för allt-
för långt driven optimism. Värt lag
kommer att träna såsom vanligt och
skall naturligtvis göra sitt bästa även

15

i de kommande matcherna, men even-

tuella motgångar nu på vårsidan kom-
ma icke att uppfattas såsom motsva-
rande antal katastrofer, utan sådara
saker som man alltid måste räkna med

fotboll. Vi äro glada över att icke
behöva vara nervösa för nedflyttning
och äro naturligtvis stolta över att
ha kommit så högt upp som vi gjort,
men skulle vi icke hamna mer än
på andra eller tredje plats i serien.
så är detta dock en god belöning för
lagets samvetsgranna och intressera-
de arbete nu i höst och — såsom
vi få hoppas — även till våren.

C, L—e.

Göteborgs-Alliansens

reservlagsserie.
Kamraterna vann juniorklassen.

I denna tävling deftogo vi som van-
ligt med tredje laget i senöorklassen
samt juniorlaget i sin klass. Muat-
cherna togo sin början den 26 aug.
och kunde avslutas den sista sönda-
gen i september, vilket noteras med
särskild  tillfredsställelse. Förr om
åren har det ofta hänt, att man måst
spela någon uppskjuten match ända
fram i början v november. Vi hop-
pas, att årets programenliga genom-
förande av spelordningen även fram-
gent måtte efterföljas.

Semiorklassen

lade Gais III — av gammal vana
vore vi nästan frestade att säga —
beslag på. De grön-svarta voro ock-
så utan tvivel värda (denna fram-
gång. Vårt eget lag kom jumbo, en
ganska nedstående placering. Men la-
gt saknade också stabilitet, genom för
mycket omplaceringar och spelarom-
byten. Nederlagen voro dock i re-
gel knpapa. Matchresultaten: ,
mot Gais III, 1—3 och O—I1,
mot Öis III, 0—0 och 0—I1.

 

Telefoner: 

Prima BYGGNADSPLANK
levereras bäst av

NATHAN PERSSON, Göteborg
Upplaget 53804, 53805, 53806. Kontoret 31453, 39651.  
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Poängställningen i denna klss blev:
sp. v. oa. f. mål po.

Gais III 4 4 0 0 6— 8
Örgryte III 4 I I 2 1I—2 3
Kamr na III 4 0 I 3 1—35 I

Juniorklassen

vanns av I. F.K. synnerligen över-
lägset. Vårt lag segrade i samtliga
matcher. Särskilt värde satte våra

ungdomar på segern över Lundby
med hela 4—1, varigenom ce blå-vita
finga en (visserligen senkommn) ef-
terlängtad revanche för o—1-neder-
laget i D. M. Matchresultaten:

mot Örgryte 4—3 och 3—0,
mot Lundby 4—1 och w.o.

Laguppställning : G. Sand, V. Hul-
tén, K. Svensson, A. Andersson, E.
Carlsson, E. Andersson, O. Sjöström,

G. Löfgren, A. Jansson, B. Abra-
hamsson och E. Ekström. Förste re-
serv: N. Johnsson. Distr.-mästarna
Lundby (som fått rycka in i denna
klass i st. för Gais, vilka saknade re-
precent) Ievo överraskande slagna
även av Örgryte och kommo sålun-
da sist.  Slutställningen framgår av
nedanstående tabell: .

sp. v. oa. f. mål po.
Kamrna I 4 4 0 0 11—4 8
Örgryte I 4 2 0 2 5—8 4
Lundby I 4 0 0 4 2-6 0

 

Forts. från sid. 6.

lantens fräsando vågor, blev resan
synerligen värdefull, : ej blott ur
idrottssynpunkt, utan även som tu-
ristresa betraktad.

Jubileumsfirandet. Erkelt men vär-
digt: Fotbouilsvecka, idrottstävlingar
samt jubilewmsbankett. »

Gösta Wahlgren.

Mitt angenämaste idrottsminne.
Min seger över Smith, Öis, vid D.
M. på 800 m,, därför att jag hela
året fått tutat i öronen på mig att
då om någonsin skulle Smith få re-
vansch för tidigare nederlag.

Mitt tråkigaste idrottsminne. 820
. m.-loppet vid Idrottsaflliansens tävlin-
gar på Vallen den 2 sept., då jag
redan i starten kom på efterkälken,

tack vare konkurrenternas ojusta löp-
ning samt slutligen fick se mig sla-
gen av såväl »Fyndet från Fager-
sta» somt Krafft, Stockholm,

; K. G. Björk.

Göteborgs-Kamraten

Allsvenska reservlags-

serien.
B-laget på 3:e plats efter höst-

omgången.

När denna tävling i höst stod in-
för sin start (5 aug.) omfattade den
6 lag, nämligen Galis', Örgrytes, H.
I. F:s, Malmö-Kamraternas, Iufs-

borgs samt vårt eget reservlag, För
vårt vidkommnade var den stora frå-
gan, huru vårt ungdomliga tag skulle
göra sig gällande i konkurrensen.
Glädjande nog kunna vi säga, att la-
get bestod provet med heder. Poj-
karna ha skött sig bra, såsom fram-
går av efterföljande matchresultat:

5/8 mot Mlamö-kamr. B 1 Malmö,
1—0.

19/8 insat H. I. F. B i Gbg, 3—06.
2/9 mot Örgryte B i Gbg 5—2.
9/9 mot Gais B i Gbg, 1—2.
16/9 mot Elfsborg B i Borås, 1—1.
30/9 mot Elfsborg B i Gbg, 8—1.

Största  frameång: segern över

Öls.  Målrikaste match och mest
överlägena spel: mot Elfbsorg i Gbg.
Hedersamt" nederlag : mot Gais (som
ställde upp et verkligt »kanonlag»),
då våra ocknmade Ernst Andersson,

vilken samma dag spelade med A-
fuget. I motchen mot HIF hade vå-
ra verklig otur, spelet var heta tiden
synneriigen jämnt, men framför mål
hade dkåningarna denna dag lyckan
med sig i högre grad än de blå-vita.
Kommer därtill, att målv. Abrahams-

son drogs med en justering, som ned-
satte hans prestationsförmåga.

Till våren happos vi våra B+-lags-
spelare sätta till alla klutar på snabb-
segainde (och jubileumsfirande) I. F.
K.-skutan. För förliga vindar kan
vinsten föras i hamn! Kom ihåg
pojkar, vi ligga endast 2 poäng efter
våra gamla rivaler Gais och Öis!

Efter höstomgången är ställningen
följande : :

Sp. v. oa. Ef. mål po.

Gais 6 4 I I 20—9 9
Örgryte 6 4 I I 209—14 9
Göteborg 6 3 I 2 19—12 7
H. LF. 6 2 2 2 21—13 6
Malmö 6 I I 4 7—17 3
Elfsborg 6 0 2 4 4—25 2
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Kamratsällskapets

årsfest.
Någon årsfest 1 egentlig mening

tänker »K. 5.» ej att anordna i år.
Lördagen den 19 januari kommer i
stället att anordnas en liten tillställ-
ning på 'Pensionat Fenix, därvid bl.
a. förekommer dans, servering, pris-
utdelning m. m. Samtliga »K. S.»-
medlemmar böra naturligtviis infinna
sig till denna tilla tillställning samt
medtaga dam. Teckning kan ske i
Exercishuset, träningskvällarna.

Kamratmästerskapen

till Göteborg?
Såsom ett led i jubileumsfirandet

nästa år hade vi tänkt oss att bl. a.
anordna Kamratmästerskapen i all-
män idrott, på så sätt, att vi genom
en livlig propaganda skulle söka 'för-
må varje krets att åtminstone sända
en man — sin bäste — i någon gren
och söka göra dessa mästerskap till
en verkligt flott och storstilad täv-
ling. Vi ansökte hos Centralstyrel-
sen men denna hade redan givit Fa-
lun löfte om tävlingarna för 1929,
vilket också blev beslutat. Vi vände
oss då till Falu-Kamraterna med för-
frågan om inte denna krets ville till
vår förmån avstå från mästerskapen
nästa år och i stället anordna dem
år 1930. Detta förslag har icke di-
rekt avvisats av Falun och de ledande
där ställa sig förstående mot våra
synpunkter, men frågan skall avgö-
ras på allmänt sammanträde hos
kretsen och där vet man inte huru
det går. Centralstyrelsen har intet
emot att mästerskapen flyttas till
Göteborg. Faluns ståndpunkt är nog
den, att såsom ett första villkor för

att man skall tillmötesgå Göteborg
kräver man bestämt löfte om att få
mästerskapen till Falun 1930 i stäl-
let, Officiellt har Centralstyrelsen
svårt att ge ett sådant förhandslöfte,
men vi ha under hand inhämtat hos
de ledande i Centralstyrelsen såväl
som hos flera Kamratkretsar att Fa-
lun tryggt kan lita på att detta önske-
mål blir uppfyllt. Vi tro också att
samtliga Kamratkretsar med tacksam-
het skola acceptera arrangemanget:
Göteborg 1929 — Falun 1930.


