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ANMÄLAN.

Idrottsrörelsen är en samlande

och enande kulturfaktor. Under sin
verksamhet. till släktets fysiska upp-
fostran leder den alla samhällsklasser

tillsamman, utjämnar klassmotsat-

serna och främjar individernas ut-
veckling, även i intellektuellt hänse-

ende. Genom de principer om tävlan
och om värdesättning av prestatio-

nerna, somäro idrottsrörelsens kärna,

har den också bättre förutsättningar

än varje annan ideell rörelse att

sammanföra största antalet männi-

skor till individuell och nationell

lyftning.
Inom idrottsrörelsens många organ

bli dess höga syften bättre eller
sämre tillgodosedda. Inom de mindre

föreningarna lägges den kanske
säkraste grunden för idrottens fort-

farande bestånd och utveckling. I

de större föreningarna däremot blir

det, helt naturligt för övrigt, en
mängd medlemmar, som sällan eller

aldrig finna eller söka tillfällen till
verksamhet; det blir endast en mindre

grupp, som arbetar och som blir

skylten utåt.

Vad vår förening Göteborgskam-
raterna angår, har blott en mindre

del av de c:a 600 medlemmarna fått

tillfälle till aktiv idrottsverksamhet.

Ledningen begär icke häller något
annat, med hänsyn till föreningens

knappa resurser i finansiellt hänse-

Deltagare i poängtävlingarna i terränglöpning.

 

 

 

Balders Hage har övergivits av

fotbollsspelare. I stället har den

gamla idylliska idrottsplatsen blivit

i terränglöpning ägt rum medstart

och mål i »Hagen», och det är från

en av dessa tävlingar ovanstående

ett hem för de fria idrottsmänner. bild är tagen.

Bland annat ha våra poängtävlingar
 

ende och beträffande utrymme,  ningsvärdare, som de eljest vanligen
materiel samt icke minst frivillig förefintliga betingelserna för ett
arbetskraft. idealare "familjeliv" knappast förele-
Den sammhörighetskänsla gat. Namnet ”Göteborgskamra-

som särskilt gjort sig gällande bland terna” har varit det enande och
våra medlemmar, har emellertid varit sammansvetsande tecknet.

en indirekt kraftkälla förförenin gens Vårt medlemsblad, som härmed

verksamhet. Medlemmarna ha nästan presenterar sitt första nummer, är

kunnat känna sig såsom tillhörande ämnat att i sin mån stärka sam-

en enda stor familj. Styrelsens och  hörighetskänslan och höja kamrat-

de aktiva idrottsutövarnas ansträng- andan, moraliskt stödja de aktiva
ningar ha mäktigt sporrats av den medlemmarna hemma och borta,
tillgivenhet och det förtroende, som fästa de passiva medlemmarna när-

sålunda visats, så mycket anmärk- mare och starkare vid föreningsarbe-

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. O1918, 2020 IFK Göteborg. 

 

 
APRIL 1918Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. |

 

ANMÄLAN.

Idrottsrörelsen är en samlande

och enande kulturfaktor. Under sin
verksamhet. till släktets fysiska upp-
fostran leder den alla samhällsklasser

tillsamman, utjämnar klassmotsat-

serna och främjar individernas ut-
veckling, även i intellektuellt hänse-

ende. Genom de principer om tävlan
och om värdesättning av prestatio-

nerna, somäro idrottsrörelsens kärna,

har den också bättre förutsättningar

än varje annan ideell rörelse att

sammanföra största antalet männi-

skor till individuell och nationell

lyftning.
Inom idrottsrörelsens många organ

bli dess höga syften bättre eller
sämre tillgodosedda. Inom de mindre

föreningarna lägges den kanske
säkraste grunden för idrottens fort-

farande bestånd och utveckling. I

de större föreningarna däremot blir

det, helt naturligt för övrigt, en
mängd medlemmar, som sällan eller

aldrig finna eller söka tillfällen till
verksamhet; det blir endast en mindre

grupp, som arbetar och som blir

skylten utåt.

Vad vår förening Göteborgskam-
raterna angår, har blott en mindre

del av de c:a 600 medlemmarna fått

tillfälle till aktiv idrottsverksamhet.

Ledningen begär icke häller något
annat, med hänsyn till föreningens

knappa resurser i finansiellt hänse-

Deltagare i poängtävlingarna i terränglöpning.

 

 

 

Balders Hage har övergivits av

fotbollsspelare. I stället har den

gamla idylliska idrottsplatsen blivit

i terränglöpning ägt rum medstart

och mål i »Hagen», och det är från

en av dessa tävlingar ovanstående

ett hem för de fria idrottsmänner. bild är tagen.

Bland annat ha våra poängtävlingar
 

ende och beträffande utrymme,  ningsvärdare, som de eljest vanligen
materiel samt icke minst frivillig förefintliga betingelserna för ett
arbetskraft. idealare "familjeliv" knappast förele-
Den sammhörighetskänsla gat. Namnet ”Göteborgskamra-

som särskilt gjort sig gällande bland terna” har varit det enande och
våra medlemmar, har emellertid varit sammansvetsande tecknet.

en indirekt kraftkälla förförenin gens Vårt medlemsblad, som härmed

verksamhet. Medlemmarna ha nästan presenterar sitt första nummer, är

kunnat känna sig såsom tillhörande ämnat att i sin mån stärka sam-

en enda stor familj. Styrelsens och  hörighetskänslan och höja kamrat-

de aktiva idrottsutövarnas ansträng- andan, moraliskt stödja de aktiva
ningar ha mäktigt sporrats av den medlemmarna hemma och borta,
tillgivenhet och det förtroende, som fästa de passiva medlemmarna när-

sålunda visats, så mycket anmärk- mare och starkare vid föreningsarbe-

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. O1918, 2020 IFK Göteborg. 

 

 
APRIL 1918Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. |

 

ANMÄLAN.

Idrottsrörelsen är en samlande

och enande kulturfaktor. Under sin
verksamhet. till släktets fysiska upp-
fostran leder den alla samhällsklasser

tillsamman, utjämnar klassmotsat-

serna och främjar individernas ut-
veckling, även i intellektuellt hänse-

ende. Genom de principer om tävlan
och om värdesättning av prestatio-

nerna, somäro idrottsrörelsens kärna,

har den också bättre förutsättningar

än varje annan ideell rörelse att

sammanföra största antalet männi-

skor till individuell och nationell

lyftning.
Inom idrottsrörelsens många organ

bli dess höga syften bättre eller
sämre tillgodosedda. Inom de mindre

föreningarna lägges den kanske
säkraste grunden för idrottens fort-

farande bestånd och utveckling. I

de större föreningarna däremot blir

det, helt naturligt för övrigt, en
mängd medlemmar, som sällan eller

aldrig finna eller söka tillfällen till
verksamhet; det blir endast en mindre

grupp, som arbetar och som blir

skylten utåt.

Vad vår förening Göteborgskam-
raterna angår, har blott en mindre

del av de c:a 600 medlemmarna fått

tillfälle till aktiv idrottsverksamhet.

Ledningen begär icke häller något
annat, med hänsyn till föreningens

knappa resurser i finansiellt hänse-

Deltagare i poängtävlingarna i terränglöpning.

 

 

 

Balders Hage har övergivits av

fotbollsspelare. I stället har den

gamla idylliska idrottsplatsen blivit

i terränglöpning ägt rum medstart

och mål i »Hagen», och det är från

en av dessa tävlingar ovanstående

ett hem för de fria idrottsmänner. bild är tagen.

Bland annat ha våra poängtävlingar
 

ende och beträffande utrymme,  ningsvärdare, som de eljest vanligen
materiel samt icke minst frivillig förefintliga betingelserna för ett
arbetskraft. idealare "familjeliv" knappast förele-
Den sammhörighetskänsla gat. Namnet ”Göteborgskamra-

som särskilt gjort sig gällande bland terna” har varit det enande och
våra medlemmar, har emellertid varit sammansvetsande tecknet.

en indirekt kraftkälla förförenin gens Vårt medlemsblad, som härmed

verksamhet. Medlemmarna ha nästan presenterar sitt första nummer, är

kunnat känna sig såsom tillhörande ämnat att i sin mån stärka sam-

en enda stor familj. Styrelsens och  hörighetskänslan och höja kamrat-

de aktiva idrottsutövarnas ansträng- andan, moraliskt stödja de aktiva
ningar ha mäktigt sporrats av den medlemmarna hemma och borta,
tillgivenhet och det förtroende, som fästa de passiva medlemmarna när-

sålunda visats, så mycket anmärk- mare och starkare vid föreningsarbe-

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. O1918, 2020 IFK Göteborg. 

 

 
APRIL 1918Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. |

 

ANMÄLAN.

Idrottsrörelsen är en samlande

och enande kulturfaktor. Under sin
verksamhet. till släktets fysiska upp-
fostran leder den alla samhällsklasser

tillsamman, utjämnar klassmotsat-

serna och främjar individernas ut-
veckling, även i intellektuellt hänse-

ende. Genom de principer om tävlan
och om värdesättning av prestatio-

nerna, somäro idrottsrörelsens kärna,

har den också bättre förutsättningar

än varje annan ideell rörelse att

sammanföra största antalet männi-

skor till individuell och nationell

lyftning.
Inom idrottsrörelsens många organ

bli dess höga syften bättre eller
sämre tillgodosedda. Inom de mindre

föreningarna lägges den kanske
säkraste grunden för idrottens fort-

farande bestånd och utveckling. I

de större föreningarna däremot blir

det, helt naturligt för övrigt, en
mängd medlemmar, som sällan eller

aldrig finna eller söka tillfällen till
verksamhet; det blir endast en mindre

grupp, som arbetar och som blir

skylten utåt.

Vad vår förening Göteborgskam-
raterna angår, har blott en mindre

del av de c:a 600 medlemmarna fått

tillfälle till aktiv idrottsverksamhet.

Ledningen begär icke häller något
annat, med hänsyn till föreningens

knappa resurser i finansiellt hänse-

Deltagare i poängtävlingarna i terränglöpning.

 

 

 

Balders Hage har övergivits av

fotbollsspelare. I stället har den

gamla idylliska idrottsplatsen blivit

i terränglöpning ägt rum medstart

och mål i »Hagen», och det är från

en av dessa tävlingar ovanstående

ett hem för de fria idrottsmänner. bild är tagen.

Bland annat ha våra poängtävlingar
 

ende och beträffande utrymme,  ningsvärdare, som de eljest vanligen
materiel samt icke minst frivillig förefintliga betingelserna för ett
arbetskraft. idealare "familjeliv" knappast förele-
Den sammhörighetskänsla gat. Namnet ”Göteborgskamra-

som särskilt gjort sig gällande bland terna” har varit det enande och
våra medlemmar, har emellertid varit sammansvetsande tecknet.

en indirekt kraftkälla förförenin gens Vårt medlemsblad, som härmed

verksamhet. Medlemmarna ha nästan presenterar sitt första nummer, är

kunnat känna sig såsom tillhörande ämnat att i sin mån stärka sam-

en enda stor familj. Styrelsens och  hörighetskänslan och höja kamrat-

de aktiva idrottsutövarnas ansträng- andan, moraliskt stödja de aktiva
ningar ha mäktigt sporrats av den medlemmarna hemma och borta,
tillgivenhet och det förtroende, som fästa de passiva medlemmarna när-

sålunda visats, så mycket anmärk- mare och starkare vid föreningsarbe-

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. O1918, 2020 IFK Göteborg. 

 

 
APRIL 1918Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. |

 

ANMÄLAN.

Idrottsrörelsen är en samlande

och enande kulturfaktor. Under sin
verksamhet. till släktets fysiska upp-
fostran leder den alla samhällsklasser

tillsamman, utjämnar klassmotsat-

serna och främjar individernas ut-
veckling, även i intellektuellt hänse-

ende. Genom de principer om tävlan
och om värdesättning av prestatio-

nerna, somäro idrottsrörelsens kärna,

har den också bättre förutsättningar

än varje annan ideell rörelse att

sammanföra största antalet männi-

skor till individuell och nationell

lyftning.
Inom idrottsrörelsens många organ

bli dess höga syften bättre eller
sämre tillgodosedda. Inom de mindre

föreningarna lägges den kanske
säkraste grunden för idrottens fort-

farande bestånd och utveckling. I

de större föreningarna däremot blir

det, helt naturligt för övrigt, en
mängd medlemmar, som sällan eller

aldrig finna eller söka tillfällen till
verksamhet; det blir endast en mindre

grupp, som arbetar och som blir

skylten utåt.

Vad vår förening Göteborgskam-
raterna angår, har blott en mindre

del av de c:a 600 medlemmarna fått

tillfälle till aktiv idrottsverksamhet.

Ledningen begär icke häller något
annat, med hänsyn till föreningens

knappa resurser i finansiellt hänse-

Deltagare i poängtävlingarna i terränglöpning.

 

 

 

Balders Hage har övergivits av

fotbollsspelare. I stället har den

gamla idylliska idrottsplatsen blivit

i terränglöpning ägt rum medstart

och mål i »Hagen», och det är från

en av dessa tävlingar ovanstående

ett hem för de fria idrottsmänner. bild är tagen.

Bland annat ha våra poängtävlingar
 

ende och beträffande utrymme,  ningsvärdare, som de eljest vanligen
materiel samt icke minst frivillig förefintliga betingelserna för ett
arbetskraft. idealare "familjeliv" knappast förele-
Den sammhörighetskänsla gat. Namnet ”Göteborgskamra-

som särskilt gjort sig gällande bland terna” har varit det enande och
våra medlemmar, har emellertid varit sammansvetsande tecknet.

en indirekt kraftkälla förförenin gens Vårt medlemsblad, som härmed

verksamhet. Medlemmarna ha nästan presenterar sitt första nummer, är

kunnat känna sig såsom tillhörande ämnat att i sin mån stärka sam-

en enda stor familj. Styrelsens och  hörighetskänslan och höja kamrat-

de aktiva idrottsutövarnas ansträng- andan, moraliskt stödja de aktiva
ningar ha mäktigt sporrats av den medlemmarna hemma och borta,
tillgivenhet och det förtroende, som fästa de passiva medlemmarna när-

sålunda visats, så mycket anmärk- mare och starkare vid föreningsarbe-

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. O1918, 2020 IFK Göteborg. 

 

 
APRIL 1918Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. |

 

ANMÄLAN.

Idrottsrörelsen är en samlande

och enande kulturfaktor. Under sin
verksamhet. till släktets fysiska upp-
fostran leder den alla samhällsklasser

tillsamman, utjämnar klassmotsat-

serna och främjar individernas ut-
veckling, även i intellektuellt hänse-

ende. Genom de principer om tävlan
och om värdesättning av prestatio-

nerna, somäro idrottsrörelsens kärna,

har den också bättre förutsättningar

än varje annan ideell rörelse att

sammanföra största antalet männi-

skor till individuell och nationell

lyftning.
Inom idrottsrörelsens många organ

bli dess höga syften bättre eller
sämre tillgodosedda. Inom de mindre

föreningarna lägges den kanske
säkraste grunden för idrottens fort-

farande bestånd och utveckling. I

de större föreningarna däremot blir

det, helt naturligt för övrigt, en
mängd medlemmar, som sällan eller

aldrig finna eller söka tillfällen till
verksamhet; det blir endast en mindre

grupp, som arbetar och som blir

skylten utåt.

Vad vår förening Göteborgskam-
raterna angår, har blott en mindre

del av de c:a 600 medlemmarna fått

tillfälle till aktiv idrottsverksamhet.

Ledningen begär icke häller något
annat, med hänsyn till föreningens

knappa resurser i finansiellt hänse-

Deltagare i poängtävlingarna i terränglöpning.

 

 

 

Balders Hage har övergivits av

fotbollsspelare. I stället har den

gamla idylliska idrottsplatsen blivit

i terränglöpning ägt rum medstart

och mål i »Hagen», och det är från

en av dessa tävlingar ovanstående

ett hem för de fria idrottsmänner. bild är tagen.

Bland annat ha våra poängtävlingar
 

ende och beträffande utrymme,  ningsvärdare, som de eljest vanligen
materiel samt icke minst frivillig förefintliga betingelserna för ett
arbetskraft. idealare "familjeliv" knappast förele-
Den sammhörighetskänsla gat. Namnet ”Göteborgskamra-

som särskilt gjort sig gällande bland terna” har varit det enande och
våra medlemmar, har emellertid varit sammansvetsande tecknet.

en indirekt kraftkälla förförenin gens Vårt medlemsblad, som härmed

verksamhet. Medlemmarna ha nästan presenterar sitt första nummer, är

kunnat känna sig såsom tillhörande ämnat att i sin mån stärka sam-

en enda stor familj. Styrelsens och  hörighetskänslan och höja kamrat-

de aktiva idrottsutövarnas ansträng- andan, moraliskt stödja de aktiva
ningar ha mäktigt sporrats av den medlemmarna hemma och borta,
tillgivenhet och det förtroende, som fästa de passiva medlemmarna när-

sålunda visats, så mycket anmärk- mare och starkare vid föreningsarbe-

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. O1918, 2020 IFK Göteborg. 

 

 
APRIL 1918Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. |

 

ANMÄLAN.

Idrottsrörelsen är en samlande

och enande kulturfaktor. Under sin
verksamhet. till släktets fysiska upp-
fostran leder den alla samhällsklasser

tillsamman, utjämnar klassmotsat-

serna och främjar individernas ut-
veckling, även i intellektuellt hänse-

ende. Genom de principer om tävlan
och om värdesättning av prestatio-

nerna, somäro idrottsrörelsens kärna,

har den också bättre förutsättningar

än varje annan ideell rörelse att

sammanföra största antalet männi-

skor till individuell och nationell

lyftning.
Inom idrottsrörelsens många organ

bli dess höga syften bättre eller
sämre tillgodosedda. Inom de mindre

föreningarna lägges den kanske
säkraste grunden för idrottens fort-

farande bestånd och utveckling. I

de större föreningarna däremot blir

det, helt naturligt för övrigt, en
mängd medlemmar, som sällan eller

aldrig finna eller söka tillfällen till
verksamhet; det blir endast en mindre

grupp, som arbetar och som blir

skylten utåt.

Vad vår förening Göteborgskam-
raterna angår, har blott en mindre

del av de c:a 600 medlemmarna fått

tillfälle till aktiv idrottsverksamhet.

Ledningen begär icke häller något
annat, med hänsyn till föreningens

knappa resurser i finansiellt hänse-

Deltagare i poängtävlingarna i terränglöpning.

 

 

 

Balders Hage har övergivits av

fotbollsspelare. I stället har den

gamla idylliska idrottsplatsen blivit

i terränglöpning ägt rum medstart

och mål i »Hagen», och det är från

en av dessa tävlingar ovanstående

ett hem för de fria idrottsmänner. bild är tagen.

Bland annat ha våra poängtävlingar
 

ende och beträffande utrymme,  ningsvärdare, som de eljest vanligen
materiel samt icke minst frivillig förefintliga betingelserna för ett
arbetskraft. idealare "familjeliv" knappast förele-
Den sammhörighetskänsla gat. Namnet ”Göteborgskamra-

som särskilt gjort sig gällande bland terna” har varit det enande och
våra medlemmar, har emellertid varit sammansvetsande tecknet.

en indirekt kraftkälla förförenin gens Vårt medlemsblad, som härmed

verksamhet. Medlemmarna ha nästan presenterar sitt första nummer, är

kunnat känna sig såsom tillhörande ämnat att i sin mån stärka sam-

en enda stor familj. Styrelsens och  hörighetskänslan och höja kamrat-

de aktiva idrottsutövarnas ansträng- andan, moraliskt stödja de aktiva
ningar ha mäktigt sporrats av den medlemmarna hemma och borta,
tillgivenhet och det förtroende, som fästa de passiva medlemmarna när-

sålunda visats, så mycket anmärk- mare och starkare vid föreningsarbe-

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. O1918, 2020 IFK Göteborg. 

 

 
APRIL 1918Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. |

 

ANMÄLAN.

Idrottsrörelsen är en samlande

och enande kulturfaktor. Under sin
verksamhet. till släktets fysiska upp-
fostran leder den alla samhällsklasser

tillsamman, utjämnar klassmotsat-

serna och främjar individernas ut-
veckling, även i intellektuellt hänse-

ende. Genom de principer om tävlan
och om värdesättning av prestatio-

nerna, somäro idrottsrörelsens kärna,

har den också bättre förutsättningar

än varje annan ideell rörelse att

sammanföra största antalet männi-

skor till individuell och nationell

lyftning.
Inom idrottsrörelsens många organ

bli dess höga syften bättre eller
sämre tillgodosedda. Inom de mindre

föreningarna lägges den kanske
säkraste grunden för idrottens fort-

farande bestånd och utveckling. I

de större föreningarna däremot blir

det, helt naturligt för övrigt, en
mängd medlemmar, som sällan eller

aldrig finna eller söka tillfällen till
verksamhet; det blir endast en mindre

grupp, som arbetar och som blir

skylten utåt.

Vad vår förening Göteborgskam-
raterna angår, har blott en mindre

del av de c:a 600 medlemmarna fått

tillfälle till aktiv idrottsverksamhet.

Ledningen begär icke häller något
annat, med hänsyn till föreningens

knappa resurser i finansiellt hänse-

Deltagare i poängtävlingarna i terränglöpning.

 

 

 

Balders Hage har övergivits av

fotbollsspelare. I stället har den

gamla idylliska idrottsplatsen blivit

i terränglöpning ägt rum medstart

och mål i »Hagen», och det är från

en av dessa tävlingar ovanstående

ett hem för de fria idrottsmänner. bild är tagen.

Bland annat ha våra poängtävlingar
 

ende och beträffande utrymme,  ningsvärdare, som de eljest vanligen
materiel samt icke minst frivillig förefintliga betingelserna för ett
arbetskraft. idealare "familjeliv" knappast förele-
Den sammhörighetskänsla gat. Namnet ”Göteborgskamra-

som särskilt gjort sig gällande bland terna” har varit det enande och
våra medlemmar, har emellertid varit sammansvetsande tecknet.

en indirekt kraftkälla förförenin gens Vårt medlemsblad, som härmed

verksamhet. Medlemmarna ha nästan presenterar sitt första nummer, är

kunnat känna sig såsom tillhörande ämnat att i sin mån stärka sam-

en enda stor familj. Styrelsens och  hörighetskänslan och höja kamrat-

de aktiva idrottsutövarnas ansträng- andan, moraliskt stödja de aktiva
ningar ha mäktigt sporrats av den medlemmarna hemma och borta,
tillgivenhet och det förtroende, som fästa de passiva medlemmarna när-

sålunda visats, så mycket anmärk- mare och starkare vid föreningsarbe-
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fostran leder den alla samhällsklasser

tillsamman, utjämnar klassmotsat-

serna och främjar individernas ut-
veckling, även i intellektuellt hänse-

ende. Genom de principer om tävlan
och om värdesättning av prestatio-

nerna, somäro idrottsrörelsens kärna,

har den också bättre förutsättningar

än varje annan ideell rörelse att

sammanföra största antalet männi-

skor till individuell och nationell

lyftning.
Inom idrottsrörelsens många organ

bli dess höga syften bättre eller
sämre tillgodosedda. Inom de mindre

föreningarna lägges den kanske
säkraste grunden för idrottens fort-

farande bestånd och utveckling. I

de större föreningarna däremot blir

det, helt naturligt för övrigt, en
mängd medlemmar, som sällan eller

aldrig finna eller söka tillfällen till
verksamhet; det blir endast en mindre

grupp, som arbetar och som blir

skylten utåt.

Vad vår förening Göteborgskam-
raterna angår, har blott en mindre

del av de c:a 600 medlemmarna fått

tillfälle till aktiv idrottsverksamhet.

Ledningen begär icke häller något
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 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. O1918, 2020 IFK Göteborg. 

 

 
APRIL 1918Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. |

 

ANMÄLAN.
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tets centrum. Medlemmarna skola
härfå följa de många skiftande före-
teelserna inom föreningen, inspireras
att främja dess syften, giva uttryck
för glädjen över segrar och fram-
gångar och för styrka och förtröstan

vid nederlag och motgångar.
Leve Göteborgskamraterna!

Vilka äro medlems-

bladets medarbe-

tare?

ALLA medlkmmar äro våra
medarbetare. Alltså även Du,

som läser detta. Hör Du något

roligt från kamratkretsen, någon

episod från tävlingar eller övnin-

gar, eller får du reda på någon
anmärkningsvärd händelse, några
personalia eller vad som hälst

annat, så fråga ej först redak-
tionen om det passar för med-

lemsbladet, utan skriv några ord
uppgiv namn och lägg det skriv-

na i brevlådan. Meddelande per
telefon mottages även.

 

   

Viktor Andersson, A.-B,
 

MASKINFÖRNÖDENHETER:

OLJOR

REMMAR

PACKNINGAR

ISOLERINGSMATERIEL

M. M.

STOCKHOLM MALMÖ GÖTEBORG
Avdelningskontoret i Göteborg:

LILLA BADHUSGATAN 2

TELEFONER: 3646, 9671, 9812.

Vårt bandylag.
Vinteridrotten har aldrig varit

Kamraternas starka sida. Dels är
väderleken i Göteborg sådan, att
den knappast tjänar till att upp-
amma någon vinteridrottskultur och
dels har intresset inom föreningen
aldrig legat åt det hållet. För många
år sedan fanns det en del skrid-
skoseglare inom föreningen och
skridskoåkare också, och en gång,
det var 1909 i februari, anordnades
till och med tävlingar i skridsko-
segling och hastighetsåkning 500
meter på sjön Aspen vid Jonsered.
Men detta var egentligen den enda
yttring av intresse för vinteridrotten
på många år.
Men så blev det fjol en plötslig

lyftning i bandyspelet och liksom
många andra. klubbar bildade även
Kamraterna ett lag. Redan förut,
närmare bestämt 1909, hade före-

ningen haft ett bandylag, som en
tid var nog så livskraftigt och
t. o. m. spelade en match i Väners-
borg. För kuriositetens skull kunna
vi nämna, att i detta vårt första ban-

dylag spelade bl. a. Nils Andersson,
den kände federationsbacken, Verner
Jansson, Linde, Arvid och Sven
Fagrell, och flera andra, som nu
äro borta ur idrottsvärlden. Av

bandyspelarna från 1909 äro nu
endast Fagrell och Linde kvar och
den senare blev kapten i det lag,
som vi bildade förra året.

Förra årets matcher ha vi ingen
anledning att uppehålla oss vid men
så mycket kan nämnas att laget
med framgång bl. a. deltog i Göte-
borgsserien, där det slog sig fram
till andra plats. Den avgörande
matchen (mot Örgryte) kunde icke

spelas och även i år blev den ge-
nom fotbollsdistriktsekreterarens åt-
göranden ospelad. För att icke
behöva skjuta på den ännu ett år
avstodo vi från ytterligare spel.

Säsongens matcher började den
30 dec. då vi spelade en tränings-
match mot Virgo. Resultat: 12—0

till vår fördel. En ny träningsmatch
mot Örgryte på nyårsdagen slutade
med Örgrytes seger med 8—3 men
i denna match spelade vi i första
halvleken med endast nio man, där-

ibland tre reserver. I andra halv-
leken lyckades vi fiska en spelare
bland publiken.
Den första ordentliga matchen

spelades d. 6 januari mot Jönkö-
pings A. I. K. Det var meningen
att spela en match mot Uddevalla-
Kamraterna också, men på lördagen
inträdde töväder varför återbud
skickades till Uddevalla. Isen var
dålig och försvårade i hög grad

spelet men de våra visade sig sitta
inne med den bättre tekniken och
avgingo med segern efter en hård
och jämn match med 3—2. Efter
denna match beslöt sig Jönköpings
centerhalv, den populäre Calle Sjö-
berger, att spela för oss, och deltog
han sedan i de flesta av våra mat-
cher under vintern. Han är nu
bosatt här i Göteborg.
Med Göteborgs Bandyklubb hade

vi Ööverenskommit att kombinera

sålunda, att laget spelade för Ban-
dyklubben i svenska mästerskapet
och för Kamraterna i Göteborgs-
serien och distriktsmästerskapet,

men då det visade sig att Bandy-
klubben endast förfogade över en
spelare, nämligen Bussler, blev denna
anordning tämligen illusorisk, ty
det blev Kamraterna som fingo
»draga lasset»! Bussler avflyttade
förresten snart från staden. Inom
parentes sagt vann det »kombine-
rade» laget över Örgryte med 7—2
i svenska mästerskapet och fick
därigenom på sätt och vis revanche
för nederlaget i »träningsmatchen>.
Den 20 januari är en märkesdag

i bandylagets historia, ty den dagen
spelade våra representanterför första
gången i Köpenhamn. Det var för
Övrigt allra första gången ett svenskt
bandylag gästade »Kongens By>.
Våra motståndare voro uttagna ur
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bosatt här i Göteborg.
Med Göteborgs Bandyklubb hade

vi Ööverenskommit att kombinera

sålunda, att laget spelade för Ban-
dyklubben i svenska mästerskapet
och för Kamraterna i Göteborgs-
serien och distriktsmästerskapet,

men då det visade sig att Bandy-
klubben endast förfogade över en
spelare, nämligen Bussler, blev denna
anordning tämligen illusorisk, ty
det blev Kamraterna som fingo
»draga lasset»! Bussler avflyttade
förresten snart från staden. Inom
parentes sagt vann det »kombine-
rade» laget över Örgryte med 7—2
i svenska mästerskapet och fick
därigenom på sätt och vis revanche
för nederlaget i »träningsmatchen>.
Den 20 januari är en märkesdag

i bandylagets historia, ty den dagen
spelade våra representanterför första
gången i Köpenhamn. Det var för
Övrigt allra första gången ett svenskt
bandylag gästade »Kongens By>.
Våra motståndare voro uttagna ur
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tets centrum. Medlemmarna skola
härfå följa de många skiftande före-
teelserna inom föreningen, inspireras
att främja dess syften, giva uttryck
för glädjen över segrar och fram-
gångar och för styrka och förtröstan

vid nederlag och motgångar.
Leve Göteborgskamraterna!

Vilka äro medlems-

bladets medarbe-

tare?

ALLA medlkmmar äro våra
medarbetare. Alltså även Du,

som läser detta. Hör Du något

roligt från kamratkretsen, någon

episod från tävlingar eller övnin-

gar, eller får du reda på någon
anmärkningsvärd händelse, några
personalia eller vad som hälst

annat, så fråga ej först redak-
tionen om det passar för med-

lemsbladet, utan skriv några ord
uppgiv namn och lägg det skriv-

na i brevlådan. Meddelande per
telefon mottages även.

 

   

Viktor Andersson, A.-B,
 

MASKINFÖRNÖDENHETER:

OLJOR

REMMAR

PACKNINGAR

ISOLERINGSMATERIEL

M. M.

STOCKHOLM MALMÖ GÖTEBORG
Avdelningskontoret i Göteborg:

LILLA BADHUSGATAN 2

TELEFONER: 3646, 9671, 9812.

Vårt bandylag.
Vinteridrotten har aldrig varit

Kamraternas starka sida. Dels är
väderleken i Göteborg sådan, att
den knappast tjänar till att upp-
amma någon vinteridrottskultur och
dels har intresset inom föreningen
aldrig legat åt det hållet. För många
år sedan fanns det en del skrid-
skoseglare inom föreningen och
skridskoåkare också, och en gång,
det var 1909 i februari, anordnades
till och med tävlingar i skridsko-
segling och hastighetsåkning 500
meter på sjön Aspen vid Jonsered.
Men detta var egentligen den enda
yttring av intresse för vinteridrotten
på många år.
Men så blev det fjol en plötslig

lyftning i bandyspelet och liksom
många andra. klubbar bildade även
Kamraterna ett lag. Redan förut,
närmare bestämt 1909, hade före-

ningen haft ett bandylag, som en
tid var nog så livskraftigt och
t. o. m. spelade en match i Väners-
borg. För kuriositetens skull kunna
vi nämna, att i detta vårt första ban-

dylag spelade bl. a. Nils Andersson,
den kände federationsbacken, Verner
Jansson, Linde, Arvid och Sven
Fagrell, och flera andra, som nu
äro borta ur idrottsvärlden. Av

bandyspelarna från 1909 äro nu
endast Fagrell och Linde kvar och
den senare blev kapten i det lag,
som vi bildade förra året.

Förra årets matcher ha vi ingen
anledning att uppehålla oss vid men
så mycket kan nämnas att laget
med framgång bl. a. deltog i Göte-
borgsserien, där det slog sig fram
till andra plats. Den avgörande
matchen (mot Örgryte) kunde icke

spelas och även i år blev den ge-
nom fotbollsdistriktsekreterarens åt-
göranden ospelad. För att icke
behöva skjuta på den ännu ett år
avstodo vi från ytterligare spel.

Säsongens matcher började den
30 dec. då vi spelade en tränings-
match mot Virgo. Resultat: 12—0

till vår fördel. En ny träningsmatch
mot Örgryte på nyårsdagen slutade
med Örgrytes seger med 8—3 men
i denna match spelade vi i första
halvleken med endast nio man, där-

ibland tre reserver. I andra halv-
leken lyckades vi fiska en spelare
bland publiken.
Den första ordentliga matchen

spelades d. 6 januari mot Jönkö-
pings A. I. K. Det var meningen
att spela en match mot Uddevalla-
Kamraterna också, men på lördagen
inträdde töväder varför återbud
skickades till Uddevalla. Isen var
dålig och försvårade i hög grad

spelet men de våra visade sig sitta
inne med den bättre tekniken och
avgingo med segern efter en hård
och jämn match med 3—2. Efter
denna match beslöt sig Jönköpings
centerhalv, den populäre Calle Sjö-
berger, att spela för oss, och deltog
han sedan i de flesta av våra mat-
cher under vintern. Han är nu
bosatt här i Göteborg.
Med Göteborgs Bandyklubb hade

vi Ööverenskommit att kombinera

sålunda, att laget spelade för Ban-
dyklubben i svenska mästerskapet
och för Kamraterna i Göteborgs-
serien och distriktsmästerskapet,

men då det visade sig att Bandy-
klubben endast förfogade över en
spelare, nämligen Bussler, blev denna
anordning tämligen illusorisk, ty
det blev Kamraterna som fingo
»draga lasset»! Bussler avflyttade
förresten snart från staden. Inom
parentes sagt vann det »kombine-
rade» laget över Örgryte med 7—2
i svenska mästerskapet och fick
därigenom på sätt och vis revanche
för nederlaget i »träningsmatchen>.
Den 20 januari är en märkesdag

i bandylagets historia, ty den dagen
spelade våra representanterför första
gången i Köpenhamn. Det var för
Övrigt allra första gången ett svenskt
bandylag gästade »Kongens By>.
Våra motståndare voro uttagna ur
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tets centrum. Medlemmarna skola
härfå följa de många skiftande före-
teelserna inom föreningen, inspireras
att främja dess syften, giva uttryck
för glädjen över segrar och fram-
gångar och för styrka och förtröstan

vid nederlag och motgångar.
Leve Göteborgskamraterna!

Vilka äro medlems-

bladets medarbe-

tare?

ALLA medlkmmar äro våra
medarbetare. Alltså även Du,

som läser detta. Hör Du något

roligt från kamratkretsen, någon

episod från tävlingar eller övnin-

gar, eller får du reda på någon
anmärkningsvärd händelse, några
personalia eller vad som hälst

annat, så fråga ej först redak-
tionen om det passar för med-

lemsbladet, utan skriv några ord
uppgiv namn och lägg det skriv-

na i brevlådan. Meddelande per
telefon mottages även.

 

   

Viktor Andersson, A.-B,
 

MASKINFÖRNÖDENHETER:

OLJOR

REMMAR

PACKNINGAR

ISOLERINGSMATERIEL

M. M.

STOCKHOLM MALMÖ GÖTEBORG
Avdelningskontoret i Göteborg:

LILLA BADHUSGATAN 2

TELEFONER: 3646, 9671, 9812.

Vårt bandylag.
Vinteridrotten har aldrig varit

Kamraternas starka sida. Dels är
väderleken i Göteborg sådan, att
den knappast tjänar till att upp-
amma någon vinteridrottskultur och
dels har intresset inom föreningen
aldrig legat åt det hållet. För många
år sedan fanns det en del skrid-
skoseglare inom föreningen och
skridskoåkare också, och en gång,
det var 1909 i februari, anordnades
till och med tävlingar i skridsko-
segling och hastighetsåkning 500
meter på sjön Aspen vid Jonsered.
Men detta var egentligen den enda
yttring av intresse för vinteridrotten
på många år.
Men så blev det fjol en plötslig

lyftning i bandyspelet och liksom
många andra. klubbar bildade även
Kamraterna ett lag. Redan förut,
närmare bestämt 1909, hade före-

ningen haft ett bandylag, som en
tid var nog så livskraftigt och
t. o. m. spelade en match i Väners-
borg. För kuriositetens skull kunna
vi nämna, att i detta vårt första ban-

dylag spelade bl. a. Nils Andersson,
den kände federationsbacken, Verner
Jansson, Linde, Arvid och Sven
Fagrell, och flera andra, som nu
äro borta ur idrottsvärlden. Av

bandyspelarna från 1909 äro nu
endast Fagrell och Linde kvar och
den senare blev kapten i det lag,
som vi bildade förra året.

Förra årets matcher ha vi ingen
anledning att uppehålla oss vid men
så mycket kan nämnas att laget
med framgång bl. a. deltog i Göte-
borgsserien, där det slog sig fram
till andra plats. Den avgörande
matchen (mot Örgryte) kunde icke

spelas och även i år blev den ge-
nom fotbollsdistriktsekreterarens åt-
göranden ospelad. För att icke
behöva skjuta på den ännu ett år
avstodo vi från ytterligare spel.

Säsongens matcher började den
30 dec. då vi spelade en tränings-
match mot Virgo. Resultat: 12—0

till vår fördel. En ny träningsmatch
mot Örgryte på nyårsdagen slutade
med Örgrytes seger med 8—3 men
i denna match spelade vi i första
halvleken med endast nio man, där-

ibland tre reserver. I andra halv-
leken lyckades vi fiska en spelare
bland publiken.
Den första ordentliga matchen

spelades d. 6 januari mot Jönkö-
pings A. I. K. Det var meningen
att spela en match mot Uddevalla-
Kamraterna också, men på lördagen
inträdde töväder varför återbud
skickades till Uddevalla. Isen var
dålig och försvårade i hög grad

spelet men de våra visade sig sitta
inne med den bättre tekniken och
avgingo med segern efter en hård
och jämn match med 3—2. Efter
denna match beslöt sig Jönköpings
centerhalv, den populäre Calle Sjö-
berger, att spela för oss, och deltog
han sedan i de flesta av våra mat-
cher under vintern. Han är nu
bosatt här i Göteborg.
Med Göteborgs Bandyklubb hade

vi Ööverenskommit att kombinera

sålunda, att laget spelade för Ban-
dyklubben i svenska mästerskapet
och för Kamraterna i Göteborgs-
serien och distriktsmästerskapet,

men då det visade sig att Bandy-
klubben endast förfogade över en
spelare, nämligen Bussler, blev denna
anordning tämligen illusorisk, ty
det blev Kamraterna som fingo
»draga lasset»! Bussler avflyttade
förresten snart från staden. Inom
parentes sagt vann det »kombine-
rade» laget över Örgryte med 7—2
i svenska mästerskapet och fick
därigenom på sätt och vis revanche
för nederlaget i »träningsmatchen>.
Den 20 januari är en märkesdag

i bandylagets historia, ty den dagen
spelade våra representanterför första
gången i Köpenhamn. Det var för
Övrigt allra första gången ett svenskt
bandylag gästade »Kongens By>.
Våra motståndare voro uttagna ur
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tets centrum. Medlemmarna skola
härfå följa de många skiftande före-
teelserna inom föreningen, inspireras
att främja dess syften, giva uttryck
för glädjen över segrar och fram-
gångar och för styrka och förtröstan

vid nederlag och motgångar.
Leve Göteborgskamraterna!

Vilka äro medlems-

bladets medarbe-

tare?

ALLA medlkmmar äro våra
medarbetare. Alltså även Du,

som läser detta. Hör Du något

roligt från kamratkretsen, någon

episod från tävlingar eller övnin-

gar, eller får du reda på någon
anmärkningsvärd händelse, några
personalia eller vad som hälst

annat, så fråga ej först redak-
tionen om det passar för med-

lemsbladet, utan skriv några ord
uppgiv namn och lägg det skriv-

na i brevlådan. Meddelande per
telefon mottages även.

 

   

Viktor Andersson, A.-B,
 

MASKINFÖRNÖDENHETER:

OLJOR

REMMAR

PACKNINGAR

ISOLERINGSMATERIEL

M. M.

STOCKHOLM MALMÖ GÖTEBORG
Avdelningskontoret i Göteborg:

LILLA BADHUSGATAN 2

TELEFONER: 3646, 9671, 9812.

Vårt bandylag.
Vinteridrotten har aldrig varit

Kamraternas starka sida. Dels är
väderleken i Göteborg sådan, att
den knappast tjänar till att upp-
amma någon vinteridrottskultur och
dels har intresset inom föreningen
aldrig legat åt det hållet. För många
år sedan fanns det en del skrid-
skoseglare inom föreningen och
skridskoåkare också, och en gång,
det var 1909 i februari, anordnades
till och med tävlingar i skridsko-
segling och hastighetsåkning 500
meter på sjön Aspen vid Jonsered.
Men detta var egentligen den enda
yttring av intresse för vinteridrotten
på många år.
Men så blev det fjol en plötslig

lyftning i bandyspelet och liksom
många andra. klubbar bildade även
Kamraterna ett lag. Redan förut,
närmare bestämt 1909, hade före-

ningen haft ett bandylag, som en
tid var nog så livskraftigt och
t. o. m. spelade en match i Väners-
borg. För kuriositetens skull kunna
vi nämna, att i detta vårt första ban-

dylag spelade bl. a. Nils Andersson,
den kände federationsbacken, Verner
Jansson, Linde, Arvid och Sven
Fagrell, och flera andra, som nu
äro borta ur idrottsvärlden. Av

bandyspelarna från 1909 äro nu
endast Fagrell och Linde kvar och
den senare blev kapten i det lag,
som vi bildade förra året.

Förra årets matcher ha vi ingen
anledning att uppehålla oss vid men
så mycket kan nämnas att laget
med framgång bl. a. deltog i Göte-
borgsserien, där det slog sig fram
till andra plats. Den avgörande
matchen (mot Örgryte) kunde icke

spelas och även i år blev den ge-
nom fotbollsdistriktsekreterarens åt-
göranden ospelad. För att icke
behöva skjuta på den ännu ett år
avstodo vi från ytterligare spel.

Säsongens matcher började den
30 dec. då vi spelade en tränings-
match mot Virgo. Resultat: 12—0

till vår fördel. En ny träningsmatch
mot Örgryte på nyårsdagen slutade
med Örgrytes seger med 8—3 men
i denna match spelade vi i första
halvleken med endast nio man, där-

ibland tre reserver. I andra halv-
leken lyckades vi fiska en spelare
bland publiken.
Den första ordentliga matchen

spelades d. 6 januari mot Jönkö-
pings A. I. K. Det var meningen
att spela en match mot Uddevalla-
Kamraterna också, men på lördagen
inträdde töväder varför återbud
skickades till Uddevalla. Isen var
dålig och försvårade i hög grad

spelet men de våra visade sig sitta
inne med den bättre tekniken och
avgingo med segern efter en hård
och jämn match med 3—2. Efter
denna match beslöt sig Jönköpings
centerhalv, den populäre Calle Sjö-
berger, att spela för oss, och deltog
han sedan i de flesta av våra mat-
cher under vintern. Han är nu
bosatt här i Göteborg.
Med Göteborgs Bandyklubb hade

vi Ööverenskommit att kombinera

sålunda, att laget spelade för Ban-
dyklubben i svenska mästerskapet
och för Kamraterna i Göteborgs-
serien och distriktsmästerskapet,

men då det visade sig att Bandy-
klubben endast förfogade över en
spelare, nämligen Bussler, blev denna
anordning tämligen illusorisk, ty
det blev Kamraterna som fingo
»draga lasset»! Bussler avflyttade
förresten snart från staden. Inom
parentes sagt vann det »kombine-
rade» laget över Örgryte med 7—2
i svenska mästerskapet och fick
därigenom på sätt och vis revanche
för nederlaget i »träningsmatchen>.
Den 20 januari är en märkesdag

i bandylagets historia, ty den dagen
spelade våra representanterför första
gången i Köpenhamn. Det var för
Övrigt allra första gången ett svenskt
bandylag gästade »Kongens By>.
Våra motståndare voro uttagna ur
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tets centrum. Medlemmarna skola
härfå följa de många skiftande före-
teelserna inom föreningen, inspireras
att främja dess syften, giva uttryck
för glädjen över segrar och fram-
gångar och för styrka och förtröstan

vid nederlag och motgångar.
Leve Göteborgskamraterna!

Vilka äro medlems-

bladets medarbe-

tare?

ALLA medlkmmar äro våra
medarbetare. Alltså även Du,

som läser detta. Hör Du något

roligt från kamratkretsen, någon

episod från tävlingar eller övnin-

gar, eller får du reda på någon
anmärkningsvärd händelse, några
personalia eller vad som hälst

annat, så fråga ej först redak-
tionen om det passar för med-

lemsbladet, utan skriv några ord
uppgiv namn och lägg det skriv-

na i brevlådan. Meddelande per
telefon mottages även.

 

   

Viktor Andersson, A.-B,
 

MASKINFÖRNÖDENHETER:

OLJOR

REMMAR

PACKNINGAR

ISOLERINGSMATERIEL

M. M.

STOCKHOLM MALMÖ GÖTEBORG
Avdelningskontoret i Göteborg:

LILLA BADHUSGATAN 2

TELEFONER: 3646, 9671, 9812.

Vårt bandylag.
Vinteridrotten har aldrig varit

Kamraternas starka sida. Dels är
väderleken i Göteborg sådan, att
den knappast tjänar till att upp-
amma någon vinteridrottskultur och
dels har intresset inom föreningen
aldrig legat åt det hållet. För många
år sedan fanns det en del skrid-
skoseglare inom föreningen och
skridskoåkare också, och en gång,
det var 1909 i februari, anordnades
till och med tävlingar i skridsko-
segling och hastighetsåkning 500
meter på sjön Aspen vid Jonsered.
Men detta var egentligen den enda
yttring av intresse för vinteridrotten
på många år.
Men så blev det fjol en plötslig

lyftning i bandyspelet och liksom
många andra. klubbar bildade även
Kamraterna ett lag. Redan förut,
närmare bestämt 1909, hade före-

ningen haft ett bandylag, som en
tid var nog så livskraftigt och
t. o. m. spelade en match i Väners-
borg. För kuriositetens skull kunna
vi nämna, att i detta vårt första ban-

dylag spelade bl. a. Nils Andersson,
den kände federationsbacken, Verner
Jansson, Linde, Arvid och Sven
Fagrell, och flera andra, som nu
äro borta ur idrottsvärlden. Av

bandyspelarna från 1909 äro nu
endast Fagrell och Linde kvar och
den senare blev kapten i det lag,
som vi bildade förra året.

Förra årets matcher ha vi ingen
anledning att uppehålla oss vid men
så mycket kan nämnas att laget
med framgång bl. a. deltog i Göte-
borgsserien, där det slog sig fram
till andra plats. Den avgörande
matchen (mot Örgryte) kunde icke

spelas och även i år blev den ge-
nom fotbollsdistriktsekreterarens åt-
göranden ospelad. För att icke
behöva skjuta på den ännu ett år
avstodo vi från ytterligare spel.

Säsongens matcher började den
30 dec. då vi spelade en tränings-
match mot Virgo. Resultat: 12—0

till vår fördel. En ny träningsmatch
mot Örgryte på nyårsdagen slutade
med Örgrytes seger med 8—3 men
i denna match spelade vi i första
halvleken med endast nio man, där-

ibland tre reserver. I andra halv-
leken lyckades vi fiska en spelare
bland publiken.
Den första ordentliga matchen

spelades d. 6 januari mot Jönkö-
pings A. I. K. Det var meningen
att spela en match mot Uddevalla-
Kamraterna också, men på lördagen
inträdde töväder varför återbud
skickades till Uddevalla. Isen var
dålig och försvårade i hög grad

spelet men de våra visade sig sitta
inne med den bättre tekniken och
avgingo med segern efter en hård
och jämn match med 3—2. Efter
denna match beslöt sig Jönköpings
centerhalv, den populäre Calle Sjö-
berger, att spela för oss, och deltog
han sedan i de flesta av våra mat-
cher under vintern. Han är nu
bosatt här i Göteborg.
Med Göteborgs Bandyklubb hade

vi Ööverenskommit att kombinera

sålunda, att laget spelade för Ban-
dyklubben i svenska mästerskapet
och för Kamraterna i Göteborgs-
serien och distriktsmästerskapet,

men då det visade sig att Bandy-
klubben endast förfogade över en
spelare, nämligen Bussler, blev denna
anordning tämligen illusorisk, ty
det blev Kamraterna som fingo
»draga lasset»! Bussler avflyttade
förresten snart från staden. Inom
parentes sagt vann det »kombine-
rade» laget över Örgryte med 7—2
i svenska mästerskapet och fick
därigenom på sätt och vis revanche
för nederlaget i »träningsmatchen>.
Den 20 januari är en märkesdag

i bandylagets historia, ty den dagen
spelade våra representanterför första
gången i Köpenhamn. Det var för
Övrigt allra första gången ett svenskt
bandylag gästade »Kongens By>.
Våra motståndare voro uttagna ur
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tets centrum. Medlemmarna skola
härfå följa de många skiftande före-
teelserna inom föreningen, inspireras
att främja dess syften, giva uttryck
för glädjen över segrar och fram-
gångar och för styrka och förtröstan

vid nederlag och motgångar.
Leve Göteborgskamraterna!

Vilka äro medlems-

bladets medarbe-

tare?

ALLA medlkmmar äro våra
medarbetare. Alltså även Du,

som läser detta. Hör Du något

roligt från kamratkretsen, någon

episod från tävlingar eller övnin-

gar, eller får du reda på någon
anmärkningsvärd händelse, några
personalia eller vad som hälst

annat, så fråga ej först redak-
tionen om det passar för med-

lemsbladet, utan skriv några ord
uppgiv namn och lägg det skriv-

na i brevlådan. Meddelande per
telefon mottages även.

 

   

Viktor Andersson, A.-B,
 

MASKINFÖRNÖDENHETER:

OLJOR

REMMAR

PACKNINGAR

ISOLERINGSMATERIEL

M. M.

STOCKHOLM MALMÖ GÖTEBORG
Avdelningskontoret i Göteborg:

LILLA BADHUSGATAN 2

TELEFONER: 3646, 9671, 9812.

Vårt bandylag.
Vinteridrotten har aldrig varit

Kamraternas starka sida. Dels är
väderleken i Göteborg sådan, att
den knappast tjänar till att upp-
amma någon vinteridrottskultur och
dels har intresset inom föreningen
aldrig legat åt det hållet. För många
år sedan fanns det en del skrid-
skoseglare inom föreningen och
skridskoåkare också, och en gång,
det var 1909 i februari, anordnades
till och med tävlingar i skridsko-
segling och hastighetsåkning 500
meter på sjön Aspen vid Jonsered.
Men detta var egentligen den enda
yttring av intresse för vinteridrotten
på många år.
Men så blev det fjol en plötslig

lyftning i bandyspelet och liksom
många andra. klubbar bildade även
Kamraterna ett lag. Redan förut,
närmare bestämt 1909, hade före-

ningen haft ett bandylag, som en
tid var nog så livskraftigt och
t. o. m. spelade en match i Väners-
borg. För kuriositetens skull kunna
vi nämna, att i detta vårt första ban-

dylag spelade bl. a. Nils Andersson,
den kände federationsbacken, Verner
Jansson, Linde, Arvid och Sven
Fagrell, och flera andra, som nu
äro borta ur idrottsvärlden. Av

bandyspelarna från 1909 äro nu
endast Fagrell och Linde kvar och
den senare blev kapten i det lag,
som vi bildade förra året.

Förra årets matcher ha vi ingen
anledning att uppehålla oss vid men
så mycket kan nämnas att laget
med framgång bl. a. deltog i Göte-
borgsserien, där det slog sig fram
till andra plats. Den avgörande
matchen (mot Örgryte) kunde icke

spelas och även i år blev den ge-
nom fotbollsdistriktsekreterarens åt-
göranden ospelad. För att icke
behöva skjuta på den ännu ett år
avstodo vi från ytterligare spel.

Säsongens matcher började den
30 dec. då vi spelade en tränings-
match mot Virgo. Resultat: 12—0

till vår fördel. En ny träningsmatch
mot Örgryte på nyårsdagen slutade
med Örgrytes seger med 8—3 men
i denna match spelade vi i första
halvleken med endast nio man, där-

ibland tre reserver. I andra halv-
leken lyckades vi fiska en spelare
bland publiken.
Den första ordentliga matchen

spelades d. 6 januari mot Jönkö-
pings A. I. K. Det var meningen
att spela en match mot Uddevalla-
Kamraterna också, men på lördagen
inträdde töväder varför återbud
skickades till Uddevalla. Isen var
dålig och försvårade i hög grad

spelet men de våra visade sig sitta
inne med den bättre tekniken och
avgingo med segern efter en hård
och jämn match med 3—2. Efter
denna match beslöt sig Jönköpings
centerhalv, den populäre Calle Sjö-
berger, att spela för oss, och deltog
han sedan i de flesta av våra mat-
cher under vintern. Han är nu
bosatt här i Göteborg.
Med Göteborgs Bandyklubb hade

vi Ööverenskommit att kombinera

sålunda, att laget spelade för Ban-
dyklubben i svenska mästerskapet
och för Kamraterna i Göteborgs-
serien och distriktsmästerskapet,

men då det visade sig att Bandy-
klubben endast förfogade över en
spelare, nämligen Bussler, blev denna
anordning tämligen illusorisk, ty
det blev Kamraterna som fingo
»draga lasset»! Bussler avflyttade
förresten snart från staden. Inom
parentes sagt vann det »kombine-
rade» laget över Örgryte med 7—2
i svenska mästerskapet och fick
därigenom på sätt och vis revanche
för nederlaget i »träningsmatchen>.
Den 20 januari är en märkesdag

i bandylagets historia, ty den dagen
spelade våra representanterför första
gången i Köpenhamn. Det var för
Övrigt allra första gången ett svenskt
bandylag gästade »Kongens By>.
Våra motståndare voro uttagna ur
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tets centrum. Medlemmarna skola
härfå följa de många skiftande före-
teelserna inom föreningen, inspireras
att främja dess syften, giva uttryck
för glädjen över segrar och fram-
gångar och för styrka och förtröstan

vid nederlag och motgångar.
Leve Göteborgskamraterna!

Vilka äro medlems-

bladets medarbe-

tare?

ALLA medlkmmar äro våra
medarbetare. Alltså även Du,

som läser detta. Hör Du något

roligt från kamratkretsen, någon

episod från tävlingar eller övnin-

gar, eller får du reda på någon
anmärkningsvärd händelse, några
personalia eller vad som hälst

annat, så fråga ej först redak-
tionen om det passar för med-

lemsbladet, utan skriv några ord
uppgiv namn och lägg det skriv-

na i brevlådan. Meddelande per
telefon mottages även.
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leken lyckades vi fiska en spelare
bland publiken.
Den första ordentliga matchen

spelades d. 6 januari mot Jönkö-
pings A. I. K. Det var meningen
att spela en match mot Uddevalla-
Kamraterna också, men på lördagen
inträdde töväder varför återbud
skickades till Uddevalla. Isen var
dålig och försvårade i hög grad

spelet men de våra visade sig sitta
inne med den bättre tekniken och
avgingo med segern efter en hård
och jämn match med 3—2. Efter
denna match beslöt sig Jönköpings
centerhalv, den populäre Calle Sjö-
berger, att spela för oss, och deltog
han sedan i de flesta av våra mat-
cher under vintern. Han är nu
bosatt här i Göteborg.
Med Göteborgs Bandyklubb hade

vi Ööverenskommit att kombinera

sålunda, att laget spelade för Ban-
dyklubben i svenska mästerskapet
och för Kamraterna i Göteborgs-
serien och distriktsmästerskapet,

men då det visade sig att Bandy-
klubben endast förfogade över en
spelare, nämligen Bussler, blev denna
anordning tämligen illusorisk, ty
det blev Kamraterna som fingo
»draga lasset»! Bussler avflyttade
förresten snart från staden. Inom
parentes sagt vann det »kombine-
rade» laget över Örgryte med 7—2
i svenska mästerskapet och fick
därigenom på sätt och vis revanche
för nederlaget i »träningsmatchen>.
Den 20 januari är en märkesdag

i bandylagets historia, ty den dagen
spelade våra representanterför första
gången i Köpenhamn. Det var för
Övrigt allra första gången ett svenskt
bandylag gästade »Kongens By>.
Våra motståndare voro uttagna ur
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tets centrum. Medlemmarna skola
härfå följa de många skiftande före-
teelserna inom föreningen, inspireras
att främja dess syften, giva uttryck
för glädjen över segrar och fram-
gångar och för styrka och förtröstan

vid nederlag och motgångar.
Leve Göteborgskamraterna!

Vilka äro medlems-

bladets medarbe-

tare?

ALLA medlkmmar äro våra
medarbetare. Alltså även Du,

som läser detta. Hör Du något

roligt från kamratkretsen, någon

episod från tävlingar eller övnin-

gar, eller får du reda på någon
anmärkningsvärd händelse, några
personalia eller vad som hälst

annat, så fråga ej först redak-
tionen om det passar för med-

lemsbladet, utan skriv några ord
uppgiv namn och lägg det skriv-

na i brevlådan. Meddelande per
telefon mottages även.

 

   

Viktor Andersson, A.-B,
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M. M.
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TELEFONER: 3646, 9671, 9812.

Vårt bandylag.
Vinteridrotten har aldrig varit

Kamraternas starka sida. Dels är
väderleken i Göteborg sådan, att
den knappast tjänar till att upp-
amma någon vinteridrottskultur och
dels har intresset inom föreningen
aldrig legat åt det hållet. För många
år sedan fanns det en del skrid-
skoseglare inom föreningen och
skridskoåkare också, och en gång,
det var 1909 i februari, anordnades
till och med tävlingar i skridsko-
segling och hastighetsåkning 500
meter på sjön Aspen vid Jonsered.
Men detta var egentligen den enda
yttring av intresse för vinteridrotten
på många år.
Men så blev det fjol en plötslig

lyftning i bandyspelet och liksom
många andra. klubbar bildade även
Kamraterna ett lag. Redan förut,
närmare bestämt 1909, hade före-

ningen haft ett bandylag, som en
tid var nog så livskraftigt och
t. o. m. spelade en match i Väners-
borg. För kuriositetens skull kunna
vi nämna, att i detta vårt första ban-

dylag spelade bl. a. Nils Andersson,
den kände federationsbacken, Verner
Jansson, Linde, Arvid och Sven
Fagrell, och flera andra, som nu
äro borta ur idrottsvärlden. Av

bandyspelarna från 1909 äro nu
endast Fagrell och Linde kvar och
den senare blev kapten i det lag,
som vi bildade förra året.

Förra årets matcher ha vi ingen
anledning att uppehålla oss vid men
så mycket kan nämnas att laget
med framgång bl. a. deltog i Göte-
borgsserien, där det slog sig fram
till andra plats. Den avgörande
matchen (mot Örgryte) kunde icke

spelas och även i år blev den ge-
nom fotbollsdistriktsekreterarens åt-
göranden ospelad. För att icke
behöva skjuta på den ännu ett år
avstodo vi från ytterligare spel.

Säsongens matcher började den
30 dec. då vi spelade en tränings-
match mot Virgo. Resultat: 12—0
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Dansk Bandy Union men våra spe-
lare visade sig överlägsna i bollbe-
handling och de flesta av bandy-
spelets finesser och vunno en glän-
sande seger med 8—0. Planen var
full av vatten på grund av regnet
och det starka tövädret men detta
hindrade inte flera av pojkarna att
stundom fullständigt briljera i upp-
visningsspel, t. ex. Moje och Sjö-
berger, Challe Dahlberg och »Buster>»
även kallad Granath. Resan till

Köpenhamn blev ett minneförlivet
men då den behandlas särskilt i en
visa, som det kända märket > Ceve»

satt ihop och som återgives på
annat ställe i tidningen, inskränka
vi oss till att nämna, att vårt lag
blev mottaget på det mest förekom-
mande sätt av danskarna, bland

vilka vi särskilt stå i tacksamhets-
skuld till Dansk Bandy Unions
ordf. grosserer Hastrup. Spelarna
i Köpenhamnsmatchen voro: Rylan-
der i mål, Ericsson och Granath

backar, Linde, Sjöberger och Dahl-

berg halvbackar, Fagrell, Ljunggren,
Melin, Söderbom och Moje Sand-
berg forwards. Reserv: Gyring.

Efter denna match inträdde ett
långvarigt töväder som dock inte
hindrade våra spelare från att träna
och även spela större matcher.
Beträffande träningen omfattade spe-
larne denna med det största intresse
och begagnade varje minstatillfälle
till att komma ut och >»slå». I
Jonsered spelades en match den 3

mars. Vi spelade med nio man
och ett par reserver men vunno
likafullt över Jonsereds B. K. m, 5—1.

Huru vårt deltagande i serien och
distriktsmästerskapet gestaltat sig

kännavi alla till. Söndag efter sön-
dag var vårt lag samlat och berett
till matcher men lika ofta uppskötos
dessa. Närtill slut vårt lag kalla-
des till spel så sent som enlördag
eftermiddag var det omöjligt att till
söndagen kalla alla spelarna, varför
vi, i likhet med ett flertal andra

klubbar icke kunde ställa upp.
Protest inlades och med anledning
av denna annulerades alla årets
tävlingar.

Den sista matchen för året spela-
des den 10 mars i Vänersborg mot
ett kombinerat Vänersborgslag, det

starkaste, som man där någonsin
ställt upp. Spelet i denna match
fördes från vänersborgarnas sida
med fullkomligt raseri och när
matchen var slut stodo våra pojkar
visserligen som segrare med 1—0
men också sönderslagna och blesse-
rade samt med en tredjedel av de
medförda klubborna kvarlämnade
på valplatsen. Spelarnai denna match
voro: Rylander; Ericsson, Granath;

Rossi, Sjöberger, Dahlberg; Linde,

Borgström, Mellin, Söderbom, Sand-
berg.

Vårt bandylag har sålunda i vinter
med mycken framgång försvarat
våra färger i det alla matcher, som
icke kunnat hänföras till s. k. »trä-
ningsmatcher», slutat med seger.
En bidragande orsak till detta goda
resultat har varit den sammanhåll-
ning och kamratanda, som härskat
inom bandylaget samt spelarnas

intresse för träningen och laget i
sin helhet. I dessa avseenden kan
bandylaget gott tjäna till föredöme
för fotbollslagen. Få bandy- eller
fotbollslag kunna göra det så trev-
ligt och gemytligt för sig på sina
sammankomster som våra bandy-
spelare, vilka utgöra en sällsynt
samling olika slags talanger —- ett

förhållande, varom den improvise-
rade men vällyckade cabareten på
Stadshotellet i Vänersborg bar ett
tydligt vittnesbörd.

Poängtävlingarne.
I likhet med föregående år harförening-

en anordnat poängtävlingar i terränglöp-
ning nu på våren, Dessa ha rönt livlig

anslutning och visat såväl att intresset för

denna idrott är i stigande som höjd kva-
litét hos de tävlande.

Löparna började träna den 10 mars och

hade till samlingsplats lokalen vid Olive-
dalsgaian, varifrån utfärderna i Slottssko-

gen företogos.

Första poängtävlingen

ägde rum den 24 mars med start och mål

i Balders Hage. Banan var ej allför svår

samt c:a 2500 meter lång. Vädret var bra

och hade lockat 15 deltagare att pröva

sina krafter. Löparna voro indelade i 3

klasser allt efter beräknad förmåga.

Resultaten blevo:
Klass I: (banan 2 varv) 1. W. Magnus-

son 19,01. 2. J. Holsner, 19,22. 3. J. Ro-

sell 19,34. 4. A Johansson 20 min.

Klass II: 1. A. Kuhlin 10,36. 2. K.

Nilsson 10,42. 3. D. Ferdinand 11,05. 4.

Å. Svensson 11.20.

Juniorer: 1. A. Öberg 11,02.
Kuhlin 12,02.

Andra poängtävlingen

gick av stapeln Påskdagen sedan löparna

på Långfredagen haft en lätt utflykt i

terrängen. Banan var denna gång betyd-

ligt svårare, den gick över berg och bac-

kar, upplöjda åkrar, kärr och moras och

var c:a 4000 meter lång. Löparna fingo

ett hårt arbete och knotade över >Löpar-

Nisse», som stakat banan, men den sena-

re kände sina pappenheimare och tog sa-

ken kallt. 22 man startade, därav 5 från

andra klubbar.

Resultaten blevo:
Klass I: (banan 2 varv) 1. W. Magnus-

son 34,31. 2. J. Holsner 35,04. 3. J. Ro-

sell 35,09. 4. A. Johansson 35,31. Alltså

samma placering som vid första poäng-

tävlingen.

Klass II: 1.

Magnusson 17,45.

D. Ferdinand 18,23.

Juniorer: 1. A. Öberg 20,13. 2. W.
Andreasson 20,26.

2. G.

K. Nilsson 17,47. 2. E.

3. C. Hultin 18,16. 4.

Tredje poängtävlingen

ägde rum den 7 April. Den startades

från Balders Hage, och gick i en 4,000

meters bana mot Delsjön och åter. Banan

löptes två gånger av klass I samt en gång

av de övriga deltagarna.
Tjugo man deltogo och segrare blev i

den första klassen W. Magnusson på 29

min. 38,2 sek. Ett par yngre brödertill

honom belade första och andra platsen i

andra klassen.

Resultaten blevo:
Klass I: 1. W. Magnusson 29,38,2. 2.

J. Holsner 30,11,3. 3. E. Larsson 30,14,4.
4. J. Rosell 30,30,4.

Klass II: 1. A. Magnusson 15,26,1. 2.
E. Magnusson 16,28,2. 3. A. Kuhlin, 16,
28,9. 4. K. Nilsson 16,29,4.

Juniorer: 1. V. And:easson 17,11,5. 2
A. Oberg.

Slutresultaten

av poängtävlingarna ha blivit:

Klass 1: 1. W. Magnusson 12 p. 2 J.
Holsner 9 p. 3. J. Rosell 5 p. 4 A. Jo-
hansson 2 p.

Klass II: K. Nilsson 8 p. 2. E. Mag-
nusson 6 p. 3. A. Kuhlin 6 p. 4. A.
Magnusson 4. p. =

Juniorer: 1. A. Oberg 8 p. W. An-2

dreasson 7 p. 3. G. Kuhlin 3 p.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 3

Dansk Bandy Union men våra spe-
lare visade sig överlägsna i bollbe-
handling och de flesta av bandy-
spelets finesser och vunno en glän-
sande seger med 8—0. Planen var
full av vatten på grund av regnet
och det starka tövädret men detta
hindrade inte flera av pojkarna att
stundom fullständigt briljera i upp-
visningsspel, t. ex. Moje och Sjö-
berger, Challe Dahlberg och »Buster>»
även kallad Granath. Resan till

Köpenhamn blev ett minneförlivet
men då den behandlas särskilt i en
visa, som det kända märket > Ceve»

satt ihop och som återgives på
annat ställe i tidningen, inskränka
vi oss till att nämna, att vårt lag
blev mottaget på det mest förekom-
mande sätt av danskarna, bland

vilka vi särskilt stå i tacksamhets-
skuld till Dansk Bandy Unions
ordf. grosserer Hastrup. Spelarna
i Köpenhamnsmatchen voro: Rylan-
der i mål, Ericsson och Granath

backar, Linde, Sjöberger och Dahl-

berg halvbackar, Fagrell, Ljunggren,
Melin, Söderbom och Moje Sand-
berg forwards. Reserv: Gyring.

Efter denna match inträdde ett
långvarigt töväder som dock inte
hindrade våra spelare från att träna
och även spela större matcher.
Beträffande träningen omfattade spe-
larne denna med det största intresse
och begagnade varje minstatillfälle
till att komma ut och >»slå». I
Jonsered spelades en match den 3

mars. Vi spelade med nio man
och ett par reserver men vunno
likafullt över Jonsereds B. K. m, 5—1.

Huru vårt deltagande i serien och
distriktsmästerskapet gestaltat sig

kännavi alla till. Söndag efter sön-
dag var vårt lag samlat och berett
till matcher men lika ofta uppskötos
dessa. Närtill slut vårt lag kalla-
des till spel så sent som enlördag
eftermiddag var det omöjligt att till
söndagen kalla alla spelarna, varför
vi, i likhet med ett flertal andra

klubbar icke kunde ställa upp.
Protest inlades och med anledning
av denna annulerades alla årets
tävlingar.

Den sista matchen för året spela-
des den 10 mars i Vänersborg mot
ett kombinerat Vänersborgslag, det

starkaste, som man där någonsin
ställt upp. Spelet i denna match
fördes från vänersborgarnas sida
med fullkomligt raseri och när
matchen var slut stodo våra pojkar
visserligen som segrare med 1—0
men också sönderslagna och blesse-
rade samt med en tredjedel av de
medförda klubborna kvarlämnade
på valplatsen. Spelarnai denna match
voro: Rylander; Ericsson, Granath;

Rossi, Sjöberger, Dahlberg; Linde,

Borgström, Mellin, Söderbom, Sand-
berg.

Vårt bandylag har sålunda i vinter
med mycken framgång försvarat
våra färger i det alla matcher, som
icke kunnat hänföras till s. k. »trä-
ningsmatcher», slutat med seger.
En bidragande orsak till detta goda
resultat har varit den sammanhåll-
ning och kamratanda, som härskat
inom bandylaget samt spelarnas

intresse för träningen och laget i
sin helhet. I dessa avseenden kan
bandylaget gott tjäna till föredöme
för fotbollslagen. Få bandy- eller
fotbollslag kunna göra det så trev-
ligt och gemytligt för sig på sina
sammankomster som våra bandy-
spelare, vilka utgöra en sällsynt
samling olika slags talanger —- ett

förhållande, varom den improvise-
rade men vällyckade cabareten på
Stadshotellet i Vänersborg bar ett
tydligt vittnesbörd.

Poängtävlingarne.
I likhet med föregående år harförening-

en anordnat poängtävlingar i terränglöp-
ning nu på våren, Dessa ha rönt livlig

anslutning och visat såväl att intresset för

denna idrott är i stigande som höjd kva-
litét hos de tävlande.

Löparna började träna den 10 mars och

hade till samlingsplats lokalen vid Olive-
dalsgaian, varifrån utfärderna i Slottssko-

gen företogos.

Första poängtävlingen

ägde rum den 24 mars med start och mål

i Balders Hage. Banan var ej allför svår

samt c:a 2500 meter lång. Vädret var bra

och hade lockat 15 deltagare att pröva

sina krafter. Löparna voro indelade i 3

klasser allt efter beräknad förmåga.

Resultaten blevo:
Klass I: (banan 2 varv) 1. W. Magnus-

son 19,01. 2. J. Holsner, 19,22. 3. J. Ro-

sell 19,34. 4. A Johansson 20 min.

Klass II: 1. A. Kuhlin 10,36. 2. K.

Nilsson 10,42. 3. D. Ferdinand 11,05. 4.

Å. Svensson 11.20.

Juniorer: 1. A. Öberg 11,02.
Kuhlin 12,02.

Andra poängtävlingen

gick av stapeln Påskdagen sedan löparna

på Långfredagen haft en lätt utflykt i

terrängen. Banan var denna gång betyd-

ligt svårare, den gick över berg och bac-

kar, upplöjda åkrar, kärr och moras och

var c:a 4000 meter lång. Löparna fingo

ett hårt arbete och knotade över >Löpar-

Nisse», som stakat banan, men den sena-

re kände sina pappenheimare och tog sa-

ken kallt. 22 man startade, därav 5 från

andra klubbar.
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28,9. 4. K. Nilsson 16,29,4.

Juniorer: 1. V. And:easson 17,11,5. 2
A. Oberg.

Slutresultaten

av poängtävlingarna ha blivit:

Klass 1: 1. W. Magnusson 12 p. 2 J.
Holsner 9 p. 3. J. Rosell 5 p. 4 A. Jo-
hansson 2 p.

Klass II: K. Nilsson 8 p. 2. E. Mag-
nusson 6 p. 3. A. Kuhlin 6 p. 4. A.
Magnusson 4. p. =

Juniorer: 1. A. Oberg 8 p. W. An-2

dreasson 7 p. 3. G. Kuhlin 3 p.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 3

Dansk Bandy Union men våra spe-
lare visade sig överlägsna i bollbe-
handling och de flesta av bandy-
spelets finesser och vunno en glän-
sande seger med 8—0. Planen var
full av vatten på grund av regnet
och det starka tövädret men detta
hindrade inte flera av pojkarna att
stundom fullständigt briljera i upp-
visningsspel, t. ex. Moje och Sjö-
berger, Challe Dahlberg och »Buster>»
även kallad Granath. Resan till

Köpenhamn blev ett minneförlivet
men då den behandlas särskilt i en
visa, som det kända märket > Ceve»

satt ihop och som återgives på
annat ställe i tidningen, inskränka
vi oss till att nämna, att vårt lag
blev mottaget på det mest förekom-
mande sätt av danskarna, bland

vilka vi särskilt stå i tacksamhets-
skuld till Dansk Bandy Unions
ordf. grosserer Hastrup. Spelarna
i Köpenhamnsmatchen voro: Rylan-
der i mål, Ericsson och Granath

backar, Linde, Sjöberger och Dahl-

berg halvbackar, Fagrell, Ljunggren,
Melin, Söderbom och Moje Sand-
berg forwards. Reserv: Gyring.

Efter denna match inträdde ett
långvarigt töväder som dock inte
hindrade våra spelare från att träna
och även spela större matcher.
Beträffande träningen omfattade spe-
larne denna med det största intresse
och begagnade varje minstatillfälle
till att komma ut och >»slå». I
Jonsered spelades en match den 3

mars. Vi spelade med nio man
och ett par reserver men vunno
likafullt över Jonsereds B. K. m, 5—1.

Huru vårt deltagande i serien och
distriktsmästerskapet gestaltat sig

kännavi alla till. Söndag efter sön-
dag var vårt lag samlat och berett
till matcher men lika ofta uppskötos
dessa. Närtill slut vårt lag kalla-
des till spel så sent som enlördag
eftermiddag var det omöjligt att till
söndagen kalla alla spelarna, varför
vi, i likhet med ett flertal andra

klubbar icke kunde ställa upp.
Protest inlades och med anledning
av denna annulerades alla årets
tävlingar.

Den sista matchen för året spela-
des den 10 mars i Vänersborg mot
ett kombinerat Vänersborgslag, det

starkaste, som man där någonsin
ställt upp. Spelet i denna match
fördes från vänersborgarnas sida
med fullkomligt raseri och när
matchen var slut stodo våra pojkar
visserligen som segrare med 1—0
men också sönderslagna och blesse-
rade samt med en tredjedel av de
medförda klubborna kvarlämnade
på valplatsen. Spelarnai denna match
voro: Rylander; Ericsson, Granath;

Rossi, Sjöberger, Dahlberg; Linde,

Borgström, Mellin, Söderbom, Sand-
berg.

Vårt bandylag har sålunda i vinter
med mycken framgång försvarat
våra färger i det alla matcher, som
icke kunnat hänföras till s. k. »trä-
ningsmatcher», slutat med seger.
En bidragande orsak till detta goda
resultat har varit den sammanhåll-
ning och kamratanda, som härskat
inom bandylaget samt spelarnas

intresse för träningen och laget i
sin helhet. I dessa avseenden kan
bandylaget gott tjäna till föredöme
för fotbollslagen. Få bandy- eller
fotbollslag kunna göra det så trev-
ligt och gemytligt för sig på sina
sammankomster som våra bandy-
spelare, vilka utgöra en sällsynt
samling olika slags talanger —- ett

förhållande, varom den improvise-
rade men vällyckade cabareten på
Stadshotellet i Vänersborg bar ett
tydligt vittnesbörd.

Poängtävlingarne.
I likhet med föregående år harförening-

en anordnat poängtävlingar i terränglöp-
ning nu på våren, Dessa ha rönt livlig

anslutning och visat såväl att intresset för

denna idrott är i stigande som höjd kva-
litét hos de tävlande.

Löparna började träna den 10 mars och

hade till samlingsplats lokalen vid Olive-
dalsgaian, varifrån utfärderna i Slottssko-

gen företogos.

Första poängtävlingen

ägde rum den 24 mars med start och mål

i Balders Hage. Banan var ej allför svår

samt c:a 2500 meter lång. Vädret var bra

och hade lockat 15 deltagare att pröva

sina krafter. Löparna voro indelade i 3

klasser allt efter beräknad förmåga.

Resultaten blevo:
Klass I: (banan 2 varv) 1. W. Magnus-

son 19,01. 2. J. Holsner, 19,22. 3. J. Ro-

sell 19,34. 4. A Johansson 20 min.

Klass II: 1. A. Kuhlin 10,36. 2. K.

Nilsson 10,42. 3. D. Ferdinand 11,05. 4.

Å. Svensson 11.20.

Juniorer: 1. A. Öberg 11,02.
Kuhlin 12,02.

Andra poängtävlingen

gick av stapeln Påskdagen sedan löparna

på Långfredagen haft en lätt utflykt i

terrängen. Banan var denna gång betyd-

ligt svårare, den gick över berg och bac-

kar, upplöjda åkrar, kärr och moras och

var c:a 4000 meter lång. Löparna fingo

ett hårt arbete och knotade över >Löpar-

Nisse», som stakat banan, men den sena-

re kände sina pappenheimare och tog sa-

ken kallt. 22 man startade, därav 5 från

andra klubbar.

Resultaten blevo:
Klass I: (banan 2 varv) 1. W. Magnus-

son 34,31. 2. J. Holsner 35,04. 3. J. Ro-

sell 35,09. 4. A. Johansson 35,31. Alltså

samma placering som vid första poäng-

tävlingen.

Klass II: 1.
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D. Ferdinand 18,23.

Juniorer: 1. A. Öberg 20,13. 2. W.
Andreasson 20,26.

2. G.

K. Nilsson 17,47. 2. E.

3. C. Hultin 18,16. 4.
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ägde rum den 7 April. Den startades
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meters bana mot Delsjön och åter. Banan

löptes två gånger av klass I samt en gång

av de övriga deltagarna.
Tjugo man deltogo och segrare blev i

den första klassen W. Magnusson på 29

min. 38,2 sek. Ett par yngre brödertill

honom belade första och andra platsen i

andra klassen.
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visningsspel, t. ex. Moje och Sjö-
berger, Challe Dahlberg och »Buster>»
även kallad Granath. Resan till

Köpenhamn blev ett minneförlivet
men då den behandlas särskilt i en
visa, som det kända märket > Ceve»

satt ihop och som återgives på
annat ställe i tidningen, inskränka
vi oss till att nämna, att vårt lag
blev mottaget på det mest förekom-
mande sätt av danskarna, bland

vilka vi särskilt stå i tacksamhets-
skuld till Dansk Bandy Unions
ordf. grosserer Hastrup. Spelarna
i Köpenhamnsmatchen voro: Rylan-
der i mål, Ericsson och Granath

backar, Linde, Sjöberger och Dahl-

berg halvbackar, Fagrell, Ljunggren,
Melin, Söderbom och Moje Sand-
berg forwards. Reserv: Gyring.

Efter denna match inträdde ett
långvarigt töväder som dock inte
hindrade våra spelare från att träna
och även spela större matcher.
Beträffande träningen omfattade spe-
larne denna med det största intresse
och begagnade varje minstatillfälle
till att komma ut och >»slå». I
Jonsered spelades en match den 3

mars. Vi spelade med nio man
och ett par reserver men vunno
likafullt över Jonsereds B. K. m, 5—1.

Huru vårt deltagande i serien och
distriktsmästerskapet gestaltat sig

kännavi alla till. Söndag efter sön-
dag var vårt lag samlat och berett
till matcher men lika ofta uppskötos
dessa. Närtill slut vårt lag kalla-
des till spel så sent som enlördag
eftermiddag var det omöjligt att till
söndagen kalla alla spelarna, varför
vi, i likhet med ett flertal andra

klubbar icke kunde ställa upp.
Protest inlades och med anledning
av denna annulerades alla årets
tävlingar.

Den sista matchen för året spela-
des den 10 mars i Vänersborg mot
ett kombinerat Vänersborgslag, det

starkaste, som man där någonsin
ställt upp. Spelet i denna match
fördes från vänersborgarnas sida
med fullkomligt raseri och när
matchen var slut stodo våra pojkar
visserligen som segrare med 1—0
men också sönderslagna och blesse-
rade samt med en tredjedel av de
medförda klubborna kvarlämnade
på valplatsen. Spelarnai denna match
voro: Rylander; Ericsson, Granath;

Rossi, Sjöberger, Dahlberg; Linde,

Borgström, Mellin, Söderbom, Sand-
berg.

Vårt bandylag har sålunda i vinter
med mycken framgång försvarat
våra färger i det alla matcher, som
icke kunnat hänföras till s. k. »trä-
ningsmatcher», slutat med seger.
En bidragande orsak till detta goda
resultat har varit den sammanhåll-
ning och kamratanda, som härskat
inom bandylaget samt spelarnas

intresse för träningen och laget i
sin helhet. I dessa avseenden kan
bandylaget gott tjäna till föredöme
för fotbollslagen. Få bandy- eller
fotbollslag kunna göra det så trev-
ligt och gemytligt för sig på sina
sammankomster som våra bandy-
spelare, vilka utgöra en sällsynt
samling olika slags talanger —- ett

förhållande, varom den improvise-
rade men vällyckade cabareten på
Stadshotellet i Vänersborg bar ett
tydligt vittnesbörd.

Poängtävlingarne.
I likhet med föregående år harförening-

en anordnat poängtävlingar i terränglöp-
ning nu på våren, Dessa ha rönt livlig

anslutning och visat såväl att intresset för

denna idrott är i stigande som höjd kva-
litét hos de tävlande.

Löparna började träna den 10 mars och

hade till samlingsplats lokalen vid Olive-
dalsgaian, varifrån utfärderna i Slottssko-

gen företogos.

Första poängtävlingen

ägde rum den 24 mars med start och mål

i Balders Hage. Banan var ej allför svår

samt c:a 2500 meter lång. Vädret var bra

och hade lockat 15 deltagare att pröva

sina krafter. Löparna voro indelade i 3

klasser allt efter beräknad förmåga.

Resultaten blevo:
Klass I: (banan 2 varv) 1. W. Magnus-

son 19,01. 2. J. Holsner, 19,22. 3. J. Ro-

sell 19,34. 4. A Johansson 20 min.

Klass II: 1. A. Kuhlin 10,36. 2. K.

Nilsson 10,42. 3. D. Ferdinand 11,05. 4.

Å. Svensson 11.20.

Juniorer: 1. A. Öberg 11,02.
Kuhlin 12,02.

Andra poängtävlingen

gick av stapeln Påskdagen sedan löparna

på Långfredagen haft en lätt utflykt i

terrängen. Banan var denna gång betyd-

ligt svårare, den gick över berg och bac-

kar, upplöjda åkrar, kärr och moras och

var c:a 4000 meter lång. Löparna fingo

ett hårt arbete och knotade över >Löpar-

Nisse», som stakat banan, men den sena-

re kände sina pappenheimare och tog sa-

ken kallt. 22 man startade, därav 5 från

andra klubbar.

Resultaten blevo:
Klass I: (banan 2 varv) 1. W. Magnus-

son 34,31. 2. J. Holsner 35,04. 3. J. Ro-

sell 35,09. 4. A. Johansson 35,31. Alltså

samma placering som vid första poäng-

tävlingen.

Klass II: 1.

Magnusson 17,45.

D. Ferdinand 18,23.

Juniorer: 1. A. Öberg 20,13. 2. W.
Andreasson 20,26.

2. G.

K. Nilsson 17,47. 2. E.

3. C. Hultin 18,16. 4.

Tredje poängtävlingen

ägde rum den 7 April. Den startades

från Balders Hage, och gick i en 4,000

meters bana mot Delsjön och åter. Banan

löptes två gånger av klass I samt en gång

av de övriga deltagarna.
Tjugo man deltogo och segrare blev i

den första klassen W. Magnusson på 29

min. 38,2 sek. Ett par yngre brödertill

honom belade första och andra platsen i

andra klassen.

Resultaten blevo:
Klass I: 1. W. Magnusson 29,38,2. 2.

J. Holsner 30,11,3. 3. E. Larsson 30,14,4.
4. J. Rosell 30,30,4.

Klass II: 1. A. Magnusson 15,26,1. 2.
E. Magnusson 16,28,2. 3. A. Kuhlin, 16,
28,9. 4. K. Nilsson 16,29,4.

Juniorer: 1. V. And:easson 17,11,5. 2
A. Oberg.

Slutresultaten

av poängtävlingarna ha blivit:

Klass 1: 1. W. Magnusson 12 p. 2 J.
Holsner 9 p. 3. J. Rosell 5 p. 4 A. Jo-
hansson 2 p.

Klass II: K. Nilsson 8 p. 2. E. Mag-
nusson 6 p. 3. A. Kuhlin 6 p. 4. A.
Magnusson 4. p. =

Juniorer: 1. A. Oberg 8 p. W. An-2

dreasson 7 p. 3. G. Kuhlin 3 p.
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och begagnade varje minstatillfälle
till att komma ut och >»slå». I
Jonsered spelades en match den 3

mars. Vi spelade med nio man
och ett par reserver men vunno
likafullt över Jonsereds B. K. m, 5—1.

Huru vårt deltagande i serien och
distriktsmästerskapet gestaltat sig

kännavi alla till. Söndag efter sön-
dag var vårt lag samlat och berett
till matcher men lika ofta uppskötos
dessa. Närtill slut vårt lag kalla-
des till spel så sent som enlördag
eftermiddag var det omöjligt att till
söndagen kalla alla spelarna, varför
vi, i likhet med ett flertal andra

klubbar icke kunde ställa upp.
Protest inlades och med anledning
av denna annulerades alla årets
tävlingar.

Den sista matchen för året spela-
des den 10 mars i Vänersborg mot
ett kombinerat Vänersborgslag, det

starkaste, som man där någonsin
ställt upp. Spelet i denna match
fördes från vänersborgarnas sida
med fullkomligt raseri och när
matchen var slut stodo våra pojkar
visserligen som segrare med 1—0
men också sönderslagna och blesse-
rade samt med en tredjedel av de
medförda klubborna kvarlämnade
på valplatsen. Spelarnai denna match
voro: Rylander; Ericsson, Granath;

Rossi, Sjöberger, Dahlberg; Linde,

Borgström, Mellin, Söderbom, Sand-
berg.

Vårt bandylag har sålunda i vinter
med mycken framgång försvarat
våra färger i det alla matcher, som
icke kunnat hänföras till s. k. »trä-
ningsmatcher», slutat med seger.
En bidragande orsak till detta goda
resultat har varit den sammanhåll-
ning och kamratanda, som härskat
inom bandylaget samt spelarnas

intresse för träningen och laget i
sin helhet. I dessa avseenden kan
bandylaget gott tjäna till föredöme
för fotbollslagen. Få bandy- eller
fotbollslag kunna göra det så trev-
ligt och gemytligt för sig på sina
sammankomster som våra bandy-
spelare, vilka utgöra en sällsynt
samling olika slags talanger —- ett

förhållande, varom den improvise-
rade men vällyckade cabareten på
Stadshotellet i Vänersborg bar ett
tydligt vittnesbörd.

Poängtävlingarne.
I likhet med föregående år harförening-

en anordnat poängtävlingar i terränglöp-
ning nu på våren, Dessa ha rönt livlig

anslutning och visat såväl att intresset för

denna idrott är i stigande som höjd kva-
litét hos de tävlande.

Löparna började träna den 10 mars och

hade till samlingsplats lokalen vid Olive-
dalsgaian, varifrån utfärderna i Slottssko-

gen företogos.

Första poängtävlingen

ägde rum den 24 mars med start och mål

i Balders Hage. Banan var ej allför svår

samt c:a 2500 meter lång. Vädret var bra

och hade lockat 15 deltagare att pröva

sina krafter. Löparna voro indelade i 3

klasser allt efter beräknad förmåga.

Resultaten blevo:
Klass I: (banan 2 varv) 1. W. Magnus-

son 19,01. 2. J. Holsner, 19,22. 3. J. Ro-

sell 19,34. 4. A Johansson 20 min.

Klass II: 1. A. Kuhlin 10,36. 2. K.

Nilsson 10,42. 3. D. Ferdinand 11,05. 4.

Å. Svensson 11.20.

Juniorer: 1. A. Öberg 11,02.
Kuhlin 12,02.

Andra poängtävlingen

gick av stapeln Påskdagen sedan löparna

på Långfredagen haft en lätt utflykt i

terrängen. Banan var denna gång betyd-

ligt svårare, den gick över berg och bac-

kar, upplöjda åkrar, kärr och moras och

var c:a 4000 meter lång. Löparna fingo

ett hårt arbete och knotade över >Löpar-

Nisse», som stakat banan, men den sena-

re kände sina pappenheimare och tog sa-

ken kallt. 22 man startade, därav 5 från

andra klubbar.

Resultaten blevo:
Klass I: (banan 2 varv) 1. W. Magnus-

son 34,31. 2. J. Holsner 35,04. 3. J. Ro-

sell 35,09. 4. A. Johansson 35,31. Alltså

samma placering som vid första poäng-

tävlingen.

Klass II: 1.

Magnusson 17,45.

D. Ferdinand 18,23.

Juniorer: 1. A. Öberg 20,13. 2. W.
Andreasson 20,26.

2. G.

K. Nilsson 17,47. 2. E.

3. C. Hultin 18,16. 4.

Tredje poängtävlingen

ägde rum den 7 April. Den startades

från Balders Hage, och gick i en 4,000

meters bana mot Delsjön och åter. Banan

löptes två gånger av klass I samt en gång

av de övriga deltagarna.
Tjugo man deltogo och segrare blev i

den första klassen W. Magnusson på 29

min. 38,2 sek. Ett par yngre brödertill

honom belade första och andra platsen i

andra klassen.

Resultaten blevo:
Klass I: 1. W. Magnusson 29,38,2. 2.

J. Holsner 30,11,3. 3. E. Larsson 30,14,4.
4. J. Rosell 30,30,4.

Klass II: 1. A. Magnusson 15,26,1. 2.
E. Magnusson 16,28,2. 3. A. Kuhlin, 16,
28,9. 4. K. Nilsson 16,29,4.

Juniorer: 1. V. And:easson 17,11,5. 2
A. Oberg.

Slutresultaten

av poängtävlingarna ha blivit:

Klass 1: 1. W. Magnusson 12 p. 2 J.
Holsner 9 p. 3. J. Rosell 5 p. 4 A. Jo-
hansson 2 p.

Klass II: K. Nilsson 8 p. 2. E. Mag-
nusson 6 p. 3. A. Kuhlin 6 p. 4. A.
Magnusson 4. p. =

Juniorer: 1. A. Oberg 8 p. W. An-2

dreasson 7 p. 3. G. Kuhlin 3 p.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 3

Dansk Bandy Union men våra spe-
lare visade sig överlägsna i bollbe-
handling och de flesta av bandy-
spelets finesser och vunno en glän-
sande seger med 8—0. Planen var
full av vatten på grund av regnet
och det starka tövädret men detta
hindrade inte flera av pojkarna att
stundom fullständigt briljera i upp-
visningsspel, t. ex. Moje och Sjö-
berger, Challe Dahlberg och »Buster>»
även kallad Granath. Resan till

Köpenhamn blev ett minneförlivet
men då den behandlas särskilt i en
visa, som det kända märket > Ceve»

satt ihop och som återgives på
annat ställe i tidningen, inskränka
vi oss till att nämna, att vårt lag
blev mottaget på det mest förekom-
mande sätt av danskarna, bland

vilka vi särskilt stå i tacksamhets-
skuld till Dansk Bandy Unions
ordf. grosserer Hastrup. Spelarna
i Köpenhamnsmatchen voro: Rylan-
der i mål, Ericsson och Granath

backar, Linde, Sjöberger och Dahl-

berg halvbackar, Fagrell, Ljunggren,
Melin, Söderbom och Moje Sand-
berg forwards. Reserv: Gyring.

Efter denna match inträdde ett
långvarigt töväder som dock inte
hindrade våra spelare från att träna
och även spela större matcher.
Beträffande träningen omfattade spe-
larne denna med det största intresse
och begagnade varje minstatillfälle
till att komma ut och >»slå». I
Jonsered spelades en match den 3

mars. Vi spelade med nio man
och ett par reserver men vunno
likafullt över Jonsereds B. K. m, 5—1.

Huru vårt deltagande i serien och
distriktsmästerskapet gestaltat sig

kännavi alla till. Söndag efter sön-
dag var vårt lag samlat och berett
till matcher men lika ofta uppskötos
dessa. Närtill slut vårt lag kalla-
des till spel så sent som enlördag
eftermiddag var det omöjligt att till
söndagen kalla alla spelarna, varför
vi, i likhet med ett flertal andra

klubbar icke kunde ställa upp.
Protest inlades och med anledning
av denna annulerades alla årets
tävlingar.

Den sista matchen för året spela-
des den 10 mars i Vänersborg mot
ett kombinerat Vänersborgslag, det

starkaste, som man där någonsin
ställt upp. Spelet i denna match
fördes från vänersborgarnas sida
med fullkomligt raseri och när
matchen var slut stodo våra pojkar
visserligen som segrare med 1—0
men också sönderslagna och blesse-
rade samt med en tredjedel av de
medförda klubborna kvarlämnade
på valplatsen. Spelarnai denna match
voro: Rylander; Ericsson, Granath;

Rossi, Sjöberger, Dahlberg; Linde,

Borgström, Mellin, Söderbom, Sand-
berg.

Vårt bandylag har sålunda i vinter
med mycken framgång försvarat
våra färger i det alla matcher, som
icke kunnat hänföras till s. k. »trä-
ningsmatcher», slutat med seger.
En bidragande orsak till detta goda
resultat har varit den sammanhåll-
ning och kamratanda, som härskat
inom bandylaget samt spelarnas

intresse för träningen och laget i
sin helhet. I dessa avseenden kan
bandylaget gott tjäna till föredöme
för fotbollslagen. Få bandy- eller
fotbollslag kunna göra det så trev-
ligt och gemytligt för sig på sina
sammankomster som våra bandy-
spelare, vilka utgöra en sällsynt
samling olika slags talanger —- ett

förhållande, varom den improvise-
rade men vällyckade cabareten på
Stadshotellet i Vänersborg bar ett
tydligt vittnesbörd.

Poängtävlingarne.
I likhet med föregående år harförening-

en anordnat poängtävlingar i terränglöp-
ning nu på våren, Dessa ha rönt livlig

anslutning och visat såväl att intresset för

denna idrott är i stigande som höjd kva-
litét hos de tävlande.

Löparna började träna den 10 mars och

hade till samlingsplats lokalen vid Olive-
dalsgaian, varifrån utfärderna i Slottssko-

gen företogos.

Första poängtävlingen

ägde rum den 24 mars med start och mål

i Balders Hage. Banan var ej allför svår

samt c:a 2500 meter lång. Vädret var bra

och hade lockat 15 deltagare att pröva

sina krafter. Löparna voro indelade i 3

klasser allt efter beräknad förmåga.

Resultaten blevo:
Klass I: (banan 2 varv) 1. W. Magnus-

son 19,01. 2. J. Holsner, 19,22. 3. J. Ro-

sell 19,34. 4. A Johansson 20 min.

Klass II: 1. A. Kuhlin 10,36. 2. K.

Nilsson 10,42. 3. D. Ferdinand 11,05. 4.

Å. Svensson 11.20.

Juniorer: 1. A. Öberg 11,02.
Kuhlin 12,02.

Andra poängtävlingen

gick av stapeln Påskdagen sedan löparna

på Långfredagen haft en lätt utflykt i

terrängen. Banan var denna gång betyd-

ligt svårare, den gick över berg och bac-

kar, upplöjda åkrar, kärr och moras och

var c:a 4000 meter lång. Löparna fingo

ett hårt arbete och knotade över >Löpar-

Nisse», som stakat banan, men den sena-

re kände sina pappenheimare och tog sa-

ken kallt. 22 man startade, därav 5 från

andra klubbar.
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Klass I: (banan 2 varv) 1. W. Magnus-

son 34,31. 2. J. Holsner 35,04. 3. J. Ro-

sell 35,09. 4. A. Johansson 35,31. Alltså

samma placering som vid första poäng-

tävlingen.
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Magnusson 17,45.

D. Ferdinand 18,23.

Juniorer: 1. A. Öberg 20,13. 2. W.
Andreasson 20,26.

2. G.

K. Nilsson 17,47. 2. E.

3. C. Hultin 18,16. 4.
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ägde rum den 7 April. Den startades

från Balders Hage, och gick i en 4,000

meters bana mot Delsjön och åter. Banan

löptes två gånger av klass I samt en gång

av de övriga deltagarna.
Tjugo man deltogo och segrare blev i

den första klassen W. Magnusson på 29

min. 38,2 sek. Ett par yngre brödertill

honom belade första och andra platsen i

andra klassen.

Resultaten blevo:
Klass I: 1. W. Magnusson 29,38,2. 2.

J. Holsner 30,11,3. 3. E. Larsson 30,14,4.
4. J. Rosell 30,30,4.

Klass II: 1. A. Magnusson 15,26,1. 2.
E. Magnusson 16,28,2. 3. A. Kuhlin, 16,
28,9. 4. K. Nilsson 16,29,4.

Juniorer: 1. V. And:easson 17,11,5. 2
A. Oberg.

Slutresultaten

av poängtävlingarna ha blivit:

Klass 1: 1. W. Magnusson 12 p. 2 J.
Holsner 9 p. 3. J. Rosell 5 p. 4 A. Jo-
hansson 2 p.

Klass II: K. Nilsson 8 p. 2. E. Mag-
nusson 6 p. 3. A. Kuhlin 6 p. 4. A.
Magnusson 4. p. =

Juniorer: 1. A. Oberg 8 p. W. An-2

dreasson 7 p. 3. G. Kuhlin 3 p.
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hindrade inte flera av pojkarna att
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visningsspel, t. ex. Moje och Sjö-
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även kallad Granath. Resan till
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men då den behandlas särskilt i en
visa, som det kända märket > Ceve»

satt ihop och som återgives på
annat ställe i tidningen, inskränka
vi oss till att nämna, att vårt lag
blev mottaget på det mest förekom-
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der i mål, Ericsson och Granath

backar, Linde, Sjöberger och Dahl-

berg halvbackar, Fagrell, Ljunggren,
Melin, Söderbom och Moje Sand-
berg forwards. Reserv: Gyring.

Efter denna match inträdde ett
långvarigt töväder som dock inte
hindrade våra spelare från att träna
och även spela större matcher.
Beträffande träningen omfattade spe-
larne denna med det största intresse
och begagnade varje minstatillfälle
till att komma ut och >»slå». I
Jonsered spelades en match den 3

mars. Vi spelade med nio man
och ett par reserver men vunno
likafullt över Jonsereds B. K. m, 5—1.

Huru vårt deltagande i serien och
distriktsmästerskapet gestaltat sig

kännavi alla till. Söndag efter sön-
dag var vårt lag samlat och berett
till matcher men lika ofta uppskötos
dessa. Närtill slut vårt lag kalla-
des till spel så sent som enlördag
eftermiddag var det omöjligt att till
söndagen kalla alla spelarna, varför
vi, i likhet med ett flertal andra

klubbar icke kunde ställa upp.
Protest inlades och med anledning
av denna annulerades alla årets
tävlingar.

Den sista matchen för året spela-
des den 10 mars i Vänersborg mot
ett kombinerat Vänersborgslag, det

starkaste, som man där någonsin
ställt upp. Spelet i denna match
fördes från vänersborgarnas sida
med fullkomligt raseri och när
matchen var slut stodo våra pojkar
visserligen som segrare med 1—0
men också sönderslagna och blesse-
rade samt med en tredjedel av de
medförda klubborna kvarlämnade
på valplatsen. Spelarnai denna match
voro: Rylander; Ericsson, Granath;

Rossi, Sjöberger, Dahlberg; Linde,

Borgström, Mellin, Söderbom, Sand-
berg.

Vårt bandylag har sålunda i vinter
med mycken framgång försvarat
våra färger i det alla matcher, som
icke kunnat hänföras till s. k. »trä-
ningsmatcher», slutat med seger.
En bidragande orsak till detta goda
resultat har varit den sammanhåll-
ning och kamratanda, som härskat
inom bandylaget samt spelarnas

intresse för träningen och laget i
sin helhet. I dessa avseenden kan
bandylaget gott tjäna till föredöme
för fotbollslagen. Få bandy- eller
fotbollslag kunna göra det så trev-
ligt och gemytligt för sig på sina
sammankomster som våra bandy-
spelare, vilka utgöra en sällsynt
samling olika slags talanger —- ett

förhållande, varom den improvise-
rade men vällyckade cabareten på
Stadshotellet i Vänersborg bar ett
tydligt vittnesbörd.
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lare visade sig överlägsna i bollbe-
handling och de flesta av bandy-
spelets finesser och vunno en glän-
sande seger med 8—0. Planen var
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hindrade inte flera av pojkarna att
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berger, Challe Dahlberg och »Buster>»
även kallad Granath. Resan till

Köpenhamn blev ett minneförlivet
men då den behandlas särskilt i en
visa, som det kända märket > Ceve»

satt ihop och som återgives på
annat ställe i tidningen, inskränka
vi oss till att nämna, att vårt lag
blev mottaget på det mest förekom-
mande sätt av danskarna, bland

vilka vi särskilt stå i tacksamhets-
skuld till Dansk Bandy Unions
ordf. grosserer Hastrup. Spelarna
i Köpenhamnsmatchen voro: Rylan-
der i mål, Ericsson och Granath

backar, Linde, Sjöberger och Dahl-

berg halvbackar, Fagrell, Ljunggren,
Melin, Söderbom och Moje Sand-
berg forwards. Reserv: Gyring.

Efter denna match inträdde ett
långvarigt töväder som dock inte
hindrade våra spelare från att träna
och även spela större matcher.
Beträffande träningen omfattade spe-
larne denna med det största intresse
och begagnade varje minstatillfälle
till att komma ut och >»slå». I
Jonsered spelades en match den 3

mars. Vi spelade med nio man
och ett par reserver men vunno
likafullt över Jonsereds B. K. m, 5—1.

Huru vårt deltagande i serien och
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kännavi alla till. Söndag efter sön-
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matchen var slut stodo våra pojkar
visserligen som segrare med 1—0
men också sönderslagna och blesse-
rade samt med en tredjedel av de
medförda klubborna kvarlämnade
på valplatsen. Spelarnai denna match
voro: Rylander; Ericsson, Granath;

Rossi, Sjöberger, Dahlberg; Linde,

Borgström, Mellin, Söderbom, Sand-
berg.

Vårt bandylag har sålunda i vinter
med mycken framgång försvarat
våra färger i det alla matcher, som
icke kunnat hänföras till s. k. »trä-
ningsmatcher», slutat med seger.
En bidragande orsak till detta goda
resultat har varit den sammanhåll-
ning och kamratanda, som härskat
inom bandylaget samt spelarnas

intresse för träningen och laget i
sin helhet. I dessa avseenden kan
bandylaget gott tjäna till föredöme
för fotbollslagen. Få bandy- eller
fotbollslag kunna göra det så trev-
ligt och gemytligt för sig på sina
sammankomster som våra bandy-
spelare, vilka utgöra en sällsynt
samling olika slags talanger —- ett

förhållande, varom den improvise-
rade men vällyckade cabareten på
Stadshotellet i Vänersborg bar ett
tydligt vittnesbörd.

Poängtävlingarne.
I likhet med föregående år harförening-

en anordnat poängtävlingar i terränglöp-
ning nu på våren, Dessa ha rönt livlig

anslutning och visat såväl att intresset för

denna idrott är i stigande som höjd kva-
litét hos de tävlande.

Löparna började träna den 10 mars och

hade till samlingsplats lokalen vid Olive-
dalsgaian, varifrån utfärderna i Slottssko-

gen företogos.

Första poängtävlingen

ägde rum den 24 mars med start och mål

i Balders Hage. Banan var ej allför svår

samt c:a 2500 meter lång. Vädret var bra

och hade lockat 15 deltagare att pröva

sina krafter. Löparna voro indelade i 3

klasser allt efter beräknad förmåga.

Resultaten blevo:
Klass I: (banan 2 varv) 1. W. Magnus-

son 19,01. 2. J. Holsner, 19,22. 3. J. Ro-

sell 19,34. 4. A Johansson 20 min.

Klass II: 1. A. Kuhlin 10,36. 2. K.

Nilsson 10,42. 3. D. Ferdinand 11,05. 4.

Å. Svensson 11.20.

Juniorer: 1. A. Öberg 11,02.
Kuhlin 12,02.

Andra poängtävlingen

gick av stapeln Påskdagen sedan löparna

på Långfredagen haft en lätt utflykt i

terrängen. Banan var denna gång betyd-

ligt svårare, den gick över berg och bac-

kar, upplöjda åkrar, kärr och moras och

var c:a 4000 meter lång. Löparna fingo

ett hårt arbete och knotade över >Löpar-

Nisse», som stakat banan, men den sena-

re kände sina pappenheimare och tog sa-

ken kallt. 22 man startade, därav 5 från

andra klubbar.

Resultaten blevo:
Klass I: (banan 2 varv) 1. W. Magnus-

son 34,31. 2. J. Holsner 35,04. 3. J. Ro-

sell 35,09. 4. A. Johansson 35,31. Alltså

samma placering som vid första poäng-

tävlingen.

Klass II: 1.

Magnusson 17,45.

D. Ferdinand 18,23.

Juniorer: 1. A. Öberg 20,13. 2. W.
Andreasson 20,26.

2. G.

K. Nilsson 17,47. 2. E.

3. C. Hultin 18,16. 4.

Tredje poängtävlingen

ägde rum den 7 April. Den startades

från Balders Hage, och gick i en 4,000

meters bana mot Delsjön och åter. Banan

löptes två gånger av klass I samt en gång

av de övriga deltagarna.
Tjugo man deltogo och segrare blev i

den första klassen W. Magnusson på 29

min. 38,2 sek. Ett par yngre brödertill

honom belade första och andra platsen i

andra klassen.

Resultaten blevo:
Klass I: 1. W. Magnusson 29,38,2. 2.

J. Holsner 30,11,3. 3. E. Larsson 30,14,4.
4. J. Rosell 30,30,4.

Klass II: 1. A. Magnusson 15,26,1. 2.
E. Magnusson 16,28,2. 3. A. Kuhlin, 16,
28,9. 4. K. Nilsson 16,29,4.

Juniorer: 1. V. And:easson 17,11,5. 2
A. Oberg.

Slutresultaten

av poängtävlingarna ha blivit:

Klass 1: 1. W. Magnusson 12 p. 2 J.
Holsner 9 p. 3. J. Rosell 5 p. 4 A. Jo-
hansson 2 p.

Klass II: K. Nilsson 8 p. 2. E. Mag-
nusson 6 p. 3. A. Kuhlin 6 p. 4. A.
Magnusson 4. p. =

Juniorer: 1. A. Oberg 8 p. W. An-2

dreasson 7 p. 3. G. Kuhlin 3 p.
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Dansk Bandy Union men våra spe-
lare visade sig överlägsna i bollbe-
handling och de flesta av bandy-
spelets finesser och vunno en glän-
sande seger med 8—0. Planen var
full av vatten på grund av regnet
och det starka tövädret men detta
hindrade inte flera av pojkarna att
stundom fullständigt briljera i upp-
visningsspel, t. ex. Moje och Sjö-
berger, Challe Dahlberg och »Buster>»
även kallad Granath. Resan till

Köpenhamn blev ett minneförlivet
men då den behandlas särskilt i en
visa, som det kända märket > Ceve»

satt ihop och som återgives på
annat ställe i tidningen, inskränka
vi oss till att nämna, att vårt lag
blev mottaget på det mest förekom-
mande sätt av danskarna, bland

vilka vi särskilt stå i tacksamhets-
skuld till Dansk Bandy Unions
ordf. grosserer Hastrup. Spelarna
i Köpenhamnsmatchen voro: Rylan-
der i mål, Ericsson och Granath

backar, Linde, Sjöberger och Dahl-

berg halvbackar, Fagrell, Ljunggren,
Melin, Söderbom och Moje Sand-
berg forwards. Reserv: Gyring.

Efter denna match inträdde ett
långvarigt töväder som dock inte
hindrade våra spelare från att träna
och även spela större matcher.
Beträffande träningen omfattade spe-
larne denna med det största intresse
och begagnade varje minstatillfälle
till att komma ut och >»slå». I
Jonsered spelades en match den 3

mars. Vi spelade med nio man
och ett par reserver men vunno
likafullt över Jonsereds B. K. m, 5—1.

Huru vårt deltagande i serien och
distriktsmästerskapet gestaltat sig

kännavi alla till. Söndag efter sön-
dag var vårt lag samlat och berett
till matcher men lika ofta uppskötos
dessa. Närtill slut vårt lag kalla-
des till spel så sent som enlördag
eftermiddag var det omöjligt att till
söndagen kalla alla spelarna, varför
vi, i likhet med ett flertal andra

klubbar icke kunde ställa upp.
Protest inlades och med anledning
av denna annulerades alla årets
tävlingar.
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På Holmenkollen i sol och snö.
Ett litet minne från en resa.

En lång, mycket lång söndags-

afton, tillbrakt under de angenämaste

förhållanden, kom oss att sova myc-

ket och länge på måndagsförmid-

dagen. Svensken på rum 11/7 skulle
väcka dansken på 118 kl. 10, men

först framåt elvatiden skedde det
omvända — --

Ballongbilen förde oss som i
gamla dar bort mot Majorstuen.

Nattens försök till snöglopp hade
stäckts av förmiddagsolens milda

strålar och Kristianiabon gick på
upptorkade, rensopade gångbanor
med vårkänslor i blodet. — Men
upp mot Holmenkollen och Frog-
nerseteren lågo fjällen i gnistrande
snö.

Den rymliga elektriska waggongen
klättrar snabbt uppför långsluttning-
arna. Kristiania försvinner i blådi-

set men längst borta skönjas de
osäkra konturerna av Kristianiafjor-
dens många holmar. Solen värmer
med all den intensitet som är möj-
lig. Vagnen är glest besatt: några
raffinerat byxklädda sportdamer, ett
par mammor och de obligatoriska
kurgästerna dela rum med oss. Vårt
lilla lag består av Eie, Erlandsen,
Hagbard Westergaard och under-
tecknad.

De nödvändiga attributerna för
den tilltänkta »aketuren>, kälkarna

med sina långa tudelade stavar, voro
fästade på vagnens yttersidor, en
praktisk anordning, som onödiggör
godsfinkor.

Och så åkte jag för första gången
på Holmenkollens vackra snö. Man

blev högtidlig till sinnet inför allt
detta rena och sinnevärmande, in-

för naturens stilla frid och solens

närhet, man hade lyfts högt över

jordens vardagsgnat och små be-
kymmer — —

Erlandsen var min övermåttan
säkre förare. På smala slingrande sti-
gar susade vi nedåt med förtjusande
hastighet; från den ena sidvallen
till den andra lotsade vi oss nedåt.
Erlandsens långdragna men dock så
vackert vemodigt klingande >» hallooh >
ekade i svängarna. Vi mötte en
och annan promenerande; själva
den lilla idrottsprinsen Olav med

sin höga mamma var ute för att
andas fjälluft. Den 14-årige yng-
lingen älskar Norges fjäll och snö:
dagen förut hade han ju täflat i
själva Holmenkollenbacken med 550
andra raska gutter och erövrat tredje

pris i sin klass. Han hoppade rakt
in i norrmännens varma hjärtan —

om han inte fanns där förut — och

Norges bolsjeviker få arbeta ytterli-
gare tio år på republiken.
Hur långt vi än tyckte oss rusa

ned åt Kristianiadalen komma vi
dock så småningom upp till Frog-
ners&teren — tack vare de små
pigga apostlahästarna. — Lunchen
blev i stil med tid och rum, vinerna

utsökta, äkta kaffe doftade ur mocka-
koppar. Vi sutto framför vår egen
stora stockvedsbrasa och tankar och
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vykortshälsningar spredos ut till
Nordens många hörn.

Solen höll just på att krypa bak-
om ett litet moln långt nere vid
horisonten, när vi embarkerade på
slädarna. Utan några små äventyr
avlöpte visserligen inte färden, men
litet var kände vi oss stora inför
de små försåt, som utlagts. Solen
hade frätt bort snön i en hissnande
djup backe och ett försök att gå
vid sidan av barmarken hade fört
oss ned i skogsdjupet vid stigens
sidor. Vi frestade på: Slädarna
stannade som vid sammanstötning
mellan snälltåg och alla fyra kommo
vi hastigt och lustigt Kristiania 15
meter närmare — på magen! En
riven byxa här, en skåra i armbå-
gen där, en tillbucklad hatt, en tap-
pad klack, en undertryckt svordom
och en lätt suck av tacksamhet för
det armar, ben, kälkar och andratill-

behör alltjämt voro tjänstdugliga
konstaterades och sä fortsatte vi.
Man var lite blöt här och var, jag
på magen och Erlandsen på mot-
satta polen, men badet och kläd-
ombytet väntade hemma.

— Klockan halv åtta beundrade
vi den vackra Nationalteatern inom-
bords och fru Dybwad som Signora
Cavallini. Och det vart återigen

en lång afton — — —

Am.

 

TRÄNINGSPROMENADERNA
vilka under den gångna vintern anordnats

av distriktets träningskommitté och som

stått under ledning av våra löpares >mas-

ter> Adolf Forsberg, ha rönt en livlig an-

slutning från medlemmarnas sida. På

samtliga utmarscherna har föreningen re-

presenteras av inalles 80 medlemmar, vil-

ket var nog för att tillföra föreningen den

av Göteborgstidningen uppsatta pokalen.

Denna pokal kommer att uppsättas av

Kamraterna i allmän tävlan i terränglöp-
ning.

Våra löpare äro exempel på energiskt

och målmedvetet tränande idrottsmän! Må

övriga medlemmar ej visa sig sämre!

4 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

På Holmenkollen i sol och snö.
Ett litet minne från en resa.

En lång, mycket lång söndags-

afton, tillbrakt under de angenämaste

förhållanden, kom oss att sova myc-

ket och länge på måndagsförmid-

dagen. Svensken på rum 11/7 skulle
väcka dansken på 118 kl. 10, men

först framåt elvatiden skedde det
omvända — --

Ballongbilen förde oss som i
gamla dar bort mot Majorstuen.

Nattens försök till snöglopp hade
stäckts av förmiddagsolens milda

strålar och Kristianiabon gick på
upptorkade, rensopade gångbanor
med vårkänslor i blodet. — Men
upp mot Holmenkollen och Frog-
nerseteren lågo fjällen i gnistrande
snö.

Den rymliga elektriska waggongen
klättrar snabbt uppför långsluttning-
arna. Kristiania försvinner i blådi-

set men längst borta skönjas de
osäkra konturerna av Kristianiafjor-
dens många holmar. Solen värmer
med all den intensitet som är möj-
lig. Vagnen är glest besatt: några
raffinerat byxklädda sportdamer, ett
par mammor och de obligatoriska
kurgästerna dela rum med oss. Vårt
lilla lag består av Eie, Erlandsen,
Hagbard Westergaard och under-
tecknad.

De nödvändiga attributerna för
den tilltänkta »aketuren>, kälkarna

med sina långa tudelade stavar, voro
fästade på vagnens yttersidor, en
praktisk anordning, som onödiggör
godsfinkor.

Och så åkte jag för första gången
på Holmenkollens vackra snö. Man

blev högtidlig till sinnet inför allt
detta rena och sinnevärmande, in-

för naturens stilla frid och solens

närhet, man hade lyfts högt över

jordens vardagsgnat och små be-
kymmer — —

Erlandsen var min övermåttan
säkre förare. På smala slingrande sti-
gar susade vi nedåt med förtjusande
hastighet; från den ena sidvallen
till den andra lotsade vi oss nedåt.
Erlandsens långdragna men dock så
vackert vemodigt klingande >» hallooh >
ekade i svängarna. Vi mötte en
och annan promenerande; själva
den lilla idrottsprinsen Olav med

sin höga mamma var ute för att
andas fjälluft. Den 14-årige yng-
lingen älskar Norges fjäll och snö:
dagen förut hade han ju täflat i
själva Holmenkollenbacken med 550
andra raska gutter och erövrat tredje

pris i sin klass. Han hoppade rakt
in i norrmännens varma hjärtan —

om han inte fanns där förut — och

Norges bolsjeviker få arbeta ytterli-
gare tio år på republiken.
Hur långt vi än tyckte oss rusa

ned åt Kristianiadalen komma vi
dock så småningom upp till Frog-
ners&teren — tack vare de små
pigga apostlahästarna. — Lunchen
blev i stil med tid och rum, vinerna

utsökta, äkta kaffe doftade ur mocka-
koppar. Vi sutto framför vår egen
stora stockvedsbrasa och tankar och
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— Klockan halv åtta beundrade
vi den vackra Nationalteatern inom-
bords och fru Dybwad som Signora
Cavallini. Och det vart återigen

en lång afton — — —

Am.

 

TRÄNINGSPROMENADERNA
vilka under den gångna vintern anordnats

av distriktets träningskommitté och som

stått under ledning av våra löpares >mas-

ter> Adolf Forsberg, ha rönt en livlig an-

slutning från medlemmarnas sida. På

samtliga utmarscherna har föreningen re-

presenteras av inalles 80 medlemmar, vil-

ket var nog för att tillföra föreningen den

av Göteborgstidningen uppsatta pokalen.

Denna pokal kommer att uppsättas av

Kamraterna i allmän tävlan i terränglöp-
ning.

Våra löpare äro exempel på energiskt

och målmedvetet tränande idrottsmän! Må

övriga medlemmar ej visa sig sämre!

4 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

På Holmenkollen i sol och snö.
Ett litet minne från en resa.

En lång, mycket lång söndags-

afton, tillbrakt under de angenämaste

förhållanden, kom oss att sova myc-

ket och länge på måndagsförmid-

dagen. Svensken på rum 11/7 skulle
väcka dansken på 118 kl. 10, men

först framåt elvatiden skedde det
omvända — --

Ballongbilen förde oss som i
gamla dar bort mot Majorstuen.

Nattens försök till snöglopp hade
stäckts av förmiddagsolens milda

strålar och Kristianiabon gick på
upptorkade, rensopade gångbanor
med vårkänslor i blodet. — Men
upp mot Holmenkollen och Frog-
nerseteren lågo fjällen i gnistrande
snö.

Den rymliga elektriska waggongen
klättrar snabbt uppför långsluttning-
arna. Kristiania försvinner i blådi-

set men längst borta skönjas de
osäkra konturerna av Kristianiafjor-
dens många holmar. Solen värmer
med all den intensitet som är möj-
lig. Vagnen är glest besatt: några
raffinerat byxklädda sportdamer, ett
par mammor och de obligatoriska
kurgästerna dela rum med oss. Vårt
lilla lag består av Eie, Erlandsen,
Hagbard Westergaard och under-
tecknad.

De nödvändiga attributerna för
den tilltänkta »aketuren>, kälkarna

med sina långa tudelade stavar, voro
fästade på vagnens yttersidor, en
praktisk anordning, som onödiggör
godsfinkor.

Och så åkte jag för första gången
på Holmenkollens vackra snö. Man

blev högtidlig till sinnet inför allt
detta rena och sinnevärmande, in-

för naturens stilla frid och solens

närhet, man hade lyfts högt över

jordens vardagsgnat och små be-
kymmer — —

Erlandsen var min övermåttan
säkre förare. På smala slingrande sti-
gar susade vi nedåt med förtjusande
hastighet; från den ena sidvallen
till den andra lotsade vi oss nedåt.
Erlandsens långdragna men dock så
vackert vemodigt klingande >» hallooh >
ekade i svängarna. Vi mötte en
och annan promenerande; själva
den lilla idrottsprinsen Olav med

sin höga mamma var ute för att
andas fjälluft. Den 14-årige yng-
lingen älskar Norges fjäll och snö:
dagen förut hade han ju täflat i
själva Holmenkollenbacken med 550
andra raska gutter och erövrat tredje

pris i sin klass. Han hoppade rakt
in i norrmännens varma hjärtan —

om han inte fanns där förut — och

Norges bolsjeviker få arbeta ytterli-
gare tio år på republiken.
Hur långt vi än tyckte oss rusa

ned åt Kristianiadalen komma vi
dock så småningom upp till Frog-
ners&teren — tack vare de små
pigga apostlahästarna. — Lunchen
blev i stil med tid och rum, vinerna

utsökta, äkta kaffe doftade ur mocka-
koppar. Vi sutto framför vår egen
stora stockvedsbrasa och tankar och
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vykortshälsningar spredos ut till
Nordens många hörn.
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avlöpte visserligen inte färden, men
litet var kände vi oss stora inför
de små försåt, som utlagts. Solen
hade frätt bort snön i en hissnande
djup backe och ett försök att gå
vid sidan av barmarken hade fört
oss ned i skogsdjupet vid stigens
sidor. Vi frestade på: Slädarna
stannade som vid sammanstötning
mellan snälltåg och alla fyra kommo
vi hastigt och lustigt Kristiania 15
meter närmare — på magen! En
riven byxa här, en skåra i armbå-
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och en lätt suck av tacksamhet för
det armar, ben, kälkar och andratill-
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ket och länge på måndagsförmid-

dagen. Svensken på rum 11/7 skulle
väcka dansken på 118 kl. 10, men

först framåt elvatiden skedde det
omvända — --

Ballongbilen förde oss som i
gamla dar bort mot Majorstuen.

Nattens försök till snöglopp hade
stäckts av förmiddagsolens milda

strålar och Kristianiabon gick på
upptorkade, rensopade gångbanor
med vårkänslor i blodet. — Men
upp mot Holmenkollen och Frog-
nerseteren lågo fjällen i gnistrande
snö.

Den rymliga elektriska waggongen
klättrar snabbt uppför långsluttning-
arna. Kristiania försvinner i blådi-

set men längst borta skönjas de
osäkra konturerna av Kristianiafjor-
dens många holmar. Solen värmer
med all den intensitet som är möj-
lig. Vagnen är glest besatt: några
raffinerat byxklädda sportdamer, ett
par mammor och de obligatoriska
kurgästerna dela rum med oss. Vårt
lilla lag består av Eie, Erlandsen,
Hagbard Westergaard och under-
tecknad.

De nödvändiga attributerna för
den tilltänkta »aketuren>, kälkarna

med sina långa tudelade stavar, voro
fästade på vagnens yttersidor, en
praktisk anordning, som onödiggör
godsfinkor.

Och så åkte jag för första gången
på Holmenkollens vackra snö. Man

blev högtidlig till sinnet inför allt
detta rena och sinnevärmande, in-

för naturens stilla frid och solens

närhet, man hade lyfts högt över

jordens vardagsgnat och små be-
kymmer — —

Erlandsen var min övermåttan
säkre förare. På smala slingrande sti-
gar susade vi nedåt med förtjusande
hastighet; från den ena sidvallen
till den andra lotsade vi oss nedåt.
Erlandsens långdragna men dock så
vackert vemodigt klingande >» hallooh >
ekade i svängarna. Vi mötte en
och annan promenerande; själva
den lilla idrottsprinsen Olav med

sin höga mamma var ute för att
andas fjälluft. Den 14-årige yng-
lingen älskar Norges fjäll och snö:
dagen förut hade han ju täflat i
själva Holmenkollenbacken med 550
andra raska gutter och erövrat tredje

pris i sin klass. Han hoppade rakt
in i norrmännens varma hjärtan —

om han inte fanns där förut — och

Norges bolsjeviker få arbeta ytterli-
gare tio år på republiken.
Hur långt vi än tyckte oss rusa

ned åt Kristianiadalen komma vi
dock så småningom upp till Frog-
ners&teren — tack vare de små
pigga apostlahästarna. — Lunchen
blev i stil med tid och rum, vinerna

utsökta, äkta kaffe doftade ur mocka-
koppar. Vi sutto framför vår egen
stora stockvedsbrasa och tankar och
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vykortshälsningar spredos ut till
Nordens många hörn.

Solen höll just på att krypa bak-
om ett litet moln långt nere vid
horisonten, när vi embarkerade på
slädarna. Utan några små äventyr
avlöpte visserligen inte färden, men
litet var kände vi oss stora inför
de små försåt, som utlagts. Solen
hade frätt bort snön i en hissnande
djup backe och ett försök att gå
vid sidan av barmarken hade fört
oss ned i skogsdjupet vid stigens
sidor. Vi frestade på: Slädarna
stannade som vid sammanstötning
mellan snälltåg och alla fyra kommo
vi hastigt och lustigt Kristiania 15
meter närmare — på magen! En
riven byxa här, en skåra i armbå-
gen där, en tillbucklad hatt, en tap-
pad klack, en undertryckt svordom
och en lätt suck av tacksamhet för
det armar, ben, kälkar och andratill-

behör alltjämt voro tjänstdugliga
konstaterades och sä fortsatte vi.
Man var lite blöt här och var, jag
på magen och Erlandsen på mot-
satta polen, men badet och kläd-
ombytet väntade hemma.

— Klockan halv åtta beundrade
vi den vackra Nationalteatern inom-
bords och fru Dybwad som Signora
Cavallini. Och det vart återigen

en lång afton — — —

Am.

 

TRÄNINGSPROMENADERNA
vilka under den gångna vintern anordnats

av distriktets träningskommitté och som

stått under ledning av våra löpares >mas-

ter> Adolf Forsberg, ha rönt en livlig an-

slutning från medlemmarnas sida. På

samtliga utmarscherna har föreningen re-

presenteras av inalles 80 medlemmar, vil-

ket var nog för att tillföra föreningen den

av Göteborgstidningen uppsatta pokalen.

Denna pokal kommer att uppsättas av

Kamraterna i allmän tävlan i terränglöp-
ning.

Våra löpare äro exempel på energiskt

och målmedvetet tränande idrottsmän! Må

övriga medlemmar ej visa sig sämre!
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De nödvändiga attributerna för
den tilltänkta »aketuren>, kälkarna

med sina långa tudelade stavar, voro
fästade på vagnens yttersidor, en
praktisk anordning, som onödiggör
godsfinkor.

Och så åkte jag för första gången
på Holmenkollens vackra snö. Man

blev högtidlig till sinnet inför allt
detta rena och sinnevärmande, in-

för naturens stilla frid och solens

närhet, man hade lyfts högt över

jordens vardagsgnat och små be-
kymmer — —

Erlandsen var min övermåttan
säkre förare. På smala slingrande sti-
gar susade vi nedåt med förtjusande
hastighet; från den ena sidvallen
till den andra lotsade vi oss nedåt.
Erlandsens långdragna men dock så
vackert vemodigt klingande >» hallooh >
ekade i svängarna. Vi mötte en
och annan promenerande; själva
den lilla idrottsprinsen Olav med

sin höga mamma var ute för att
andas fjälluft. Den 14-årige yng-
lingen älskar Norges fjäll och snö:
dagen förut hade han ju täflat i
själva Holmenkollenbacken med 550
andra raska gutter och erövrat tredje

pris i sin klass. Han hoppade rakt
in i norrmännens varma hjärtan —

om han inte fanns där förut — och

Norges bolsjeviker få arbeta ytterli-
gare tio år på republiken.
Hur långt vi än tyckte oss rusa

ned åt Kristianiadalen komma vi
dock så småningom upp till Frog-
ners&teren — tack vare de små
pigga apostlahästarna. — Lunchen
blev i stil med tid och rum, vinerna

utsökta, äkta kaffe doftade ur mocka-
koppar. Vi sutto framför vår egen
stora stockvedsbrasa och tankar och
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vykortshälsningar spredos ut till
Nordens många hörn.

Solen höll just på att krypa bak-
om ett litet moln långt nere vid
horisonten, när vi embarkerade på
slädarna. Utan några små äventyr
avlöpte visserligen inte färden, men
litet var kände vi oss stora inför
de små försåt, som utlagts. Solen
hade frätt bort snön i en hissnande
djup backe och ett försök att gå
vid sidan av barmarken hade fört
oss ned i skogsdjupet vid stigens
sidor. Vi frestade på: Slädarna
stannade som vid sammanstötning
mellan snälltåg och alla fyra kommo
vi hastigt och lustigt Kristiania 15
meter närmare — på magen! En
riven byxa här, en skåra i armbå-
gen där, en tillbucklad hatt, en tap-
pad klack, en undertryckt svordom
och en lätt suck av tacksamhet för
det armar, ben, kälkar och andratill-

behör alltjämt voro tjänstdugliga
konstaterades och sä fortsatte vi.
Man var lite blöt här och var, jag
på magen och Erlandsen på mot-
satta polen, men badet och kläd-
ombytet väntade hemma.

— Klockan halv åtta beundrade
vi den vackra Nationalteatern inom-
bords och fru Dybwad som Signora
Cavallini. Och det vart återigen

en lång afton — — —

Am.

 

TRÄNINGSPROMENADERNA
vilka under den gångna vintern anordnats

av distriktets träningskommitté och som

stått under ledning av våra löpares >mas-

ter> Adolf Forsberg, ha rönt en livlig an-

slutning från medlemmarnas sida. På

samtliga utmarscherna har föreningen re-

presenteras av inalles 80 medlemmar, vil-

ket var nog för att tillföra föreningen den

av Göteborgstidningen uppsatta pokalen.

Denna pokal kommer att uppsättas av

Kamraterna i allmän tävlan i terränglöp-
ning.

Våra löpare äro exempel på energiskt

och målmedvetet tränande idrottsmän! Må

övriga medlemmar ej visa sig sämre!

4 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

På Holmenkollen i sol och snö.
Ett litet minne från en resa.

En lång, mycket lång söndags-

afton, tillbrakt under de angenämaste

förhållanden, kom oss att sova myc-

ket och länge på måndagsförmid-

dagen. Svensken på rum 11/7 skulle
väcka dansken på 118 kl. 10, men

först framåt elvatiden skedde det
omvända — --

Ballongbilen förde oss som i
gamla dar bort mot Majorstuen.

Nattens försök till snöglopp hade
stäckts av förmiddagsolens milda

strålar och Kristianiabon gick på
upptorkade, rensopade gångbanor
med vårkänslor i blodet. — Men
upp mot Holmenkollen och Frog-
nerseteren lågo fjällen i gnistrande
snö.

Den rymliga elektriska waggongen
klättrar snabbt uppför långsluttning-
arna. Kristiania försvinner i blådi-
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Förtroendemännen.
Hur går det med fotbollslagens

förtroendemän? Alltsedan årsmötet
har det varit tyst om den saken
men nu är fotbollsäsongen redan

är inne, och då är det meningen
att förtroendemännen skola träda i

funktion.
Det är alltså på tiden att våra

fotbollsspelare börja se sig om ef-
ter lämpliga personer för detta upp-
drag. Dessutom väntar man att
medlemmar, som äro särskildt in-

tresserade av något av våra lag, trä-
da fram och självmant erbjuda sina
tjänster. Det finns så många med-
lemmar, som hittills inte visat sitt

fotbollsintresse på annat sätt än att
gå nere på Ullervi och titta på när
andra träna, tiggt fribiljetter och sut-
tit i hejargängen på läktaren och
skränat när våra pampari första la-
get slagits för klubbens ära. Det
behövs bara att några bland dessa
besluta sig för att taga sig an nå-
got av lagen och att spelarna i detta
sympatisera med personen ifråga så
att ett intimt förhållande och ett an-
genämt samarbete kan åvägabringas.
Därigenom kommer icke blott laget
själft att vinna en större stadga och
skall i sportsligt hänseende höja sig
upp till ett högre plan, utan hela
föreningen kommer att vinna på ett
dylikt förhållande.
Ty förtroendemännen ha en verk-

lig mission att fylla. De skola hjäl-
pa kaptenen att hålla ihop spelarna,
att intressera dem för träningen och
få dem att upphöra med strejkerna
vid viktigare matcher. Förtroende-
mannen bör jämte kaptenen i laget
bilda ett slags verkställande utskott,
som försäkrar sig om att spelarna
kunna komma till varje särskild
match. Det duger ej att lita på
kallelserna i tidningarna till serie-
matcher o. dyl. och tänka som så,
att »den där notisen läser nog alla
pojkarna så det behövs ingen vidare
kallelse.» Nej, man bör aldrig över-
låta någonting åt slumpen, ty det

kan ju hända att

1) en spelare icke läser tidningarna

just den dagen eller
2) att han är förhindrad komma

och icke kan meddela detta till ve-

derbörande.
När så laget ställer upp saknas

en man, kanske flera, och manstår

där utan reserver, enär manlitat på
att spelarna skulle infinna sig själv-

mant. Men kaptenen och förtro-
mannen bör förvissa sig om att
spelarna fått kallelsen och att alla

kunna ställa upp. För resten bör
det ligga i varje spelares intresse
att så fort ske kan meddela någon
av dessa två om han kanspela eller
omhan icke kan göra det. Så länge
icke spelaren har gjort detta svävar

lagets ledning i tvivelsmål om huru
uppställningen kommeratt bliva och

kan ej kalla reserver. Detta är en
regel och en skyldighet, som det

dessvärre syndas emot högst betyd-
ligt, icke blott bland de mindrela-
gen utan även — och vad värre är
— bland första lagets spelare, som
ofta vistas på främmande ort och
därigenom äro svåra för föreningens
sekreterare att anträffa.

Vidare bör förtroendemannen söka
underlätta kaptenens arbete genom
att söka få till stånd matcher med
andra lag, utse spelplan för dessa,
kalla domare, se till att boll finnes

tillgänglig och hjälpa grabbarna
med att hålla sina »grunkor» i ord-
ning. Han bör givetvis närvara vid
lagets matcher och öva en mild
kritik över spelarna; begriper han
fotboll något så när kan han vara
laget till ovärderlig nytta genom att

ge råd och anvisningar beträffande
både lagets eget spel och motstån-
darnas. Förtroendemannenskall all-
tid hålla ögonen öppna och se ef-
ter om inte något fint finns att för-
värva från ett annat »smålag». Här-
till har han ju rikliga tillfällen vid
matcherna mot andra lag etc. etc.
Som man ser kommer förtroende-

mannen att övertaga en stor del av

kaptenens plikter men detta kan inte

vara annat än till lagets fromma,

enär kaptenen på så sätt blir be-

friad från en massa arbete, som

hindrar honom i hans träning och

måhända även bidrager till att göra

honom nervös och otålig. Men

framför allt skola kaptenen och för-

troendemannen bidragatill att skapa

en god anda och ett godt kamrat-

skap mellan spelarna, såsom man

säger »sätta sprätt på pojkarna», och

göra ett enhetligt block av de elva

olika delarna. För den skull bör

förtroendemannenicke falla för fres-

telsen att överskatta sin betydenhet

eller de tjänster han kommer att

göra laget, ty i så fall spricker snart

nog hela organisationen. Utan i

stället bör han sätta sig in i ande-

meningen med sin mission och

komma ihåg, att hans arbete ingår

såsom ett led i föreningens verk-

samhet, att han m. a. o. är ett kugg-

hjul i det stora maskineriet, som

skall öka föreningens livskraft och

driva fram densamma till nya be-

dritter inom idrottsvärlden.

Om föreningen under sommaren

skulle återupptaga handicapmatcher-

na. mellan de olika lagen komma

givetvis förtroendemännens upplys-

ningar att tjäna som vägledning vid

beräknandet av handicapen. Och
skulle =förtroendemanna-institutio-
nen utveckla sig i åsyftad riktning
kanske ett verkligt arbetskraftigt fot-
bollsutskott kan framväxa ur det-

samma.
Alltså: fram med förtroendemän-

nen.
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mannen bör jämte kaptenen i laget
bilda ett slags verkställande utskott,
som försäkrar sig om att spelarna
kunna komma till varje särskild
match. Det duger ej att lita på
kallelserna i tidningarna till serie-
matcher o. dyl. och tänka som så,
att »den där notisen läser nog alla
pojkarna så det behövs ingen vidare
kallelse.» Nej, man bör aldrig över-
låta någonting åt slumpen, ty det

kan ju hända att

1) en spelare icke läser tidningarna

just den dagen eller
2) att han är förhindrad komma

och icke kan meddela detta till ve-

derbörande.
När så laget ställer upp saknas

en man, kanske flera, och manstår

där utan reserver, enär manlitat på
att spelarna skulle infinna sig själv-

mant. Men kaptenen och förtro-
mannen bör förvissa sig om att
spelarna fått kallelsen och att alla

kunna ställa upp. För resten bör
det ligga i varje spelares intresse
att så fort ske kan meddela någon
av dessa två om han kanspela eller
omhan icke kan göra det. Så länge
icke spelaren har gjort detta svävar

lagets ledning i tvivelsmål om huru
uppställningen kommeratt bliva och

kan ej kalla reserver. Detta är en
regel och en skyldighet, som det

dessvärre syndas emot högst betyd-
ligt, icke blott bland de mindrela-
gen utan även — och vad värre är
— bland första lagets spelare, som
ofta vistas på främmande ort och
därigenom äro svåra för föreningens
sekreterare att anträffa.

Vidare bör förtroendemannen söka
underlätta kaptenens arbete genom
att söka få till stånd matcher med
andra lag, utse spelplan för dessa,
kalla domare, se till att boll finnes

tillgänglig och hjälpa grabbarna
med att hålla sina »grunkor» i ord-
ning. Han bör givetvis närvara vid
lagets matcher och öva en mild
kritik över spelarna; begriper han
fotboll något så när kan han vara
laget till ovärderlig nytta genom att

ge råd och anvisningar beträffande
både lagets eget spel och motstån-
darnas. Förtroendemannenskall all-
tid hålla ögonen öppna och se ef-
ter om inte något fint finns att för-
värva från ett annat »smålag». Här-
till har han ju rikliga tillfällen vid
matcherna mot andra lag etc. etc.
Som man ser kommer förtroende-

mannen att övertaga en stor del av

kaptenens plikter men detta kan inte

vara annat än till lagets fromma,

enär kaptenen på så sätt blir be-

friad från en massa arbete, som

hindrar honom i hans träning och

måhända även bidrager till att göra

honom nervös och otålig. Men

framför allt skola kaptenen och för-

troendemannen bidragatill att skapa

en god anda och ett godt kamrat-

skap mellan spelarna, såsom man

säger »sätta sprätt på pojkarna», och

göra ett enhetligt block av de elva

olika delarna. För den skull bör

förtroendemannenicke falla för fres-

telsen att överskatta sin betydenhet

eller de tjänster han kommer att

göra laget, ty i så fall spricker snart

nog hela organisationen. Utan i

stället bör han sätta sig in i ande-

meningen med sin mission och

komma ihåg, att hans arbete ingår

såsom ett led i föreningens verk-

samhet, att han m. a. o. är ett kugg-

hjul i det stora maskineriet, som

skall öka föreningens livskraft och

driva fram densamma till nya be-

dritter inom idrottsvärlden.

Om föreningen under sommaren

skulle återupptaga handicapmatcher-

na. mellan de olika lagen komma

givetvis förtroendemännens upplys-

ningar att tjäna som vägledning vid

beräknandet av handicapen. Och
skulle =förtroendemanna-institutio-
nen utveckla sig i åsyftad riktning
kanske ett verkligt arbetskraftigt fot-
bollsutskott kan framväxa ur det-

samma.
Alltså: fram med förtroendemän-

nen.
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Förtroendemännen.
Hur går det med fotbollslagens

förtroendemän? Alltsedan årsmötet
har det varit tyst om den saken
men nu är fotbollsäsongen redan

är inne, och då är det meningen
att förtroendemännen skola träda i

funktion.
Det är alltså på tiden att våra

fotbollsspelare börja se sig om ef-
ter lämpliga personer för detta upp-
drag. Dessutom väntar man att
medlemmar, som äro särskildt in-

tresserade av något av våra lag, trä-
da fram och självmant erbjuda sina
tjänster. Det finns så många med-
lemmar, som hittills inte visat sitt

fotbollsintresse på annat sätt än att
gå nere på Ullervi och titta på när
andra träna, tiggt fribiljetter och sut-
tit i hejargängen på läktaren och
skränat när våra pampari första la-
get slagits för klubbens ära. Det
behövs bara att några bland dessa
besluta sig för att taga sig an nå-
got av lagen och att spelarna i detta
sympatisera med personen ifråga så
att ett intimt förhållande och ett an-
genämt samarbete kan åvägabringas.
Därigenom kommer icke blott laget
själft att vinna en större stadga och
skall i sportsligt hänseende höja sig
upp till ett högre plan, utan hela
föreningen kommer att vinna på ett
dylikt förhållande.
Ty förtroendemännen ha en verk-

lig mission att fylla. De skola hjäl-
pa kaptenen att hålla ihop spelarna,
att intressera dem för träningen och
få dem att upphöra med strejkerna
vid viktigare matcher. Förtroende-
mannen bör jämte kaptenen i laget
bilda ett slags verkställande utskott,
som försäkrar sig om att spelarna
kunna komma till varje särskild
match. Det duger ej att lita på
kallelserna i tidningarna till serie-
matcher o. dyl. och tänka som så,
att »den där notisen läser nog alla
pojkarna så det behövs ingen vidare
kallelse.» Nej, man bör aldrig över-
låta någonting åt slumpen, ty det

kan ju hända att

1) en spelare icke läser tidningarna

just den dagen eller
2) att han är förhindrad komma

och icke kan meddela detta till ve-

derbörande.
När så laget ställer upp saknas

en man, kanske flera, och manstår

där utan reserver, enär manlitat på
att spelarna skulle infinna sig själv-

mant. Men kaptenen och förtro-
mannen bör förvissa sig om att
spelarna fått kallelsen och att alla

kunna ställa upp. För resten bör
det ligga i varje spelares intresse
att så fort ske kan meddela någon
av dessa två om han kanspela eller
omhan icke kan göra det. Så länge
icke spelaren har gjort detta svävar

lagets ledning i tvivelsmål om huru
uppställningen kommeratt bliva och

kan ej kalla reserver. Detta är en
regel och en skyldighet, som det

dessvärre syndas emot högst betyd-
ligt, icke blott bland de mindrela-
gen utan även — och vad värre är
— bland första lagets spelare, som
ofta vistas på främmande ort och
därigenom äro svåra för föreningens
sekreterare att anträffa.

Vidare bör förtroendemannen söka
underlätta kaptenens arbete genom
att söka få till stånd matcher med
andra lag, utse spelplan för dessa,
kalla domare, se till att boll finnes

tillgänglig och hjälpa grabbarna
med att hålla sina »grunkor» i ord-
ning. Han bör givetvis närvara vid
lagets matcher och öva en mild
kritik över spelarna; begriper han
fotboll något så när kan han vara
laget till ovärderlig nytta genom att

ge råd och anvisningar beträffande
både lagets eget spel och motstån-
darnas. Förtroendemannenskall all-
tid hålla ögonen öppna och se ef-
ter om inte något fint finns att för-
värva från ett annat »smålag». Här-
till har han ju rikliga tillfällen vid
matcherna mot andra lag etc. etc.
Som man ser kommer förtroende-

mannen att övertaga en stor del av

kaptenens plikter men detta kan inte

vara annat än till lagets fromma,

enär kaptenen på så sätt blir be-

friad från en massa arbete, som

hindrar honom i hans träning och

måhända även bidrager till att göra

honom nervös och otålig. Men

framför allt skola kaptenen och för-

troendemannen bidragatill att skapa

en god anda och ett godt kamrat-

skap mellan spelarna, såsom man

säger »sätta sprätt på pojkarna», och

göra ett enhetligt block av de elva

olika delarna. För den skull bör

förtroendemannenicke falla för fres-

telsen att överskatta sin betydenhet

eller de tjänster han kommer att

göra laget, ty i så fall spricker snart

nog hela organisationen. Utan i

stället bör han sätta sig in i ande-

meningen med sin mission och

komma ihåg, att hans arbete ingår

såsom ett led i föreningens verk-

samhet, att han m. a. o. är ett kugg-

hjul i det stora maskineriet, som

skall öka föreningens livskraft och

driva fram densamma till nya be-

dritter inom idrottsvärlden.

Om föreningen under sommaren

skulle återupptaga handicapmatcher-

na. mellan de olika lagen komma

givetvis förtroendemännens upplys-

ningar att tjäna som vägledning vid

beräknandet av handicapen. Och
skulle =förtroendemanna-institutio-
nen utveckla sig i åsyftad riktning
kanske ett verkligt arbetskraftigt fot-
bollsutskott kan framväxa ur det-

samma.
Alltså: fram med förtroendemän-

nen.
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tid hålla ögonen öppna och se ef-
ter om inte något fint finns att för-
värva från ett annat »smålag». Här-
till har han ju rikliga tillfällen vid
matcherna mot andra lag etc. etc.
Som man ser kommer förtroende-

mannen att övertaga en stor del av

kaptenens plikter men detta kan inte

vara annat än till lagets fromma,

enär kaptenen på så sätt blir be-

friad från en massa arbete, som

hindrar honom i hans träning och

måhända även bidrager till att göra

honom nervös och otålig. Men

framför allt skola kaptenen och för-

troendemannen bidragatill att skapa

en god anda och ett godt kamrat-

skap mellan spelarna, såsom man

säger »sätta sprätt på pojkarna», och

göra ett enhetligt block av de elva

olika delarna. För den skull bör

förtroendemannenicke falla för fres-

telsen att överskatta sin betydenhet

eller de tjänster han kommer att

göra laget, ty i så fall spricker snart

nog hela organisationen. Utan i

stället bör han sätta sig in i ande-

meningen med sin mission och

komma ihåg, att hans arbete ingår

såsom ett led i föreningens verk-

samhet, att han m. a. o. är ett kugg-

hjul i det stora maskineriet, som

skall öka föreningens livskraft och

driva fram densamma till nya be-

dritter inom idrottsvärlden.

Om föreningen under sommaren

skulle återupptaga handicapmatcher-

na. mellan de olika lagen komma

givetvis förtroendemännens upplys-

ningar att tjäna som vägledning vid

beräknandet av handicapen. Och
skulle =förtroendemanna-institutio-
nen utveckla sig i åsyftad riktning
kanske ett verkligt arbetskraftigt fot-
bollsutskott kan framväxa ur det-

samma.
Alltså: fram med förtroendemän-

nen.
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Förtroendemännen.
Hur går det med fotbollslagens

förtroendemän? Alltsedan årsmötet
har det varit tyst om den saken
men nu är fotbollsäsongen redan

är inne, och då är det meningen
att förtroendemännen skola träda i

funktion.
Det är alltså på tiden att våra

fotbollsspelare börja se sig om ef-
ter lämpliga personer för detta upp-
drag. Dessutom väntar man att
medlemmar, som äro särskildt in-

tresserade av något av våra lag, trä-
da fram och självmant erbjuda sina
tjänster. Det finns så många med-
lemmar, som hittills inte visat sitt

fotbollsintresse på annat sätt än att
gå nere på Ullervi och titta på när
andra träna, tiggt fribiljetter och sut-
tit i hejargängen på läktaren och
skränat när våra pampari första la-
get slagits för klubbens ära. Det
behövs bara att några bland dessa
besluta sig för att taga sig an nå-
got av lagen och att spelarna i detta
sympatisera med personen ifråga så
att ett intimt förhållande och ett an-
genämt samarbete kan åvägabringas.
Därigenom kommer icke blott laget
själft att vinna en större stadga och
skall i sportsligt hänseende höja sig
upp till ett högre plan, utan hela
föreningen kommer att vinna på ett
dylikt förhållande.
Ty förtroendemännen ha en verk-

lig mission att fylla. De skola hjäl-
pa kaptenen att hålla ihop spelarna,
att intressera dem för träningen och
få dem att upphöra med strejkerna
vid viktigare matcher. Förtroende-
mannen bör jämte kaptenen i laget
bilda ett slags verkställande utskott,
som försäkrar sig om att spelarna
kunna komma till varje särskild
match. Det duger ej att lita på
kallelserna i tidningarna till serie-
matcher o. dyl. och tänka som så,
att »den där notisen läser nog alla
pojkarna så det behövs ingen vidare
kallelse.» Nej, man bör aldrig över-
låta någonting åt slumpen, ty det

kan ju hända att

1) en spelare icke läser tidningarna

just den dagen eller
2) att han är förhindrad komma

och icke kan meddela detta till ve-

derbörande.
När så laget ställer upp saknas

en man, kanske flera, och manstår

där utan reserver, enär manlitat på
att spelarna skulle infinna sig själv-

mant. Men kaptenen och förtro-
mannen bör förvissa sig om att
spelarna fått kallelsen och att alla

kunna ställa upp. För resten bör
det ligga i varje spelares intresse
att så fort ske kan meddela någon
av dessa två om han kanspela eller
omhan icke kan göra det. Så länge
icke spelaren har gjort detta svävar

lagets ledning i tvivelsmål om huru
uppställningen kommeratt bliva och

kan ej kalla reserver. Detta är en
regel och en skyldighet, som det

dessvärre syndas emot högst betyd-
ligt, icke blott bland de mindrela-
gen utan även — och vad värre är
— bland första lagets spelare, som
ofta vistas på främmande ort och
därigenom äro svåra för föreningens
sekreterare att anträffa.

Vidare bör förtroendemannen söka
underlätta kaptenens arbete genom
att söka få till stånd matcher med
andra lag, utse spelplan för dessa,
kalla domare, se till att boll finnes

tillgänglig och hjälpa grabbarna
med att hålla sina »grunkor» i ord-
ning. Han bör givetvis närvara vid
lagets matcher och öva en mild
kritik över spelarna; begriper han
fotboll något så när kan han vara
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mannen bör jämte kaptenen i laget
bilda ett slags verkställande utskott,
som försäkrar sig om att spelarna
kunna komma till varje särskild
match. Det duger ej att lita på
kallelserna i tidningarna till serie-
matcher o. dyl. och tänka som så,
att »den där notisen läser nog alla
pojkarna så det behövs ingen vidare
kallelse.» Nej, man bör aldrig över-
låta någonting åt slumpen, ty det

kan ju hända att

1) en spelare icke läser tidningarna

just den dagen eller
2) att han är förhindrad komma

och icke kan meddela detta till ve-

derbörande.
När så laget ställer upp saknas

en man, kanske flera, och manstår

där utan reserver, enär manlitat på
att spelarna skulle infinna sig själv-

mant. Men kaptenen och förtro-
mannen bör förvissa sig om att
spelarna fått kallelsen och att alla

kunna ställa upp. För resten bör
det ligga i varje spelares intresse
att så fort ske kan meddela någon
av dessa två om han kanspela eller
omhan icke kan göra det. Så länge
icke spelaren har gjort detta svävar

lagets ledning i tvivelsmål om huru
uppställningen kommeratt bliva och

kan ej kalla reserver. Detta är en
regel och en skyldighet, som det

dessvärre syndas emot högst betyd-
ligt, icke blott bland de mindrela-
gen utan även — och vad värre är
— bland första lagets spelare, som
ofta vistas på främmande ort och
därigenom äro svåra för föreningens
sekreterare att anträffa.

Vidare bör förtroendemannen söka
underlätta kaptenens arbete genom
att söka få till stånd matcher med
andra lag, utse spelplan för dessa,
kalla domare, se till att boll finnes

tillgänglig och hjälpa grabbarna
med att hålla sina »grunkor» i ord-
ning. Han bör givetvis närvara vid
lagets matcher och öva en mild
kritik över spelarna; begriper han
fotboll något så när kan han vara
laget till ovärderlig nytta genom att

ge råd och anvisningar beträffande
både lagets eget spel och motstån-
darnas. Förtroendemannenskall all-
tid hålla ögonen öppna och se ef-
ter om inte något fint finns att för-
värva från ett annat »smålag». Här-
till har han ju rikliga tillfällen vid
matcherna mot andra lag etc. etc.
Som man ser kommer förtroende-

mannen att övertaga en stor del av

kaptenens plikter men detta kan inte

vara annat än till lagets fromma,

enär kaptenen på så sätt blir be-

friad från en massa arbete, som

hindrar honom i hans träning och

måhända även bidrager till att göra

honom nervös och otålig. Men

framför allt skola kaptenen och för-

troendemannen bidragatill att skapa

en god anda och ett godt kamrat-

skap mellan spelarna, såsom man

säger »sätta sprätt på pojkarna», och

göra ett enhetligt block av de elva

olika delarna. För den skull bör

förtroendemannenicke falla för fres-

telsen att överskatta sin betydenhet

eller de tjänster han kommer att

göra laget, ty i så fall spricker snart

nog hela organisationen. Utan i

stället bör han sätta sig in i ande-

meningen med sin mission och

komma ihåg, att hans arbete ingår

såsom ett led i föreningens verk-

samhet, att han m. a. o. är ett kugg-

hjul i det stora maskineriet, som

skall öka föreningens livskraft och

driva fram densamma till nya be-

dritter inom idrottsvärlden.

Om föreningen under sommaren

skulle återupptaga handicapmatcher-

na. mellan de olika lagen komma

givetvis förtroendemännens upplys-

ningar att tjäna som vägledning vid

beräknandet av handicapen. Och
skulle =förtroendemanna-institutio-
nen utveckla sig i åsyftad riktning
kanske ett verkligt arbetskraftigt fot-
bollsutskott kan framväxa ur det-

samma.
Alltså: fram med förtroendemän-

nen.
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Hur går det med fotbollslagens

förtroendemän? Alltsedan årsmötet
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6 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Visan om Kamraternas Köpen-

hamnsfärd d. 19—21 Jan. 1918.
(Av Ceve).

En liten visa vill jag sjunga
Kör: Hå, hå, ja, ja

hur I. F. K.1 enig klunga
Kör: Hå, hå, ja, ja

till Köpenhamn en dag begav sig

Kör: Hå, hå. ja, ja

fast resan tycktes komma av sig.

Kör: Hå, hå, ja, ja

Jag själv den resan skulle leda
(refräng)

men vi fick återbud på freda

och Ericsson han grät och oja

och "Buster" pratade blott goja.

Men så på lördan klarna vädret;

det kliade i klubbelädret,

och sent på kväll'n vi reste neder,

den resan glims ej lätt av eder.

I Skåne regna” det förfärligt

men Dahlberg tyckte det var härligt,

ty högre än bandy har han vyer

och det är att sälja paraplyer,

En komedi det ver med Tolli

som Dompan ville ha en roll i,

han genomtullen hjälpte Zällman

och Dompan var den dan en säll man.

Vi bodde på Missionshotellet

men hedningar dom fick i stället

för ängiar, som dom tänkt vi voro

och glada ble dom när vi foro.

Sen for vi till Peblingesöen

men borta isen var och snöen,

det regnade så blixt förbannat

att hemma närapå vi stannat.

Snart Sjöberger han dansa" solo

ty han har mästerskap i polo

han dribblade på alla fyra

så danskarna dom blevo yra.

Och Moje som en hemlös skepnad

han for omkring och väckte häpnad

och lurade de danske drenge

långt värre än dom blitt på länge.

Men valtnet gick oss opp till knäna

Rylander stod i mål och skräna

Och Eriesson han var så våter

och Söderbom han gjorde fauter.

Och Challe Dahlberg i en bölja

försökte sin lekamen dölja

Men "Tjocken" stod liksom en klippa

och Dompan ville nog helst slippa.

När dom var över dessa fasor

så såg vi ut som disketrasor.

Vi lutfisk kokt på danska laget

med 8--0 det var ju slaget.

Och midda fick vi sen på Palads

och "Buster" som Maria kallas

höll tal så håret reste på sej
och så till slut kom Buster å sej.

Vi d'nglade i sena kvällen

till danspalats på skilda ställen

och feisade på "Tjo och hejsan"
och drucko mycket hejsan-bejsan.

I byn på netten irrar Challe
med mycken punsch uti sin skalle

han är så morsk, och något skef e

och där fanns ingenting att Ce ve.

Så kommer där en liten docka

och Challe gick genast fram och bocka

och sökte henne med sej locka

och hennes grabb fick sej en smocka

Men då tog grabben upp pistolen
och sköt så nalten vek för solen

och Dahlberg flydde såsom Fatty

och skrek som Adelina Patti.

Man bör se opp för bolscheviker
i synnerhet när bena sviker;

det skott, som satte Charles i klämma

det var blott för att hundar

skrämma.

Men fram på morrn så kom då gängen

till sitt hotell och gick i sängen

men Buster trivdes ej med Challe

han snarka som en riktig ,talle”.

Han ringde till portiern tre gånger

och smög i rutiga kalsonger

bort till ett rum där han ej vakna

förrn dan därpå då man en sakna”.

På måndan gick vi ner på Ströget

och "jäste" såsom folk, förmöget.

Vi köpte för vartenda öre
men inte mycket fick man för'e

På stadens krogar b'ev det väsen,
ty man på fylla är ej kräsen

och när vi 10g vårt "speciella"

ble danskarna så rysligt snälla.

Sen reste vi ju hem på kvällen

så glada av den bandyskrällen,

ett minne ha vi fått för livet

och önska oss dit ner var givet.

 

Till" Kamratsällskapets" medlemmar!

Härmed får jag frambära ett hjärt-
ligt tack till medlemmarna i »K.-S.>
för den storartade minnesgåva jag

erhöll den 13 dennes.
Göteborg den 14 april 1918.

Adolf Forsberg.

FÖRSTA LAGETS MATCHER UNDER
ÅR 1917.

15 April —A. I. K. i Göteborg 8—1

22 —K. B. i Köpenhamn 3—1

4 Maj —K. B. i Göteborg 0—2

6 —H. I. F. i Helsingborg =2—1

13 —A. I. K. i Stockholm 0—1

17 —A. B. i Köpenhamn 2—53

20 —Norrk.-Kamr. i Göteborg 6—0

15 Juni —Örgryte 1—0

17 —Komb. danskt lag i Gbg. 2—2

1 Juli —Komb.Kristianialag i Gbg 5—1

6 —Örgryte 0--0

20 —G. A. I. S. 1—5

29 —Djurgården i Göteborg 2—0

12 Aug. —G. A. I. S. 2—0

26 —Uddev.-Kamr. i Göteborg 7—0

2 Sept. —H. I. F. i Helsingborg =1—1

7 — > i Göteborg 6—0

23 —G. A. IL. S. 4—0

7 Okt. —Örgryte 3—0
14 — 3 1—2
21 —Djurgården i Stockholm 0—0

28 —K. B. i Göteborg 0—1

4 Nov. —Djurgården i Göteborg 1—2

25 Örgryte 2—0
2 Dec. —Vikingarna 6—2

 

Summa 65—27

 

EN HONNÖR FÖR B-LAGET
Vårt duktiga B-lag hade ett mycket gott

år i fjol. Det hemförde Bragehornet för

alltid och Göteborgs-serien. Det repre-

senterade kretsen i Eskilstuna i en match

om Kamratmästerskapet och blev visserli-

gen slaget men skiljde sig dock med he-

der från uppdraget. Det kämpade med

framgång i landsorten, besegrade Väster-

götlands distriktsmästare >Elfsborg» i Bo-

rås med 3—2 och spelade oavgjort med
Bohuslän-Dals mästerskapslag, Uddevalla-

Kamraterna, 3—3. Vilket svenskt B-lag

kan inregistrera därmed jämförliga fram-

gångar? Också kan man med fog påstå

att vårt präktiga B-lag, åtminstone vid

1917 års utgång, dokumentarat sig såsom

Göteborgs fjärde lag. Det gäller i år för

våra reservspelare att hävda sin ställ-

ning!
B-laget spelade 1917 25 matcher. Vunno

20, förlorade 2 och hade 3 oavgjorda.

Målen voro 71-19. Lagets kapten är

forfarande Sven Rylander och under hans

utmärkta ledning ha lagets spelare gått

framåt i spelskicklighet i sådan grad, att

de nästan allesamman i tur och ordning

fått vikariera i första laget vid skillda

tillfällen.
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I byn på netten irrar Challe
med mycken punsch uti sin skalle

han är så morsk, och något skef e

och där fanns ingenting att Ce ve.

Så kommer där en liten docka

och Challe gick genast fram och bocka

och sökte henne med sej locka

och hennes grabb fick sej en smocka

Men då tog grabben upp pistolen
och sköt så nalten vek för solen

och Dahlberg flydde såsom Fatty

och skrek som Adelina Patti.

Man bör se opp för bolscheviker
i synnerhet när bena sviker;

det skott, som satte Charles i klämma

det var blott för att hundar

skrämma.

Men fram på morrn så kom då gängen

till sitt hotell och gick i sängen

men Buster trivdes ej med Challe

han snarka som en riktig ,talle”.

Han ringde till portiern tre gånger

och smög i rutiga kalsonger

bort till ett rum där han ej vakna

förrn dan därpå då man en sakna”.

På måndan gick vi ner på Ströget

och "jäste" såsom folk, förmöget.

Vi köpte för vartenda öre
men inte mycket fick man för'e

På stadens krogar b'ev det väsen,
ty man på fylla är ej kräsen

och när vi 10g vårt "speciella"

ble danskarna så rysligt snälla.

Sen reste vi ju hem på kvällen

så glada av den bandyskrällen,

ett minne ha vi fått för livet

och önska oss dit ner var givet.

 

Till" Kamratsällskapets" medlemmar!

Härmed får jag frambära ett hjärt-
ligt tack till medlemmarna i »K.-S.>
för den storartade minnesgåva jag

erhöll den 13 dennes.
Göteborg den 14 april 1918.

Adolf Forsberg.

FÖRSTA LAGETS MATCHER UNDER
ÅR 1917.

15 April —A. I. K. i Göteborg 8—1

22 —K. B. i Köpenhamn 3—1

4 Maj —K. B. i Göteborg 0—2

6 —H. I. F. i Helsingborg =2—1

13 —A. I. K. i Stockholm 0—1

17 —A. B. i Köpenhamn 2—53

20 —Norrk.-Kamr. i Göteborg 6—0

15 Juni —Örgryte 1—0

17 —Komb. danskt lag i Gbg. 2—2

1 Juli —Komb.Kristianialag i Gbg 5—1

6 —Örgryte 0--0

20 —G. A. I. S. 1—5

29 —Djurgården i Göteborg 2—0

12 Aug. —G. A. I. S. 2—0

26 —Uddev.-Kamr. i Göteborg 7—0

2 Sept. —H. I. F. i Helsingborg =1—1

7 — > i Göteborg 6—0

23 —G. A. IL. S. 4—0

7 Okt. —Örgryte 3—0
14 — 3 1—2
21 —Djurgården i Stockholm 0—0

28 —K. B. i Göteborg 0—1

4 Nov. —Djurgården i Göteborg 1—2

25 Örgryte 2—0
2 Dec. —Vikingarna 6—2

 

Summa 65—27

 

EN HONNÖR FÖR B-LAGET
Vårt duktiga B-lag hade ett mycket gott

år i fjol. Det hemförde Bragehornet för

alltid och Göteborgs-serien. Det repre-

senterade kretsen i Eskilstuna i en match

om Kamratmästerskapet och blev visserli-

gen slaget men skiljde sig dock med he-

der från uppdraget. Det kämpade med

framgång i landsorten, besegrade Väster-

götlands distriktsmästare >Elfsborg» i Bo-

rås med 3—2 och spelade oavgjort med
Bohuslän-Dals mästerskapslag, Uddevalla-

Kamraterna, 3—3. Vilket svenskt B-lag

kan inregistrera därmed jämförliga fram-

gångar? Också kan man med fog påstå

att vårt präktiga B-lag, åtminstone vid

1917 års utgång, dokumentarat sig såsom

Göteborgs fjärde lag. Det gäller i år för

våra reservspelare att hävda sin ställ-

ning!
B-laget spelade 1917 25 matcher. Vunno

20, förlorade 2 och hade 3 oavgjorda.

Målen voro 71-19. Lagets kapten är

forfarande Sven Rylander och under hans

utmärkta ledning ha lagets spelare gått

framåt i spelskicklighet i sådan grad, att

de nästan allesamman i tur och ordning

fått vikariera i första laget vid skillda

tillfällen.

6 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Visan om Kamraternas Köpen-

hamnsfärd d. 19—21 Jan. 1918.
(Av Ceve).

En liten visa vill jag sjunga
Kör: Hå, hå, ja, ja

hur I. F. K.1 enig klunga
Kör: Hå, hå, ja, ja

till Köpenhamn en dag begav sig

Kör: Hå, hå. ja, ja

fast resan tycktes komma av sig.

Kör: Hå, hå, ja, ja

Jag själv den resan skulle leda
(refräng)

men vi fick återbud på freda

och Ericsson han grät och oja

och "Buster" pratade blott goja.

Men så på lördan klarna vädret;

det kliade i klubbelädret,

och sent på kväll'n vi reste neder,

den resan glims ej lätt av eder.

I Skåne regna” det förfärligt

men Dahlberg tyckte det var härligt,

ty högre än bandy har han vyer

och det är att sälja paraplyer,

En komedi det ver med Tolli

som Dompan ville ha en roll i,

han genomtullen hjälpte Zällman

och Dompan var den dan en säll man.

Vi bodde på Missionshotellet

men hedningar dom fick i stället

för ängiar, som dom tänkt vi voro

och glada ble dom när vi foro.

Sen for vi till Peblingesöen

men borta isen var och snöen,

det regnade så blixt förbannat

att hemma närapå vi stannat.

Snart Sjöberger han dansa" solo

ty han har mästerskap i polo

han dribblade på alla fyra

så danskarna dom blevo yra.

Och Moje som en hemlös skepnad

han for omkring och väckte häpnad

och lurade de danske drenge

långt värre än dom blitt på länge.

Men valtnet gick oss opp till knäna

Rylander stod i mål och skräna

Och Eriesson han var så våter

och Söderbom han gjorde fauter.

Och Challe Dahlberg i en bölja

försökte sin lekamen dölja

Men "Tjocken" stod liksom en klippa

och Dompan ville nog helst slippa.

När dom var över dessa fasor

så såg vi ut som disketrasor.

Vi lutfisk kokt på danska laget

med 8--0 det var ju slaget.

Och midda fick vi sen på Palads

och "Buster" som Maria kallas

höll tal så håret reste på sej
och så till slut kom Buster å sej.
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år i fjol. Det hemförde Bragehornet för

alltid och Göteborgs-serien. Det repre-

senterade kretsen i Eskilstuna i en match

om Kamratmästerskapet och blev visserli-

gen slaget men skiljde sig dock med he-

der från uppdraget. Det kämpade med

framgång i landsorten, besegrade Väster-

götlands distriktsmästare >Elfsborg» i Bo-

rås med 3—2 och spelade oavgjort med
Bohuslän-Dals mästerskapslag, Uddevalla-

Kamraterna, 3—3. Vilket svenskt B-lag

kan inregistrera därmed jämförliga fram-

gångar? Också kan man med fog påstå

att vårt präktiga B-lag, åtminstone vid

1917 års utgång, dokumentarat sig såsom

Göteborgs fjärde lag. Det gäller i år för

våra reservspelare att hävda sin ställ-

ning!
B-laget spelade 1917 25 matcher. Vunno

20, förlorade 2 och hade 3 oavgjorda.

Målen voro 71-19. Lagets kapten är

forfarande Sven Rylander och under hans

utmärkta ledning ha lagets spelare gått

framåt i spelskicklighet i sådan grad, att

de nästan allesamman i tur och ordning

fått vikariera i första laget vid skillda

tillfällen.

6 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Visan om Kamraternas Köpen-

hamnsfärd d. 19—21 Jan. 1918.
(Av Ceve).

En liten visa vill jag sjunga
Kör: Hå, hå, ja, ja

hur I. F. K.1 enig klunga
Kör: Hå, hå, ja, ja

till Köpenhamn en dag begav sig

Kör: Hå, hå. ja, ja

fast resan tycktes komma av sig.

Kör: Hå, hå, ja, ja

Jag själv den resan skulle leda
(refräng)

men vi fick återbud på freda

och Ericsson han grät och oja

och "Buster" pratade blott goja.

Men så på lördan klarna vädret;

det kliade i klubbelädret,

och sent på kväll'n vi reste neder,

den resan glims ej lätt av eder.

I Skåne regna” det förfärligt

men Dahlberg tyckte det var härligt,

ty högre än bandy har han vyer

och det är att sälja paraplyer,

En komedi det ver med Tolli

som Dompan ville ha en roll i,

han genomtullen hjälpte Zällman

och Dompan var den dan en säll man.

Vi bodde på Missionshotellet

men hedningar dom fick i stället

för ängiar, som dom tänkt vi voro

och glada ble dom när vi foro.

Sen for vi till Peblingesöen

men borta isen var och snöen,

det regnade så blixt förbannat

att hemma närapå vi stannat.

Snart Sjöberger han dansa" solo

ty han har mästerskap i polo

han dribblade på alla fyra

så danskarna dom blevo yra.

Och Moje som en hemlös skepnad

han for omkring och väckte häpnad

och lurade de danske drenge

långt värre än dom blitt på länge.

Men valtnet gick oss opp till knäna

Rylander stod i mål och skräna

Och Eriesson han var så våter

och Söderbom han gjorde fauter.

Och Challe Dahlberg i en bölja

försökte sin lekamen dölja

Men "Tjocken" stod liksom en klippa

och Dompan ville nog helst slippa.

När dom var över dessa fasor

så såg vi ut som disketrasor.

Vi lutfisk kokt på danska laget

med 8--0 det var ju slaget.

Och midda fick vi sen på Palads

och "Buster" som Maria kallas

höll tal så håret reste på sej
och så till slut kom Buster å sej.

Vi d'nglade i sena kvällen

till danspalats på skilda ställen

och feisade på "Tjo och hejsan"
och drucko mycket hejsan-bejsan.

I byn på netten irrar Challe
med mycken punsch uti sin skalle

han är så morsk, och något skef e

och där fanns ingenting att Ce ve.

Så kommer där en liten docka

och Challe gick genast fram och bocka

och sökte henne med sej locka

och hennes grabb fick sej en smocka

Men då tog grabben upp pistolen
och sköt så nalten vek för solen

och Dahlberg flydde såsom Fatty

och skrek som Adelina Patti.

Man bör se opp för bolscheviker
i synnerhet när bena sviker;

det skott, som satte Charles i klämma

det var blott för att hundar

skrämma.

Men fram på morrn så kom då gängen

till sitt hotell och gick i sängen

men Buster trivdes ej med Challe

han snarka som en riktig ,talle”.

Han ringde till portiern tre gånger

och smög i rutiga kalsonger

bort till ett rum där han ej vakna

förrn dan därpå då man en sakna”.

På måndan gick vi ner på Ströget

och "jäste" såsom folk, förmöget.

Vi köpte för vartenda öre
men inte mycket fick man för'e

På stadens krogar b'ev det väsen,
ty man på fylla är ej kräsen

och när vi 10g vårt "speciella"

ble danskarna så rysligt snälla.

Sen reste vi ju hem på kvällen

så glada av den bandyskrällen,

ett minne ha vi fått för livet

och önska oss dit ner var givet.

 

Till" Kamratsällskapets" medlemmar!

Härmed får jag frambära ett hjärt-
ligt tack till medlemmarna i »K.-S.>
för den storartade minnesgåva jag

erhöll den 13 dennes.
Göteborg den 14 april 1918.

Adolf Forsberg.

FÖRSTA LAGETS MATCHER UNDER
ÅR 1917.

15 April —A. I. K. i Göteborg 8—1

22 —K. B. i Köpenhamn 3—1

4 Maj —K. B. i Göteborg 0—2

6 —H. I. F. i Helsingborg =2—1

13 —A. I. K. i Stockholm 0—1

17 —A. B. i Köpenhamn 2—53

20 —Norrk.-Kamr. i Göteborg 6—0

15 Juni —Örgryte 1—0

17 —Komb. danskt lag i Gbg. 2—2

1 Juli —Komb.Kristianialag i Gbg 5—1

6 —Örgryte 0--0
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2 Sept. —H. I. F. i Helsingborg =1—1

7 — > i Göteborg 6—0

23 —G. A. IL. S. 4—0

7 Okt. —Örgryte 3—0
14 — 3 1—2
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Summa 65—27

 

EN HONNÖR FÖR B-LAGET
Vårt duktiga B-lag hade ett mycket gott

år i fjol. Det hemförde Bragehornet för

alltid och Göteborgs-serien. Det repre-

senterade kretsen i Eskilstuna i en match

om Kamratmästerskapet och blev visserli-

gen slaget men skiljde sig dock med he-

der från uppdraget. Det kämpade med

framgång i landsorten, besegrade Väster-

götlands distriktsmästare >Elfsborg» i Bo-

rås med 3—2 och spelade oavgjort med
Bohuslän-Dals mästerskapslag, Uddevalla-

Kamraterna, 3—3. Vilket svenskt B-lag

kan inregistrera därmed jämförliga fram-

gångar? Också kan man med fog påstå

att vårt präktiga B-lag, åtminstone vid

1917 års utgång, dokumentarat sig såsom

Göteborgs fjärde lag. Det gäller i år för

våra reservspelare att hävda sin ställ-

ning!
B-laget spelade 1917 25 matcher. Vunno

20, förlorade 2 och hade 3 oavgjorda.

Målen voro 71-19. Lagets kapten är

forfarande Sven Rylander och under hans

utmärkta ledning ha lagets spelare gått

framåt i spelskicklighet i sådan grad, att

de nästan allesamman i tur och ordning

fått vikariera i första laget vid skillda

tillfällen.

6 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Visan om Kamraternas Köpen-

hamnsfärd d. 19—21 Jan. 1918.
(Av Ceve).

En liten visa vill jag sjunga
Kör: Hå, hå, ja, ja

hur I. F. K.1 enig klunga
Kör: Hå, hå, ja, ja

till Köpenhamn en dag begav sig

Kör: Hå, hå. ja, ja

fast resan tycktes komma av sig.

Kör: Hå, hå, ja, ja

Jag själv den resan skulle leda
(refräng)

men vi fick återbud på freda

och Ericsson han grät och oja

och "Buster" pratade blott goja.

Men så på lördan klarna vädret;

det kliade i klubbelädret,

och sent på kväll'n vi reste neder,

den resan glims ej lätt av eder.

I Skåne regna” det förfärligt

men Dahlberg tyckte det var härligt,

ty högre än bandy har han vyer

och det är att sälja paraplyer,

En komedi det ver med Tolli

som Dompan ville ha en roll i,

han genomtullen hjälpte Zällman

och Dompan var den dan en säll man.

Vi bodde på Missionshotellet

men hedningar dom fick i stället

för ängiar, som dom tänkt vi voro

och glada ble dom när vi foro.

Sen for vi till Peblingesöen

men borta isen var och snöen,

det regnade så blixt förbannat

att hemma närapå vi stannat.

Snart Sjöberger han dansa" solo

ty han har mästerskap i polo

han dribblade på alla fyra

så danskarna dom blevo yra.

Och Moje som en hemlös skepnad

han for omkring och väckte häpnad

och lurade de danske drenge

långt värre än dom blitt på länge.

Men valtnet gick oss opp till knäna

Rylander stod i mål och skräna

Och Eriesson han var så våter

och Söderbom han gjorde fauter.

Och Challe Dahlberg i en bölja

försökte sin lekamen dölja

Men "Tjocken" stod liksom en klippa

och Dompan ville nog helst slippa.

När dom var över dessa fasor

så såg vi ut som disketrasor.

Vi lutfisk kokt på danska laget

med 8--0 det var ju slaget.

Och midda fick vi sen på Palads

och "Buster" som Maria kallas

höll tal så håret reste på sej
och så till slut kom Buster å sej.

Vi d'nglade i sena kvällen

till danspalats på skilda ställen

och feisade på "Tjo och hejsan"
och drucko mycket hejsan-bejsan.

I byn på netten irrar Challe
med mycken punsch uti sin skalle

han är så morsk, och något skef e

och där fanns ingenting att Ce ve.

Så kommer där en liten docka

och Challe gick genast fram och bocka

och sökte henne med sej locka

och hennes grabb fick sej en smocka

Men då tog grabben upp pistolen
och sköt så nalten vek för solen

och Dahlberg flydde såsom Fatty

och skrek som Adelina Patti.

Man bör se opp för bolscheviker
i synnerhet när bena sviker;

det skott, som satte Charles i klämma

det var blott för att hundar

skrämma.

Men fram på morrn så kom då gängen

till sitt hotell och gick i sängen

men Buster trivdes ej med Challe

han snarka som en riktig ,talle”.

Han ringde till portiern tre gånger

och smög i rutiga kalsonger

bort till ett rum där han ej vakna

förrn dan därpå då man en sakna”.

På måndan gick vi ner på Ströget

och "jäste" såsom folk, förmöget.

Vi köpte för vartenda öre
men inte mycket fick man för'e

På stadens krogar b'ev det väsen,
ty man på fylla är ej kräsen

och när vi 10g vårt "speciella"

ble danskarna så rysligt snälla.

Sen reste vi ju hem på kvällen

så glada av den bandyskrällen,

ett minne ha vi fått för livet

och önska oss dit ner var givet.

 

Till" Kamratsällskapets" medlemmar!

Härmed får jag frambära ett hjärt-
ligt tack till medlemmarna i »K.-S.>
för den storartade minnesgåva jag

erhöll den 13 dennes.
Göteborg den 14 april 1918.

Adolf Forsberg.

FÖRSTA LAGETS MATCHER UNDER
ÅR 1917.

15 April —A. I. K. i Göteborg 8—1

22 —K. B. i Köpenhamn 3—1

4 Maj —K. B. i Göteborg 0—2

6 —H. I. F. i Helsingborg =2—1

13 —A. I. K. i Stockholm 0—1

17 —A. B. i Köpenhamn 2—53

20 —Norrk.-Kamr. i Göteborg 6—0

15 Juni —Örgryte 1—0

17 —Komb. danskt lag i Gbg. 2—2

1 Juli —Komb.Kristianialag i Gbg 5—1

6 —Örgryte 0--0

20 —G. A. I. S. 1—5

29 —Djurgården i Göteborg 2—0

12 Aug. —G. A. I. S. 2—0

26 —Uddev.-Kamr. i Göteborg 7—0

2 Sept. —H. I. F. i Helsingborg =1—1

7 — > i Göteborg 6—0

23 —G. A. IL. S. 4—0

7 Okt. —Örgryte 3—0
14 — 3 1—2
21 —Djurgården i Stockholm 0—0

28 —K. B. i Göteborg 0—1

4 Nov. —Djurgården i Göteborg 1—2

25 Örgryte 2—0
2 Dec. —Vikingarna 6—2

 

Summa 65—27

 

EN HONNÖR FÖR B-LAGET
Vårt duktiga B-lag hade ett mycket gott

år i fjol. Det hemförde Bragehornet för

alltid och Göteborgs-serien. Det repre-

senterade kretsen i Eskilstuna i en match

om Kamratmästerskapet och blev visserli-

gen slaget men skiljde sig dock med he-

der från uppdraget. Det kämpade med

framgång i landsorten, besegrade Väster-

götlands distriktsmästare >Elfsborg» i Bo-

rås med 3—2 och spelade oavgjort med
Bohuslän-Dals mästerskapslag, Uddevalla-

Kamraterna, 3—3. Vilket svenskt B-lag

kan inregistrera därmed jämförliga fram-

gångar? Också kan man med fog påstå

att vårt präktiga B-lag, åtminstone vid

1917 års utgång, dokumentarat sig såsom

Göteborgs fjärde lag. Det gäller i år för

våra reservspelare att hävda sin ställ-

ning!
B-laget spelade 1917 25 matcher. Vunno

20, förlorade 2 och hade 3 oavgjorda.

Målen voro 71-19. Lagets kapten är

forfarande Sven Rylander och under hans

utmärkta ledning ha lagets spelare gått

framåt i spelskicklighet i sådan grad, att

de nästan allesamman i tur och ordning

fått vikariera i första laget vid skillda

tillfällen.

6 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Visan om Kamraternas Köpen-

hamnsfärd d. 19—21 Jan. 1918.
(Av Ceve).

En liten visa vill jag sjunga
Kör: Hå, hå, ja, ja

hur I. F. K.1 enig klunga
Kör: Hå, hå, ja, ja

till Köpenhamn en dag begav sig

Kör: Hå, hå. ja, ja

fast resan tycktes komma av sig.

Kör: Hå, hå, ja, ja

Jag själv den resan skulle leda
(refräng)

men vi fick återbud på freda

och Ericsson han grät och oja

och "Buster" pratade blott goja.

Men så på lördan klarna vädret;

det kliade i klubbelädret,

och sent på kväll'n vi reste neder,

den resan glims ej lätt av eder.

I Skåne regna” det förfärligt

men Dahlberg tyckte det var härligt,

ty högre än bandy har han vyer

och det är att sälja paraplyer,

En komedi det ver med Tolli

som Dompan ville ha en roll i,

han genomtullen hjälpte Zällman

och Dompan var den dan en säll man.

Vi bodde på Missionshotellet

men hedningar dom fick i stället

för ängiar, som dom tänkt vi voro

och glada ble dom när vi foro.

Sen for vi till Peblingesöen

men borta isen var och snöen,

det regnade så blixt förbannat

att hemma närapå vi stannat.

Snart Sjöberger han dansa" solo

ty han har mästerskap i polo

han dribblade på alla fyra

så danskarna dom blevo yra.

Och Moje som en hemlös skepnad

han for omkring och väckte häpnad

och lurade de danske drenge

långt värre än dom blitt på länge.

Men valtnet gick oss opp till knäna

Rylander stod i mål och skräna

Och Eriesson han var så våter

och Söderbom han gjorde fauter.

Och Challe Dahlberg i en bölja

försökte sin lekamen dölja

Men "Tjocken" stod liksom en klippa

och Dompan ville nog helst slippa.

När dom var över dessa fasor

så såg vi ut som disketrasor.

Vi lutfisk kokt på danska laget

med 8--0 det var ju slaget.

Och midda fick vi sen på Palads

och "Buster" som Maria kallas

höll tal så håret reste på sej
och så till slut kom Buster å sej.

Vi d'nglade i sena kvällen

till danspalats på skilda ställen

och feisade på "Tjo och hejsan"
och drucko mycket hejsan-bejsan.

I byn på netten irrar Challe
med mycken punsch uti sin skalle

han är så morsk, och något skef e

och där fanns ingenting att Ce ve.

Så kommer där en liten docka

och Challe gick genast fram och bocka

och sökte henne med sej locka

och hennes grabb fick sej en smocka

Men då tog grabben upp pistolen
och sköt så nalten vek för solen

och Dahlberg flydde såsom Fatty

och skrek som Adelina Patti.

Man bör se opp för bolscheviker
i synnerhet när bena sviker;

det skott, som satte Charles i klämma

det var blott för att hundar

skrämma.

Men fram på morrn så kom då gängen

till sitt hotell och gick i sängen

men Buster trivdes ej med Challe

han snarka som en riktig ,talle”.

Han ringde till portiern tre gånger

och smög i rutiga kalsonger

bort till ett rum där han ej vakna

förrn dan därpå då man en sakna”.

På måndan gick vi ner på Ströget

och "jäste" såsom folk, förmöget.

Vi köpte för vartenda öre
men inte mycket fick man för'e

På stadens krogar b'ev det väsen,
ty man på fylla är ej kräsen

och när vi 10g vårt "speciella"

ble danskarna så rysligt snälla.

Sen reste vi ju hem på kvällen

så glada av den bandyskrällen,

ett minne ha vi fått för livet

och önska oss dit ner var givet.

 

Till" Kamratsällskapets" medlemmar!

Härmed får jag frambära ett hjärt-
ligt tack till medlemmarna i »K.-S.>
för den storartade minnesgåva jag

erhöll den 13 dennes.
Göteborg den 14 april 1918.

Adolf Forsberg.

FÖRSTA LAGETS MATCHER UNDER
ÅR 1917.

15 April —A. I. K. i Göteborg 8—1

22 —K. B. i Köpenhamn 3—1

4 Maj —K. B. i Göteborg 0—2

6 —H. I. F. i Helsingborg =2—1

13 —A. I. K. i Stockholm 0—1

17 —A. B. i Köpenhamn 2—53

20 —Norrk.-Kamr. i Göteborg 6—0

15 Juni —Örgryte 1—0

17 —Komb. danskt lag i Gbg. 2—2

1 Juli —Komb.Kristianialag i Gbg 5—1

6 —Örgryte 0--0

20 —G. A. I. S. 1—5

29 —Djurgården i Göteborg 2—0

12 Aug. —G. A. I. S. 2—0

26 —Uddev.-Kamr. i Göteborg 7—0

2 Sept. —H. I. F. i Helsingborg =1—1

7 — > i Göteborg 6—0

23 —G. A. IL. S. 4—0

7 Okt. —Örgryte 3—0
14 — 3 1—2
21 —Djurgården i Stockholm 0—0

28 —K. B. i Göteborg 0—1

4 Nov. —Djurgården i Göteborg 1—2

25 Örgryte 2—0
2 Dec. —Vikingarna 6—2

 

Summa 65—27

 

EN HONNÖR FÖR B-LAGET
Vårt duktiga B-lag hade ett mycket gott

år i fjol. Det hemförde Bragehornet för

alltid och Göteborgs-serien. Det repre-

senterade kretsen i Eskilstuna i en match

om Kamratmästerskapet och blev visserli-

gen slaget men skiljde sig dock med he-

der från uppdraget. Det kämpade med

framgång i landsorten, besegrade Väster-

götlands distriktsmästare >Elfsborg» i Bo-

rås med 3—2 och spelade oavgjort med
Bohuslän-Dals mästerskapslag, Uddevalla-

Kamraterna, 3—3. Vilket svenskt B-lag

kan inregistrera därmed jämförliga fram-

gångar? Också kan man med fog påstå

att vårt präktiga B-lag, åtminstone vid

1917 års utgång, dokumentarat sig såsom

Göteborgs fjärde lag. Det gäller i år för

våra reservspelare att hävda sin ställ-

ning!
B-laget spelade 1917 25 matcher. Vunno

20, förlorade 2 och hade 3 oavgjorda.

Målen voro 71-19. Lagets kapten är

forfarande Sven Rylander och under hans

utmärkta ledning ha lagets spelare gått

framåt i spelskicklighet i sådan grad, att

de nästan allesamman i tur och ordning

fått vikariera i första laget vid skillda

tillfällen.

6 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Visan om Kamraternas Köpen-

hamnsfärd d. 19—21 Jan. 1918.
(Av Ceve).

En liten visa vill jag sjunga
Kör: Hå, hå, ja, ja

hur I. F. K.1 enig klunga
Kör: Hå, hå, ja, ja

till Köpenhamn en dag begav sig

Kör: Hå, hå. ja, ja

fast resan tycktes komma av sig.

Kör: Hå, hå, ja, ja

Jag själv den resan skulle leda
(refräng)

men vi fick återbud på freda

och Ericsson han grät och oja

och "Buster" pratade blott goja.

Men så på lördan klarna vädret;

det kliade i klubbelädret,

och sent på kväll'n vi reste neder,

den resan glims ej lätt av eder.

I Skåne regna” det förfärligt

men Dahlberg tyckte det var härligt,

ty högre än bandy har han vyer

och det är att sälja paraplyer,

En komedi det ver med Tolli

som Dompan ville ha en roll i,

han genomtullen hjälpte Zällman

och Dompan var den dan en säll man.

Vi bodde på Missionshotellet

men hedningar dom fick i stället

för ängiar, som dom tänkt vi voro

och glada ble dom när vi foro.

Sen for vi till Peblingesöen

men borta isen var och snöen,

det regnade så blixt förbannat

att hemma närapå vi stannat.

Snart Sjöberger han dansa" solo

ty han har mästerskap i polo

han dribblade på alla fyra

så danskarna dom blevo yra.

Och Moje som en hemlös skepnad

han for omkring och väckte häpnad

och lurade de danske drenge

långt värre än dom blitt på länge.

Men valtnet gick oss opp till knäna

Rylander stod i mål och skräna

Och Eriesson han var så våter

och Söderbom han gjorde fauter.

Och Challe Dahlberg i en bölja

försökte sin lekamen dölja

Men "Tjocken" stod liksom en klippa

och Dompan ville nog helst slippa.

När dom var över dessa fasor

så såg vi ut som disketrasor.

Vi lutfisk kokt på danska laget

med 8--0 det var ju slaget.

Och midda fick vi sen på Palads

och "Buster" som Maria kallas

höll tal så håret reste på sej
och så till slut kom Buster å sej.

Vi d'nglade i sena kvällen

till danspalats på skilda ställen

och feisade på "Tjo och hejsan"
och drucko mycket hejsan-bejsan.

I byn på netten irrar Challe
med mycken punsch uti sin skalle

han är så morsk, och något skef e

och där fanns ingenting att Ce ve.

Så kommer där en liten docka

och Challe gick genast fram och bocka

och sökte henne med sej locka

och hennes grabb fick sej en smocka

Men då tog grabben upp pistolen
och sköt så nalten vek för solen

och Dahlberg flydde såsom Fatty

och skrek som Adelina Patti.

Man bör se opp för bolscheviker
i synnerhet när bena sviker;

det skott, som satte Charles i klämma

det var blott för att hundar

skrämma.

Men fram på morrn så kom då gängen

till sitt hotell och gick i sängen

men Buster trivdes ej med Challe

han snarka som en riktig ,talle”.

Han ringde till portiern tre gånger

och smög i rutiga kalsonger

bort till ett rum där han ej vakna

förrn dan därpå då man en sakna”.

På måndan gick vi ner på Ströget

och "jäste" såsom folk, förmöget.

Vi köpte för vartenda öre
men inte mycket fick man för'e

På stadens krogar b'ev det väsen,
ty man på fylla är ej kräsen

och när vi 10g vårt "speciella"

ble danskarna så rysligt snälla.

Sen reste vi ju hem på kvällen

så glada av den bandyskrällen,

ett minne ha vi fått för livet

och önska oss dit ner var givet.

 

Till" Kamratsällskapets" medlemmar!

Härmed får jag frambära ett hjärt-
ligt tack till medlemmarna i »K.-S.>
för den storartade minnesgåva jag

erhöll den 13 dennes.
Göteborg den 14 april 1918.

Adolf Forsberg.

FÖRSTA LAGETS MATCHER UNDER
ÅR 1917.

15 April —A. I. K. i Göteborg 8—1

22 —K. B. i Köpenhamn 3—1

4 Maj —K. B. i Göteborg 0—2

6 —H. I. F. i Helsingborg =2—1

13 —A. I. K. i Stockholm 0—1

17 —A. B. i Köpenhamn 2—53

20 —Norrk.-Kamr. i Göteborg 6—0

15 Juni —Örgryte 1—0

17 —Komb. danskt lag i Gbg. 2—2

1 Juli —Komb.Kristianialag i Gbg 5—1

6 —Örgryte 0--0

20 —G. A. I. S. 1—5

29 —Djurgården i Göteborg 2—0

12 Aug. —G. A. I. S. 2—0

26 —Uddev.-Kamr. i Göteborg 7—0

2 Sept. —H. I. F. i Helsingborg =1—1

7 — > i Göteborg 6—0

23 —G. A. IL. S. 4—0

7 Okt. —Örgryte 3—0
14 — 3 1—2
21 —Djurgården i Stockholm 0—0

28 —K. B. i Göteborg 0—1

4 Nov. —Djurgården i Göteborg 1—2

25 Örgryte 2—0
2 Dec. —Vikingarna 6—2

 

Summa 65—27

 

EN HONNÖR FÖR B-LAGET
Vårt duktiga B-lag hade ett mycket gott

år i fjol. Det hemförde Bragehornet för

alltid och Göteborgs-serien. Det repre-

senterade kretsen i Eskilstuna i en match

om Kamratmästerskapet och blev visserli-

gen slaget men skiljde sig dock med he-

der från uppdraget. Det kämpade med

framgång i landsorten, besegrade Väster-

götlands distriktsmästare >Elfsborg» i Bo-

rås med 3—2 och spelade oavgjort med
Bohuslän-Dals mästerskapslag, Uddevalla-

Kamraterna, 3—3. Vilket svenskt B-lag

kan inregistrera därmed jämförliga fram-

gångar? Också kan man med fog påstå

att vårt präktiga B-lag, åtminstone vid

1917 års utgång, dokumentarat sig såsom

Göteborgs fjärde lag. Det gäller i år för

våra reservspelare att hävda sin ställ-

ning!
B-laget spelade 1917 25 matcher. Vunno

20, förlorade 2 och hade 3 oavgjorda.

Målen voro 71-19. Lagets kapten är

forfarande Sven Rylander och under hans

utmärkta ledning ha lagets spelare gått

framåt i spelskicklighet i sådan grad, att

de nästan allesamman i tur och ordning

fått vikariera i första laget vid skillda

tillfällen.

6 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Visan om Kamraternas Köpen-

hamnsfärd d. 19—21 Jan. 1918.
(Av Ceve).

En liten visa vill jag sjunga
Kör: Hå, hå, ja, ja

hur I. F. K.1 enig klunga
Kör: Hå, hå, ja, ja

till Köpenhamn en dag begav sig

Kör: Hå, hå. ja, ja

fast resan tycktes komma av sig.

Kör: Hå, hå, ja, ja
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6 —H. I. F. i Helsingborg =2—1

13 —A. I. K. i Stockholm 0—1

17 —A. B. i Köpenhamn 2—53

20 —Norrk.-Kamr. i Göteborg 6—0

15 Juni —Örgryte 1—0

17 —Komb. danskt lag i Gbg. 2—2

1 Juli —Komb.Kristianialag i Gbg 5—1

6 —Örgryte 0--0

20 —G. A. I. S. 1—5

29 —Djurgården i Göteborg 2—0

12 Aug. —G. A. I. S. 2—0

26 —Uddev.-Kamr. i Göteborg 7—0

2 Sept. —H. I. F. i Helsingborg =1—1

7 — > i Göteborg 6—0

23 —G. A. IL. S. 4—0

7 Okt. —Örgryte 3—0
14 — 3 1—2
21 —Djurgården i Stockholm 0—0

28 —K. B. i Göteborg 0—1

4 Nov. —Djurgården i Göteborg 1—2

25 Örgryte 2—0
2 Dec. —Vikingarna 6—2

 

Summa 65—27

 

EN HONNÖR FÖR B-LAGET
Vårt duktiga B-lag hade ett mycket gott

år i fjol. Det hemförde Bragehornet för

alltid och Göteborgs-serien. Det repre-

senterade kretsen i Eskilstuna i en match

om Kamratmästerskapet och blev visserli-

gen slaget men skiljde sig dock med he-

der från uppdraget. Det kämpade med

framgång i landsorten, besegrade Väster-

götlands distriktsmästare >Elfsborg» i Bo-

rås med 3—2 och spelade oavgjort med
Bohuslän-Dals mästerskapslag, Uddevalla-

Kamraterna, 3—3. Vilket svenskt B-lag

kan inregistrera därmed jämförliga fram-

gångar? Också kan man med fog påstå

att vårt präktiga B-lag, åtminstone vid

1917 års utgång, dokumentarat sig såsom

Göteborgs fjärde lag. Det gäller i år för

våra reservspelare att hävda sin ställ-

ning!
B-laget spelade 1917 25 matcher. Vunno

20, förlorade 2 och hade 3 oavgjorda.

Målen voro 71-19. Lagets kapten är

forfarande Sven Rylander och under hans

utmärkta ledning ha lagets spelare gått

framåt i spelskicklighet i sådan grad, att

de nästan allesamman i tur och ordning

fått vikariera i första laget vid skillda

tillfällen.
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Visan om Kamraternas Köpen-

hamnsfärd d. 19—21 Jan. 1918.
(Av Ceve).
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Kör: Hå, hå, ja, ja
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Kör: Hå, hå. ja, ja
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Kör: Hå, hå, ja, ja
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och sent på kväll'n vi reste neder,

den resan glims ej lätt av eder.

I Skåne regna” det förfärligt
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och där fanns ingenting att Ce ve.

Så kommer där en liten docka

och Challe gick genast fram och bocka

och sökte henne med sej locka

och hennes grabb fick sej en smocka

Men då tog grabben upp pistolen
och sköt så nalten vek för solen

och Dahlberg flydde såsom Fatty

och skrek som Adelina Patti.
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Våra egendomliga
fotbollsregler!

I dessa tider, då så många gamla
författningar och lagar slopas, nya
sättas i stället eller påyrkas, små
och stora statsbyggnader vackla i
sina grundvalar, Sveriges vänster-
politiska partier begära författnings-
revision etc. etc., då vore det även
på tiden att renovera våra ärevör-
diga fotbollsregler. Demokratiens
friska vindar ha ännu inte genom-
syrat Englands fotbollspatriarker,
International Board (som är högsta
myndighet beträffande reglernas af-
fattning, tolkning och ändringar)
vakar över det bestående med en
sjuklig konservatism.
Men har Ni inte, när Ni nog-

grannt studerat fotbollsreglerna,
märkt en sorgligt stor brist på ut-
formning och detaljbestämmelser?
Det är att lägga märke till, att de
antagna reglerna utgöras af endast
lagtexten med av International Board
gjorda >Tillägg och förklaringar.»
De anvisningar för domare och spe-
lare som finnas intagna i den sven-
ska editionen äro gjorda av engelska,
danska, svenska och andra förbund,
delvis oberoende av varandra.

Så att skulle vi spela fotboll och
döma i en match uteslutande efter
de regler, som I. B. fastställt, då
bleve det ett märkvärdigt spel.

Har Ni tt. ex. märkt, att det in-
genstädes i reglerna finnes före-
skrivet något om det sätt, på vilket
resultatet av en match skall avgöras?
Det står visserligen att mål är gjort,
så snart bollen passerat mellan mål-
stängerna under tvärribban. Men
vad har det för betydelse, att mål
blivit gjort? Ingen, såvitt lagtexten
utvisar. Det står ingenstädes fast-
slaget, att det lag segrar, som gjort
de flesta målen, eller att matchen
är oavgjord, om båda lagen gjort
lika många mål! Man kan lika
gärna tänka att det lag vinner, som
har de flesta hörnsparkarna, de
flesta straff- eller frisparkarna, de
flesta inkasten, de högsta sparkarna
etc., etc.!
Som en kuriositet kan nämnas,

att man i de norska reglerna tidi-
gare haft en bestämmelse därom,
att därest lika många mål gjorts på
båda sidor, det lag skulle tillerkän-
nas segern, som hade de flesta
hörnsparkarna!

I 8 2 stadgas, att spelet skall
fortgå under 90 minuter etc. Vi-

dare bestämmes, att spelet anses
börjat först då avspark sker. Rät-
teligen borde det stå, att matchen
skall fortgå under 90 min. och att
spelet börjar vid domarens signal.
Ty ett lag bör egentligen kunna
dröja kanske en hel minut med av-
sparken — för att vänta på en sen-
kommen spelare e. d. -- utan att
domaren med stöd av någon be-
stämmelse i själva lagtexten kan
ingripa.

Det är tur, att våra planägande
föreningar ha sett äldre fotbollspla-
ner innan de anlade sina. Ty skulle
de anlägga och vidtaga nödiga an-
ordningar på en ny plan endast ef-
ter reglerna, bleve det säkerligen
en egendomlig plan. Vi kunna
nöja oss med att påpeka, att intet
synes hindra att man har två mål
på samma mållinje! Om planen
bara ärtillräckligt bred! Manskulle
rent av kunna ha målen på sido-
linjerna!

På alla fotbollsplaner finnes en
liten halvcirkel vid varje hörnflagga.
Denna linje är okänd i reglerna!
Ja — det finnas många lustig-

heter i reglerna. Men det får vara
nog med de nu sagda för denna
gång.

Am.

Surrogatkryddor.
Det var vid middagen efter fjol-

årets minnesvärda match om Vecko-
journalens pris. Den store direktö-
ren H—0o L—n höll talet för de
främmande fotbollsmännen och dess
ledare, den icke mindre store direk-
tören Rn G—d. Den lilla vän-
skapligt satiriska krydda, som L—n
gärna lägger in i sitt tal vid ett
tillfälle som detta, fördetill en liten
ordduell mellan L—n och G —d mitt
under talet och väckte stormande
begeistring.
L—n framhöll alla de vackra si-

dorna hos sin vän G—d och påpe-
kade hans stora förtjänster som
fotbollsdomare; han var kanske en
gång den främste bland Sveriges
alla goda och många undermåliga
domare. Hur det var nu, ville han
dock icke yttra sig om.
G—d: Ja, men vi hade en gång

en domare som hette H—o L—n,
och den liknade inte f-n på någon
sida!
L—n: Ja, men han hade förstånd

på att draga sig tillbaka i tid!

STRÖDDA NOTISER.

Nyförvärv: P. Eklöf, Johanneshof
löpare, spänstig grabb, Kullager.

R. Rossi, stockholmare, >Marris», ban-

dyspelare, fotbollsspelare (advis åt B-la-

get) f. d. italienare, kul grabb, stuckatör,

slagits med framgång i Vänersborg, vis-

selkonstnär.

Calle Sjöberger, Jönköping, f. d. marie-

bergare, klämmig grabb, simmare, bandy-

spelare, pianist, cabaretsångare, slagits

med framgång i Vänersborg, Skandinavi-

ska banken.

Karl Berntsson. U. S. A. brottare, lö-

pare, humoristisk boxare, varitéartist N. Y.,

liten men god>, stunsig grabb, landsvägs-

lopp, Kullager!

Värva medlemmar!

Balders Hage är nu förhyrd för de fria

idrottsmännen för 8 månader framåt. Så-

som hyresvärd står >»K. S.» En del små-

föreningar ha fått tillstånd att där bedriva

sina övningar jämsides med de våra. En

5-mannakommitté skall sköta platsen.

Från >»K. S> äro ut:edda hrr Westerlin

och Wahlgren. 2 representanter utses av

småklubbarna och dessa fyra utse den

femte.
Övningarna bedrivas varje kväll. Ba-

norna behöva iordningställast Kom ut

och hjälp till alle man!

Vi ha förut tre bröder Magnusson bland

våra löpare. Den fjärde brodern Eskil är

nu 16 år och skall snart börja konkurrera

med de äldre.

>»Old boysen» — allas vår vän Adolf

Johansson fyller den 18 maj 40 år! Han

är fortfarande bland de aktiva (se poäng-

tävlingsreferaten!) och vi vänta att alla

medlemmar komma ihåg honom på hans

högtidsdag. Vi återkomma till evene-

manget!

>K. S.> kommer att bilda en ungdoms-

avdelning, vars övningsdagar i Hagen bli

måndagar, onsdagar och fredagar.

 

GYNNA
ANNONSÖRERNA!
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diga fotbollsregler. Demokratiens
friska vindar ha ännu inte genom-
syrat Englands fotbollspatriarker,
International Board (som är högsta
myndighet beträffande reglernas af-
fattning, tolkning och ändringar)
vakar över det bestående med en
sjuklig konservatism.
Men har Ni inte, när Ni nog-

grannt studerat fotbollsreglerna,
märkt en sorgligt stor brist på ut-
formning och detaljbestämmelser?
Det är att lägga märke till, att de
antagna reglerna utgöras af endast
lagtexten med av International Board
gjorda >Tillägg och förklaringar.»
De anvisningar för domare och spe-
lare som finnas intagna i den sven-
ska editionen äro gjorda av engelska,
danska, svenska och andra förbund,
delvis oberoende av varandra.

Så att skulle vi spela fotboll och
döma i en match uteslutande efter
de regler, som I. B. fastställt, då
bleve det ett märkvärdigt spel.

Har Ni tt. ex. märkt, att det in-
genstädes i reglerna finnes före-
skrivet något om det sätt, på vilket
resultatet av en match skall avgöras?
Det står visserligen att mål är gjort,
så snart bollen passerat mellan mål-
stängerna under tvärribban. Men
vad har det för betydelse, att mål
blivit gjort? Ingen, såvitt lagtexten
utvisar. Det står ingenstädes fast-
slaget, att det lag segrar, som gjort
de flesta målen, eller att matchen
är oavgjord, om båda lagen gjort
lika många mål! Man kan lika
gärna tänka att det lag vinner, som
har de flesta hörnsparkarna, de
flesta straff- eller frisparkarna, de
flesta inkasten, de högsta sparkarna
etc., etc.!
Som en kuriositet kan nämnas,

att man i de norska reglerna tidi-
gare haft en bestämmelse därom,
att därest lika många mål gjorts på
båda sidor, det lag skulle tillerkän-
nas segern, som hade de flesta
hörnsparkarna!

I 8 2 stadgas, att spelet skall
fortgå under 90 minuter etc. Vi-

dare bestämmes, att spelet anses
börjat först då avspark sker. Rät-
teligen borde det stå, att matchen
skall fortgå under 90 min. och att
spelet börjar vid domarens signal.
Ty ett lag bör egentligen kunna
dröja kanske en hel minut med av-
sparken — för att vänta på en sen-
kommen spelare e. d. -- utan att
domaren med stöd av någon be-
stämmelse i själva lagtexten kan
ingripa.

Det är tur, att våra planägande
föreningar ha sett äldre fotbollspla-
ner innan de anlade sina. Ty skulle
de anlägga och vidtaga nödiga an-
ordningar på en ny plan endast ef-
ter reglerna, bleve det säkerligen
en egendomlig plan. Vi kunna
nöja oss med att påpeka, att intet
synes hindra att man har två mål
på samma mållinje! Om planen
bara ärtillräckligt bred! Manskulle
rent av kunna ha målen på sido-
linjerna!

På alla fotbollsplaner finnes en
liten halvcirkel vid varje hörnflagga.
Denna linje är okänd i reglerna!
Ja — det finnas många lustig-

heter i reglerna. Men det får vara
nog med de nu sagda för denna
gång.

Am.

Surrogatkryddor.
Det var vid middagen efter fjol-

årets minnesvärda match om Vecko-
journalens pris. Den store direktö-
ren H—0o L—n höll talet för de
främmande fotbollsmännen och dess
ledare, den icke mindre store direk-
tören Rn G—d. Den lilla vän-
skapligt satiriska krydda, som L—n
gärna lägger in i sitt tal vid ett
tillfälle som detta, fördetill en liten
ordduell mellan L—n och G —d mitt
under talet och väckte stormande
begeistring.
L—n framhöll alla de vackra si-

dorna hos sin vän G—d och påpe-
kade hans stora förtjänster som
fotbollsdomare; han var kanske en
gång den främste bland Sveriges
alla goda och många undermåliga
domare. Hur det var nu, ville han
dock icke yttra sig om.
G—d: Ja, men vi hade en gång

en domare som hette H—o L—n,
och den liknade inte f-n på någon
sida!
L—n: Ja, men han hade förstånd

på att draga sig tillbaka i tid!

STRÖDDA NOTISER.

Nyförvärv: P. Eklöf, Johanneshof
löpare, spänstig grabb, Kullager.

R. Rossi, stockholmare, >Marris», ban-

dyspelare, fotbollsspelare (advis åt B-la-

get) f. d. italienare, kul grabb, stuckatör,

slagits med framgång i Vänersborg, vis-

selkonstnär.

Calle Sjöberger, Jönköping, f. d. marie-

bergare, klämmig grabb, simmare, bandy-

spelare, pianist, cabaretsångare, slagits

med framgång i Vänersborg, Skandinavi-

ska banken.

Karl Berntsson. U. S. A. brottare, lö-

pare, humoristisk boxare, varitéartist N. Y.,

liten men god>, stunsig grabb, landsvägs-

lopp, Kullager!

Värva medlemmar!

Balders Hage är nu förhyrd för de fria

idrottsmännen för 8 månader framåt. Så-

som hyresvärd står >»K. S.» En del små-

föreningar ha fått tillstånd att där bedriva

sina övningar jämsides med de våra. En

5-mannakommitté skall sköta platsen.

Från >»K. S> äro ut:edda hrr Westerlin

och Wahlgren. 2 representanter utses av

småklubbarna och dessa fyra utse den

femte.
Övningarna bedrivas varje kväll. Ba-

norna behöva iordningställast Kom ut

och hjälp till alle man!

Vi ha förut tre bröder Magnusson bland

våra löpare. Den fjärde brodern Eskil är

nu 16 år och skall snart börja konkurrera

med de äldre.

>»Old boysen» — allas vår vän Adolf

Johansson fyller den 18 maj 40 år! Han

är fortfarande bland de aktiva (se poäng-

tävlingsreferaten!) och vi vänta att alla

medlemmar komma ihåg honom på hans

högtidsdag. Vi återkomma till evene-

manget!

>K. S.> kommer att bilda en ungdoms-

avdelning, vars övningsdagar i Hagen bli

måndagar, onsdagar och fredagar.
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nöja oss med att påpeka, att intet
synes hindra att man har två mål
på samma mållinje! Om planen
bara ärtillräckligt bred! Manskulle
rent av kunna ha målen på sido-
linjerna!

På alla fotbollsplaner finnes en
liten halvcirkel vid varje hörnflagga.
Denna linje är okänd i reglerna!
Ja — det finnas många lustig-

heter i reglerna. Men det får vara
nog med de nu sagda för denna
gång.

Am.

Surrogatkryddor.
Det var vid middagen efter fjol-

årets minnesvärda match om Vecko-
journalens pris. Den store direktö-
ren H—0o L—n höll talet för de
främmande fotbollsmännen och dess
ledare, den icke mindre store direk-
tören Rn G—d. Den lilla vän-
skapligt satiriska krydda, som L—n
gärna lägger in i sitt tal vid ett
tillfälle som detta, fördetill en liten
ordduell mellan L—n och G —d mitt
under talet och väckte stormande
begeistring.
L—n framhöll alla de vackra si-

dorna hos sin vän G—d och påpe-
kade hans stora förtjänster som
fotbollsdomare; han var kanske en
gång den främste bland Sveriges
alla goda och många undermåliga
domare. Hur det var nu, ville han
dock icke yttra sig om.
G—d: Ja, men vi hade en gång

en domare som hette H—o L—n,
och den liknade inte f-n på någon
sida!
L—n: Ja, men han hade förstånd

på att draga sig tillbaka i tid!

STRÖDDA NOTISER.

Nyförvärv: P. Eklöf, Johanneshof
löpare, spänstig grabb, Kullager.

R. Rossi, stockholmare, >Marris», ban-

dyspelare, fotbollsspelare (advis åt B-la-

get) f. d. italienare, kul grabb, stuckatör,

slagits med framgång i Vänersborg, vis-

selkonstnär.

Calle Sjöberger, Jönköping, f. d. marie-

bergare, klämmig grabb, simmare, bandy-

spelare, pianist, cabaretsångare, slagits

med framgång i Vänersborg, Skandinavi-

ska banken.

Karl Berntsson. U. S. A. brottare, lö-

pare, humoristisk boxare, varitéartist N. Y.,

liten men god>, stunsig grabb, landsvägs-

lopp, Kullager!

Värva medlemmar!

Balders Hage är nu förhyrd för de fria

idrottsmännen för 8 månader framåt. Så-

som hyresvärd står >»K. S.» En del små-

föreningar ha fått tillstånd att där bedriva

sina övningar jämsides med de våra. En

5-mannakommitté skall sköta platsen.

Från >»K. S> äro ut:edda hrr Westerlin

och Wahlgren. 2 representanter utses av

småklubbarna och dessa fyra utse den

femte.
Övningarna bedrivas varje kväll. Ba-

norna behöva iordningställast Kom ut

och hjälp till alle man!

Vi ha förut tre bröder Magnusson bland

våra löpare. Den fjärde brodern Eskil är

nu 16 år och skall snart börja konkurrera

med de äldre.

>»Old boysen» — allas vår vän Adolf

Johansson fyller den 18 maj 40 år! Han

är fortfarande bland de aktiva (se poäng-

tävlingsreferaten!) och vi vänta att alla

medlemmar komma ihåg honom på hans

högtidsdag. Vi återkomma till evene-

manget!

>K. S.> kommer att bilda en ungdoms-

avdelning, vars övningsdagar i Hagen bli

måndagar, onsdagar och fredagar.
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på tiden att renovera våra ärevör-
diga fotbollsregler. Demokratiens
friska vindar ha ännu inte genom-
syrat Englands fotbollspatriarker,
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dröja kanske en hel minut med av-
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Det är tur, att våra planägande
föreningar ha sett äldre fotbollspla-
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och Wahlgren. 2 representanter utses av

småklubbarna och dessa fyra utse den

femte.
Övningarna bedrivas varje kväll. Ba-

norna behöva iordningställast Kom ut

och hjälp till alle man!

Vi ha förut tre bröder Magnusson bland

våra löpare. Den fjärde brodern Eskil är

nu 16 år och skall snart börja konkurrera

med de äldre.

>»Old boysen» — allas vår vän Adolf

Johansson fyller den 18 maj 40 år! Han

är fortfarande bland de aktiva (se poäng-

tävlingsreferaten!) och vi vänta att alla

medlemmar komma ihåg honom på hans

högtidsdag. Vi återkomma till evene-

manget!

>K. S.> kommer att bilda en ungdoms-

avdelning, vars övningsdagar i Hagen bli

måndagar, onsdagar och fredagar.
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Våra egendomliga
fotbollsregler!

I dessa tider, då så många gamla
författningar och lagar slopas, nya
sättas i stället eller påyrkas, små
och stora statsbyggnader vackla i
sina grundvalar, Sveriges vänster-
politiska partier begära författnings-
revision etc. etc., då vore det även
på tiden att renovera våra ärevör-
diga fotbollsregler. Demokratiens
friska vindar ha ännu inte genom-
syrat Englands fotbollspatriarker,
International Board (som är högsta
myndighet beträffande reglernas af-
fattning, tolkning och ändringar)
vakar över det bestående med en
sjuklig konservatism.
Men har Ni inte, när Ni nog-

grannt studerat fotbollsreglerna,
märkt en sorgligt stor brist på ut-
formning och detaljbestämmelser?
Det är att lägga märke till, att de
antagna reglerna utgöras af endast
lagtexten med av International Board
gjorda >Tillägg och förklaringar.»
De anvisningar för domare och spe-
lare som finnas intagna i den sven-
ska editionen äro gjorda av engelska,
danska, svenska och andra förbund,
delvis oberoende av varandra.

Så att skulle vi spela fotboll och
döma i en match uteslutande efter
de regler, som I. B. fastställt, då
bleve det ett märkvärdigt spel.

Har Ni tt. ex. märkt, att det in-
genstädes i reglerna finnes före-
skrivet något om det sätt, på vilket
resultatet av en match skall avgöras?
Det står visserligen att mål är gjort,
så snart bollen passerat mellan mål-
stängerna under tvärribban. Men
vad har det för betydelse, att mål
blivit gjort? Ingen, såvitt lagtexten
utvisar. Det står ingenstädes fast-
slaget, att det lag segrar, som gjort
de flesta målen, eller att matchen
är oavgjord, om båda lagen gjort
lika många mål! Man kan lika
gärna tänka att det lag vinner, som
har de flesta hörnsparkarna, de
flesta straff- eller frisparkarna, de
flesta inkasten, de högsta sparkarna
etc., etc.!
Som en kuriositet kan nämnas,

att man i de norska reglerna tidi-
gare haft en bestämmelse därom,
att därest lika många mål gjorts på
båda sidor, det lag skulle tillerkän-
nas segern, som hade de flesta
hörnsparkarna!

I 8 2 stadgas, att spelet skall
fortgå under 90 minuter etc. Vi-

dare bestämmes, att spelet anses
börjat först då avspark sker. Rät-
teligen borde det stå, att matchen
skall fortgå under 90 min. och att
spelet börjar vid domarens signal.
Ty ett lag bör egentligen kunna
dröja kanske en hel minut med av-
sparken — för att vänta på en sen-
kommen spelare e. d. -- utan att
domaren med stöd av någon be-
stämmelse i själva lagtexten kan
ingripa.

Det är tur, att våra planägande
föreningar ha sett äldre fotbollspla-
ner innan de anlade sina. Ty skulle
de anlägga och vidtaga nödiga an-
ordningar på en ny plan endast ef-
ter reglerna, bleve det säkerligen
en egendomlig plan. Vi kunna
nöja oss med att påpeka, att intet
synes hindra att man har två mål
på samma mållinje! Om planen
bara ärtillräckligt bred! Manskulle
rent av kunna ha målen på sido-
linjerna!

På alla fotbollsplaner finnes en
liten halvcirkel vid varje hörnflagga.
Denna linje är okänd i reglerna!
Ja — det finnas många lustig-

heter i reglerna. Men det får vara
nog med de nu sagda för denna
gång.

Am.

Surrogatkryddor.
Det var vid middagen efter fjol-

årets minnesvärda match om Vecko-
journalens pris. Den store direktö-
ren H—0o L—n höll talet för de
främmande fotbollsmännen och dess
ledare, den icke mindre store direk-
tören Rn G—d. Den lilla vän-
skapligt satiriska krydda, som L—n
gärna lägger in i sitt tal vid ett
tillfälle som detta, fördetill en liten
ordduell mellan L—n och G —d mitt
under talet och väckte stormande
begeistring.
L—n framhöll alla de vackra si-

dorna hos sin vän G—d och påpe-
kade hans stora förtjänster som
fotbollsdomare; han var kanske en
gång den främste bland Sveriges
alla goda och många undermåliga
domare. Hur det var nu, ville han
dock icke yttra sig om.
G—d: Ja, men vi hade en gång

en domare som hette H—o L—n,
och den liknade inte f-n på någon
sida!
L—n: Ja, men han hade förstånd

på att draga sig tillbaka i tid!

STRÖDDA NOTISER.

Nyförvärv: P. Eklöf, Johanneshof
löpare, spänstig grabb, Kullager.

R. Rossi, stockholmare, >Marris», ban-

dyspelare, fotbollsspelare (advis åt B-la-

get) f. d. italienare, kul grabb, stuckatör,

slagits med framgång i Vänersborg, vis-

selkonstnär.

Calle Sjöberger, Jönköping, f. d. marie-

bergare, klämmig grabb, simmare, bandy-

spelare, pianist, cabaretsångare, slagits

med framgång i Vänersborg, Skandinavi-

ska banken.

Karl Berntsson. U. S. A. brottare, lö-

pare, humoristisk boxare, varitéartist N. Y.,

liten men god>, stunsig grabb, landsvägs-

lopp, Kullager!

Värva medlemmar!

Balders Hage är nu förhyrd för de fria

idrottsmännen för 8 månader framåt. Så-

som hyresvärd står >»K. S.» En del små-

föreningar ha fått tillstånd att där bedriva

sina övningar jämsides med de våra. En

5-mannakommitté skall sköta platsen.

Från >»K. S> äro ut:edda hrr Westerlin
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slaget, att det lag segrar, som gjort
de flesta målen, eller att matchen
är oavgjord, om båda lagen gjort
lika många mål! Man kan lika
gärna tänka att det lag vinner, som
har de flesta hörnsparkarna, de
flesta straff- eller frisparkarna, de
flesta inkasten, de högsta sparkarna
etc., etc.!
Som en kuriositet kan nämnas,

att man i de norska reglerna tidi-
gare haft en bestämmelse därom,
att därest lika många mål gjorts på
båda sidor, det lag skulle tillerkän-
nas segern, som hade de flesta
hörnsparkarna!

I 8 2 stadgas, att spelet skall
fortgå under 90 minuter etc. Vi-

dare bestämmes, att spelet anses
börjat först då avspark sker. Rät-
teligen borde det stå, att matchen
skall fortgå under 90 min. och att
spelet börjar vid domarens signal.
Ty ett lag bör egentligen kunna
dröja kanske en hel minut med av-
sparken — för att vänta på en sen-
kommen spelare e. d. -- utan att
domaren med stöd av någon be-
stämmelse i själva lagtexten kan
ingripa.

Det är tur, att våra planägande
föreningar ha sett äldre fotbollspla-
ner innan de anlade sina. Ty skulle
de anlägga och vidtaga nödiga an-
ordningar på en ny plan endast ef-
ter reglerna, bleve det säkerligen
en egendomlig plan. Vi kunna
nöja oss med att påpeka, att intet
synes hindra att man har två mål
på samma mållinje! Om planen
bara ärtillräckligt bred! Manskulle
rent av kunna ha målen på sido-
linjerna!

På alla fotbollsplaner finnes en
liten halvcirkel vid varje hörnflagga.
Denna linje är okänd i reglerna!
Ja — det finnas många lustig-

heter i reglerna. Men det får vara
nog med de nu sagda för denna
gång.

Am.

Surrogatkryddor.
Det var vid middagen efter fjol-

årets minnesvärda match om Vecko-
journalens pris. Den store direktö-
ren H—0o L—n höll talet för de
främmande fotbollsmännen och dess
ledare, den icke mindre store direk-
tören Rn G—d. Den lilla vän-
skapligt satiriska krydda, som L—n
gärna lägger in i sitt tal vid ett
tillfälle som detta, fördetill en liten
ordduell mellan L—n och G —d mitt
under talet och väckte stormande
begeistring.
L—n framhöll alla de vackra si-

dorna hos sin vän G—d och påpe-
kade hans stora förtjänster som
fotbollsdomare; han var kanske en
gång den främste bland Sveriges
alla goda och många undermåliga
domare. Hur det var nu, ville han
dock icke yttra sig om.
G—d: Ja, men vi hade en gång

en domare som hette H—o L—n,
och den liknade inte f-n på någon
sida!
L—n: Ja, men han hade förstånd

på att draga sig tillbaka i tid!

STRÖDDA NOTISER.

Nyförvärv: P. Eklöf, Johanneshof
löpare, spänstig grabb, Kullager.

R. Rossi, stockholmare, >Marris», ban-

dyspelare, fotbollsspelare (advis åt B-la-

get) f. d. italienare, kul grabb, stuckatör,

slagits med framgång i Vänersborg, vis-

selkonstnär.

Calle Sjöberger, Jönköping, f. d. marie-

bergare, klämmig grabb, simmare, bandy-

spelare, pianist, cabaretsångare, slagits

med framgång i Vänersborg, Skandinavi-

ska banken.

Karl Berntsson. U. S. A. brottare, lö-

pare, humoristisk boxare, varitéartist N. Y.,

liten men god>, stunsig grabb, landsvägs-

lopp, Kullager!

Värva medlemmar!

Balders Hage är nu förhyrd för de fria

idrottsmännen för 8 månader framåt. Så-

som hyresvärd står >»K. S.» En del små-

föreningar ha fått tillstånd att där bedriva

sina övningar jämsides med de våra. En

5-mannakommitté skall sköta platsen.

Från >»K. S> äro ut:edda hrr Westerlin

och Wahlgren. 2 representanter utses av

småklubbarna och dessa fyra utse den

femte.
Övningarna bedrivas varje kväll. Ba-

norna behöva iordningställast Kom ut

och hjälp till alle man!

Vi ha förut tre bröder Magnusson bland

våra löpare. Den fjärde brodern Eskil är

nu 16 år och skall snart börja konkurrera

med de äldre.

>»Old boysen» — allas vår vän Adolf

Johansson fyller den 18 maj 40 år! Han

är fortfarande bland de aktiva (se poäng-

tävlingsreferaten!) och vi vänta att alla

medlemmar komma ihåg honom på hans

högtidsdag. Vi återkomma till evene-

manget!

>K. S.> kommer att bilda en ungdoms-

avdelning, vars övningsdagar i Hagen bli

måndagar, onsdagar och fredagar.
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Våra egendomliga
fotbollsregler!
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myndighet beträffande reglernas af-
fattning, tolkning och ändringar)
vakar över det bestående med en
sjuklig konservatism.
Men har Ni inte, när Ni nog-

grannt studerat fotbollsreglerna,
märkt en sorgligt stor brist på ut-
formning och detaljbestämmelser?
Det är att lägga märke till, att de
antagna reglerna utgöras af endast
lagtexten med av International Board
gjorda >Tillägg och förklaringar.»
De anvisningar för domare och spe-
lare som finnas intagna i den sven-
ska editionen äro gjorda av engelska,
danska, svenska och andra förbund,
delvis oberoende av varandra.

Så att skulle vi spela fotboll och
döma i en match uteslutande efter
de regler, som I. B. fastställt, då
bleve det ett märkvärdigt spel.

Har Ni tt. ex. märkt, att det in-
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bara ärtillräckligt bred! Manskulle
rent av kunna ha målen på sido-
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Medlemskorten för 1918 böra lö-

sas snarast möjligt hos skattmästa-

ren, Gustaf Magnusson, vilken träf-

fas på expeditionen på Ullervi kl.
7—9 e. m. måndagar, onsdagar och

fredagar.

Fotbollslagens kaptener uppmanas

att ofördröjligen till "sekreteraren

insända förteckning över lagens spe-

lare med adresser.

Nästa nummer av Medlems-
bladet utkommer under första

hälvten av maj. Det utsändes
endast till de medlemmar, som

dessförinnan löst medlems-

kort för 1918.

Brevlåda för bidrag till Med-

lemsbladet finnes uppsatt i
i korridoren till omklädnings-
rummen på Ullervi.

I. F. Kamraternas styrelse
1918:

Ordförande: Herbert Johanson, firma
Keiller, Lundström & Co., bostad Övra
Husargatan 29, telefoner: kontoret 4534,
bostaden 17253.

v. Ordförande: Thorsten Mellberg, Värm-
landsgatan 28, telefon 2023.

Sekreterare: Erik Alstam, Soliditet, bostad
Majorsgatan 4, telefoner: kontoret 6638,
bostaden 6224.

v. Sekreterare: Arvid Fagrell, Gustav E.
Reuters Kolimport A.-B., bostad Linné-
gatan 68, telefoner: kontoret 5408, bo-
staden 7081.

Skattmästare: Gustav Magnusson, Jönkö-
pings Juridiska Byrå, bostad Smålands-
gatan 1, telefoner: kontoret 4044, bo-
staden 135242.

Klubbmästare: Carl Linde, A.-B. Göte-
borgs Bank, bostad Svangatan7, telefon
4954.

Intendent: A. Forsberg, firma J. Andrén,
bostad Risåsgatan 17.

Suppleanter: Jakob Schylander, firma
Bröderna Bratt, bostad Piantageg. 10.
Oscar Söderberg, firma Hugo Traneus,
bostad Nordenskjöldsgatan 26, telefoner:
kontoret 914, bostaden 15677.

Medlemmarna bedes endast i undantags-
fall begagna kontorstelefonerna. Sekre-
teraren träffas säkrast i bostaden varje
dag kl. 5.30 - 7 e. m,   
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Skattmästare: Gustav Magnusson, Jönkö-
pings Juridiska Byrå, bostad Smålands-
gatan 1, telefoner: kontoret 4044, bo-
staden 135242.

Klubbmästare: Carl Linde, A.-B. Göte-
borgs Bank, bostad Svangatan7, telefon
4954.

Intendent: A. Forsberg, firma J. Andrén,
bostad Risåsgatan 17.

Suppleanter: Jakob Schylander, firma
Bröderna Bratt, bostad Piantageg. 10.
Oscar Söderberg, firma Hugo Traneus,
bostad Nordenskjöldsgatan 26, telefoner:
kontoret 914, bostaden 15677.

Medlemmarna bedes endast i undantags-
fall begagna kontorstelefonerna. Sekre-
teraren träffas säkrast i bostaden varje
dag kl. 5.30 - 7 e. m,   
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Medlemskorten för 1918 böra lö-

sas snarast möjligt hos skattmästa-

ren, Gustaf Magnusson, vilken träf-

fas på expeditionen på Ullervi kl.
7—9 e. m. måndagar, onsdagar och

fredagar.

Fotbollslagens kaptener uppmanas

att ofördröjligen till "sekreteraren

insända förteckning över lagens spe-

lare med adresser.

Nästa nummer av Medlems-
bladet utkommer under första

hälvten av maj. Det utsändes
endast till de medlemmar, som

dessförinnan löst medlems-

kort för 1918.

Brevlåda för bidrag till Med-

lemsbladet finnes uppsatt i
i korridoren till omklädnings-
rummen på Ullervi.

I. F. Kamraternas styrelse
1918:

Ordförande: Herbert Johanson, firma
Keiller, Lundström & Co., bostad Övra
Husargatan 29, telefoner: kontoret 4534,
bostaden 17253.

v. Ordförande: Thorsten Mellberg, Värm-
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Sekreterare: Erik Alstam, Soliditet, bostad
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Bröderna Bratt, bostad Piantageg. 10.
Oscar Söderberg, firma Hugo Traneus,
bostad Nordenskjöldsgatan 26, telefoner:
kontoret 914, bostaden 15677.

Medlemmarna bedes endast i undantags-
fall begagna kontorstelefonerna. Sekre-
teraren träffas säkrast i bostaden varje
dag kl. 5.30 - 7 e. m,   
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Medlemmarna bedes endast i undantags-
fall begagna kontorstelefonerna. Sekre-
teraren träffas säkrast i bostaden varje
dag kl. 5.30 - 7 e. m,   
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sas snarast möjligt hos skattmästa-

ren, Gustaf Magnusson, vilken träf-

fas på expeditionen på Ullervi kl.
7—9 e. m. måndagar, onsdagar och

fredagar.

Fotbollslagens kaptener uppmanas

att ofördröjligen till "sekreteraren

insända förteckning över lagens spe-

lare med adresser.

Nästa nummer av Medlems-
bladet utkommer under första

hälvten av maj. Det utsändes
endast till de medlemmar, som

dessförinnan löst medlems-

kort för 1918.

Brevlåda för bidrag till Med-

lemsbladet finnes uppsatt i
i korridoren till omklädnings-
rummen på Ullervi.

I. F. Kamraternas styrelse
1918:

Ordförande: Herbert Johanson, firma
Keiller, Lundström & Co., bostad Övra
Husargatan 29, telefoner: kontoret 4534,
bostaden 17253.

v. Ordförande: Thorsten Mellberg, Värm-
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Medlemmarna bedes endast i undantags-
fall begagna kontorstelefonerna. Sekre-
teraren träffas säkrast i bostaden varje
dag kl. 5.30 - 7 e. m,   
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. | MAJ 1918
 

BOWLINGSPELET INOM I.
Bowlingspelet är de gamla poj-

karnes speciella idrottsövning. Nere
på kägelbanan i Arkaden får man
regelbundet se gamla idrottsmän,
som man troddeför alltid förlorade
för tävlingsbanan, slunga kloten med

ynglingens spänstighet och vighet
och på tävlingar hembära det ena
ståtliga priset efter det andra.

Bland dem, som utbytt den gröna
fotbollsmattan, den grå brottarmattan
eller den svarta kolstybbsbanan mot

den brunskimrande parkettbanan

kunna nämnas Albert Nummelin,

Göteborgs odisputabelt främste bow-
lingspelare, Jim Falkenström Göte-

borgs förste bowlingdirektör, Axel
Englund, Erik M. Sandberg (fotbolls-
spelaren) Erik Sandberg (seglaren),

Herbert Johanson, Erik Alstam, Erik

Lund, Harald Lund, Gustaf Sandberg,

Werner Sandberg, Gunnar Lundin
m. fl., för att nu inte glömma Hugo
Levin, bowlingspelets introduktör
i Göteborg.
Då en hel del av Kamraternas med-

lemmar redan från begynnelsen intres-
serat sig för spelet funno dessa sig
icke i längden böra levai förbistringen
utan bildade i augusti 1917 en sam-

manslutning, benämnd Kägelklubben
I. F. K. Stadgar finnas antagna lik-
som emblem, bestående av en fyr-
uddig kamratstjärna över två kors-
slagna käglor, det hela anbragt inom
en cirkelrund ram. Styrelsen utgöres

F. K,, GÖTEBORG.

 
FRÅN KÄGELKLUBBENSI. F. K:s ÅRSFEST

Bilden visar samtliga klubbens medlemmar, samlade på Coldinuordens restaurant till

prisutdelning för säsongens tävlingar.
 

av Herbert Johanson, ordf., Erik Al-
stam, sekr., och Oscar Andersson,

skattm. Medlemsantalet är begränsat
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fotbollsmattan, den grå brottarmattan
eller den svarta kolstybbsbanan mot

den brunskimrande parkettbanan

kunna nämnas Albert Nummelin,

Göteborgs odisputabelt främste bow-
lingspelare, Jim Falkenström Göte-

borgs förste bowlingdirektör, Axel
Englund, Erik M. Sandberg (fotbolls-
spelaren) Erik Sandberg (seglaren),

Herbert Johanson, Erik Alstam, Erik

Lund, Harald Lund, Gustaf Sandberg,

Werner Sandberg, Gunnar Lundin
m. fl., för att nu inte glömma Hugo
Levin, bowlingspelets introduktör
i Göteborg.
Då en hel del av Kamraternas med-

lemmar redan från begynnelsen intres-
serat sig för spelet funno dessa sig
icke i längden böra levai förbistringen
utan bildade i augusti 1917 en sam-

manslutning, benämnd Kägelklubben
I. F. K. Stadgar finnas antagna lik-
som emblem, bestående av en fyr-
uddig kamratstjärna över två kors-
slagna käglor, det hela anbragt inom
en cirkelrund ram. Styrelsen utgöres

F. K,, GÖTEBORG.

 
FRÅN KÄGELKLUBBENSI. F. K:s ÅRSFEST

Bilden visar samtliga klubbens medlemmar, samlade på Coldinuordens restaurant till

prisutdelning för säsongens tävlingar.
 

av Herbert Johanson, ordf., Erik Al-
stam, sekr., och Oscar Andersson,

skattm. Medlemsantalet är begränsat
till 15.

Klubben har under den nyligen
avslutade säsongen anordnat en hel
del poängtävlingar för sina egna med-
lemmar, varjämte den varit represen-
terad vid alla allmänna såväl indivi-
duella som lagtävlingar. Klubben har
ställt upp två lag, lag I bestående
av H. Johanson, O. Andersson och

 

E. Alstam samt lag II av H. Lund,
A. Friberg och J. Pettersson. I början
av säsongen tycktes Lag II vara det
bättre men så småningom har Lag I
arbetat sig förbi. Lag I placerade sig
bl. a. som N:o03 i tävlingen om lag-
mästerskapet för Göteborg. Följande
ha erövrat pris vid allmänna indivi-
duella tävlingar: O. Andersson, E.
Alstam, H. Johanson, H. Lund, A.

Friberg och J. Pettersson. Vid de
stora bowlingtävlingarna deltogo H.
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Johanson, H. Lund och E. Alstam,

av vilka den sistnämnde placerade
sig bland de fem bästa göteborgarna.

Klubbmästerskapet erövrades av

Harald Lund. Klubbens kanske bäste
spelare Oscar Andersson stannade

här blott pi fjärde plats.

Am.

Till medlemmarna!

Detta nummer av Medlemsbladet

har (som man kunde vänta, säger

kanske någon!) blivit fördröjt. Felet

är uppriktigt sagt det, att redaktions-

medlemmarna haft för mycket att göra.

Deskola sköta familjerna, sina privata

sysslor och så föreningens alla små

angelägenheter. Vi äro ju mitt uppe

i säsongen. Hopfogandet av detta

nummer har fått ske mest när annat

gott folk vilar sig från dagens tunga,

och därför kommer det inte förrän
nu. Svårigheten att erhålla annonser

har även inverkat.

Vi lova emellertid att sonlagera

medlemmarna genom att låta ett sär-

skilt trevligt N:o 3 komma ut i så

god tid, att det kan läsas midsom-

marafton ute hos var och en i hans

sommarbo på land och vid sjö.

Victor Andersson, A.-B.
Seeeeeerrrer ere 0e 20 0PE PEPE SP ARE SSE PÅ ANAR PEPE ASRRK KAR RA KA RR NERE

MASKINFÖRNÖDENHETER:

OLJOR

REMMAR

PACKNINGAR

ISOLERINGSMATERIEL

M M.

STOCKHOLM MALMÖ GÖTEBORG
Avdelningskontoret i Göteborg:

LILLA BADHUSGATAN 2

TELEFONER 3646, 9671, 9812.

 

BRISTANDE KAMRATKÄNSLA.
Ett tal till första-laget.

Bristande kamratkänsla tycker man

minst av allt skulle vidlåda idrotts-

män, som bära namr:et Kamrater.

Men vårt första fotbollslag, som
så ofta utmärkt sig framför alla

andra lag, utmärker sig även i detta
hänseende: bristande kamratkänsla.

Detta har visat sig många gånger

och nu senast vid matchen mot

det komb. danska laget å Ullervi.
Jag vill nu icke kritisera spelet,

ty att det var dåligt, ja, genomuselt,

kan ha sin förklaring. Ett lag har

sina goda dagar och sina dåliga

dagar och pingstdagen hade våra

pojkar en av sina allra sämsta.

Men detta, att spelet var dåligt,

var dock ingen anledning för våra

spelare att så fullständigt tappa be-

sinningen som de verkligen gjorde.

Där sutto på halvlek inne i omkläd-

ningsrummet berömda spelare, som

deltagit i tjogtals federations- uttag-

nings- och stadsmatcher; spelare,

som vilja tjäna såsom föredöme för

alla andra; spelare, som f. n. skola

uppbära den gamla göteborgska

fotbollskulturen — de sutto där och
skällde på varandra som ett koppel

utsvultna bandhundar och grälade

så infernaliskt, att herr Grebst i Vidi

fålt stoff till en hel årgång om han

fått höra på. Och detta, därför att

de hade två mål på nacken och

föga utsikt till att kunna taga igen

dem!

Där gallskrek en viss liten herre

i försvaret och skyllde på forwards-

spelarna och dessa skällde igen och

skyllde på försvaret och å ömse

håll fritog man sig från allt ansvar

för att det gått som det gått. Hårda

ord fälldes och förgäves sökte de
äldsta och mera stadgade spelarna

i laget att nedtysta och lugna de
illvrålande och galltjutande yng-
lingarna.

Här framstod i en blixtbelysning

hela svagheten hos vårt första lag.

Det saknar kamratkänsla. Spe-

larna ha icke den aktning och
broderliga kärlek för varandra som

är nödvändigt för att dana ett verk-
ligt lag. Var och en betraktar sig

som enfin spelare i ett förstklassigt

lag men ingen betraktar sig som
en del i ett organiskt helt. Ingen

sätter lagets intresse över sitt eget.
Om man gjort detta så hade icke

ett sådant uppträde som pingstda-

gens kunnat ifrågakomma. Ty det
är en spelares plikt att överse med
sina kamraters fel och brister. Han

bör utgå ifrån att ingen är fullkom-
lig, icke ens han själv. Han måste

besinna, att på planen gör var och

en sitt bästa. Och om icke detta
skulle ske så fullkomligt som man

kunde önska, så gör man det rakt
inte bättre genom att skälla och

leva rövare precis som hela ens liv

hängde på den klandrande spela-

rens prestationer.

Just genom att på sådant sätt ge
sitt misshumör luft åstadkommer

man raka motsatsen till vad man
önskar. Den spelare, som utsättes

för ett ilsket och okamratligt anfall

blir nämligen antingen ledsen och

nedstämd och ännu mera nervös,

eller också blir han >förbannad»>

och tycker att han inte bör taga
emot ovett i sådan ton, enär han

anser sig vara lika bra människa

— om ej spelare — som den andre.
I varje fall kan man vara övertygad

om att hans spel icke blir bättre

sedan han på halvlek eller under

spelets gång utsatts för en massa

ovett och okvädingsord från med-

spelare.

Nej, mina herrar förstalagsspelare!

Ni måste ändra taktik! Ni måste

lära att behärska Eder! Ni måste

förstå att över Edra egna intressen,
Edra egna tycken och Edert eget

humörstår lagets. Vad Ni gör, skola

Ni göra för laget. Vad Ni säger,

måste Ni säga i lagets intresse.

För Eder gemensamma välgångs
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Johanson, H. Lund och E. Alstam,

av vilka den sistnämnde placerade
sig bland de fem bästa göteborgarna.

Klubbmästerskapet erövrades av

Harald Lund. Klubbens kanske bäste
spelare Oscar Andersson stannade

här blott pi fjärde plats.
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och därför kommer det inte förrän
nu. Svårigheten att erhålla annonser

har även inverkat.

Vi lova emellertid att sonlagera

medlemmarna genom att låta ett sär-

skilt trevligt N:o 3 komma ut i så

god tid, att det kan läsas midsom-

marafton ute hos var och en i hans

sommarbo på land och vid sjö.
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som vilja tjäna såsom föredöme för

alla andra; spelare, som f. n. skola

uppbära den gamla göteborgska

fotbollskulturen — de sutto där och
skällde på varandra som ett koppel

utsvultna bandhundar och grälade

så infernaliskt, att herr Grebst i Vidi

fålt stoff till en hel årgång om han

fått höra på. Och detta, därför att

de hade två mål på nacken och

föga utsikt till att kunna taga igen

dem!

Där gallskrek en viss liten herre

i försvaret och skyllde på forwards-

spelarna och dessa skällde igen och

skyllde på försvaret och å ömse

håll fritog man sig från allt ansvar

för att det gått som det gått. Hårda

ord fälldes och förgäves sökte de
äldsta och mera stadgade spelarna

i laget att nedtysta och lugna de
illvrålande och galltjutande yng-
lingarna.

Här framstod i en blixtbelysning

hela svagheten hos vårt första lag.

Det saknar kamratkänsla. Spe-

larna ha icke den aktning och
broderliga kärlek för varandra som

är nödvändigt för att dana ett verk-
ligt lag. Var och en betraktar sig

som enfin spelare i ett förstklassigt

lag men ingen betraktar sig som
en del i ett organiskt helt. Ingen

sätter lagets intresse över sitt eget.
Om man gjort detta så hade icke

ett sådant uppträde som pingstda-

gens kunnat ifrågakomma. Ty det
är en spelares plikt att överse med
sina kamraters fel och brister. Han

bör utgå ifrån att ingen är fullkom-
lig, icke ens han själv. Han måste

besinna, att på planen gör var och

en sitt bästa. Och om icke detta
skulle ske så fullkomligt som man

kunde önska, så gör man det rakt
inte bättre genom att skälla och

leva rövare precis som hela ens liv

hängde på den klandrande spela-

rens prestationer.

Just genom att på sådant sätt ge
sitt misshumör luft åstadkommer

man raka motsatsen till vad man
önskar. Den spelare, som utsättes

för ett ilsket och okamratligt anfall

blir nämligen antingen ledsen och

nedstämd och ännu mera nervös,

eller också blir han >förbannad»>

och tycker att han inte bör taga
emot ovett i sådan ton, enär han

anser sig vara lika bra människa

— om ej spelare — som den andre.
I varje fall kan man vara övertygad

om att hans spel icke blir bättre

sedan han på halvlek eller under

spelets gång utsatts för en massa

ovett och okvädingsord från med-

spelare.

Nej, mina herrar förstalagsspelare!

Ni måste ändra taktik! Ni måste

lära att behärska Eder! Ni måste

förstå att över Edra egna intressen,
Edra egna tycken och Edert eget

humörstår lagets. Vad Ni gör, skola

Ni göra för laget. Vad Ni säger,

måste Ni säga i lagets intresse.

För Eder gemensamma välgångs
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Johanson, H. Lund och E. Alstam,

av vilka den sistnämnde placerade
sig bland de fem bästa göteborgarna.

Klubbmästerskapet erövrades av

Harald Lund. Klubbens kanske bäste
spelare Oscar Andersson stannade

här blott pi fjärde plats.

Am.

Till medlemmarna!

Detta nummer av Medlemsbladet

har (som man kunde vänta, säger
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och därför kommer det inte förrän
nu. Svårigheten att erhålla annonser

har även inverkat.

Vi lova emellertid att sonlagera

medlemmarna genom att låta ett sär-

skilt trevligt N:o 3 komma ut i så

god tid, att det kan läsas midsom-

marafton ute hos var och en i hans

sommarbo på land och vid sjö.
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fått höra på. Och detta, därför att

de hade två mål på nacken och

föga utsikt till att kunna taga igen

dem!

Där gallskrek en viss liten herre

i försvaret och skyllde på forwards-

spelarna och dessa skällde igen och

skyllde på försvaret och å ömse

håll fritog man sig från allt ansvar

för att det gått som det gått. Hårda

ord fälldes och förgäves sökte de
äldsta och mera stadgade spelarna

i laget att nedtysta och lugna de
illvrålande och galltjutande yng-
lingarna.

Här framstod i en blixtbelysning

hela svagheten hos vårt första lag.

Det saknar kamratkänsla. Spe-

larna ha icke den aktning och
broderliga kärlek för varandra som

är nödvändigt för att dana ett verk-
ligt lag. Var och en betraktar sig

som enfin spelare i ett förstklassigt

lag men ingen betraktar sig som
en del i ett organiskt helt. Ingen

sätter lagets intresse över sitt eget.
Om man gjort detta så hade icke

ett sådant uppträde som pingstda-

gens kunnat ifrågakomma. Ty det
är en spelares plikt att överse med
sina kamraters fel och brister. Han

bör utgå ifrån att ingen är fullkom-
lig, icke ens han själv. Han måste

besinna, att på planen gör var och

en sitt bästa. Och om icke detta
skulle ske så fullkomligt som man

kunde önska, så gör man det rakt
inte bättre genom att skälla och

leva rövare precis som hela ens liv

hängde på den klandrande spela-

rens prestationer.

Just genom att på sådant sätt ge
sitt misshumör luft åstadkommer

man raka motsatsen till vad man
önskar. Den spelare, som utsättes

för ett ilsket och okamratligt anfall

blir nämligen antingen ledsen och

nedstämd och ännu mera nervös,

eller också blir han >förbannad»>

och tycker att han inte bör taga
emot ovett i sådan ton, enär han

anser sig vara lika bra människa

— om ej spelare — som den andre.
I varje fall kan man vara övertygad

om att hans spel icke blir bättre

sedan han på halvlek eller under

spelets gång utsatts för en massa

ovett och okvädingsord från med-

spelare.

Nej, mina herrar förstalagsspelare!

Ni måste ändra taktik! Ni måste

lära att behärska Eder! Ni måste

förstå att över Edra egna intressen,
Edra egna tycken och Edert eget

humörstår lagets. Vad Ni gör, skola

Ni göra för laget. Vad Ni säger,

måste Ni säga i lagets intresse.

För Eder gemensamma välgångs
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Johanson, H. Lund och E. Alstam,

av vilka den sistnämnde placerade
sig bland de fem bästa göteborgarna.

Klubbmästerskapet erövrades av

Harald Lund. Klubbens kanske bäste
spelare Oscar Andersson stannade

här blott pi fjärde plats.
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nummer har fått ske mest när annat

gott folk vilar sig från dagens tunga,

och därför kommer det inte förrän
nu. Svårigheten att erhålla annonser

har även inverkat.

Vi lova emellertid att sonlagera

medlemmarna genom att låta ett sär-

skilt trevligt N:o 3 komma ut i så

god tid, att det kan läsas midsom-

marafton ute hos var och en i hans

sommarbo på land och vid sjö.
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för att det gått som det gått. Hårda

ord fälldes och förgäves sökte de
äldsta och mera stadgade spelarna

i laget att nedtysta och lugna de
illvrålande och galltjutande yng-
lingarna.

Här framstod i en blixtbelysning

hela svagheten hos vårt första lag.

Det saknar kamratkänsla. Spe-

larna ha icke den aktning och
broderliga kärlek för varandra som

är nödvändigt för att dana ett verk-
ligt lag. Var och en betraktar sig

som enfin spelare i ett förstklassigt

lag men ingen betraktar sig som
en del i ett organiskt helt. Ingen

sätter lagets intresse över sitt eget.
Om man gjort detta så hade icke

ett sådant uppträde som pingstda-

gens kunnat ifrågakomma. Ty det
är en spelares plikt att överse med
sina kamraters fel och brister. Han

bör utgå ifrån att ingen är fullkom-
lig, icke ens han själv. Han måste

besinna, att på planen gör var och

en sitt bästa. Och om icke detta
skulle ske så fullkomligt som man

kunde önska, så gör man det rakt
inte bättre genom att skälla och

leva rövare precis som hela ens liv

hängde på den klandrande spela-

rens prestationer.

Just genom att på sådant sätt ge
sitt misshumör luft åstadkommer

man raka motsatsen till vad man
önskar. Den spelare, som utsättes

för ett ilsket och okamratligt anfall

blir nämligen antingen ledsen och

nedstämd och ännu mera nervös,

eller också blir han >förbannad»>

och tycker att han inte bör taga
emot ovett i sådan ton, enär han

anser sig vara lika bra människa

— om ej spelare — som den andre.
I varje fall kan man vara övertygad

om att hans spel icke blir bättre

sedan han på halvlek eller under

spelets gång utsatts för en massa

ovett och okvädingsord från med-

spelare.

Nej, mina herrar förstalagsspelare!

Ni måste ändra taktik! Ni måste

lära att behärska Eder! Ni måste

förstå att över Edra egna intressen,
Edra egna tycken och Edert eget

humörstår lagets. Vad Ni gör, skola

Ni göra för laget. Vad Ni säger,

måste Ni säga i lagets intresse.

För Eder gemensamma välgångs
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av vilka den sistnämnde placerade
sig bland de fem bästa göteborgarna.

Klubbmästerskapet erövrades av

Harald Lund. Klubbens kanske bäste
spelare Oscar Andersson stannade

här blott pi fjärde plats.
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har (som man kunde vänta, säger
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nummer har fått ske mest när annat

gott folk vilar sig från dagens tunga,

och därför kommer det inte förrän
nu. Svårigheten att erhålla annonser

har även inverkat.

Vi lova emellertid att sonlagera

medlemmarna genom att låta ett sär-

skilt trevligt N:o 3 komma ut i så

god tid, att det kan läsas midsom-

marafton ute hos var och en i hans
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skull måste Ni lägga band på Eder

tunga och hejda ett dåligt humörs

utflöde.
I stället för att tala hårda ordtill

varandra skola Ni uppmuntra var-

andra. Ni måste tala i lugn, höv-

lig och kamratlig ton, icke med en
röst och i tonfall som om Ni hade

Eder dödsfiende framför Eder. Är
det ett fel, som Ni anser någon av

Edra kamrater ha, så tag honom
förtroligt under armen, gå avsides
och säg så här:

— Hör du, det var fasen vad
det går galet för oss. Meni nästa
halvlek ska vi ta upp oss! Försök

att skjuta lite oftare ska du se att

»dom blir borta»>.

Om då din kamrat är av den
rätta sorten så säger han:

— Ja, det har du rätt i. Men

denna halvlek gäller det. Nu ska
vi ligga i!

Och äro Ni båda av den rätta
sorten så ger Ni varandra ett hand-
slag och ett löfte: >Nu gäller det,
nu eller algrig>.

Förstalagsspelare!. Ni äro i van-

liga fall goda fotbollspelare. Men
ännu har Ni inte lärt Eder att fot-

boll är ett spel, icke för individen,
utan för hela lag. Och ett lag kan

icke bli helgjutet om icke de elva
delarna tänka och handla lika, eller

åtminstone i överensstämmelse med
varandra.

Och trots all Eder erfarenhet
tycks Ni ännu icke ha förstått, att

fotboll är ett spel icke blott för de

muskulösa benen, icke blott för

det tränade bröstet, icke blott för

de invanda tricsen, det mekaniska
samspelet och den kroppsliga styr-

kan; utan även och i synnerhet
för hjärnan och hjärtat. Ty, mina

herrar, i fotboll kommer det bästa

av gentlemannen till synes — om

han spelar efter den rätta metoden,
och i det spelet får hantillfälle att

visa prov på moraliska ochsjälsliga

egenskaper. Ni ha ofta, mycket

ofta, visat prov på fotbollsteknisk

kunskap och förmåga, men när ha

vi sett prov på de andra? Ha Ni

vunnit någon match på grund av

deciderad överlägsenhet ifråga om

dessa? Nej, jag tror det icke. Men

väl ha Ni förlorat just på grund av

brister härutinnan. Ja, i denna stund

är jag Övertygad om att Niförlorat

varje års mästerskap just därför, att

Eder vilja icke varit tillräckligt stark,
Eder samhörighet icke tillräckligt

utbildad, Eder kamratkänsla icke
tillräckligt utpräglad för att kunna

triumfera över Eder motståndare i

det ögonblick det verkligen gällt.

Och — tro mig mina herrar! — Ni
komma aldrig att vinna mästerska-

pet så länge Ni icke ha förstått kam-

ratskapets heliga innebörd eller soli-

daritetskänslans obetvingliga makt.

Jag säger detta med öppen blick

för att jag kan missförstås och jag
vet, att jag genom dessa mina fri-

modiga ord riskerar Eder vrede.

Men det sker för Edert eget bästa,

ty framgången för Edert lag äro ju

också framgångar för Eder själva.

Och det är många faktorer som
spela in då det gäller vinna fram-
gång. BI. a just det varom frågan
här rör sig. Jag tror dock — ja,

jag är säker om att i Edra bröst

bor den rätta andan, fast olikhet i

temperament, humör och läggning
i allmänhet, emellanåt vållar konflik-

ter. Men i namn av det gemen-

samma intresset för vår förenings

välgång ber jag Eder behjärta det

här påpekade förhållandet och be-

sinna, att Ni äro Kamrater först

och sist, Ni såsom alla vi andra.

Det är kamraters plikt att hjälpa
och stödja varandra men också att

tala uppriktigt med varandra. Och
det är ofta man icke kan göra det

förra utan hjälp av det senare.
Tänker Ni rätt på saken skola Ni

finna att jag befunnit mig i just
detta predikament.

Göteborg i maj.

C. Linde.

Glänsande framgångar

för de våra i Kristiania.
Vid Torshaugs Idretsforenings

årligen återkommandeinternationella
terränglöpning hade vi att försvara

det ståtliga vandringspriset i lag-
löpning, vilket i fjor för första

gången erövrades av vår förening.

Vi sände upp ett lag, bestående av

Backman, Magnusson, Holsner och
E. Larsson — fyra synnerligen väl-

tränade och jämna löpare. För de
initierade var det fullt klart att segern

ingalunda var säker denna gång.

Laget hade nämligen nu emot sig
de fruktade Göta-pojkarna, repre-

sentanter för Sveriges främsta löpa-

reklubb, och dessa tippades ganska
allmänt såsom segrare.

Men våra egna representanter

hade föresatt sig att göra sitt allra

bästa och hellre löpa lungorna ur
bröstet på sig än släppa pokalen,

eller rättare sagt statyetten ifrån sig.

Och det gjorde de inte heller!
Tävlingen blev ytterst skarp och

spännande och då det visade sig
att Backman vid målet var trea,

slående Götas bäste man Runar
Öhman med 12 sek., så stego för-
hoppningarna på lagpriset högst be-

tydligt. Efter Öhman kom Magnu-
son, 16 sek. distanserad men sedan

var det ett stort hopp till våra när-

maste representanter, Holsner(n:r 11)
och Larsson (n:r 16). Men när

det konstaterats att Götas fjärde

man dragit ner — förlåt, ökat på —
lagets sammanlagda tid högst

väsentligt och våra egna pojkar
löpt in på en tid som med 1 min.

35 sek. understeg Götas, kände vår
glädje inga gränsar och det var

också med knapp nöd vi kunde
göra oss förstådda i Göteborg, dit

det glada budskapet genast intele-
fonerades. Resultatet av  löp-
niningen blev:

1) Hj. Andersson, Falun, 42.9,

2) Halvstedt, Kristiania, 42.11

3) E. Backman, 42.27, 4) R. Öhman
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spela in då det gäller vinna fram-
gång. BI. a just det varom frågan
här rör sig. Jag tror dock — ja,

jag är säker om att i Edra bröst

bor den rätta andan, fast olikhet i

temperament, humör och läggning
i allmänhet, emellanåt vållar konflik-

ter. Men i namn av det gemen-

samma intresset för vår förenings

välgång ber jag Eder behjärta det

här påpekade förhållandet och be-

sinna, att Ni äro Kamrater först

och sist, Ni såsom alla vi andra.

Det är kamraters plikt att hjälpa
och stödja varandra men också att

tala uppriktigt med varandra. Och
det är ofta man icke kan göra det

förra utan hjälp av det senare.
Tänker Ni rätt på saken skola Ni

finna att jag befunnit mig i just
detta predikament.

Göteborg i maj.

C. Linde.

Glänsande framgångar

för de våra i Kristiania.
Vid Torshaugs Idretsforenings

årligen återkommandeinternationella
terränglöpning hade vi att försvara

det ståtliga vandringspriset i lag-
löpning, vilket i fjor för första

gången erövrades av vår förening.

Vi sände upp ett lag, bestående av

Backman, Magnusson, Holsner och
E. Larsson — fyra synnerligen väl-

tränade och jämna löpare. För de
initierade var det fullt klart att segern

ingalunda var säker denna gång.

Laget hade nämligen nu emot sig
de fruktade Göta-pojkarna, repre-

sentanter för Sveriges främsta löpa-

reklubb, och dessa tippades ganska
allmänt såsom segrare.

Men våra egna representanter

hade föresatt sig att göra sitt allra

bästa och hellre löpa lungorna ur
bröstet på sig än släppa pokalen,

eller rättare sagt statyetten ifrån sig.

Och det gjorde de inte heller!
Tävlingen blev ytterst skarp och

spännande och då det visade sig
att Backman vid målet var trea,

slående Götas bäste man Runar
Öhman med 12 sek., så stego för-
hoppningarna på lagpriset högst be-

tydligt. Efter Öhman kom Magnu-
son, 16 sek. distanserad men sedan

var det ett stort hopp till våra när-

maste representanter, Holsner(n:r 11)
och Larsson (n:r 16). Men när

det konstaterats att Götas fjärde

man dragit ner — förlåt, ökat på —
lagets sammanlagda tid högst

väsentligt och våra egna pojkar
löpt in på en tid som med 1 min.

35 sek. understeg Götas, kände vår
glädje inga gränsar och det var

också med knapp nöd vi kunde
göra oss förstådda i Göteborg, dit

det glada budskapet genast intele-
fonerades. Resultatet av  löp-
niningen blev:

1) Hj. Andersson, Falun, 42.9,

2) Halvstedt, Kristiania, 42.11

3) E. Backman, 42.27, 4) R. Öhman
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och säg så här:

— Hör du, det var fasen vad
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Och äro Ni båda av den rätta
sorten så ger Ni varandra ett hand-
slag och ett löfte: >Nu gäller det,
nu eller algrig>.

Förstalagsspelare!. Ni äro i van-

liga fall goda fotbollspelare. Men
ännu har Ni inte lärt Eder att fot-

boll är ett spel, icke för individen,
utan för hela lag. Och ett lag kan

icke bli helgjutet om icke de elva
delarna tänka och handla lika, eller

åtminstone i överensstämmelse med
varandra.

Och trots all Eder erfarenhet
tycks Ni ännu icke ha förstått, att

fotboll är ett spel icke blott för de

muskulösa benen, icke blott för
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muskulösa benen, icke blott för

det tränade bröstet, icke blott för

de invanda tricsen, det mekaniska
samspelet och den kroppsliga styr-

kan; utan även och i synnerhet
för hjärnan och hjärtat. Ty, mina

herrar, i fotboll kommer det bästa

av gentlemannen till synes — om

han spelar efter den rätta metoden,
och i det spelet får hantillfälle att

visa prov på moraliska ochsjälsliga

egenskaper. Ni ha ofta, mycket

ofta, visat prov på fotbollsteknisk

kunskap och förmåga, men när ha

vi sett prov på de andra? Ha Ni

vunnit någon match på grund av

deciderad överlägsenhet ifråga om

dessa? Nej, jag tror det icke. Men

väl ha Ni förlorat just på grund av

brister härutinnan. Ja, i denna stund

är jag Övertygad om att Niförlorat

varje års mästerskap just därför, att

Eder vilja icke varit tillräckligt stark,
Eder samhörighet icke tillräckligt

utbildad, Eder kamratkänsla icke
tillräckligt utpräglad för att kunna

triumfera över Eder motståndare i

det ögonblick det verkligen gällt.

Och — tro mig mina herrar! — Ni
komma aldrig att vinna mästerska-

pet så länge Ni icke ha förstått kam-

ratskapets heliga innebörd eller soli-

daritetskänslans obetvingliga makt.

Jag säger detta med öppen blick

för att jag kan missförstås och jag
vet, att jag genom dessa mina fri-

modiga ord riskerar Eder vrede.

Men det sker för Edert eget bästa,

ty framgången för Edert lag äro ju

också framgångar för Eder själva.

Och det är många faktorer som
spela in då det gäller vinna fram-
gång. BI. a just det varom frågan
här rör sig. Jag tror dock — ja,

jag är säker om att i Edra bröst

bor den rätta andan, fast olikhet i

temperament, humör och läggning
i allmänhet, emellanåt vållar konflik-

ter. Men i namn av det gemen-

samma intresset för vår förenings

välgång ber jag Eder behjärta det

här påpekade förhållandet och be-

sinna, att Ni äro Kamrater först

och sist, Ni såsom alla vi andra.

Det är kamraters plikt att hjälpa
och stödja varandra men också att

tala uppriktigt med varandra. Och
det är ofta man icke kan göra det

förra utan hjälp av det senare.
Tänker Ni rätt på saken skola Ni

finna att jag befunnit mig i just
detta predikament.

Göteborg i maj.

C. Linde.

Glänsande framgångar

för de våra i Kristiania.
Vid Torshaugs Idretsforenings

årligen återkommandeinternationella
terränglöpning hade vi att försvara

det ståtliga vandringspriset i lag-
löpning, vilket i fjor för första

gången erövrades av vår förening.

Vi sände upp ett lag, bestående av

Backman, Magnusson, Holsner och
E. Larsson — fyra synnerligen väl-

tränade och jämna löpare. För de
initierade var det fullt klart att segern

ingalunda var säker denna gång.

Laget hade nämligen nu emot sig
de fruktade Göta-pojkarna, repre-

sentanter för Sveriges främsta löpa-

reklubb, och dessa tippades ganska
allmänt såsom segrare.

Men våra egna representanter

hade föresatt sig att göra sitt allra

bästa och hellre löpa lungorna ur
bröstet på sig än släppa pokalen,

eller rättare sagt statyetten ifrån sig.

Och det gjorde de inte heller!
Tävlingen blev ytterst skarp och

spännande och då det visade sig
att Backman vid målet var trea,

slående Götas bäste man Runar
Öhman med 12 sek., så stego för-
hoppningarna på lagpriset högst be-

tydligt. Efter Öhman kom Magnu-
son, 16 sek. distanserad men sedan

var det ett stort hopp till våra när-

maste representanter, Holsner(n:r 11)
och Larsson (n:r 16). Men när

det konstaterats att Götas fjärde

man dragit ner — förlåt, ökat på —
lagets sammanlagda tid högst

väsentligt och våra egna pojkar
löpt in på en tid som med 1 min.

35 sek. understeg Götas, kände vår
glädje inga gränsar och det var

också med knapp nöd vi kunde
göra oss förstådda i Göteborg, dit

det glada budskapet genast intele-
fonerades. Resultatet av  löp-
niningen blev:

1) Hj. Andersson, Falun, 42.9,

2) Halvstedt, Kristiania, 42.11

3) E. Backman, 42.27, 4) R. Öhman
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utflöde.
I stället för att tala hårda ordtill

varandra skola Ni uppmuntra var-

andra. Ni måste tala i lugn, höv-

lig och kamratlig ton, icke med en
röst och i tonfall som om Ni hade

Eder dödsfiende framför Eder. Är
det ett fel, som Ni anser någon av

Edra kamrater ha, så tag honom
förtroligt under armen, gå avsides
och säg så här:

— Hör du, det var fasen vad
det går galet för oss. Meni nästa
halvlek ska vi ta upp oss! Försök

att skjuta lite oftare ska du se att

»dom blir borta»>.

Om då din kamrat är av den
rätta sorten så säger han:

— Ja, det har du rätt i. Men

denna halvlek gäller det. Nu ska
vi ligga i!

Och äro Ni båda av den rätta
sorten så ger Ni varandra ett hand-
slag och ett löfte: >Nu gäller det,
nu eller algrig>.

Förstalagsspelare!. Ni äro i van-

liga fall goda fotbollspelare. Men
ännu har Ni inte lärt Eder att fot-

boll är ett spel, icke för individen,
utan för hela lag. Och ett lag kan

icke bli helgjutet om icke de elva
delarna tänka och handla lika, eller

åtminstone i överensstämmelse med
varandra.

Och trots all Eder erfarenhet
tycks Ni ännu icke ha förstått, att

fotboll är ett spel icke blott för de

muskulösa benen, icke blott för

det tränade bröstet, icke blott för

de invanda tricsen, det mekaniska
samspelet och den kroppsliga styr-

kan; utan även och i synnerhet
för hjärnan och hjärtat. Ty, mina

herrar, i fotboll kommer det bästa

av gentlemannen till synes — om

han spelar efter den rätta metoden,
och i det spelet får hantillfälle att

visa prov på moraliska ochsjälsliga

egenskaper. Ni ha ofta, mycket

ofta, visat prov på fotbollsteknisk

kunskap och förmåga, men när ha

vi sett prov på de andra? Ha Ni

vunnit någon match på grund av

deciderad överlägsenhet ifråga om

dessa? Nej, jag tror det icke. Men

väl ha Ni förlorat just på grund av

brister härutinnan. Ja, i denna stund

är jag Övertygad om att Niförlorat

varje års mästerskap just därför, att

Eder vilja icke varit tillräckligt stark,
Eder samhörighet icke tillräckligt

utbildad, Eder kamratkänsla icke
tillräckligt utpräglad för att kunna

triumfera över Eder motståndare i

det ögonblick det verkligen gällt.

Och — tro mig mina herrar! — Ni
komma aldrig att vinna mästerska-

pet så länge Ni icke ha förstått kam-

ratskapets heliga innebörd eller soli-

daritetskänslans obetvingliga makt.

Jag säger detta med öppen blick

för att jag kan missförstås och jag
vet, att jag genom dessa mina fri-

modiga ord riskerar Eder vrede.

Men det sker för Edert eget bästa,

ty framgången för Edert lag äro ju

också framgångar för Eder själva.

Och det är många faktorer som
spela in då det gäller vinna fram-
gång. BI. a just det varom frågan
här rör sig. Jag tror dock — ja,

jag är säker om att i Edra bröst

bor den rätta andan, fast olikhet i

temperament, humör och läggning
i allmänhet, emellanåt vållar konflik-

ter. Men i namn av det gemen-

samma intresset för vår förenings

välgång ber jag Eder behjärta det

här påpekade förhållandet och be-

sinna, att Ni äro Kamrater först

och sist, Ni såsom alla vi andra.

Det är kamraters plikt att hjälpa
och stödja varandra men också att

tala uppriktigt med varandra. Och
det är ofta man icke kan göra det

förra utan hjälp av det senare.
Tänker Ni rätt på saken skola Ni

finna att jag befunnit mig i just
detta predikament.

Göteborg i maj.

C. Linde.

Glänsande framgångar

för de våra i Kristiania.
Vid Torshaugs Idretsforenings

årligen återkommandeinternationella
terränglöpning hade vi att försvara

det ståtliga vandringspriset i lag-
löpning, vilket i fjor för första

gången erövrades av vår förening.

Vi sände upp ett lag, bestående av

Backman, Magnusson, Holsner och
E. Larsson — fyra synnerligen väl-

tränade och jämna löpare. För de
initierade var det fullt klart att segern

ingalunda var säker denna gång.

Laget hade nämligen nu emot sig
de fruktade Göta-pojkarna, repre-

sentanter för Sveriges främsta löpa-

reklubb, och dessa tippades ganska
allmänt såsom segrare.

Men våra egna representanter

hade föresatt sig att göra sitt allra

bästa och hellre löpa lungorna ur
bröstet på sig än släppa pokalen,

eller rättare sagt statyetten ifrån sig.

Och det gjorde de inte heller!
Tävlingen blev ytterst skarp och

spännande och då det visade sig
att Backman vid målet var trea,

slående Götas bäste man Runar
Öhman med 12 sek., så stego för-
hoppningarna på lagpriset högst be-

tydligt. Efter Öhman kom Magnu-
son, 16 sek. distanserad men sedan

var det ett stort hopp till våra när-

maste representanter, Holsner(n:r 11)
och Larsson (n:r 16). Men när

det konstaterats att Götas fjärde

man dragit ner — förlåt, ökat på —
lagets sammanlagda tid högst

väsentligt och våra egna pojkar
löpt in på en tid som med 1 min.
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årligen återkommandeinternationella
terränglöpning hade vi att försvara

det ståtliga vandringspriset i lag-
löpning, vilket i fjor för första

gången erövrades av vår förening.

Vi sände upp ett lag, bestående av

Backman, Magnusson, Holsner och
E. Larsson — fyra synnerligen väl-

tränade och jämna löpare. För de
initierade var det fullt klart att segern

ingalunda var säker denna gång.

Laget hade nämligen nu emot sig
de fruktade Göta-pojkarna, repre-

sentanter för Sveriges främsta löpa-

reklubb, och dessa tippades ganska
allmänt såsom segrare.

Men våra egna representanter

hade föresatt sig att göra sitt allra

bästa och hellre löpa lungorna ur
bröstet på sig än släppa pokalen,

eller rättare sagt statyetten ifrån sig.

Och det gjorde de inte heller!
Tävlingen blev ytterst skarp och

spännande och då det visade sig
att Backman vid målet var trea,

slående Götas bäste man Runar
Öhman med 12 sek., så stego för-
hoppningarna på lagpriset högst be-

tydligt. Efter Öhman kom Magnu-
son, 16 sek. distanserad men sedan

var det ett stort hopp till våra när-

maste representanter, Holsner(n:r 11)
och Larsson (n:r 16). Men när

det konstaterats att Götas fjärde

man dragit ner — förlåt, ökat på —
lagets sammanlagda tid högst

väsentligt och våra egna pojkar
löpt in på en tid som med 1 min.

35 sek. understeg Götas, kände vår
glädje inga gränsar och det var

också med knapp nöd vi kunde
göra oss förstådda i Göteborg, dit

det glada budskapet genast intele-
fonerades. Resultatet av  löp-
niningen blev:

1) Hj. Andersson, Falun, 42.9,

2) Halvstedt, Kristiania, 42.11

3) E. Backman, 42.27, 4) R. Öhman
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42.39, 5) WW. Magnusson, 42.55,

11) /. Holsner, 44.40, 16) E. Lar-

Son, 45.43.

Tiden för vårt lag var 2 t. 55.53
och för Göta 2 t. 57.28. Tredje
lagpris vanns av Torshaugs I. F.
En ny glänsande seger vunno

våra färger emellertid i samma veva
i Kristiania. På tisdagen anord-

nades nämligen internationell tävlan
å 5000 m. och i detta lopp deltogo
fem av de svenskar, som startat i

terränglöpningen, däribland Insjö-
Andersson och Öhman —denförre
som bekant svensk terrängmästare.
Loppet leddes från början av norr-
mannen Håkansen i en våldsam fart
men Backman släppte honom ej
och slutligen gick H. ur. Därefter
blev tävlingen en tvekamp mellan

Backman och Insjö-Andersson men
på de sista 100 meterna lyckades
vår representant prässa sig före

under en ursinnig spurt. Banan var
tung och luften likaså men tiderna
blevo dock mycket goda och utgöra

ett talande bevis för den hårda kon-
kurrensen. Resultatet blev:

1) Backman15.44,2. 2) Hj. Ander-

son 15.44,3. 3) R. Öhman 16.3,7.
Våra löpare skötte sig som synes

över förväntan fint i dessa skarpa
tävlingar med Nordens bästa löpare

och man kan utan tvekan påstå,
att våra segrar vid detta tillfälle äro
de bästa som våra löpare hittills
uppnått.

—N.

Nederlaget iMalmö
vid vår första match för året, den
14 april, kom nog litet oväntat för

de allra flesta. Man har ju i all-

mänhet här uppe inte haft så värst
höga tankar om malmöbornas fot-

bollsspel och visserligen hade vi i
år hört talas om att Malmö-Kam-

raterna skulle vara i fin form — vil-
ket de ju f. ö. bevisat i matcherna
mot: danskarna! — menatt de skulle
vara kapabla att ge vårt eget be-

römda, av idel >fotbollsstjärnor»
bestående lag, ett rejält kok stryk

— det trodde vi dock inte.
De flesta av spelarna reste ner

på lördagens morgon och blevo på

det mest gästfria sätt mottagna av

skåningarna, till vilka man väl nu-

mera får räkna den gamle »Skädda»>
alias Gustav Sandberg. På aftonen
gjordes hemgång hos I. F. K:s
klubbmästare hr Krasse, somi hast

improviserade en liten sillsexa

— Limhamnsill, fet, frodig och
snapsig med potatis, ljuvligt och
ovanligt att skåda. Men pojkarna

gingo tidigt i säng så nederlaget

kan varken skyllas på sillen eller
herr Krasses snaps salig i

åminnelse!
Ja, så blev det match på en av

Sveriges trevligaste idrottsplatser,
publikrekord och ett väsen förutan
like när spelet slöt med skåningar-

nas seger.
Under första halvleken hade vi

helt spelet om hand. Vära pojkar
voro då ännu ej tröttkörda och

vid pausen ledde vi med 2—1.

Men därefter sprungo malmöborna
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oss sönder och samman och med

3—2 vunno de sin hittills största

seger.

Nederlaget kan icke på något

sätt bortförklaras. Vårt lag spelar
givetvis finare fotboll men — den
som inte tränar skall heller inte

vinna. Vi måste gratulera våra

Kamrater i Malmö till den vunna
framgången, ty de ha ärligen för-
tjänt den. Och vi hoppas på att
de utnyttja den för att ytterligare

popularisera spelet där nere. Skåne
är ju, topografiskt sett, en enda

stor fotbollsplan och dess geogra-
fiska läge är sådant, att det har de

största chanserna av Sveriges land-
skap att utnyttja fotbollsförbindel-
ser med kontinenten, i första rum-

met Danmark.
Efter matchen blev det middag i

Kungsparken, där oanade förråd av
»Hejsan bejsan» tycktes finnas.

Också var stämningen mycket ani-

merad och vi kunna inte vara Malmö-
Kamraterna nog tacksamma för det

lyckliga sätt, varpå de tröstade oss

för nederlaget.
J.S.

Kamraternas lag IV.
Laget består av följande spelare:

M. v. Ragnar Jonsson, H.b. Karl Ander-

son, V.b. Erik Suber, Hhb. David Berg-

ström, C.h. Gunnar Kollberg, Vhb. John

Jonasson, H.y. Hugo Olsson, H.i. Henry

Ericsson, C.f. Algot Karlsson, V.i. Rag-

nar Gyring, V.y. Einar Hedlund.

HITTILLS SPELADE MATCHER:

24/3 I. F. K. IV — IF. K. Jun. 7—0

1/4 > — WegaI. 4—2
Ti4 > > - G. A. I. S. HI 3—2

25/4 > — Holmen I 0—3

25 > > o— LF. K. Ill 2—0

65 > > o— LF. K. V. 3—0

135 > > o— LF. K. V. 3—2

Seriematch klass B.

15/5 > > — Ö. IS. IV 1—0
22/6 > > — Jonsereds B. K. 1—0

245 > > — Wega 3—1

20/53 > > — Tomten 4—1

295 > > — Sanna 1—0

Av 12 spelade matcher har laget så-

lunda vunnit icke mindre än 11 och för-

lorat 1. Målställningen är 32—11.
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Ja, så blev det match på en av

Sveriges trevligaste idrottsplatser,
publikrekord och ett väsen förutan
like när spelet slöt med skåningar-

nas seger.
Under första halvleken hade vi

helt spelet om hand. Vära pojkar
voro då ännu ej tröttkörda och

vid pausen ledde vi med 2—1.

Men därefter sprungo malmöborna
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oss sönder och samman och med

3—2 vunno de sin hittills största

seger.

Nederlaget kan icke på något

sätt bortförklaras. Vårt lag spelar
givetvis finare fotboll men — den
som inte tränar skall heller inte

vinna. Vi måste gratulera våra

Kamrater i Malmö till den vunna
framgången, ty de ha ärligen för-
tjänt den. Och vi hoppas på att
de utnyttja den för att ytterligare

popularisera spelet där nere. Skåne
är ju, topografiskt sett, en enda

stor fotbollsplan och dess geogra-
fiska läge är sådant, att det har de

största chanserna av Sveriges land-
skap att utnyttja fotbollsförbindel-
ser med kontinenten, i första rum-

met Danmark.
Efter matchen blev det middag i

Kungsparken, där oanade förråd av
»Hejsan bejsan» tycktes finnas.

Också var stämningen mycket ani-

merad och vi kunna inte vara Malmö-
Kamraterna nog tacksamma för det

lyckliga sätt, varpå de tröstade oss

för nederlaget.
J.S.

Kamraternas lag IV.
Laget består av följande spelare:

M. v. Ragnar Jonsson, H.b. Karl Ander-

son, V.b. Erik Suber, Hhb. David Berg-

ström, C.h. Gunnar Kollberg, Vhb. John

Jonasson, H.y. Hugo Olsson, H.i. Henry

Ericsson, C.f. Algot Karlsson, V.i. Rag-

nar Gyring, V.y. Einar Hedlund.

HITTILLS SPELADE MATCHER:

24/3 I. F. K. IV — IF. K. Jun. 7—0

1/4 > — WegaI. 4—2
Ti4 > > - G. A. I. S. HI 3—2
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65 > > o— LF. K. V. 3—0

135 > > o— LF. K. V. 3—2

Seriematch klass B.

15/5 > > — Ö. IS. IV 1—0
22/6 > > — Jonsereds B. K. 1—0

245 > > — Wega 3—1

20/53 > > — Tomten 4—1

295 > > — Sanna 1—0

Av 12 spelade matcher har laget så-

lunda vunnit icke mindre än 11 och för-

lorat 1. Målställningen är 32—11.

12 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

42.39, 5) WW. Magnusson, 42.55,

11) /. Holsner, 44.40, 16) E. Lar-

Son, 45.43.

Tiden för vårt lag var 2 t. 55.53
och för Göta 2 t. 57.28. Tredje
lagpris vanns av Torshaugs I. F.
En ny glänsande seger vunno

våra färger emellertid i samma veva
i Kristiania. På tisdagen anord-

nades nämligen internationell tävlan
å 5000 m. och i detta lopp deltogo
fem av de svenskar, som startat i

terränglöpningen, däribland Insjö-
Andersson och Öhman —denförre
som bekant svensk terrängmästare.
Loppet leddes från början av norr-
mannen Håkansen i en våldsam fart
men Backman släppte honom ej
och slutligen gick H. ur. Därefter
blev tävlingen en tvekamp mellan

Backman och Insjö-Andersson men
på de sista 100 meterna lyckades
vår representant prässa sig före

under en ursinnig spurt. Banan var
tung och luften likaså men tiderna
blevo dock mycket goda och utgöra

ett talande bevis för den hårda kon-
kurrensen. Resultatet blev:

1) Backman15.44,2. 2) Hj. Ander-

son 15.44,3. 3) R. Öhman 16.3,7.
Våra löpare skötte sig som synes

över förväntan fint i dessa skarpa
tävlingar med Nordens bästa löpare

och man kan utan tvekan påstå,
att våra segrar vid detta tillfälle äro
de bästa som våra löpare hittills
uppnått.

—N.

Nederlaget iMalmö
vid vår första match för året, den
14 april, kom nog litet oväntat för

de allra flesta. Man har ju i all-

mänhet här uppe inte haft så värst
höga tankar om malmöbornas fot-

bollsspel och visserligen hade vi i
år hört talas om att Malmö-Kam-

raterna skulle vara i fin form — vil-
ket de ju f. ö. bevisat i matcherna
mot: danskarna! — menatt de skulle
vara kapabla att ge vårt eget be-

römda, av idel >fotbollsstjärnor»
bestående lag, ett rejält kok stryk

— det trodde vi dock inte.
De flesta av spelarna reste ner

på lördagens morgon och blevo på

det mest gästfria sätt mottagna av

skåningarna, till vilka man väl nu-

mera får räkna den gamle »Skädda»>
alias Gustav Sandberg. På aftonen
gjordes hemgång hos I. F. K:s
klubbmästare hr Krasse, somi hast

improviserade en liten sillsexa

— Limhamnsill, fet, frodig och
snapsig med potatis, ljuvligt och
ovanligt att skåda. Men pojkarna

gingo tidigt i säng så nederlaget

kan varken skyllas på sillen eller
herr Krasses snaps salig i

åminnelse!
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Sveriges trevligaste idrottsplatser,
publikrekord och ett väsen förutan
like när spelet slöt med skåningar-

nas seger.
Under första halvleken hade vi
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voro då ännu ej tröttkörda och
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höga tankar om malmöbornas fot-

bollsspel och visserligen hade vi i
år hört talas om att Malmö-Kam-

raterna skulle vara i fin form — vil-
ket de ju f. ö. bevisat i matcherna
mot: danskarna! — menatt de skulle
vara kapabla att ge vårt eget be-

römda, av idel >fotbollsstjärnor»
bestående lag, ett rejält kok stryk

— det trodde vi dock inte.
De flesta av spelarna reste ner

på lördagens morgon och blevo på

det mest gästfria sätt mottagna av

skåningarna, till vilka man väl nu-

mera får räkna den gamle »Skädda»>
alias Gustav Sandberg. På aftonen
gjordes hemgång hos I. F. K:s
klubbmästare hr Krasse, somi hast

improviserade en liten sillsexa

— Limhamnsill, fet, frodig och
snapsig med potatis, ljuvligt och
ovanligt att skåda. Men pojkarna

gingo tidigt i säng så nederlaget

kan varken skyllas på sillen eller
herr Krasses snaps salig i

åminnelse!
Ja, så blev det match på en av

Sveriges trevligaste idrottsplatser,
publikrekord och ett väsen förutan
like när spelet slöt med skåningar-

nas seger.
Under första halvleken hade vi

helt spelet om hand. Vära pojkar
voro då ännu ej tröttkörda och

vid pausen ledde vi med 2—1.

Men därefter sprungo malmöborna
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oss sönder och samman och med

3—2 vunno de sin hittills största

seger.

Nederlaget kan icke på något

sätt bortförklaras. Vårt lag spelar
givetvis finare fotboll men — den
som inte tränar skall heller inte

vinna. Vi måste gratulera våra

Kamrater i Malmö till den vunna
framgången, ty de ha ärligen för-
tjänt den. Och vi hoppas på att
de utnyttja den för att ytterligare

popularisera spelet där nere. Skåne
är ju, topografiskt sett, en enda

stor fotbollsplan och dess geogra-
fiska läge är sådant, att det har de

största chanserna av Sveriges land-
skap att utnyttja fotbollsförbindel-
ser med kontinenten, i första rum-

met Danmark.
Efter matchen blev det middag i

Kungsparken, där oanade förråd av
»Hejsan bejsan» tycktes finnas.

Också var stämningen mycket ani-

merad och vi kunna inte vara Malmö-
Kamraterna nog tacksamma för det

lyckliga sätt, varpå de tröstade oss

för nederlaget.
J.S.

Kamraternas lag IV.
Laget består av följande spelare:

M. v. Ragnar Jonsson, H.b. Karl Ander-

son, V.b. Erik Suber, Hhb. David Berg-

ström, C.h. Gunnar Kollberg, Vhb. John

Jonasson, H.y. Hugo Olsson, H.i. Henry

Ericsson, C.f. Algot Karlsson, V.i. Rag-

nar Gyring, V.y. Einar Hedlund.

HITTILLS SPELADE MATCHER:

24/3 I. F. K. IV — IF. K. Jun. 7—0

1/4 > — WegaI. 4—2
Ti4 > > - G. A. I. S. HI 3—2

25/4 > — Holmen I 0—3

25 > > o— LF. K. Ill 2—0

65 > > o— LF. K. V. 3—0

135 > > o— LF. K. V. 3—2

Seriematch klass B.

15/5 > > — Ö. IS. IV 1—0
22/6 > > — Jonsereds B. K. 1—0

245 > > — Wega 3—1

20/53 > > — Tomten 4—1

295 > > — Sanna 1—0

Av 12 spelade matcher har laget så-

lunda vunnit icke mindre än 11 och för-

lorat 1. Målställningen är 32—11.

12 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

42.39, 5) WW. Magnusson, 42.55,

11) /. Holsner, 44.40, 16) E. Lar-

Son, 45.43.

Tiden för vårt lag var 2 t. 55.53
och för Göta 2 t. 57.28. Tredje
lagpris vanns av Torshaugs I. F.
En ny glänsande seger vunno

våra färger emellertid i samma veva
i Kristiania. På tisdagen anord-

nades nämligen internationell tävlan
å 5000 m. och i detta lopp deltogo
fem av de svenskar, som startat i

terränglöpningen, däribland Insjö-
Andersson och Öhman —denförre
som bekant svensk terrängmästare.
Loppet leddes från början av norr-
mannen Håkansen i en våldsam fart
men Backman släppte honom ej
och slutligen gick H. ur. Därefter
blev tävlingen en tvekamp mellan

Backman och Insjö-Andersson men
på de sista 100 meterna lyckades
vår representant prässa sig före

under en ursinnig spurt. Banan var
tung och luften likaså men tiderna
blevo dock mycket goda och utgöra

ett talande bevis för den hårda kon-
kurrensen. Resultatet blev:

1) Backman15.44,2. 2) Hj. Ander-

son 15.44,3. 3) R. Öhman 16.3,7.
Våra löpare skötte sig som synes

över förväntan fint i dessa skarpa
tävlingar med Nordens bästa löpare

och man kan utan tvekan påstå,
att våra segrar vid detta tillfälle äro
de bästa som våra löpare hittills
uppnått.
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men Backman släppte honom ej
och slutligen gick H. ur. Därefter
blev tävlingen en tvekamp mellan

Backman och Insjö-Andersson men
på de sista 100 meterna lyckades
vår representant prässa sig före

under en ursinnig spurt. Banan var
tung och luften likaså men tiderna
blevo dock mycket goda och utgöra

ett talande bevis för den hårda kon-
kurrensen. Resultatet blev:

1) Backman15.44,2. 2) Hj. Ander-

son 15.44,3. 3) R. Öhman 16.3,7.
Våra löpare skötte sig som synes

över förväntan fint i dessa skarpa
tävlingar med Nordens bästa löpare

och man kan utan tvekan påstå,
att våra segrar vid detta tillfälle äro
de bästa som våra löpare hittills
uppnått.

—N.

Nederlaget iMalmö
vid vår första match för året, den
14 april, kom nog litet oväntat för

de allra flesta. Man har ju i all-

mänhet här uppe inte haft så värst
höga tankar om malmöbornas fot-

bollsspel och visserligen hade vi i
år hört talas om att Malmö-Kam-

raterna skulle vara i fin form — vil-
ket de ju f. ö. bevisat i matcherna
mot: danskarna! — menatt de skulle
vara kapabla att ge vårt eget be-

römda, av idel >fotbollsstjärnor»
bestående lag, ett rejält kok stryk

— det trodde vi dock inte.
De flesta av spelarna reste ner

på lördagens morgon och blevo på

det mest gästfria sätt mottagna av

skåningarna, till vilka man väl nu-

mera får räkna den gamle »Skädda»>
alias Gustav Sandberg. På aftonen
gjordes hemgång hos I. F. K:s
klubbmästare hr Krasse, somi hast

improviserade en liten sillsexa

— Limhamnsill, fet, frodig och
snapsig med potatis, ljuvligt och
ovanligt att skåda. Men pojkarna

gingo tidigt i säng så nederlaget

kan varken skyllas på sillen eller
herr Krasses snaps salig i

åminnelse!
Ja, så blev det match på en av

Sveriges trevligaste idrottsplatser,
publikrekord och ett väsen förutan
like när spelet slöt med skåningar-

nas seger.
Under första halvleken hade vi

helt spelet om hand. Vära pojkar
voro då ännu ej tröttkörda och

vid pausen ledde vi med 2—1.

Men därefter sprungo malmöborna
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oss sönder och samman och med

3—2 vunno de sin hittills största

seger.

Nederlaget kan icke på något

sätt bortförklaras. Vårt lag spelar
givetvis finare fotboll men — den
som inte tränar skall heller inte

vinna. Vi måste gratulera våra

Kamrater i Malmö till den vunna
framgången, ty de ha ärligen för-
tjänt den. Och vi hoppas på att
de utnyttja den för att ytterligare

popularisera spelet där nere. Skåne
är ju, topografiskt sett, en enda

stor fotbollsplan och dess geogra-
fiska läge är sådant, att det har de

största chanserna av Sveriges land-
skap att utnyttja fotbollsförbindel-
ser med kontinenten, i första rum-

met Danmark.
Efter matchen blev det middag i

Kungsparken, där oanade förråd av
»Hejsan bejsan» tycktes finnas.

Också var stämningen mycket ani-

merad och vi kunna inte vara Malmö-
Kamraterna nog tacksamma för det

lyckliga sätt, varpå de tröstade oss

för nederlaget.
J.S.

Kamraternas lag IV.
Laget består av följande spelare:

M. v. Ragnar Jonsson, H.b. Karl Ander-

son, V.b. Erik Suber, Hhb. David Berg-

ström, C.h. Gunnar Kollberg, Vhb. John

Jonasson, H.y. Hugo Olsson, H.i. Henry

Ericsson, C.f. Algot Karlsson, V.i. Rag-

nar Gyring, V.y. Einar Hedlund.

HITTILLS SPELADE MATCHER:

24/3 I. F. K. IV — IF. K. Jun. 7—0

1/4 > — WegaI. 4—2
Ti4 > > - G. A. I. S. HI 3—2

25/4 > — Holmen I 0—3

25 > > o— LF. K. Ill 2—0

65 > > o— LF. K. V. 3—0

135 > > o— LF. K. V. 3—2

Seriematch klass B.

15/5 > > — Ö. IS. IV 1—0
22/6 > > — Jonsereds B. K. 1—0

245 > > — Wega 3—1

20/53 > > — Tomten 4—1

295 > > — Sanna 1—0

Av 12 spelade matcher har laget så-

lunda vunnit icke mindre än 11 och för-

lorat 1. Målställningen är 32—11.

12 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

42.39, 5) WW. Magnusson, 42.55,

11) /. Holsner, 44.40, 16) E. Lar-

Son, 45.43.
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GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 13

Våra fotbolls-
spelare i tullen.

Det är andra tider för de sven-

skar, som av en eller annan orsak
bruka bege sig »derover». Förr

i tiden, alltså för så där 4 år sedan

eller något mera, kunde den man-
haftige svensken komma hem från

den väna Danmark med en bättre
florshuva, med en 86-öres butelj

akvavit och några hundra cigarrer
i bakfickan — dd. v. s. florshuvan
satt någon annanstans. Nu får

man inte ha den minstalilla »rejse-
snaps» med sig, choklad och kon-

fekt beslagtages obönhörligt och

tullmännen granska att alia de mest
intima plaggen äro gamla nog.
Man läser i tidningarna om alle-

handa små försök att lura >snokar-
na». Ibland lyckas det, ibland inte.
Våra egna fotbollsspelare höra i
regel till den mycket laglydiga delen

av människosläktet och därför bruka
de sällan begagna Köpenhamns-

resornatill större smugglingskupper.

Det heter ju alltid, att detär fattiga
fotbollsspelare, som äro ute på
resa. De äro icke farliga.

Eiserman lyckades häromsistens

få med sig varjehanda godsaker.
Och detta

goda hjärta.= Ty Eiserman sade
sig vara på hemresa till Finland

för att krossa bolsjevismen. Och
då behövde han så väl lite god
mat under resan genom det mat-

fattiga Sver'g>. Vilket tullmannen så
innerligt väl förstod. — Men nu är

Eiserman ledsen, att finska kriget

fått sitt slut. Han måste hitta på
ett nytt tric!

Det var också en dag, för inte

så länge sedan, då våra pojkar
gästat Köpenhamn. Lite var sökte

man få allehanda smågott över
Sundet. Men vederbörande voro

obevekliga. Både Karl Olssons

chokolad och Börjessens tårta och
Schylanders karameller måste läm-

nas kvar. — Men de kunna hämta
allt detta goda när de komma till-
baka en gång!

tack vare tullmannens :

Vid sammaresa stuvades Borsén

in i >buren». Han skulle visiteras

särskilt noga.
>Har De nogle cigarrer?» sporte

publikanen.
»Ja, tusen stycken», blev det

snabba och i all sin uppriktighet

överraskande svaret.

Gubben strök med sina barkade

händer över Borséns både nämn-

bara och onämnbara och frågade

nervöst: »Var har De dem>?

»Hemma!» blev det gäckande

svaret.

Borsén utsparkades naturligtvis.
Men om cigarrerna skadades för-

mäler inte historien.

En seger och ett neder-
lag för B-laget i Norge.
Liksom förra året gästade vårt B-

lag den norska klubben "Örn” i
Horten under pingsten. Resan an-
träddes just icke med de allra bästa

förhoppningar, ty 1:sta laget hade
lagt beslag på Eiserman under det

att Borsén, Georg Karlsson och
«Kalle Makarn” ledo av skavanker
i sina lemmar. Men som alltid när
B-laget är ute och reser var det hög

stämning hos gängen och i sådan
anländelaget lördag afton till Horten.
Norrmännen mottogo våra poj-

kar med den största gästfrihet och
särskilt apotekare Nielsen tog dem
om hand på bästa vis. I herr Niel-
sens hem bjöds bl. a. på frukost

pingstdagen med >»taggtråd>
allt möjligt gott.

Den första matchen spelades på
pingstdagens middag och efter ett

glänsande spel från de våra gjorde
Borsén [och Sven Johansson var

sitt mål under det norrmännen fingo

nöja sig med ett. Men dagen därpå
togo de revanche med 4—2, ty våra

spelare voro då delvis rätt illa åt-

gångna. Men f. ö. spelade norr-
männen mycket god fotboll, betyd-

ligt bättre än vi hade väntat och

vad man i allmänhet får se i Norge

och segern annandagen var full-
komligt rättvis. Våra båda mål
gjordes även då av Borsén och

Sven Johansson.
Efter denna match var det gemen-

sam supé för båda lagen och det
behöver väl knappast sägas, att den

var högst animerad. Den efterfölj-
des av dans, ty norrmännen hade

skrapat ihop stadens skönheter och
det var ju liksom lite balsam på

såret för att våra pojkar förlorat.
Det var en utomordentligt trevlig

afton för alla och något spritförbud,

som man skrämt våra pojkar med,

sågo vi inte mycket till.
Hemresan anträddes på tisdag

morgon och på kvällen voro spe-

larne åter i Göteborg, nöjda och

belåtna med sin färd.

"Intervju."

Tack.
Vill härmed framtöra mitt hjärtliga tack

till medlemmarne i I. F. Kamraterna för

visad hågkomst på min 40-arsdag.
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överraskande svaret.

Gubben strök med sina barkade

händer över Borséns både nämn-

bara och onämnbara och frågade

nervöst: »Var har De dem>?

»Hemma!» blev det gäckande

svaret.

Borsén utsparkades naturligtvis.
Men om cigarrerna skadades för-

mäler inte historien.

En seger och ett neder-
lag för B-laget i Norge.
Liksom förra året gästade vårt B-

lag den norska klubben "Örn” i
Horten under pingsten. Resan an-
träddes just icke med de allra bästa

förhoppningar, ty 1:sta laget hade
lagt beslag på Eiserman under det

att Borsén, Georg Karlsson och
«Kalle Makarn” ledo av skavanker
i sina lemmar. Men som alltid när
B-laget är ute och reser var det hög

stämning hos gängen och i sådan
anländelaget lördag afton till Horten.
Norrmännen mottogo våra poj-

kar med den största gästfrihet och
särskilt apotekare Nielsen tog dem
om hand på bästa vis. I herr Niel-
sens hem bjöds bl. a. på frukost

pingstdagen med >»taggtråd>
allt möjligt gott.

Den första matchen spelades på
pingstdagens middag och efter ett

glänsande spel från de våra gjorde
Borsén [och Sven Johansson var

sitt mål under det norrmännen fingo

nöja sig med ett. Men dagen därpå
togo de revanche med 4—2, ty våra

spelare voro då delvis rätt illa åt-

gångna. Men f. ö. spelade norr-
männen mycket god fotboll, betyd-

ligt bättre än vi hade väntat och

vad man i allmänhet får se i Norge

och segern annandagen var full-
komligt rättvis. Våra båda mål
gjordes även då av Borsén och

Sven Johansson.
Efter denna match var det gemen-

sam supé för båda lagen och det
behöver väl knappast sägas, att den

var högst animerad. Den efterfölj-
des av dans, ty norrmännen hade

skrapat ihop stadens skönheter och
det var ju liksom lite balsam på

såret för att våra pojkar förlorat.
Det var en utomordentligt trevlig

afton för alla och något spritförbud,

som man skrämt våra pojkar med,

sågo vi inte mycket till.
Hemresan anträddes på tisdag

morgon och på kvällen voro spe-

larne åter i Göteborg, nöjda och

belåtna med sin färd.

"Intervju."

Tack.
Vill härmed framtöra mitt hjärtliga tack

till medlemmarne i I. F. Kamraterna för

visad hågkomst på min 40-arsdag.

 

 

och «Boysen".

ÅBERGS |
SÖDRA LARMGATAN 13

vid köp av |

WM
I

NWÖ
AN

An
p
—SKODON

at

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 13

Våra fotbolls-
spelare i tullen.

Det är andra tider för de sven-

skar, som av en eller annan orsak
bruka bege sig »derover». Förr

i tiden, alltså för så där 4 år sedan

eller något mera, kunde den man-
haftige svensken komma hem från

den väna Danmark med en bättre
florshuva, med en 86-öres butelj

akvavit och några hundra cigarrer
i bakfickan — dd. v. s. florshuvan
satt någon annanstans. Nu får

man inte ha den minstalilla »rejse-
snaps» med sig, choklad och kon-

fekt beslagtages obönhörligt och

tullmännen granska att alia de mest
intima plaggen äro gamla nog.
Man läser i tidningarna om alle-

handa små försök att lura >snokar-
na». Ibland lyckas det, ibland inte.
Våra egna fotbollsspelare höra i
regel till den mycket laglydiga delen

av människosläktet och därför bruka
de sällan begagna Köpenhamns-

resornatill större smugglingskupper.

Det heter ju alltid, att detär fattiga
fotbollsspelare, som äro ute på
resa. De äro icke farliga.

Eiserman lyckades häromsistens

få med sig varjehanda godsaker.
Och detta

goda hjärta.= Ty Eiserman sade
sig vara på hemresa till Finland

för att krossa bolsjevismen. Och
då behövde han så väl lite god
mat under resan genom det mat-

fattiga Sver'g>. Vilket tullmannen så
innerligt väl förstod. — Men nu är

Eiserman ledsen, att finska kriget

fått sitt slut. Han måste hitta på
ett nytt tric!

Det var också en dag, för inte

så länge sedan, då våra pojkar
gästat Köpenhamn. Lite var sökte

man få allehanda smågott över
Sundet. Men vederbörande voro

obevekliga. Både Karl Olssons

chokolad och Börjessens tårta och
Schylanders karameller måste läm-

nas kvar. — Men de kunna hämta
allt detta goda när de komma till-
baka en gång!
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Våra fotbolls-
spelare i tullen.

Det är andra tider för de sven-

skar, som av en eller annan orsak
bruka bege sig »derover». Förr

i tiden, alltså för så där 4 år sedan

eller något mera, kunde den man-
haftige svensken komma hem från

den väna Danmark med en bättre
florshuva, med en 86-öres butelj

akvavit och några hundra cigarrer
i bakfickan — dd. v. s. florshuvan
satt någon annanstans. Nu får

man inte ha den minstalilla »rejse-
snaps» med sig, choklad och kon-

fekt beslagtages obönhörligt och

tullmännen granska att alia de mest
intima plaggen äro gamla nog.
Man läser i tidningarna om alle-

handa små försök att lura >snokar-
na». Ibland lyckas det, ibland inte.
Våra egna fotbollsspelare höra i
regel till den mycket laglydiga delen

av människosläktet och därför bruka
de sällan begagna Köpenhamns-

resornatill större smugglingskupper.

Det heter ju alltid, att detär fattiga
fotbollsspelare, som äro ute på
resa. De äro icke farliga.

Eiserman lyckades häromsistens

få med sig varjehanda godsaker.
Och detta

goda hjärta.= Ty Eiserman sade
sig vara på hemresa till Finland

för att krossa bolsjevismen. Och
då behövde han så väl lite god
mat under resan genom det mat-

fattiga Sver'g>. Vilket tullmannen så
innerligt väl förstod. — Men nu är

Eiserman ledsen, att finska kriget

fått sitt slut. Han måste hitta på
ett nytt tric!

Det var också en dag, för inte

så länge sedan, då våra pojkar
gästat Köpenhamn. Lite var sökte

man få allehanda smågott över
Sundet. Men vederbörande voro

obevekliga. Både Karl Olssons

chokolad och Börjessens tårta och
Schylanders karameller måste läm-

nas kvar. — Men de kunna hämta
allt detta goda när de komma till-
baka en gång!

tack vare tullmannens :

Vid sammaresa stuvades Borsén

in i >buren». Han skulle visiteras

särskilt noga.
>Har De nogle cigarrer?» sporte

publikanen.
»Ja, tusen stycken», blev det

snabba och i all sin uppriktighet

överraskande svaret.

Gubben strök med sina barkade

händer över Borséns både nämn-

bara och onämnbara och frågade

nervöst: »Var har De dem>?

»Hemma!» blev det gäckande

svaret.

Borsén utsparkades naturligtvis.
Men om cigarrerna skadades för-

mäler inte historien.

En seger och ett neder-
lag för B-laget i Norge.
Liksom förra året gästade vårt B-

lag den norska klubben "Örn” i
Horten under pingsten. Resan an-
träddes just icke med de allra bästa

förhoppningar, ty 1:sta laget hade
lagt beslag på Eiserman under det

att Borsén, Georg Karlsson och
«Kalle Makarn” ledo av skavanker
i sina lemmar. Men som alltid när
B-laget är ute och reser var det hög

stämning hos gängen och i sådan
anländelaget lördag afton till Horten.
Norrmännen mottogo våra poj-

kar med den största gästfrihet och
särskilt apotekare Nielsen tog dem
om hand på bästa vis. I herr Niel-
sens hem bjöds bl. a. på frukost

pingstdagen med >»taggtråd>
allt möjligt gott.

Den första matchen spelades på
pingstdagens middag och efter ett

glänsande spel från de våra gjorde
Borsén [och Sven Johansson var

sitt mål under det norrmännen fingo

nöja sig med ett. Men dagen därpå
togo de revanche med 4—2, ty våra

spelare voro då delvis rätt illa åt-

gångna. Men f. ö. spelade norr-
männen mycket god fotboll, betyd-

ligt bättre än vi hade väntat och

vad man i allmänhet får se i Norge

och segern annandagen var full-
komligt rättvis. Våra båda mål
gjordes även då av Borsén och

Sven Johansson.
Efter denna match var det gemen-

sam supé för båda lagen och det
behöver väl knappast sägas, att den

var högst animerad. Den efterfölj-
des av dans, ty norrmännen hade

skrapat ihop stadens skönheter och
det var ju liksom lite balsam på

såret för att våra pojkar förlorat.
Det var en utomordentligt trevlig

afton för alla och något spritförbud,

som man skrämt våra pojkar med,

sågo vi inte mycket till.
Hemresan anträddes på tisdag

morgon och på kvällen voro spe-

larne åter i Göteborg, nöjda och

belåtna med sin färd.
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14 GÖTEBORGSKAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Vad första laget hunnit med i år.

Livligare än kanske någonsin förut
ha medlemmarna diskuterat händel-

serna under den nu påbörjade sä-
songen och vad deni fortsättningen
kan bära i sitt sköte. Helt naturligt
för Övrigt, ty allteftersom åren gå
stiger intressekurvan uppåt — just
nu är det stark hausse på den göte-

borgska fotbollsbörsen.

Det är inte längesedan, då mark-

naden föreföll tämligen flau, nu
närmast sedd med kamratögon.
Fjolårets dyrbara internatträning kun-
de inte återupprepas i år, utan vårt
förstalag gick till sina första täv-
lingsmatcher precis på samma pri-
mitiva sätt som i gamla dar. Under

tiden  förtalte ett hemlighetsfullt

rykte om Örgrytes träning, ledd av

Knut Lindberg, en träning som
skulle komma att ställa våra gamla
lokalkonkurrenter fullkomligt >hors
concourse>.

Vår första match spelades den
14 april och kom Kamraternas aktier

att sjunka ned till pari. På inbju-
dan gästade vi nämligen Malmö-

Kamraterna och ledo ett fatalt ne-
derlag med 3—2. Resultatet hade
visserligen icke så stor betydelse,

då ju trots allt vårt lags fotbolls-

tekniska nivå ännu så länge torde
stå åtskilligt över Skånelagens. Be-
klagligt var dock att ännu en gång

få konstatera, att våra spelare fort-

farande kunna så nonchalera en i
normala fall underlägsen motstån-

dare, att de spela utan intresse,

utan segervilja och utan finess.

Det lag, som spelade i Malmö,
bestod av följande spelare: John
Carlsson, Valdus Lund, Henning
Svensson, Karl Olsson, K. Törn-

qvist, H. Almén, Karl Johansson,

K. Schylander, Herbert Carlsson,

E. Hjelm och M. Sandberg. Ledare
var hr Jacob Schylander.

Påföljande söndag tog laget emel-

lertid en lysande revanche och åter-
upprättade omedelbart sitt fallna

rykte. A.I.K. besegrades! Matchen

Pem segrar och två nederlag.

den 21 april mot detta Stockholms
bästa lag gällde landshövding Oscar

von Sydows hederspris och resul-
tatet blev som sagt en seger för de
våra med 1—0. Alla Göteborgs

innevånare deltogo i vår glädje över
framgången, så mycket hällre, som

den rättvist vanns i ärlig och hård
tävlan. Följande spelare förhaffade

oss de första två poängen i täv-
lingen: J. Carlson, Lund, Svensson,

Olsson, Törnqvist, Almén, Schylan-

der, Börjesson, Hjelm, Sandberg.
Vårt lags tredje match spelades

söndagen den 28 april mot Köben-

havns Boldklub i Köpenhamn och
gälde Göteborgs Aftonblads pris.

Detta innehades av K. B. sedan

matchen i Göteborg i fjol höst, då

dessa segrade med 1—0. Med
tanke på vår seger i Köpenhamn

på våren 1917 ansågs det icke ligga

utom möjligheternas gräns att även
denna gång hembära en seger.

Men det blev något annat. Efter
ett spel, som icke i något hänse-

ende förnöjde kritik, publik eller ens

spelarna själva segrade K. B. med
3—1. I denna match vägrade Schy-

lander ställa upp till spel av orsak:

som sedermera befanns vara tand-
värk. Spelarna voro: Carlson, Lund,

Svensson, Olsson, Törnqvist, Almén,

Eiserman, Herbert Carlson, Börje-

son, Hjelm och Sandberg. Ledare
var hr Linde.

Tredje matchen om Göteborgs

Aftonblads vandringspris spelades

på Ullervi Kristi himmelsfärdsdag
den 9 maj. K. B. mötte med ett
rätt decimerat representationslag och

det blev därför intet konststycke
för de våra att trots ett medelmåt-

tigt spel segra med 2—0. Vid
denna match nåddes högsta åskå-

dareantalet hittills i år eller 8227.
Spelarna voro; Carlson, Lund, Sven-

son, Olsson, Törnqvist, Almén,

Eiserman, Schylander, Börjesson,
Hjelm och Sandberg.

Vårt lags femte match för sä-

songen spelades två dagar senar
eller söndagen den 12 maj på Uller.
vi, då Malmökamraterna inviterats
till returmatch. Segern blev vå

med 3—2 efter hårt motstånd frår
Malmölagets sida. Följande spelat

deltogo i denna match: Carlson,
Lund, Svensson, Olsson, Törnqvist

Almén, Eiserman, Schylander, Her
bert Carlsson, Hjelm och Sandberg

Börjesson var permitterad på grund
av dödsfall i släkten.

Fredagen den 17 maj möttes fö

första gången under säsongen Kam:
raterna och Örgryte på Walhallz
Efter ett livligt och stundom glärn:

sande spel segrade vårt lag mel

3—1 och erhöll därmed ytterligar

2 poäng i tävlingen om landshöv
ding von Sydows hederspris. Spe

let visade, att våra spelare när d

äro medvetna om sitt ansvar kunn:

prestera ett allt motstånd övervin

nande spel. Örgrytes hopp seda
två år tillbaka att besegra Kamrr

terna gäckades ånyo. Våra spelar

voro: Carlsson, Lund, Svensson
Eiserman, Törnqvist, Almén, Her

bert Carlsson, Schylander, Börjeson

Hjelm och Sandberg.
Pingstdagen den 49 maj spelad:

vårt första lag på Ullervi mot et

kombinerat lag från A.B. och B. 93

Våra pojkar spelade icke (man be

hövde vila efter matchen mot Ör
gryte) varför danskarna segrad

med 3—0. Publiken och kritiker
voro onådiga. Följande uppträdde

de blå-vita tröjorna: Carlsson, Lund
Svensson, Eiserman, Törnqvist
Almén, H. Carlsson, Schylander

Börjesson, Hjelm och Sandberg.
En av lagets vackraste framgånga

vanns den 26 maj i Köpenhamn

då ett lag från B.93 och A. B. be

segrades med 3—2. Vi erhöll

därmed en lysande revanche fö

pingstdagens nederlag. Genor
denna seger rehabiliterades Sverige

något skamfilade fotbollsära (ma
minnes Stockholmsnederlagen mo
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derlag med 3—2. Resultatet hade
visserligen icke så stor betydelse,

då ju trots allt vårt lags fotbolls-

tekniska nivå ännu så länge torde
stå åtskilligt över Skånelagens. Be-
klagligt var dock att ännu en gång

få konstatera, att våra spelare fort-

farande kunna så nonchalera en i
normala fall underlägsen motstån-

dare, att de spela utan intresse,

utan segervilja och utan finess.

Det lag, som spelade i Malmö,
bestod av följande spelare: John
Carlsson, Valdus Lund, Henning
Svensson, Karl Olsson, K. Törn-

qvist, H. Almén, Karl Johansson,

K. Schylander, Herbert Carlsson,

E. Hjelm och M. Sandberg. Ledare
var hr Jacob Schylander.

Påföljande söndag tog laget emel-

lertid en lysande revanche och åter-
upprättade omedelbart sitt fallna

rykte. A.I.K. besegrades! Matchen

Pem segrar och två nederlag.

den 21 april mot detta Stockholms
bästa lag gällde landshövding Oscar

von Sydows hederspris och resul-
tatet blev som sagt en seger för de
våra med 1—0. Alla Göteborgs

innevånare deltogo i vår glädje över
framgången, så mycket hällre, som

den rättvist vanns i ärlig och hård
tävlan. Följande spelare förhaffade

oss de första två poängen i täv-
lingen: J. Carlson, Lund, Svensson,

Olsson, Törnqvist, Almén, Schylan-

der, Börjesson, Hjelm, Sandberg.
Vårt lags tredje match spelades

söndagen den 28 april mot Köben-

havns Boldklub i Köpenhamn och
gälde Göteborgs Aftonblads pris.

Detta innehades av K. B. sedan

matchen i Göteborg i fjol höst, då

dessa segrade med 1—0. Med
tanke på vår seger i Köpenhamn

på våren 1917 ansågs det icke ligga

utom möjligheternas gräns att även
denna gång hembära en seger.

Men det blev något annat. Efter
ett spel, som icke i något hänse-

ende förnöjde kritik, publik eller ens

spelarna själva segrade K. B. med
3—1. I denna match vägrade Schy-

lander ställa upp till spel av orsak:

som sedermera befanns vara tand-
värk. Spelarna voro: Carlson, Lund,

Svensson, Olsson, Törnqvist, Almén,

Eiserman, Herbert Carlson, Börje-

son, Hjelm och Sandberg. Ledare
var hr Linde.

Tredje matchen om Göteborgs

Aftonblads vandringspris spelades

på Ullervi Kristi himmelsfärdsdag
den 9 maj. K. B. mötte med ett
rätt decimerat representationslag och

det blev därför intet konststycke
för de våra att trots ett medelmåt-

tigt spel segra med 2—0. Vid
denna match nåddes högsta åskå-

dareantalet hittills i år eller 8227.
Spelarna voro; Carlson, Lund, Sven-

son, Olsson, Törnqvist, Almén,

Eiserman, Schylander, Börjesson,
Hjelm och Sandberg.

Vårt lags femte match för sä-

songen spelades två dagar senar
eller söndagen den 12 maj på Uller.
vi, då Malmökamraterna inviterats
till returmatch. Segern blev vå

med 3—2 efter hårt motstånd frår
Malmölagets sida. Följande spelat

deltogo i denna match: Carlson,
Lund, Svensson, Olsson, Törnqvist

Almén, Eiserman, Schylander, Her
bert Carlsson, Hjelm och Sandberg

Börjesson var permitterad på grund
av dödsfall i släkten.

Fredagen den 17 maj möttes fö

första gången under säsongen Kam:
raterna och Örgryte på Walhallz
Efter ett livligt och stundom glärn:

sande spel segrade vårt lag mel

3—1 och erhöll därmed ytterligar

2 poäng i tävlingen om landshöv
ding von Sydows hederspris. Spe

let visade, att våra spelare när d

äro medvetna om sitt ansvar kunn:

prestera ett allt motstånd övervin

nande spel. Örgrytes hopp seda
två år tillbaka att besegra Kamrr

terna gäckades ånyo. Våra spelar

voro: Carlsson, Lund, Svensson
Eiserman, Törnqvist, Almén, Her

bert Carlsson, Schylander, Börjeson

Hjelm och Sandberg.
Pingstdagen den 49 maj spelad:

vårt första lag på Ullervi mot et

kombinerat lag från A.B. och B. 93

Våra pojkar spelade icke (man be

hövde vila efter matchen mot Ör
gryte) varför danskarna segrad

med 3—0. Publiken och kritiker
voro onådiga. Följande uppträdde

de blå-vita tröjorna: Carlsson, Lund
Svensson, Eiserman, Törnqvist
Almén, H. Carlsson, Schylander

Börjesson, Hjelm och Sandberg.
En av lagets vackraste framgånga

vanns den 26 maj i Köpenhamn

då ett lag från B.93 och A. B. be

segrades med 3—2. Vi erhöll

därmed en lysande revanche fö

pingstdagens nederlag. Genor
denna seger rehabiliterades Sverige

något skamfilade fotbollsära (ma
minnes Stockholmsnederlagen mo
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ding von Sydows hederspris. Spe

let visade, att våra spelare när d

äro medvetna om sitt ansvar kunn:

prestera ett allt motstånd övervin

nande spel. Örgrytes hopp seda
två år tillbaka att besegra Kamrr

terna gäckades ånyo. Våra spelar

voro: Carlsson, Lund, Svensson
Eiserman, Törnqvist, Almén, Her

bert Carlsson, Schylander, Börjeson

Hjelm och Sandberg.
Pingstdagen den 49 maj spelad:

vårt första lag på Ullervi mot et

kombinerat lag från A.B. och B. 93

Våra pojkar spelade icke (man be

hövde vila efter matchen mot Ör
gryte) varför danskarna segrad

med 3—0. Publiken och kritiker
voro onådiga. Följande uppträdde

de blå-vita tröjorna: Carlsson, Lund
Svensson, Eiserman, Törnqvist
Almén, H. Carlsson, Schylander

Börjesson, Hjelm och Sandberg.
En av lagets vackraste framgånga

vanns den 26 maj i Köpenhamn

då ett lag från B.93 och A. B. be

segrades med 3—2. Vi erhöll

därmed en lysande revanche fö

pingstdagens nederlag. Genor
denna seger rehabiliterades Sverige

något skamfilade fotbollsära (ma
minnes Stockholmsnederlagen mo
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Vad första laget hunnit med i år.

Livligare än kanske någonsin förut
ha medlemmarna diskuterat händel-

serna under den nu påbörjade sä-
songen och vad deni fortsättningen
kan bära i sitt sköte. Helt naturligt
för Övrigt, ty allteftersom åren gå
stiger intressekurvan uppåt — just
nu är det stark hausse på den göte-

borgska fotbollsbörsen.

Det är inte längesedan, då mark-

naden föreföll tämligen flau, nu
närmast sedd med kamratögon.
Fjolårets dyrbara internatträning kun-
de inte återupprepas i år, utan vårt
förstalag gick till sina första täv-
lingsmatcher precis på samma pri-
mitiva sätt som i gamla dar. Under

tiden  förtalte ett hemlighetsfullt

rykte om Örgrytes träning, ledd av

Knut Lindberg, en träning som
skulle komma att ställa våra gamla
lokalkonkurrenter fullkomligt >hors
concourse>.

Vår första match spelades den
14 april och kom Kamraternas aktier

att sjunka ned till pari. På inbju-
dan gästade vi nämligen Malmö-

Kamraterna och ledo ett fatalt ne-
derlag med 3—2. Resultatet hade
visserligen icke så stor betydelse,

då ju trots allt vårt lags fotbolls-

tekniska nivå ännu så länge torde
stå åtskilligt över Skånelagens. Be-
klagligt var dock att ännu en gång

få konstatera, att våra spelare fort-

farande kunna så nonchalera en i
normala fall underlägsen motstån-

dare, att de spela utan intresse,

utan segervilja och utan finess.

Det lag, som spelade i Malmö,
bestod av följande spelare: John
Carlsson, Valdus Lund, Henning
Svensson, Karl Olsson, K. Törn-

qvist, H. Almén, Karl Johansson,

K. Schylander, Herbert Carlsson,

E. Hjelm och M. Sandberg. Ledare
var hr Jacob Schylander.

Påföljande söndag tog laget emel-

lertid en lysande revanche och åter-
upprättade omedelbart sitt fallna

rykte. A.I.K. besegrades! Matchen

Pem segrar och två nederlag.

den 21 april mot detta Stockholms
bästa lag gällde landshövding Oscar

von Sydows hederspris och resul-
tatet blev som sagt en seger för de
våra med 1—0. Alla Göteborgs

innevånare deltogo i vår glädje över
framgången, så mycket hällre, som

den rättvist vanns i ärlig och hård
tävlan. Följande spelare förhaffade

oss de första två poängen i täv-
lingen: J. Carlson, Lund, Svensson,

Olsson, Törnqvist, Almén, Schylan-

der, Börjesson, Hjelm, Sandberg.
Vårt lags tredje match spelades

söndagen den 28 april mot Köben-

havns Boldklub i Köpenhamn och
gälde Göteborgs Aftonblads pris.

Detta innehades av K. B. sedan

matchen i Göteborg i fjol höst, då

dessa segrade med 1—0. Med
tanke på vår seger i Köpenhamn

på våren 1917 ansågs det icke ligga

utom möjligheternas gräns att även
denna gång hembära en seger.

Men det blev något annat. Efter
ett spel, som icke i något hänse-

ende förnöjde kritik, publik eller ens

spelarna själva segrade K. B. med
3—1. I denna match vägrade Schy-

lander ställa upp till spel av orsak:

som sedermera befanns vara tand-
värk. Spelarna voro: Carlson, Lund,

Svensson, Olsson, Törnqvist, Almén,

Eiserman, Herbert Carlson, Börje-

son, Hjelm och Sandberg. Ledare
var hr Linde.

Tredje matchen om Göteborgs

Aftonblads vandringspris spelades

på Ullervi Kristi himmelsfärdsdag
den 9 maj. K. B. mötte med ett
rätt decimerat representationslag och

det blev därför intet konststycke
för de våra att trots ett medelmåt-

tigt spel segra med 2—0. Vid
denna match nåddes högsta åskå-

dareantalet hittills i år eller 8227.
Spelarna voro; Carlson, Lund, Sven-

son, Olsson, Törnqvist, Almén,

Eiserman, Schylander, Börjesson,
Hjelm och Sandberg.

Vårt lags femte match för sä-

songen spelades två dagar senar
eller söndagen den 12 maj på Uller.
vi, då Malmökamraterna inviterats
till returmatch. Segern blev vå

med 3—2 efter hårt motstånd frår
Malmölagets sida. Följande spelat

deltogo i denna match: Carlson,
Lund, Svensson, Olsson, Törnqvist

Almén, Eiserman, Schylander, Her
bert Carlsson, Hjelm och Sandberg
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oss de första två poängen i täv-
lingen: J. Carlson, Lund, Svensson,

Olsson, Törnqvist, Almén, Schylan-

der, Börjesson, Hjelm, Sandberg.
Vårt lags tredje match spelades

söndagen den 28 april mot Köben-

havns Boldklub i Köpenhamn och
gälde Göteborgs Aftonblads pris.

Detta innehades av K. B. sedan

matchen i Göteborg i fjol höst, då

dessa segrade med 1—0. Med
tanke på vår seger i Köpenhamn

på våren 1917 ansågs det icke ligga

utom möjligheternas gräns att även
denna gång hembära en seger.

Men det blev något annat. Efter
ett spel, som icke i något hänse-

ende förnöjde kritik, publik eller ens

spelarna själva segrade K. B. med
3—1. I denna match vägrade Schy-

lander ställa upp till spel av orsak:

som sedermera befanns vara tand-
värk. Spelarna voro: Carlson, Lund,

Svensson, Olsson, Törnqvist, Almén,

Eiserman, Herbert Carlson, Börje-

son, Hjelm och Sandberg. Ledare
var hr Linde.

Tredje matchen om Göteborgs

Aftonblads vandringspris spelades

på Ullervi Kristi himmelsfärdsdag
den 9 maj. K. B. mötte med ett
rätt decimerat representationslag och

det blev därför intet konststycke
för de våra att trots ett medelmåt-

tigt spel segra med 2—0. Vid
denna match nåddes högsta åskå-

dareantalet hittills i år eller 8227.
Spelarna voro; Carlson, Lund, Sven-

son, Olsson, Törnqvist, Almén,

Eiserman, Schylander, Börjesson,
Hjelm och Sandberg.

Vårt lags femte match för sä-

songen spelades två dagar senar
eller söndagen den 12 maj på Uller.
vi, då Malmökamraterna inviterats
till returmatch. Segern blev vå

med 3—2 efter hårt motstånd frår
Malmölagets sida. Följande spelat

deltogo i denna match: Carlson,
Lund, Svensson, Olsson, Törnqvist

Almén, Eiserman, Schylander, Her
bert Carlsson, Hjelm och Sandberg

Börjesson var permitterad på grund
av dödsfall i släkten.

Fredagen den 17 maj möttes fö

första gången under säsongen Kam:
raterna och Örgryte på Walhallz
Efter ett livligt och stundom glärn:

sande spel segrade vårt lag mel

3—1 och erhöll därmed ytterligar

2 poäng i tävlingen om landshöv
ding von Sydows hederspris. Spe

let visade, att våra spelare när d

äro medvetna om sitt ansvar kunn:

prestera ett allt motstånd övervin

nande spel. Örgrytes hopp seda
två år tillbaka att besegra Kamrr

terna gäckades ånyo. Våra spelar

voro: Carlsson, Lund, Svensson
Eiserman, Törnqvist, Almén, Her

bert Carlsson, Schylander, Börjeson

Hjelm och Sandberg.
Pingstdagen den 49 maj spelad:

vårt första lag på Ullervi mot et

kombinerat lag från A.B. och B. 93

Våra pojkar spelade icke (man be

hövde vila efter matchen mot Ör
gryte) varför danskarna segrad

med 3—0. Publiken och kritiker
voro onådiga. Följande uppträdde

de blå-vita tröjorna: Carlsson, Lund
Svensson, Eiserman, Törnqvist
Almén, H. Carlsson, Schylander

Börjesson, Hjelm och Sandberg.
En av lagets vackraste framgånga

vanns den 26 maj i Köpenhamn

då ett lag från B.93 och A. B. be

segrades med 3—2. Vi erhöll

därmed en lysande revanche fö

pingstdagens nederlag. Genor
denna seger rehabiliterades Sverige

något skamfilade fotbollsära (ma
minnes Stockholmsnederlagen mo
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Vad första laget hunnit med i år.

Livligare än kanske någonsin förut
ha medlemmarna diskuterat händel-

serna under den nu påbörjade sä-
songen och vad deni fortsättningen
kan bära i sitt sköte. Helt naturligt
för Övrigt, ty allteftersom åren gå
stiger intressekurvan uppåt — just
nu är det stark hausse på den göte-

borgska fotbollsbörsen.

Det är inte längesedan, då mark-

naden föreföll tämligen flau, nu
närmast sedd med kamratögon.
Fjolårets dyrbara internatträning kun-
de inte återupprepas i år, utan vårt
förstalag gick till sina första täv-
lingsmatcher precis på samma pri-
mitiva sätt som i gamla dar. Under

tiden  förtalte ett hemlighetsfullt

rykte om Örgrytes träning, ledd av

Knut Lindberg, en träning som
skulle komma att ställa våra gamla
lokalkonkurrenter fullkomligt >hors
concourse>.

Vår första match spelades den
14 april och kom Kamraternas aktier

att sjunka ned till pari. På inbju-
dan gästade vi nämligen Malmö-

Kamraterna och ledo ett fatalt ne-
derlag med 3—2. Resultatet hade
visserligen icke så stor betydelse,

då ju trots allt vårt lags fotbolls-

tekniska nivå ännu så länge torde
stå åtskilligt över Skånelagens. Be-
klagligt var dock att ännu en gång

få konstatera, att våra spelare fort-

farande kunna så nonchalera en i
normala fall underlägsen motstån-

dare, att de spela utan intresse,

utan segervilja och utan finess.

Det lag, som spelade i Malmö,
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Carlsson, Valdus Lund, Henning
Svensson, Karl Olsson, K. Törn-
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K. Schylander, Herbert Carlsson,
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var hr Jacob Schylander.

Påföljande söndag tog laget emel-
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ungefär samma danska lag med

2—0 och 8—1) och blev ett memen-
to för det danska federationslaget

den 2 juni. I Danmark har hittills
en dansk seger i landsmatchen an-

selts given.
I nu omnämnda match utmärkte

sig särskilt Börjesson och Hjelm,
men även Övriga spelare skötte sig
oklanderligt. Borssén spelade re-

serv för Sandberg, vilken av sina
studier hindrats medresa, varjämte
Karl Olsson återinträtt som höger-

halvback. Ledare var hr Magnusson.
De hittills spelade matcherna har

sålunda lämnat till resultat, att laget
vunnit fem matcher och förlorat tre.
Målsiffrorna äro 16—14. Det har

varit idel krävande matcher, dock

mycket nyttiga, då spelarna behöva

hård träning. Vi kunna vara nöjda
med prestationerna och hysa gott

hopp om en vacker fortsättning.

; Co JL 2

FRÅGORSVAR
1. Vilka äro de märkligaste resultaten

från matcher i Köpenhamn mellan sven-

ska och danska lag?

i Medlemsbladet.

 

  

 

Tacksamför svar

E—k.

Svar: De märkligaste nederlagen på se-

nare tider äro nederlagen i federations

matcherna (0—8 och 0—10) samt Stock-

holmslagens bedrifter (1917 0—11 och 1—4

samt 1918 0—2 och 1—58).

De vackraste segrarna äro: 1917 Göte-

borgskamraterna-—K. B. 3—1, 1918 Örgryte
—K. B. 3-1 och Göteborgskamraterna —

Komb. B. 93—A. B. 3—2.

2. Varför spelade icke Schylander i

matchen mot K. B. den 28 april? Jag vill

minnas, att han följde med på resan.

Observator.

Svar: Se annat ställe i detta Medlems-

blad: >Vadförstalaget hunnit med i år.>

3. Göteborgs speciella idrottstidning

»Idrottsnyheterna> är ett egendomligt al-

ster. Ibland dröjer det 14 dagar innan det
kommer ut och ibland kan man inte få

det alls. I Tingbergs cigarraffär har man

det inte. Vem är den ansvarige? Varför

innehöll sista numret bara klipp?

En armstark.

Svar: Idrottsnyheterna har säkerligen

en mission att fylla och bör kunna bli ett

företag att räkna med. Redigeringen ut-

distribueringen har väl hittills inte varit

alldeles utan anmärkning, men man får

inte vara alltför sträng. En tidning lever

ju mest på sina annonser och i dessa ti-

der är det svårt att skaffa sådana. Tid-

ningens andlige fader är väl Hugo Levin,

som visserligen inte själv skriver något

men dock ger den ej särdeles initerade

Zetterström goda uppslag till idéer och

artiklar.

4. Mottager Kamraterna kvinnliga med-

lemmar? Tacksam för svar i Medlems-

bladet.

Svar: Föreningens stadgar lägga intet

hinder i vägen för damer att vinna inträ-

de i vår förening. Av förteckningen över

nyinvalda medlemmar framgår att vi fått

ha nöjet mottaga åtskilliga representanter

för det täcka könet i vår krets.

5. Hur lyder Kamraternas >stridsrop:«

Vem uppfann det och när togs det första

gången i bruk? Varför togs det i bruk

vid matchen i K. B.

Svar: Föreningens hejarop föddes år

1912 och var det >Ceve> som hittade på

det, därtill antagligen inspirerad av den

amerikanska clauquen vid Olympiska Spe-

len. Första gången det lät offentligen höra

sig var vid en match mot Örgryte i mäs-

terskapets andra omgång å Walhalla. Det

kunde dock ej förhjälpa de våra till seger

den gången. Att det inte blev i matchen

mot K. B. berodde därpå att danskarna

på sätt och vis voro föreningens gäster.

Dessutom var ju vårt lags seger tämligen

säker på förhand. Hejaropet lyder så här:

Bra! Bra! Bra!

I. F. K.

B-r-a-s-a på!

Brassa på! Brassa på! Brassa på!

Sista raden utbytes ibland mot namnet

på en spelare som gör mål eller spelar

särskillt fint. Det blir då t. ex. så här:

Bra! Bra! Bra!

IF. K.

B-r-a-s-s-a på!

Hjelm! Hjelm!! Hjelm!!!

Korta notiser.
Eftertryck av Medlemsbladets artik-

lar och notiser utan angivande av

källan förbjudes!

15

Charleeé Dawson, vilken med sant kamrat-

intresse följt föreningens öden under de

senaste åren, ehuru han ej varit i stånd

att aktivt kämpa för föreningens färger,

har drabbats av lungsjukdom och ligger

f. n. på Sahlgrenska sjukhuset. Han ber

att genom Medlemsbladet få hälsa: alla

kamrater. Är det någon, som skulle vilja

glädja hoaom med en återhälsning är

adressen Sahlgrenska sjukhuset, Tuberku-

losavdelningen.

s

En lyckodag för Kamraterna var
söndagen den 26 maj. Då vann
vårt första fotbollslag en uppmärk-
sammad seger i Köpenhamn över
kombinationen A. B.—B. 93. Sam-
tidigt hemförde våra löpare första
pris i löpningen »Göteborg runt»
både i klass I och »Fotbollspelare-
klassen». Och juniorlöparna blevo
tvåa i sin klass.

Old Boysen hyllades entusiastiskt
på sin 40-årsdag. Både med tele-
gram, skålar, tal, leverop och gåvor.
Bland de senare märktes en silver-
jardiniere från Centralföreningen, ett
skrivbord från kamrater, ett skriv-
bordsgarnityr från I. F. K., en klock-
kedja från K. S. samt en penning-
summa från löparna.

Vi hoppas ännu många år få se
Old-Boysens glada ansikte och
trygga  löparegestalt bland våra
aktiva. Vi behöva hans föredöme!

 

De som önska träna för erövrande av

idrottsmärket kunna göra detta i Balders

Hage varje onsdag och fredag, då även

prov kunna avläggas i närvaro av kon-

trollanter.

B. H.-kom.

-

På förekommen anledning meddelas, att

därest föreningens aktiva medlemmar un-

der lördagar och söndagar önska avhämta

eller se om sina tävlingskläder, kängeretc.

på Ullervi, möter detta naturligtvis icke

något hinder. Vederbörande vaktmästare

skall dock upplysas om vad besöket gäl-

ler.
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gången i bruk? Varför togs det i bruk

vid matchen i K. B.

Svar: Föreningens hejarop föddes år

1912 och var det >Ceve> som hittade på

det, därtill antagligen inspirerad av den

amerikanska clauquen vid Olympiska Spe-

len. Första gången det lät offentligen höra

sig var vid en match mot Örgryte i mäs-

terskapets andra omgång å Walhalla. Det

kunde dock ej förhjälpa de våra till seger

den gången. Att det inte blev i matchen

mot K. B. berodde därpå att danskarna

på sätt och vis voro föreningens gäster.

Dessutom var ju vårt lags seger tämligen

säker på förhand. Hejaropet lyder så här:

Bra! Bra! Bra!

I. F. K.

B-r-a-s-a på!

Brassa på! Brassa på! Brassa på!

Sista raden utbytes ibland mot namnet

på en spelare som gör mål eller spelar

särskillt fint. Det blir då t. ex. så här:

Bra! Bra! Bra!

IF. K.

B-r-a-s-s-a på!

Hjelm! Hjelm!! Hjelm!!!

Korta notiser.
Eftertryck av Medlemsbladets artik-

lar och notiser utan angivande av

källan förbjudes!

15

Charleeé Dawson, vilken med sant kamrat-

intresse följt föreningens öden under de

senaste åren, ehuru han ej varit i stånd

att aktivt kämpa för föreningens färger,

har drabbats av lungsjukdom och ligger

f. n. på Sahlgrenska sjukhuset. Han ber

att genom Medlemsbladet få hälsa: alla

kamrater. Är det någon, som skulle vilja

glädja hoaom med en återhälsning är

adressen Sahlgrenska sjukhuset, Tuberku-

losavdelningen.

s

En lyckodag för Kamraterna var
söndagen den 26 maj. Då vann
vårt första fotbollslag en uppmärk-
sammad seger i Köpenhamn över
kombinationen A. B.—B. 93. Sam-
tidigt hemförde våra löpare första
pris i löpningen »Göteborg runt»
både i klass I och »Fotbollspelare-
klassen». Och juniorlöparna blevo
tvåa i sin klass.

Old Boysen hyllades entusiastiskt
på sin 40-årsdag. Både med tele-
gram, skålar, tal, leverop och gåvor.
Bland de senare märktes en silver-
jardiniere från Centralföreningen, ett
skrivbord från kamrater, ett skriv-
bordsgarnityr från I. F. K., en klock-
kedja från K. S. samt en penning-
summa från löparna.

Vi hoppas ännu många år få se
Old-Boysens glada ansikte och
trygga  löparegestalt bland våra
aktiva. Vi behöva hans föredöme!

 

De som önska träna för erövrande av

idrottsmärket kunna göra detta i Balders

Hage varje onsdag och fredag, då även

prov kunna avläggas i närvaro av kon-

trollanter.

B. H.-kom.

-

På förekommen anledning meddelas, att

därest föreningens aktiva medlemmar un-

der lördagar och söndagar önska avhämta

eller se om sina tävlingskläder, kängeretc.

på Ullervi, möter detta naturligtvis icke

något hinder. Vederbörande vaktmästare

skall dock upplysas om vad besöket gäl-

ler.

 

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ungefär samma danska lag med

2—0 och 8—1) och blev ett memen-
to för det danska federationslaget

den 2 juni. I Danmark har hittills
en dansk seger i landsmatchen an-

selts given.
I nu omnämnda match utmärkte

sig särskilt Börjesson och Hjelm,
men även Övriga spelare skötte sig
oklanderligt. Borssén spelade re-

serv för Sandberg, vilken av sina
studier hindrats medresa, varjämte
Karl Olsson återinträtt som höger-

halvback. Ledare var hr Magnusson.
De hittills spelade matcherna har

sålunda lämnat till resultat, att laget
vunnit fem matcher och förlorat tre.
Målsiffrorna äro 16—14. Det har

varit idel krävande matcher, dock

mycket nyttiga, då spelarna behöva

hård träning. Vi kunna vara nöjda
med prestationerna och hysa gott

hopp om en vacker fortsättning.

; Co JL 2

FRÅGORSVAR
1. Vilka äro de märkligaste resultaten

från matcher i Köpenhamn mellan sven-

ska och danska lag?

i Medlemsbladet.

 

  

 

Tacksamför svar

E—k.

Svar: De märkligaste nederlagen på se-

nare tider äro nederlagen i federations

matcherna (0—8 och 0—10) samt Stock-

holmslagens bedrifter (1917 0—11 och 1—4

samt 1918 0—2 och 1—58).

De vackraste segrarna äro: 1917 Göte-

borgskamraterna-—K. B. 3—1, 1918 Örgryte
—K. B. 3-1 och Göteborgskamraterna —

Komb. B. 93—A. B. 3—2.

2. Varför spelade icke Schylander i

matchen mot K. B. den 28 april? Jag vill

minnas, att han följde med på resan.

Observator.

Svar: Se annat ställe i detta Medlems-

blad: >Vadförstalaget hunnit med i år.>

3. Göteborgs speciella idrottstidning

»Idrottsnyheterna> är ett egendomligt al-

ster. Ibland dröjer det 14 dagar innan det
kommer ut och ibland kan man inte få

det alls. I Tingbergs cigarraffär har man

det inte. Vem är den ansvarige? Varför

innehöll sista numret bara klipp?

En armstark.

Svar: Idrottsnyheterna har säkerligen

en mission att fylla och bör kunna bli ett

företag att räkna med. Redigeringen ut-

distribueringen har väl hittills inte varit

alldeles utan anmärkning, men man får

inte vara alltför sträng. En tidning lever

ju mest på sina annonser och i dessa ti-

der är det svårt att skaffa sådana. Tid-

ningens andlige fader är väl Hugo Levin,

som visserligen inte själv skriver något

men dock ger den ej särdeles initerade

Zetterström goda uppslag till idéer och

artiklar.

4. Mottager Kamraterna kvinnliga med-

lemmar? Tacksam för svar i Medlems-

bladet.

Svar: Föreningens stadgar lägga intet

hinder i vägen för damer att vinna inträ-

de i vår förening. Av förteckningen över

nyinvalda medlemmar framgår att vi fått

ha nöjet mottaga åtskilliga representanter

för det täcka könet i vår krets.

5. Hur lyder Kamraternas >stridsrop:«

Vem uppfann det och när togs det första

gången i bruk? Varför togs det i bruk

vid matchen i K. B.

Svar: Föreningens hejarop föddes år

1912 och var det >Ceve> som hittade på

det, därtill antagligen inspirerad av den

amerikanska clauquen vid Olympiska Spe-

len. Första gången det lät offentligen höra

sig var vid en match mot Örgryte i mäs-

terskapets andra omgång å Walhalla. Det

kunde dock ej förhjälpa de våra till seger

den gången. Att det inte blev i matchen

mot K. B. berodde därpå att danskarna

på sätt och vis voro föreningens gäster.

Dessutom var ju vårt lags seger tämligen

säker på förhand. Hejaropet lyder så här:

Bra! Bra! Bra!

I. F. K.

B-r-a-s-a på!

Brassa på! Brassa på! Brassa på!

Sista raden utbytes ibland mot namnet

på en spelare som gör mål eller spelar

särskillt fint. Det blir då t. ex. så här:

Bra! Bra! Bra!

IF. K.

B-r-a-s-s-a på!

Hjelm! Hjelm!! Hjelm!!!

Korta notiser.
Eftertryck av Medlemsbladets artik-

lar och notiser utan angivande av

källan förbjudes!
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Charleeé Dawson, vilken med sant kamrat-

intresse följt föreningens öden under de

senaste åren, ehuru han ej varit i stånd

att aktivt kämpa för föreningens färger,

har drabbats av lungsjukdom och ligger

f. n. på Sahlgrenska sjukhuset. Han ber

att genom Medlemsbladet få hälsa: alla

kamrater. Är det någon, som skulle vilja

glädja hoaom med en återhälsning är

adressen Sahlgrenska sjukhuset, Tuberku-

losavdelningen.

s

En lyckodag för Kamraterna var
söndagen den 26 maj. Då vann
vårt första fotbollslag en uppmärk-
sammad seger i Köpenhamn över
kombinationen A. B.—B. 93. Sam-
tidigt hemförde våra löpare första
pris i löpningen »Göteborg runt»
både i klass I och »Fotbollspelare-
klassen». Och juniorlöparna blevo
tvåa i sin klass.

Old Boysen hyllades entusiastiskt
på sin 40-årsdag. Både med tele-
gram, skålar, tal, leverop och gåvor.
Bland de senare märktes en silver-
jardiniere från Centralföreningen, ett
skrivbord från kamrater, ett skriv-
bordsgarnityr från I. F. K., en klock-
kedja från K. S. samt en penning-
summa från löparna.

Vi hoppas ännu många år få se
Old-Boysens glada ansikte och
trygga  löparegestalt bland våra
aktiva. Vi behöva hans föredöme!

 

De som önska träna för erövrande av

idrottsmärket kunna göra detta i Balders

Hage varje onsdag och fredag, då även

prov kunna avläggas i närvaro av kon-

trollanter.

B. H.-kom.

-

På förekommen anledning meddelas, att

därest föreningens aktiva medlemmar un-

der lördagar och söndagar önska avhämta

eller se om sina tävlingskläder, kängeretc.

på Ullervi, möter detta naturligtvis icke

något hinder. Vederbörande vaktmästare

skall dock upplysas om vad besöket gäl-

ler.

 

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ungefär samma danska lag med

2—0 och 8—1) och blev ett memen-
to för det danska federationslaget

den 2 juni. I Danmark har hittills
en dansk seger i landsmatchen an-

selts given.
I nu omnämnda match utmärkte

sig särskilt Börjesson och Hjelm,
men även Övriga spelare skötte sig
oklanderligt. Borssén spelade re-

serv för Sandberg, vilken av sina
studier hindrats medresa, varjämte
Karl Olsson återinträtt som höger-

halvback. Ledare var hr Magnusson.
De hittills spelade matcherna har

sålunda lämnat till resultat, att laget
vunnit fem matcher och förlorat tre.
Målsiffrorna äro 16—14. Det har

varit idel krävande matcher, dock

mycket nyttiga, då spelarna behöva

hård träning. Vi kunna vara nöjda
med prestationerna och hysa gott

hopp om en vacker fortsättning.

; Co JL 2

FRÅGORSVAR
1. Vilka äro de märkligaste resultaten

från matcher i Köpenhamn mellan sven-

ska och danska lag?

i Medlemsbladet.

 

  

 

Tacksamför svar

E—k.

Svar: De märkligaste nederlagen på se-

nare tider äro nederlagen i federations

matcherna (0—8 och 0—10) samt Stock-

holmslagens bedrifter (1917 0—11 och 1—4

samt 1918 0—2 och 1—58).

De vackraste segrarna äro: 1917 Göte-

borgskamraterna-—K. B. 3—1, 1918 Örgryte
—K. B. 3-1 och Göteborgskamraterna —

Komb. B. 93—A. B. 3—2.

2. Varför spelade icke Schylander i

matchen mot K. B. den 28 april? Jag vill

minnas, att han följde med på resan.

Observator.

Svar: Se annat ställe i detta Medlems-

blad: >Vadförstalaget hunnit med i år.>

3. Göteborgs speciella idrottstidning

»Idrottsnyheterna> är ett egendomligt al-

ster. Ibland dröjer det 14 dagar innan det
kommer ut och ibland kan man inte få

det alls. I Tingbergs cigarraffär har man

det inte. Vem är den ansvarige? Varför

innehöll sista numret bara klipp?

En armstark.

Svar: Idrottsnyheterna har säkerligen

en mission att fylla och bör kunna bli ett

företag att räkna med. Redigeringen ut-

distribueringen har väl hittills inte varit

alldeles utan anmärkning, men man får

inte vara alltför sträng. En tidning lever

ju mest på sina annonser och i dessa ti-

der är det svårt att skaffa sådana. Tid-

ningens andlige fader är väl Hugo Levin,

som visserligen inte själv skriver något

men dock ger den ej särdeles initerade

Zetterström goda uppslag till idéer och

artiklar.

4. Mottager Kamraterna kvinnliga med-

lemmar? Tacksam för svar i Medlems-

bladet.

Svar: Föreningens stadgar lägga intet

hinder i vägen för damer att vinna inträ-

de i vår förening. Av förteckningen över

nyinvalda medlemmar framgår att vi fått

ha nöjet mottaga åtskilliga representanter

för det täcka könet i vår krets.

5. Hur lyder Kamraternas >stridsrop:«

Vem uppfann det och när togs det första

gången i bruk? Varför togs det i bruk

vid matchen i K. B.

Svar: Föreningens hejarop föddes år

1912 och var det >Ceve> som hittade på

det, därtill antagligen inspirerad av den

amerikanska clauquen vid Olympiska Spe-

len. Första gången det lät offentligen höra

sig var vid en match mot Örgryte i mäs-

terskapets andra omgång å Walhalla. Det

kunde dock ej förhjälpa de våra till seger

den gången. Att det inte blev i matchen

mot K. B. berodde därpå att danskarna

på sätt och vis voro föreningens gäster.

Dessutom var ju vårt lags seger tämligen

säker på förhand. Hejaropet lyder så här:

Bra! Bra! Bra!

I. F. K.

B-r-a-s-a på!

Brassa på! Brassa på! Brassa på!

Sista raden utbytes ibland mot namnet

på en spelare som gör mål eller spelar

särskillt fint. Det blir då t. ex. så här:

Bra! Bra! Bra!

IF. K.

B-r-a-s-s-a på!

Hjelm! Hjelm!! Hjelm!!!

Korta notiser.
Eftertryck av Medlemsbladets artik-

lar och notiser utan angivande av

källan förbjudes!
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Charleeé Dawson, vilken med sant kamrat-

intresse följt föreningens öden under de

senaste åren, ehuru han ej varit i stånd

att aktivt kämpa för föreningens färger,

har drabbats av lungsjukdom och ligger

f. n. på Sahlgrenska sjukhuset. Han ber

att genom Medlemsbladet få hälsa: alla

kamrater. Är det någon, som skulle vilja

glädja hoaom med en återhälsning är

adressen Sahlgrenska sjukhuset, Tuberku-

losavdelningen.

s

En lyckodag för Kamraterna var
söndagen den 26 maj. Då vann
vårt första fotbollslag en uppmärk-
sammad seger i Köpenhamn över
kombinationen A. B.—B. 93. Sam-
tidigt hemförde våra löpare första
pris i löpningen »Göteborg runt»
både i klass I och »Fotbollspelare-
klassen». Och juniorlöparna blevo
tvåa i sin klass.

Old Boysen hyllades entusiastiskt
på sin 40-årsdag. Både med tele-
gram, skålar, tal, leverop och gåvor.
Bland de senare märktes en silver-
jardiniere från Centralföreningen, ett
skrivbord från kamrater, ett skriv-
bordsgarnityr från I. F. K., en klock-
kedja från K. S. samt en penning-
summa från löparna.

Vi hoppas ännu många år få se
Old-Boysens glada ansikte och
trygga  löparegestalt bland våra
aktiva. Vi behöva hans föredöme!

 

De som önska träna för erövrande av

idrottsmärket kunna göra detta i Balders

Hage varje onsdag och fredag, då även

prov kunna avläggas i närvaro av kon-

trollanter.

B. H.-kom.

-

På förekommen anledning meddelas, att

därest föreningens aktiva medlemmar un-

der lördagar och söndagar önska avhämta

eller se om sina tävlingskläder, kängeretc.
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något hinder. Vederbörande vaktmästare

skall dock upplysas om vad besöket gäl-
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ungefär samma danska lag med

2—0 och 8—1) och blev ett memen-
to för det danska federationslaget

den 2 juni. I Danmark har hittills
en dansk seger i landsmatchen an-

selts given.
I nu omnämnda match utmärkte

sig särskilt Börjesson och Hjelm,
men även Övriga spelare skötte sig
oklanderligt. Borssén spelade re-

serv för Sandberg, vilken av sina
studier hindrats medresa, varjämte
Karl Olsson återinträtt som höger-

halvback. Ledare var hr Magnusson.
De hittills spelade matcherna har

sålunda lämnat till resultat, att laget
vunnit fem matcher och förlorat tre.
Målsiffrorna äro 16—14. Det har

varit idel krävande matcher, dock

mycket nyttiga, då spelarna behöva

hård träning. Vi kunna vara nöjda
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hopp om en vacker fortsättning.
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1. Vilka äro de märkligaste resultaten

från matcher i Köpenhamn mellan sven-

ska och danska lag?
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Tacksamför svar

E—k.

Svar: De märkligaste nederlagen på se-

nare tider äro nederlagen i federations

matcherna (0—8 och 0—10) samt Stock-

holmslagens bedrifter (1917 0—11 och 1—4

samt 1918 0—2 och 1—58).

De vackraste segrarna äro: 1917 Göte-

borgskamraterna-—K. B. 3—1, 1918 Örgryte
—K. B. 3-1 och Göteborgskamraterna —

Komb. B. 93—A. B. 3—2.

2. Varför spelade icke Schylander i

matchen mot K. B. den 28 april? Jag vill

minnas, att han följde med på resan.

Observator.

Svar: Se annat ställe i detta Medlems-

blad: >Vadförstalaget hunnit med i år.>

3. Göteborgs speciella idrottstidning

»Idrottsnyheterna> är ett egendomligt al-

ster. Ibland dröjer det 14 dagar innan det
kommer ut och ibland kan man inte få

det alls. I Tingbergs cigarraffär har man

det inte. Vem är den ansvarige? Varför

innehöll sista numret bara klipp?

En armstark.

Svar: Idrottsnyheterna har säkerligen

en mission att fylla och bör kunna bli ett

företag att räkna med. Redigeringen ut-

distribueringen har väl hittills inte varit

alldeles utan anmärkning, men man får

inte vara alltför sträng. En tidning lever

ju mest på sina annonser och i dessa ti-

der är det svårt att skaffa sådana. Tid-

ningens andlige fader är väl Hugo Levin,

som visserligen inte själv skriver något

men dock ger den ej särdeles initerade

Zetterström goda uppslag till idéer och

artiklar.

4. Mottager Kamraterna kvinnliga med-

lemmar? Tacksam för svar i Medlems-

bladet.

Svar: Föreningens stadgar lägga intet

hinder i vägen för damer att vinna inträ-

de i vår förening. Av förteckningen över

nyinvalda medlemmar framgår att vi fått

ha nöjet mottaga åtskilliga representanter

för det täcka könet i vår krets.

5. Hur lyder Kamraternas >stridsrop:«

Vem uppfann det och när togs det första

gången i bruk? Varför togs det i bruk

vid matchen i K. B.

Svar: Föreningens hejarop föddes år

1912 och var det >Ceve> som hittade på

det, därtill antagligen inspirerad av den

amerikanska clauquen vid Olympiska Spe-

len. Första gången det lät offentligen höra

sig var vid en match mot Örgryte i mäs-

terskapets andra omgång å Walhalla. Det

kunde dock ej förhjälpa de våra till seger

den gången. Att det inte blev i matchen

mot K. B. berodde därpå att danskarna

på sätt och vis voro föreningens gäster.

Dessutom var ju vårt lags seger tämligen

säker på förhand. Hejaropet lyder så här:

Bra! Bra! Bra!

I. F. K.

B-r-a-s-a på!
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Sista raden utbytes ibland mot namnet

på en spelare som gör mål eller spelar

särskillt fint. Det blir då t. ex. så här:

Bra! Bra! Bra!

IF. K.

B-r-a-s-s-a på!

Hjelm! Hjelm!! Hjelm!!!
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lar och notiser utan angivande av

källan förbjudes!
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tvåa i sin klass.

Old Boysen hyllades entusiastiskt
på sin 40-årsdag. Både med tele-
gram, skålar, tal, leverop och gåvor.
Bland de senare märktes en silver-
jardiniere från Centralföreningen, ett
skrivbord från kamrater, ett skriv-
bordsgarnityr från I. F. K., en klock-
kedja från K. S. samt en penning-
summa från löparna.

Vi hoppas ännu många år få se
Old-Boysens glada ansikte och
trygga  löparegestalt bland våra
aktiva. Vi behöva hans föredöme!

 

De som önska träna för erövrande av

idrottsmärket kunna göra detta i Balders

Hage varje onsdag och fredag, då även

prov kunna avläggas i närvaro av kon-

trollanter.

B. H.-kom.
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På förekommen anledning meddelas, att

därest föreningens aktiva medlemmar un-

der lördagar och söndagar önska avhämta

eller se om sina tävlingskläder, kängeretc.
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något hinder. Vederbörande vaktmästare

skall dock upplysas om vad besöket gäl-

ler.

 

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ungefär samma danska lag med

2—0 och 8—1) och blev ett memen-
to för det danska federationslaget

den 2 juni. I Danmark har hittills
en dansk seger i landsmatchen an-

selts given.
I nu omnämnda match utmärkte

sig särskilt Börjesson och Hjelm,
men även Övriga spelare skötte sig
oklanderligt. Borssén spelade re-

serv för Sandberg, vilken av sina
studier hindrats medresa, varjämte
Karl Olsson återinträtt som höger-

halvback. Ledare var hr Magnusson.
De hittills spelade matcherna har

sålunda lämnat till resultat, att laget
vunnit fem matcher och förlorat tre.
Målsiffrorna äro 16—14. Det har

varit idel krävande matcher, dock

mycket nyttiga, då spelarna behöva

hård träning. Vi kunna vara nöjda
med prestationerna och hysa gott

hopp om en vacker fortsättning.

; Co JL 2

FRÅGORSVAR
1. Vilka äro de märkligaste resultaten

från matcher i Köpenhamn mellan sven-

ska och danska lag?

i Medlemsbladet.

 

  

 

Tacksamför svar

E—k.

Svar: De märkligaste nederlagen på se-

nare tider äro nederlagen i federations

matcherna (0—8 och 0—10) samt Stock-

holmslagens bedrifter (1917 0—11 och 1—4

samt 1918 0—2 och 1—58).

De vackraste segrarna äro: 1917 Göte-

borgskamraterna-—K. B. 3—1, 1918 Örgryte
—K. B. 3-1 och Göteborgskamraterna —

Komb. B. 93—A. B. 3—2.

2. Varför spelade icke Schylander i

matchen mot K. B. den 28 april? Jag vill

minnas, att han följde med på resan.

Observator.

Svar: Se annat ställe i detta Medlems-

blad: >Vadförstalaget hunnit med i år.>

3. Göteborgs speciella idrottstidning

»Idrottsnyheterna> är ett egendomligt al-

ster. Ibland dröjer det 14 dagar innan det
kommer ut och ibland kan man inte få

det alls. I Tingbergs cigarraffär har man

det inte. Vem är den ansvarige? Varför

innehöll sista numret bara klipp?

En armstark.

Svar: Idrottsnyheterna har säkerligen

en mission att fylla och bör kunna bli ett

företag att räkna med. Redigeringen ut-

distribueringen har väl hittills inte varit

alldeles utan anmärkning, men man får

inte vara alltför sträng. En tidning lever

ju mest på sina annonser och i dessa ti-

der är det svårt att skaffa sådana. Tid-

ningens andlige fader är väl Hugo Levin,

som visserligen inte själv skriver något

men dock ger den ej särdeles initerade

Zetterström goda uppslag till idéer och

artiklar.

4. Mottager Kamraterna kvinnliga med-

lemmar? Tacksam för svar i Medlems-

bladet.

Svar: Föreningens stadgar lägga intet

hinder i vägen för damer att vinna inträ-

de i vår förening. Av förteckningen över

nyinvalda medlemmar framgår att vi fått

ha nöjet mottaga åtskilliga representanter

för det täcka könet i vår krets.

5. Hur lyder Kamraternas >stridsrop:«

Vem uppfann det och när togs det första

gången i bruk? Varför togs det i bruk

vid matchen i K. B.

Svar: Föreningens hejarop föddes år

1912 och var det >Ceve> som hittade på

det, därtill antagligen inspirerad av den

amerikanska clauquen vid Olympiska Spe-

len. Första gången det lät offentligen höra

sig var vid en match mot Örgryte i mäs-

terskapets andra omgång å Walhalla. Det

kunde dock ej förhjälpa de våra till seger

den gången. Att det inte blev i matchen

mot K. B. berodde därpå att danskarna

på sätt och vis voro föreningens gäster.

Dessutom var ju vårt lags seger tämligen

säker på förhand. Hejaropet lyder så här:

Bra! Bra! Bra!

I. F. K.

B-r-a-s-a på!

Brassa på! Brassa på! Brassa på!

Sista raden utbytes ibland mot namnet

på en spelare som gör mål eller spelar

särskillt fint. Det blir då t. ex. så här:

Bra! Bra! Bra!

IF. K.

B-r-a-s-s-a på!

Hjelm! Hjelm!! Hjelm!!!

Korta notiser.
Eftertryck av Medlemsbladets artik-

lar och notiser utan angivande av

källan förbjudes!

15

Charleeé Dawson, vilken med sant kamrat-

intresse följt föreningens öden under de

senaste åren, ehuru han ej varit i stånd

att aktivt kämpa för föreningens färger,

har drabbats av lungsjukdom och ligger

f. n. på Sahlgrenska sjukhuset. Han ber

att genom Medlemsbladet få hälsa: alla

kamrater. Är det någon, som skulle vilja

glädja hoaom med en återhälsning är

adressen Sahlgrenska sjukhuset, Tuberku-

losavdelningen.

s

En lyckodag för Kamraterna var
söndagen den 26 maj. Då vann
vårt första fotbollslag en uppmärk-
sammad seger i Köpenhamn över
kombinationen A. B.—B. 93. Sam-
tidigt hemförde våra löpare första
pris i löpningen »Göteborg runt»
både i klass I och »Fotbollspelare-
klassen». Och juniorlöparna blevo
tvåa i sin klass.

Old Boysen hyllades entusiastiskt
på sin 40-årsdag. Både med tele-
gram, skålar, tal, leverop och gåvor.
Bland de senare märktes en silver-
jardiniere från Centralföreningen, ett
skrivbord från kamrater, ett skriv-
bordsgarnityr från I. F. K., en klock-
kedja från K. S. samt en penning-
summa från löparna.

Vi hoppas ännu många år få se
Old-Boysens glada ansikte och
trygga  löparegestalt bland våra
aktiva. Vi behöva hans föredöme!

 

De som önska träna för erövrande av

idrottsmärket kunna göra detta i Balders

Hage varje onsdag och fredag, då även

prov kunna avläggas i närvaro av kon-

trollanter.

B. H.-kom.

-

På förekommen anledning meddelas, att

därest föreningens aktiva medlemmar un-

der lördagar och söndagar önska avhämta

eller se om sina tävlingskläder, kängeretc.
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något hinder. Vederbörande vaktmästare
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den 2 juni. I Danmark har hittills
en dansk seger i landsmatchen an-

selts given.
I nu omnämnda match utmärkte

sig särskilt Börjesson och Hjelm,
men även Övriga spelare skötte sig
oklanderligt. Borssén spelade re-

serv för Sandberg, vilken av sina
studier hindrats medresa, varjämte
Karl Olsson återinträtt som höger-

halvback. Ledare var hr Magnusson.
De hittills spelade matcherna har

sålunda lämnat till resultat, att laget
vunnit fem matcher och förlorat tre.
Målsiffrorna äro 16—14. Det har

varit idel krävande matcher, dock

mycket nyttiga, då spelarna behöva

hård träning. Vi kunna vara nöjda
med prestationerna och hysa gott

hopp om en vacker fortsättning.
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E—k.

Svar: De märkligaste nederlagen på se-

nare tider äro nederlagen i federations

matcherna (0—8 och 0—10) samt Stock-

holmslagens bedrifter (1917 0—11 och 1—4

samt 1918 0—2 och 1—58).

De vackraste segrarna äro: 1917 Göte-

borgskamraterna-—K. B. 3—1, 1918 Örgryte
—K. B. 3-1 och Göteborgskamraterna —

Komb. B. 93—A. B. 3—2.

2. Varför spelade icke Schylander i

matchen mot K. B. den 28 april? Jag vill

minnas, att han följde med på resan.

Observator.

Svar: Se annat ställe i detta Medlems-

blad: >Vadförstalaget hunnit med i år.>

3. Göteborgs speciella idrottstidning

»Idrottsnyheterna> är ett egendomligt al-

ster. Ibland dröjer det 14 dagar innan det
kommer ut och ibland kan man inte få

det alls. I Tingbergs cigarraffär har man

det inte. Vem är den ansvarige? Varför

innehöll sista numret bara klipp?

En armstark.

Svar: Idrottsnyheterna har säkerligen

en mission att fylla och bör kunna bli ett

företag att räkna med. Redigeringen ut-

distribueringen har väl hittills inte varit

alldeles utan anmärkning, men man får

inte vara alltför sträng. En tidning lever

ju mest på sina annonser och i dessa ti-

der är det svårt att skaffa sådana. Tid-

ningens andlige fader är väl Hugo Levin,

som visserligen inte själv skriver något

men dock ger den ej särdeles initerade

Zetterström goda uppslag till idéer och

artiklar.

4. Mottager Kamraterna kvinnliga med-

lemmar? Tacksam för svar i Medlems-

bladet.

Svar: Föreningens stadgar lägga intet

hinder i vägen för damer att vinna inträ-
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len. Första gången det lät offentligen höra

sig var vid en match mot Örgryte i mäs-

terskapets andra omgång å Walhalla. Det

kunde dock ej förhjälpa de våra till seger

den gången. Att det inte blev i matchen

mot K. B. berodde därpå att danskarna

på sätt och vis voro föreningens gäster.

Dessutom var ju vårt lags seger tämligen

säker på förhand. Hejaropet lyder så här:

Bra! Bra! Bra!

I. F. K.

B-r-a-s-a på!

Brassa på! Brassa på! Brassa på!

Sista raden utbytes ibland mot namnet

på en spelare som gör mål eller spelar

särskillt fint. Det blir då t. ex. så här:

Bra! Bra! Bra!

IF. K.

B-r-a-s-s-a på!

Hjelm! Hjelm!! Hjelm!!!

Korta notiser.
Eftertryck av Medlemsbladets artik-

lar och notiser utan angivande av

källan förbjudes!
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glädja hoaom med en återhälsning är
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summa från löparna.
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trygga  löparegestalt bland våra
aktiva. Vi behöva hans föredöme!
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en dansk seger i landsmatchen an-

selts given.
I nu omnämnda match utmärkte

sig särskilt Börjesson och Hjelm,
men även Övriga spelare skötte sig
oklanderligt. Borssén spelade re-

serv för Sandberg, vilken av sina
studier hindrats medresa, varjämte
Karl Olsson återinträtt som höger-

halvback. Ledare var hr Magnusson.
De hittills spelade matcherna har

sålunda lämnat till resultat, att laget
vunnit fem matcher och förlorat tre.
Målsiffrorna äro 16—14. Det har

varit idel krävande matcher, dock

mycket nyttiga, då spelarna behöva
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nare tider äro nederlagen i federations

matcherna (0—8 och 0—10) samt Stock-

holmslagens bedrifter (1917 0—11 och 1—4

samt 1918 0—2 och 1—58).

De vackraste segrarna äro: 1917 Göte-

borgskamraterna-—K. B. 3—1, 1918 Örgryte
—K. B. 3-1 och Göteborgskamraterna —

Komb. B. 93—A. B. 3—2.

2. Varför spelade icke Schylander i

matchen mot K. B. den 28 april? Jag vill

minnas, att han följde med på resan.

Observator.

Svar: Se annat ställe i detta Medlems-

blad: >Vadförstalaget hunnit med i år.>

3. Göteborgs speciella idrottstidning

»Idrottsnyheterna> är ett egendomligt al-

ster. Ibland dröjer det 14 dagar innan det
kommer ut och ibland kan man inte få

det alls. I Tingbergs cigarraffär har man

det inte. Vem är den ansvarige? Varför

innehöll sista numret bara klipp?
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Svar: Idrottsnyheterna har säkerligen

en mission att fylla och bör kunna bli ett
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inte vara alltför sträng. En tidning lever
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ningens andlige fader är väl Hugo Levin,

som visserligen inte själv skriver något

men dock ger den ej särdeles initerade
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B-r-a-s-a på!

Brassa på! Brassa på! Brassa på!

Sista raden utbytes ibland mot namnet

på en spelare som gör mål eller spelar

särskillt fint. Det blir då t. ex. så här:
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men även Övriga spelare skötte sig
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matcherna (0—8 och 0—10) samt Stock-

holmslagens bedrifter (1917 0—11 och 1—4

samt 1918 0—2 och 1—58).

De vackraste segrarna äro: 1917 Göte-

borgskamraterna-—K. B. 3—1, 1918 Örgryte
—K. B. 3-1 och Göteborgskamraterna —

Komb. B. 93—A. B. 3—2.

2. Varför spelade icke Schylander i

matchen mot K. B. den 28 april? Jag vill

minnas, att han följde med på resan.

Observator.

Svar: Se annat ställe i detta Medlems-

blad: >Vadförstalaget hunnit med i år.>

3. Göteborgs speciella idrottstidning

»Idrottsnyheterna> är ett egendomligt al-

ster. Ibland dröjer det 14 dagar innan det
kommer ut och ibland kan man inte få

det alls. I Tingbergs cigarraffär har man

det inte. Vem är den ansvarige? Varför
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en mission att fylla och bör kunna bli ett
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inte vara alltför sträng. En tidning lever
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der är det svårt att skaffa sådana. Tid-

ningens andlige fader är väl Hugo Levin,

som visserligen inte själv skriver något

men dock ger den ej särdeles initerade

Zetterström goda uppslag till idéer och

artiklar.

4. Mottager Kamraterna kvinnliga med-
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nyinvalda medlemmar framgår att vi fått

ha nöjet mottaga åtskilliga representanter

för det täcka könet i vår krets.

5. Hur lyder Kamraternas >stridsrop:«

Vem uppfann det och när togs det första

gången i bruk? Varför togs det i bruk

vid matchen i K. B.

Svar: Föreningens hejarop föddes år

1912 och var det >Ceve> som hittade på

det, därtill antagligen inspirerad av den

amerikanska clauquen vid Olympiska Spe-

len. Första gången det lät offentligen höra

sig var vid en match mot Örgryte i mäs-

terskapets andra omgång å Walhalla. Det

kunde dock ej förhjälpa de våra till seger

den gången. Att det inte blev i matchen

mot K. B. berodde därpå att danskarna

på sätt och vis voro föreningens gäster.

Dessutom var ju vårt lags seger tämligen

säker på förhand. Hejaropet lyder så här:

Bra! Bra! Bra!

I. F. K.

B-r-a-s-a på!

Brassa på! Brassa på! Brassa på!

Sista raden utbytes ibland mot namnet

på en spelare som gör mål eller spelar

särskillt fint. Det blir då t. ex. så här:

Bra! Bra! Bra!

IF. K.

B-r-a-s-s-a på!

Hjelm! Hjelm!! Hjelm!!!

Korta notiser.
Eftertryck av Medlemsbladets artik-

lar och notiser utan angivande av

källan förbjudes!

15

Charleeé Dawson, vilken med sant kamrat-

intresse följt föreningens öden under de

senaste åren, ehuru han ej varit i stånd

att aktivt kämpa för föreningens färger,

har drabbats av lungsjukdom och ligger

f. n. på Sahlgrenska sjukhuset. Han ber

att genom Medlemsbladet få hälsa: alla

kamrater. Är det någon, som skulle vilja

glädja hoaom med en återhälsning är

adressen Sahlgrenska sjukhuset, Tuberku-

losavdelningen.

s

En lyckodag för Kamraterna var
söndagen den 26 maj. Då vann
vårt första fotbollslag en uppmärk-
sammad seger i Köpenhamn över
kombinationen A. B.—B. 93. Sam-
tidigt hemförde våra löpare första
pris i löpningen »Göteborg runt»
både i klass I och »Fotbollspelare-
klassen». Och juniorlöparna blevo
tvåa i sin klass.

Old Boysen hyllades entusiastiskt
på sin 40-årsdag. Både med tele-
gram, skålar, tal, leverop och gåvor.
Bland de senare märktes en silver-
jardiniere från Centralföreningen, ett
skrivbord från kamrater, ett skriv-
bordsgarnityr från I. F. K., en klock-
kedja från K. S. samt en penning-
summa från löparna.

Vi hoppas ännu många år få se
Old-Boysens glada ansikte och
trygga  löparegestalt bland våra
aktiva. Vi behöva hans föredöme!

 

De som önska träna för erövrande av

idrottsmärket kunna göra detta i Balders

Hage varje onsdag och fredag, då även

prov kunna avläggas i närvaro av kon-

trollanter.

B. H.-kom.

-

På förekommen anledning meddelas, att

därest föreningens aktiva medlemmar un-

der lördagar och söndagar önska avhämta

eller se om sina tävlingskläder, kängeretc.

på Ullervi, möter detta naturligtvis icke

något hinder. Vederbörande vaktmästare

skall dock upplysas om vad besöket gäl-

ler.

 

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ungefär samma danska lag med

2—0 och 8—1) och blev ett memen-
to för det danska federationslaget

den 2 juni. I Danmark har hittills
en dansk seger i landsmatchen an-

selts given.
I nu omnämnda match utmärkte

sig särskilt Börjesson och Hjelm,
men även Övriga spelare skötte sig
oklanderligt. Borssén spelade re-

serv för Sandberg, vilken av sina
studier hindrats medresa, varjämte
Karl Olsson återinträtt som höger-

halvback. Ledare var hr Magnusson.
De hittills spelade matcherna har

sålunda lämnat till resultat, att laget
vunnit fem matcher och förlorat tre.
Målsiffrorna äro 16—14. Det har

varit idel krävande matcher, dock

mycket nyttiga, då spelarna behöva

hård träning. Vi kunna vara nöjda
med prestationerna och hysa gott

hopp om en vacker fortsättning.

; Co JL 2

FRÅGORSVAR
1. Vilka äro de märkligaste resultaten

från matcher i Köpenhamn mellan sven-

ska och danska lag?

i Medlemsbladet.

 

  

 

Tacksamför svar

E—k.

Svar: De märkligaste nederlagen på se-

nare tider äro nederlagen i federations

matcherna (0—8 och 0—10) samt Stock-

holmslagens bedrifter (1917 0—11 och 1—4

samt 1918 0—2 och 1—58).

De vackraste segrarna äro: 1917 Göte-

borgskamraterna-—K. B. 3—1, 1918 Örgryte
—K. B. 3-1 och Göteborgskamraterna —

Komb. B. 93—A. B. 3—2.

2. Varför spelade icke Schylander i

matchen mot K. B. den 28 april? Jag vill

minnas, att han följde med på resan.

Observator.

Svar: Se annat ställe i detta Medlems-

blad: >Vadförstalaget hunnit med i år.>

3. Göteborgs speciella idrottstidning

»Idrottsnyheterna> är ett egendomligt al-

ster. Ibland dröjer det 14 dagar innan det
kommer ut och ibland kan man inte få

det alls. I Tingbergs cigarraffär har man

det inte. Vem är den ansvarige? Varför

innehöll sista numret bara klipp?

En armstark.

Svar: Idrottsnyheterna har säkerligen

en mission att fylla och bör kunna bli ett

företag att räkna med. Redigeringen ut-

distribueringen har väl hittills inte varit

alldeles utan anmärkning, men man får

inte vara alltför sträng. En tidning lever

ju mest på sina annonser och i dessa ti-

der är det svårt att skaffa sådana. Tid-

ningens andlige fader är väl Hugo Levin,

som visserligen inte själv skriver något

men dock ger den ej särdeles initerade

Zetterström goda uppslag till idéer och

artiklar.

4. Mottager Kamraterna kvinnliga med-

lemmar? Tacksam för svar i Medlems-

bladet.

Svar: Föreningens stadgar lägga intet

hinder i vägen för damer att vinna inträ-

de i vår förening. Av förteckningen över

nyinvalda medlemmar framgår att vi fått

ha nöjet mottaga åtskilliga representanter

för det täcka könet i vår krets.

5. Hur lyder Kamraternas >stridsrop:«

Vem uppfann det och när togs det första

gången i bruk? Varför togs det i bruk

vid matchen i K. B.

Svar: Föreningens hejarop föddes år

1912 och var det >Ceve> som hittade på

det, därtill antagligen inspirerad av den

amerikanska clauquen vid Olympiska Spe-

len. Första gången det lät offentligen höra

sig var vid en match mot Örgryte i mäs-

terskapets andra omgång å Walhalla. Det

kunde dock ej förhjälpa de våra till seger

den gången. Att det inte blev i matchen

mot K. B. berodde därpå att danskarna

på sätt och vis voro föreningens gäster.

Dessutom var ju vårt lags seger tämligen

säker på förhand. Hejaropet lyder så här:

Bra! Bra! Bra!

I. F. K.

B-r-a-s-a på!

Brassa på! Brassa på! Brassa på!

Sista raden utbytes ibland mot namnet

på en spelare som gör mål eller spelar

särskillt fint. Det blir då t. ex. så här:

Bra! Bra! Bra!

IF. K.

B-r-a-s-s-a på!

Hjelm! Hjelm!! Hjelm!!!

Korta notiser.
Eftertryck av Medlemsbladets artik-

lar och notiser utan angivande av

källan förbjudes!

15

Charleeé Dawson, vilken med sant kamrat-

intresse följt föreningens öden under de

senaste åren, ehuru han ej varit i stånd

att aktivt kämpa för föreningens färger,

har drabbats av lungsjukdom och ligger

f. n. på Sahlgrenska sjukhuset. Han ber

att genom Medlemsbladet få hälsa: alla

kamrater. Är det någon, som skulle vilja

glädja hoaom med en återhälsning är

adressen Sahlgrenska sjukhuset, Tuberku-

losavdelningen.

s

En lyckodag för Kamraterna var
söndagen den 26 maj. Då vann
vårt första fotbollslag en uppmärk-
sammad seger i Köpenhamn över
kombinationen A. B.—B. 93. Sam-
tidigt hemförde våra löpare första
pris i löpningen »Göteborg runt»
både i klass I och »Fotbollspelare-
klassen». Och juniorlöparna blevo
tvåa i sin klass.

Old Boysen hyllades entusiastiskt
på sin 40-årsdag. Både med tele-
gram, skålar, tal, leverop och gåvor.
Bland de senare märktes en silver-
jardiniere från Centralföreningen, ett
skrivbord från kamrater, ett skriv-
bordsgarnityr från I. F. K., en klock-
kedja från K. S. samt en penning-
summa från löparna.

Vi hoppas ännu många år få se
Old-Boysens glada ansikte och
trygga  löparegestalt bland våra
aktiva. Vi behöva hans föredöme!

 

De som önska träna för erövrande av

idrottsmärket kunna göra detta i Balders

Hage varje onsdag och fredag, då även

prov kunna avläggas i närvaro av kon-

trollanter.

B. H.-kom.

-

På förekommen anledning meddelas, att

därest föreningens aktiva medlemmar un-

der lördagar och söndagar önska avhämta

eller se om sina tävlingskläder, kängeretc.

på Ullervi, möter detta naturligtvis icke

något hinder. Vederbörande vaktmästare

skall dock upplysas om vad besöket gäl-

ler.

 

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ungefär samma danska lag med

2—0 och 8—1) och blev ett memen-
to för det danska federationslaget

den 2 juni. I Danmark har hittills
en dansk seger i landsmatchen an-

selts given.
I nu omnämnda match utmärkte

sig särskilt Börjesson och Hjelm,
men även Övriga spelare skötte sig
oklanderligt. Borssén spelade re-

serv för Sandberg, vilken av sina
studier hindrats medresa, varjämte
Karl Olsson återinträtt som höger-

halvback. Ledare var hr Magnusson.
De hittills spelade matcherna har

sålunda lämnat till resultat, att laget
vunnit fem matcher och förlorat tre.
Målsiffrorna äro 16—14. Det har

varit idel krävande matcher, dock

mycket nyttiga, då spelarna behöva

hård träning. Vi kunna vara nöjda
med prestationerna och hysa gott

hopp om en vacker fortsättning.

; Co JL 2

FRÅGORSVAR
1. Vilka äro de märkligaste resultaten

från matcher i Köpenhamn mellan sven-

ska och danska lag?

i Medlemsbladet.

 

  

 

Tacksamför svar

E—k.

Svar: De märkligaste nederlagen på se-

nare tider äro nederlagen i federations

matcherna (0—8 och 0—10) samt Stock-

holmslagens bedrifter (1917 0—11 och 1—4

samt 1918 0—2 och 1—58).

De vackraste segrarna äro: 1917 Göte-

borgskamraterna-—K. B. 3—1, 1918 Örgryte
—K. B. 3-1 och Göteborgskamraterna —

Komb. B. 93—A. B. 3—2.

2. Varför spelade icke Schylander i

matchen mot K. B. den 28 april? Jag vill

minnas, att han följde med på resan.

Observator.

Svar: Se annat ställe i detta Medlems-

blad: >Vadförstalaget hunnit med i år.>

3. Göteborgs speciella idrottstidning

»Idrottsnyheterna> är ett egendomligt al-

ster. Ibland dröjer det 14 dagar innan det
kommer ut och ibland kan man inte få

det alls. I Tingbergs cigarraffär har man

det inte. Vem är den ansvarige? Varför

innehöll sista numret bara klipp?

En armstark.

Svar: Idrottsnyheterna har säkerligen

en mission att fylla och bör kunna bli ett

företag att räkna med. Redigeringen ut-

distribueringen har väl hittills inte varit

alldeles utan anmärkning, men man får

inte vara alltför sträng. En tidning lever

ju mest på sina annonser och i dessa ti-

der är det svårt att skaffa sådana. Tid-

ningens andlige fader är väl Hugo Levin,

som visserligen inte själv skriver något

men dock ger den ej särdeles initerade

Zetterström goda uppslag till idéer och

artiklar.

4. Mottager Kamraterna kvinnliga med-

lemmar? Tacksam för svar i Medlems-

bladet.

Svar: Föreningens stadgar lägga intet

hinder i vägen för damer att vinna inträ-

de i vår förening. Av förteckningen över

nyinvalda medlemmar framgår att vi fått

ha nöjet mottaga åtskilliga representanter

för det täcka könet i vår krets.

5. Hur lyder Kamraternas >stridsrop:«

Vem uppfann det och när togs det första

gången i bruk? Varför togs det i bruk

vid matchen i K. B.

Svar: Föreningens hejarop föddes år

1912 och var det >Ceve> som hittade på

det, därtill antagligen inspirerad av den

amerikanska clauquen vid Olympiska Spe-

len. Första gången det lät offentligen höra

sig var vid en match mot Örgryte i mäs-

terskapets andra omgång å Walhalla. Det

kunde dock ej förhjälpa de våra till seger

den gången. Att det inte blev i matchen

mot K. B. berodde därpå att danskarna

på sätt och vis voro föreningens gäster.

Dessutom var ju vårt lags seger tämligen

säker på förhand. Hejaropet lyder så här:

Bra! Bra! Bra!

I. F. K.

B-r-a-s-a på!

Brassa på! Brassa på! Brassa på!

Sista raden utbytes ibland mot namnet

på en spelare som gör mål eller spelar

särskillt fint. Det blir då t. ex. så här:

Bra! Bra! Bra!

IF. K.

B-r-a-s-s-a på!

Hjelm! Hjelm!! Hjelm!!!

Korta notiser.
Eftertryck av Medlemsbladets artik-

lar och notiser utan angivande av

källan förbjudes!
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Charleeé Dawson, vilken med sant kamrat-

intresse följt föreningens öden under de

senaste åren, ehuru han ej varit i stånd

att aktivt kämpa för föreningens färger,

har drabbats av lungsjukdom och ligger

f. n. på Sahlgrenska sjukhuset. Han ber

att genom Medlemsbladet få hälsa: alla

kamrater. Är det någon, som skulle vilja

glädja hoaom med en återhälsning är

adressen Sahlgrenska sjukhuset, Tuberku-

losavdelningen.

s

En lyckodag för Kamraterna var
söndagen den 26 maj. Då vann
vårt första fotbollslag en uppmärk-
sammad seger i Köpenhamn över
kombinationen A. B.—B. 93. Sam-
tidigt hemförde våra löpare första
pris i löpningen »Göteborg runt»
både i klass I och »Fotbollspelare-
klassen». Och juniorlöparna blevo
tvåa i sin klass.

Old Boysen hyllades entusiastiskt
på sin 40-årsdag. Både med tele-
gram, skålar, tal, leverop och gåvor.
Bland de senare märktes en silver-
jardiniere från Centralföreningen, ett
skrivbord från kamrater, ett skriv-
bordsgarnityr från I. F. K., en klock-
kedja från K. S. samt en penning-
summa från löparna.

Vi hoppas ännu många år få se
Old-Boysens glada ansikte och
trygga  löparegestalt bland våra
aktiva. Vi behöva hans föredöme!

 

De som önska träna för erövrande av

idrottsmärket kunna göra detta i Balders

Hage varje onsdag och fredag, då även

prov kunna avläggas i närvaro av kon-

trollanter.

B. H.-kom.

-

På förekommen anledning meddelas, att

därest föreningens aktiva medlemmar un-

der lördagar och söndagar önska avhämta

eller se om sina tävlingskläder, kängeretc.

på Ullervi, möter detta naturligtvis icke

något hinder. Vederbörande vaktmästare

skall dock upplysas om vad besöket gäl-

ler.

 

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ungefär samma danska lag med

2—0 och 8—1) och blev ett memen-
to för det danska federationslaget

den 2 juni. I Danmark har hittills
en dansk seger i landsmatchen an-

selts given.
I nu omnämnda match utmärkte

sig särskilt Börjesson och Hjelm,
men även Övriga spelare skötte sig
oklanderligt. Borssén spelade re-

serv för Sandberg, vilken av sina
studier hindrats medresa, varjämte
Karl Olsson återinträtt som höger-

halvback. Ledare var hr Magnusson.
De hittills spelade matcherna har

sålunda lämnat till resultat, att laget
vunnit fem matcher och förlorat tre.
Målsiffrorna äro 16—14. Det har

varit idel krävande matcher, dock

mycket nyttiga, då spelarna behöva

hård träning. Vi kunna vara nöjda
med prestationerna och hysa gott

hopp om en vacker fortsättning.

; Co JL 2

FRÅGORSVAR
1. Vilka äro de märkligaste resultaten

från matcher i Köpenhamn mellan sven-

ska och danska lag?

i Medlemsbladet.

 

  

 

Tacksamför svar

E—k.

Svar: De märkligaste nederlagen på se-

nare tider äro nederlagen i federations

matcherna (0—8 och 0—10) samt Stock-

holmslagens bedrifter (1917 0—11 och 1—4

samt 1918 0—2 och 1—58).

De vackraste segrarna äro: 1917 Göte-

borgskamraterna-—K. B. 3—1, 1918 Örgryte
—K. B. 3-1 och Göteborgskamraterna —

Komb. B. 93—A. B. 3—2.

2. Varför spelade icke Schylander i

matchen mot K. B. den 28 april? Jag vill

minnas, att han följde med på resan.

Observator.

Svar: Se annat ställe i detta Medlems-

blad: >Vadförstalaget hunnit med i år.>

3. Göteborgs speciella idrottstidning

»Idrottsnyheterna> är ett egendomligt al-

ster. Ibland dröjer det 14 dagar innan det
kommer ut och ibland kan man inte få

det alls. I Tingbergs cigarraffär har man

det inte. Vem är den ansvarige? Varför

innehöll sista numret bara klipp?

En armstark.

Svar: Idrottsnyheterna har säkerligen

en mission att fylla och bör kunna bli ett

företag att räkna med. Redigeringen ut-

distribueringen har väl hittills inte varit

alldeles utan anmärkning, men man får

inte vara alltför sträng. En tidning lever

ju mest på sina annonser och i dessa ti-

der är det svårt att skaffa sådana. Tid-

ningens andlige fader är väl Hugo Levin,

som visserligen inte själv skriver något

men dock ger den ej särdeles initerade

Zetterström goda uppslag till idéer och

artiklar.

4. Mottager Kamraterna kvinnliga med-

lemmar? Tacksam för svar i Medlems-

bladet.

Svar: Föreningens stadgar lägga intet

hinder i vägen för damer att vinna inträ-

de i vår förening. Av förteckningen över

nyinvalda medlemmar framgår att vi fått

ha nöjet mottaga åtskilliga representanter

för det täcka könet i vår krets.

5. Hur lyder Kamraternas >stridsrop:«

Vem uppfann det och när togs det första

gången i bruk? Varför togs det i bruk

vid matchen i K. B.

Svar: Föreningens hejarop föddes år

1912 och var det >Ceve> som hittade på

det, därtill antagligen inspirerad av den

amerikanska clauquen vid Olympiska Spe-

len. Första gången det lät offentligen höra

sig var vid en match mot Örgryte i mäs-

terskapets andra omgång å Walhalla. Det

kunde dock ej förhjälpa de våra till seger

den gången. Att det inte blev i matchen

mot K. B. berodde därpå att danskarna

på sätt och vis voro föreningens gäster.

Dessutom var ju vårt lags seger tämligen

säker på förhand. Hejaropet lyder så här:

Bra! Bra! Bra!

I. F. K.

B-r-a-s-a på!

Brassa på! Brassa på! Brassa på!

Sista raden utbytes ibland mot namnet

på en spelare som gör mål eller spelar

särskillt fint. Det blir då t. ex. så här:

Bra! Bra! Bra!

IF. K.

B-r-a-s-s-a på!

Hjelm! Hjelm!! Hjelm!!!

Korta notiser.
Eftertryck av Medlemsbladets artik-

lar och notiser utan angivande av

källan förbjudes!
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att aktivt kämpa för föreningens färger,

har drabbats av lungsjukdom och ligger

f. n. på Sahlgrenska sjukhuset. Han ber

att genom Medlemsbladet få hälsa: alla

kamrater. Är det någon, som skulle vilja

glädja hoaom med en återhälsning är

adressen Sahlgrenska sjukhuset, Tuberku-

losavdelningen.

s

En lyckodag för Kamraterna var
söndagen den 26 maj. Då vann
vårt första fotbollslag en uppmärk-
sammad seger i Köpenhamn över
kombinationen A. B.—B. 93. Sam-
tidigt hemförde våra löpare första
pris i löpningen »Göteborg runt»
både i klass I och »Fotbollspelare-
klassen». Och juniorlöparna blevo
tvåa i sin klass.

Old Boysen hyllades entusiastiskt
på sin 40-årsdag. Både med tele-
gram, skålar, tal, leverop och gåvor.
Bland de senare märktes en silver-
jardiniere från Centralföreningen, ett
skrivbord från kamrater, ett skriv-
bordsgarnityr från I. F. K., en klock-
kedja från K. S. samt en penning-
summa från löparna.

Vi hoppas ännu många år få se
Old-Boysens glada ansikte och
trygga  löparegestalt bland våra
aktiva. Vi behöva hans föredöme!

 

De som önska träna för erövrande av

idrottsmärket kunna göra detta i Balders

Hage varje onsdag och fredag, då även

prov kunna avläggas i närvaro av kon-

trollanter.

B. H.-kom.

-
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GÖTEBORG
Kyrkogatan 58.

Olycksfall-,

Sjuk-,

Skadestånds-

försäkring.

Automobil-,

Glas-,

Vattenskade-

>Assuransnornan.

18312.

Tel.-adr.:

Rikstelefoner 18311,

I. F. Kamraternas styrelse
1918:

Ordförande: Herbert Johanson, firma
Keiller, Lundström & Co, bostad Övra
Husargatan 2, telefoner: kontoret 4534,
bostaden 172353.

v. Ordförande: Thorsten Mellberg, Värm-
landsgatan 28, telefon 2023.

Sekreterare: Erik Alstam, Soliditet, bostad
Majorsgatan 4, telefoner: kontoret 6638,
bostaden 6224.

v. Sekreterare: Arvid Fagrell, Gustav E.
Reuters Kolimport A. -B., bostad Linné-
gatan 68, telefoner: kontoret 5408, bo-
staden 7081.

Skattmästare: Gustav Magnusson, Jönkö-
pings Juridiska Byrå, bostad Smålands-
gatan 1, telefoner: kontoret 4045, bo-
staden 15242,

Klubbmästare: Carl Linde, A-B. Göte-
borgs Bank, bostad Svangatan 7, telefon
4954.

Intendent: A. Forsberg, firma J. Andrén,
bostad Risåsgatan 17.

Suppleanter: Jakob Schylander, firma
Bröderna Bratt, bostad Plantagegatan 10.
Oscar Söderberg, firma Hugo Traneus,
bostad Nordenskjöldsgatan 26, telefoner:
kontoret 914, bostaden 15677.

Medlemmarna bedes endast i undan-
tagsfall begagna kontorstelefonerna. Sek-
reteraren träffas säkrast i bostaden varje
dag kl. 5,30 — 7 e. m.
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Tel. 1248.
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Medlemmarna bedes endast i undan-
tagsfall begagna kontorstelefonerna. Sek-
reteraren träffas säkrast i bostaden varje
dag kl. 5,30 — 7 e. m.
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5 MEDLEMVMSBLAD

 

N:o 3 Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM.

OR

JUNI 1918

REPRESENTATIONSLAGET.

 

Vi lämnade i förra numret av
Medlemsbladet en redogörelse för
första lagets bedrifter under vår-

säsongen 1918. Här ovan återfinna

vi ansiktsdragen (om nu klichén
blir som man kan fordra) på våra

populära spelare. Murren Karlsson
saknas visserligen, men han får

komma med en annan gång.

Förstalaget har icke spelat någon
klubbmatch sedan segern i Köpen-
hamn den 26 maj över B. 93—4A. B..
Ty söndagarna därefter ha varit

reserverade åt <federations- och

stadsmatcher.

I matchen den 1 juni i Malmö
mellan kombinerat lag från Kamra-
terna—Örgryte och Malmökamra-
terna segrade göteborgarna som
bekant överlägset med 4—0, Föl-

jande Göteborgskamrater deltogo:
Törnqvist, Georg Karlsson, Borssén.

och Herbert Karlsson.

Resten av första lagets spelare
deltogo i federationsmatchen i Kö-
penhamn (smörj med 0—3!) eller:

John Carlson, Valdus Lund, H.

Svensson, H. Almén, K. Schylander,
E. Börjesson och E. Hjelm, reserv
Karl Ohlsson.

Göteborgs Fotbollsförbunds lag
segrade den 9 juni i Kristiania

över Kristiania Kredslag med 2—0
Från Kamraterna deltogo: H. Sven-

son, K. Törnqvist, K. Schy-
lander och Hjelm.

Örgryte—Kamraternas lag spelade
den 16 juni på Ullervi mot Stock-
holmsalliansen (A. I. K.—Dijurgår-

den). Seger med 1—0. Kamra-
terna hade insatt följande spelare:
Lund, Svensson, Törnqvist, Almén,
Schylander, Börjesson och Hjelm.

   

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. O1918, 2020 IFK Göteborg.
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komma med en annan gång.

Förstalaget har icke spelat någon
klubbmatch sedan segern i Köpen-
hamn den 26 maj över B. 93—4A. B..
Ty söndagarna därefter ha varit

reserverade åt <federations- och

stadsmatcher.

I matchen den 1 juni i Malmö
mellan kombinerat lag från Kamra-
terna—Örgryte och Malmökamra-
terna segrade göteborgarna som
bekant överlägset med 4—0, Föl-

jande Göteborgskamrater deltogo:
Törnqvist, Georg Karlsson, Borssén.

och Herbert Karlsson.

Resten av första lagets spelare
deltogo i federationsmatchen i Kö-
penhamn (smörj med 0—3!) eller:

John Carlson, Valdus Lund, H.

Svensson, H. Almén, K. Schylander,
E. Börjesson och E. Hjelm, reserv
Karl Ohlsson.

Göteborgs Fotbollsförbunds lag
segrade den 9 juni i Kristiania

över Kristiania Kredslag med 2—0
Från Kamraterna deltogo: H. Sven-

son, K. Törnqvist, K. Schy-
lander och Hjelm.

Örgryte—Kamraternas lag spelade
den 16 juni på Ullervi mot Stock-
holmsalliansen (A. I. K.—Dijurgår-

den). Seger med 1—0. Kamra-
terna hade insatt följande spelare:
Lund, Svensson, Törnqvist, Almén,
Schylander, Börjesson och Hjelm.
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18 GÖTEB'IRGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

I. F. K. som

riksorganisation.
Bör den upplösas eller för-

ändras?

1.
Då Idrottsföreningen Kamraterna

1895 bildades var det stiftarens,
Louis Zettersten, mening icke blott
att bilda en lokal sammanslutning

för aktiv idrottsverksamhet utan
också att så småningom sprida rö-
relsen till olika landsdelar, där lik-
artade kretsar under I. F. K:s hägn
med samma verksamhetssätt och
organisation men i övrigt med själv-
ständig förvaltning skulle bildas.

Med åren bildades också den
ena kamratkrelsen efter den andra
och I. F. K. blev med ett ord en
riksorganisation. Dess största be-
tydelse nådde den under detta sekels
första decennium eller åren närmast

före och närmast efter riksidrotts-
förbundets bildande. Under kam-
ratstjärnans tecken samlades år-
ligen majoriteten av Sveriges idrotts-
män i alla grenar till konferenser
och mästerskapstävlingar.

Allt eftersom emellertid idrotts-

rörelsen mer och mer gripit om-
kring sig och konkurrensen stegrats
till det yttersta, främjad av en mång-

fald nya föreningar, även utom
I. F. K.-organisationen, har riks-
idrottsförbundet vuxit sig allt star-

kare och med all rätt blivit det
naturliga >huvudet> för Sveriges
idrottssammanslutningar.

Under tiden har denstora I. F. K.-
organisationen mist det mesta av
sin ursprungliga betydelse. Kretsar
ha tynat bort, kretsar ha också

vuxit sig så starka och fått sådana
nyare och allmännare intressen, att
de haft svårt att fortfarande verka

inom de linjer, som utstakades för
mer än 23 år sedan. =Därest en
sammanslutning som I. F. K. skulle
kunna följa alla de ideella syftemål,

som uppsatts, tvingades de stora

kretsarna till ett samarbete med de

små, som skulle tappa alltför mycken

livskraft ur de förra utan att i mot-

svarande grad gagna de senare.
Göteborgs- och Stockholmskamra-

terna kunna ha avtal om inbördes
fotbollsmatcher och tävlingar i fri
idrott. Men skulle någon av våra

medlemmar bli belåten om Göte-
borgskamraterna träffade överens-
kommelse med t. ex. Hindåskam-
raterna och förbunde sig att låta

förstalaget spela i Hindås en maj-
söndag eller att arrangera en tävlan
med dem i fri idrott på Walhalla!

Kamratkretsarna ha numera kvar

gemensamt endast en centralstyrelse

och de tävlingar i fri idrott, som
varje år äga rum. Till och med

mästerskapstävlingen i fotboll, som
tidigare om åren mest bundit Göte-

borgskretsen vid de övriga, är borta.
Idrottsföreningen Kamraterna så-

som rikssammanslutning är alltså en

föråldrad institution. Dess verksam-
het är inskränkt till den minsta

möjliga.  Göteborgskamraterna har

icke någon som hälst fördel av sin
ställning som krets inomI. F. K.,

är av tidsförhållandena tvingade in

i nya banor, okända 1895. Idrotts-
föreningen Kamraterna kan därför

upplösas! Icke ens de mindre kret-

sarna kunna ha något mera bety-

dande intresse kvar för organisati-

onen, sedan riksförbundet och dess

olika distriktsförbund kommit i bättre

[5 MEESEERRe STRfaRSSfrå

Victor Andersson, A.-B,

MASKINFÖRNÖDENHETER:

OLJOR

REMMAR

PACKNINGAR

ISOLERINGSMATERIEL

M M.

STOCKHOLM MALMÖ GÖTEBORG
Avdelningskontoret i Göteborg:

LILLA BADHUSGATAN 2

I TELEFONER 3646, 9671, 9812.

 

kontakt med kretsarna, med större

möjligheter till stöd och utveckling.
Att Kamrat-namnet alldeles skall

försvinna är väl dock ingen som
önskar. Och man vill nog gärna

se Kamrat-stjärnan alltjämt kvar på
idrottsfältet. På vilket sätt detta

tänkes, vilken omorganisation som
således bör ske skall i en kommande
artikel närmare redogöras för.

Stafettlöpningen> Göte-

borg runt» blev en

glänsande succes för

våra löpare.

2 FÖRSTA OCH 1 ANDRA PRIS.

Den 26 maj ägde den stora lö-
pare-kraftmätningen rum och ånyo

visade våra representanter att Gö-
teborgs-Kamraterna är den förnäms-

ta klubben i västra Sverige ifråga
om  distanslöpning. För andra

gången erövrades Göteborgstidning-
ens pris i huvudtävlingen och hem-

förde fotbollsspelarna första pris i
sin klass.

Vårt lag i denna tävling var myc
ket homogent och lyckligt uttaget.

Adolf Forsberg har som vanligt

stått i spetsen för löparnas träning
och med vanlig skarp blick lett hela
uttagningen. Hela laget gick också
med stor tillförsikt till tävlingen och

hos detsamma rådde ej det minsta
tvivel om vem som skulle segra.

Våra farligaste konkurrenter voro

Örgrytarna då »Göta> från Stock-
holm i år icke anmälde något lag.
Menvi visste, att Örgrytes lag i år
icke på långt när skulle bliva så
starkt som 1916, då vandringspriset

första gången frånrycktes oss. Det

visade sig också under tävlingens
' gång att Örgrytelaget var mycket
ojämnt och den konkurrens, som
bjöds våra pojkar, var för den skull

icke nog kraftig.

18 GÖTEB'IRGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

I. F. K. som

riksorganisation.
Bör den upplösas eller för-

ändras?

1.
Då Idrottsföreningen Kamraterna

1895 bildades var det stiftarens,
Louis Zettersten, mening icke blott
att bilda en lokal sammanslutning

för aktiv idrottsverksamhet utan
också att så småningom sprida rö-
relsen till olika landsdelar, där lik-
artade kretsar under I. F. K:s hägn
med samma verksamhetssätt och
organisation men i övrigt med själv-
ständig förvaltning skulle bildas.

Med åren bildades också den
ena kamratkrelsen efter den andra
och I. F. K. blev med ett ord en
riksorganisation. Dess största be-
tydelse nådde den under detta sekels
första decennium eller åren närmast

före och närmast efter riksidrotts-
förbundets bildande. Under kam-
ratstjärnans tecken samlades år-
ligen majoriteten av Sveriges idrotts-
män i alla grenar till konferenser
och mästerskapstävlingar.

Allt eftersom emellertid idrotts-

rörelsen mer och mer gripit om-
kring sig och konkurrensen stegrats
till det yttersta, främjad av en mång-

fald nya föreningar, även utom
I. F. K.-organisationen, har riks-
idrottsförbundet vuxit sig allt star-

kare och med all rätt blivit det
naturliga >huvudet> för Sveriges
idrottssammanslutningar.

Under tiden har denstora I. F. K.-
organisationen mist det mesta av
sin ursprungliga betydelse. Kretsar
ha tynat bort, kretsar ha också

vuxit sig så starka och fått sådana
nyare och allmännare intressen, att
de haft svårt att fortfarande verka

inom de linjer, som utstakades för
mer än 23 år sedan. =Därest en
sammanslutning som I. F. K. skulle
kunna följa alla de ideella syftemål,

som uppsatts, tvingades de stora

kretsarna till ett samarbete med de

små, som skulle tappa alltför mycken

livskraft ur de förra utan att i mot-

svarande grad gagna de senare.
Göteborgs- och Stockholmskamra-

terna kunna ha avtal om inbördes
fotbollsmatcher och tävlingar i fri
idrott. Men skulle någon av våra

medlemmar bli belåten om Göte-
borgskamraterna träffade överens-
kommelse med t. ex. Hindåskam-
raterna och förbunde sig att låta

förstalaget spela i Hindås en maj-
söndag eller att arrangera en tävlan
med dem i fri idrott på Walhalla!

Kamratkretsarna ha numera kvar

gemensamt endast en centralstyrelse

och de tävlingar i fri idrott, som
varje år äga rum. Till och med

mästerskapstävlingen i fotboll, som
tidigare om åren mest bundit Göte-

borgskretsen vid de övriga, är borta.
Idrottsföreningen Kamraterna så-

som rikssammanslutning är alltså en

föråldrad institution. Dess verksam-
het är inskränkt till den minsta

möjliga.  Göteborgskamraterna har

icke någon som hälst fördel av sin
ställning som krets inomI. F. K.,

är av tidsförhållandena tvingade in

i nya banor, okända 1895. Idrotts-
föreningen Kamraterna kan därför

upplösas! Icke ens de mindre kret-

sarna kunna ha något mera bety-

dande intresse kvar för organisati-

onen, sedan riksförbundet och dess

olika distriktsförbund kommit i bättre
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Adolf Forsberg har som vanligt

stått i spetsen för löparnas träning
och med vanlig skarp blick lett hela
uttagningen. Hela laget gick också
med stor tillförsikt till tävlingen och

hos detsamma rådde ej det minsta
tvivel om vem som skulle segra.

Våra farligaste konkurrenter voro

Örgrytarna då »Göta> från Stock-
holm i år icke anmälde något lag.
Menvi visste, att Örgrytes lag i år
icke på långt när skulle bliva så
starkt som 1916, då vandringspriset

första gången frånrycktes oss. Det

visade sig också under tävlingens
' gång att Örgrytelaget var mycket
ojämnt och den konkurrens, som
bjöds våra pojkar, var för den skull

icke nog kraftig.
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Då Idrottsföreningen Kamraterna

1895 bildades var det stiftarens,
Louis Zettersten, mening icke blott
att bilda en lokal sammanslutning

för aktiv idrottsverksamhet utan
också att så småningom sprida rö-
relsen till olika landsdelar, där lik-
artade kretsar under I. F. K:s hägn
med samma verksamhetssätt och
organisation men i övrigt med själv-
ständig förvaltning skulle bildas.

Med åren bildades också den
ena kamratkrelsen efter den andra
och I. F. K. blev med ett ord en
riksorganisation. Dess största be-
tydelse nådde den under detta sekels
första decennium eller åren närmast

före och närmast efter riksidrotts-
förbundets bildande. Under kam-
ratstjärnans tecken samlades år-
ligen majoriteten av Sveriges idrotts-
män i alla grenar till konferenser
och mästerskapstävlingar.

Allt eftersom emellertid idrotts-

rörelsen mer och mer gripit om-
kring sig och konkurrensen stegrats
till det yttersta, främjad av en mång-

fald nya föreningar, även utom
I. F. K.-organisationen, har riks-
idrottsförbundet vuxit sig allt star-

kare och med all rätt blivit det
naturliga >huvudet> för Sveriges
idrottssammanslutningar.

Under tiden har denstora I. F. K.-
organisationen mist det mesta av
sin ursprungliga betydelse. Kretsar
ha tynat bort, kretsar ha också

vuxit sig så starka och fått sådana
nyare och allmännare intressen, att
de haft svårt att fortfarande verka

inom de linjer, som utstakades för
mer än 23 år sedan. =Därest en
sammanslutning som I. F. K. skulle
kunna följa alla de ideella syftemål,

som uppsatts, tvingades de stora

kretsarna till ett samarbete med de

små, som skulle tappa alltför mycken

livskraft ur de förra utan att i mot-

svarande grad gagna de senare.
Göteborgs- och Stockholmskamra-

terna kunna ha avtal om inbördes
fotbollsmatcher och tävlingar i fri
idrott. Men skulle någon av våra

medlemmar bli belåten om Göte-
borgskamraterna träffade överens-
kommelse med t. ex. Hindåskam-
raterna och förbunde sig att låta

förstalaget spela i Hindås en maj-
söndag eller att arrangera en tävlan
med dem i fri idrott på Walhalla!

Kamratkretsarna ha numera kvar

gemensamt endast en centralstyrelse

och de tävlingar i fri idrott, som
varje år äga rum. Till och med

mästerskapstävlingen i fotboll, som
tidigare om åren mest bundit Göte-

borgskretsen vid de övriga, är borta.
Idrottsföreningen Kamraterna så-

som rikssammanslutning är alltså en

föråldrad institution. Dess verksam-
het är inskränkt till den minsta

möjliga.  Göteborgskamraterna har

icke någon som hälst fördel av sin
ställning som krets inomI. F. K.,

är av tidsförhållandena tvingade in

i nya banor, okända 1895. Idrotts-
föreningen Kamraterna kan därför

upplösas! Icke ens de mindre kret-

sarna kunna ha något mera bety-

dande intresse kvar för organisati-

onen, sedan riksförbundet och dess

olika distriktsförbund kommit i bättre
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försvinna är väl dock ingen som
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artikel närmare redogöras för.

Stafettlöpningen> Göte-

borg runt» blev en

glänsande succes för
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2 FÖRSTA OCH 1 ANDRA PRIS.
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bjöds våra pojkar, var för den skull

icke nog kraftig.
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1.
Då Idrottsföreningen Kamraterna

1895 bildades var det stiftarens,
Louis Zettersten, mening icke blott
att bilda en lokal sammanslutning

för aktiv idrottsverksamhet utan
också att så småningom sprida rö-
relsen till olika landsdelar, där lik-
artade kretsar under I. F. K:s hägn
med samma verksamhetssätt och
organisation men i övrigt med själv-
ständig förvaltning skulle bildas.

Med åren bildades också den
ena kamratkrelsen efter den andra
och I. F. K. blev med ett ord en
riksorganisation. Dess största be-
tydelse nådde den under detta sekels
första decennium eller åren närmast

före och närmast efter riksidrotts-
förbundets bildande. Under kam-
ratstjärnans tecken samlades år-
ligen majoriteten av Sveriges idrotts-
män i alla grenar till konferenser
och mästerskapstävlingar.

Allt eftersom emellertid idrotts-

rörelsen mer och mer gripit om-
kring sig och konkurrensen stegrats
till det yttersta, främjad av en mång-

fald nya föreningar, även utom
I. F. K.-organisationen, har riks-
idrottsförbundet vuxit sig allt star-

kare och med all rätt blivit det
naturliga >huvudet> för Sveriges
idrottssammanslutningar.

Under tiden har denstora I. F. K.-
organisationen mist det mesta av
sin ursprungliga betydelse. Kretsar
ha tynat bort, kretsar ha också

vuxit sig så starka och fått sådana
nyare och allmännare intressen, att
de haft svårt att fortfarande verka

inom de linjer, som utstakades för
mer än 23 år sedan. =Därest en
sammanslutning som I. F. K. skulle
kunna följa alla de ideella syftemål,

som uppsatts, tvingades de stora

kretsarna till ett samarbete med de

små, som skulle tappa alltför mycken

livskraft ur de förra utan att i mot-

svarande grad gagna de senare.
Göteborgs- och Stockholmskamra-

terna kunna ha avtal om inbördes
fotbollsmatcher och tävlingar i fri
idrott. Men skulle någon av våra

medlemmar bli belåten om Göte-
borgskamraterna träffade överens-
kommelse med t. ex. Hindåskam-
raterna och förbunde sig att låta

förstalaget spela i Hindås en maj-
söndag eller att arrangera en tävlan
med dem i fri idrott på Walhalla!

Kamratkretsarna ha numera kvar

gemensamt endast en centralstyrelse

och de tävlingar i fri idrott, som
varje år äga rum. Till och med

mästerskapstävlingen i fotboll, som
tidigare om åren mest bundit Göte-

borgskretsen vid de övriga, är borta.
Idrottsföreningen Kamraterna så-

som rikssammanslutning är alltså en

föråldrad institution. Dess verksam-
het är inskränkt till den minsta

möjliga.  Göteborgskamraterna har

icke någon som hälst fördel av sin
ställning som krets inomI. F. K.,

är av tidsförhållandena tvingade in

i nya banor, okända 1895. Idrotts-
föreningen Kamraterna kan därför

upplösas! Icke ens de mindre kret-

sarna kunna ha något mera bety-

dande intresse kvar för organisati-

onen, sedan riksförbundet och dess

olika distriktsförbund kommit i bättre
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kontakt med kretsarna, med större

möjligheter till stöd och utveckling.
Att Kamrat-namnet alldeles skall

försvinna är väl dock ingen som
önskar. Och man vill nog gärna

se Kamrat-stjärnan alltjämt kvar på
idrottsfältet. På vilket sätt detta

tänkes, vilken omorganisation som
således bör ske skall i en kommande
artikel närmare redogöras för.

Stafettlöpningen> Göte-

borg runt» blev en

glänsande succes för

våra löpare.

2 FÖRSTA OCH 1 ANDRA PRIS.

Den 26 maj ägde den stora lö-
pare-kraftmätningen rum och ånyo

visade våra representanter att Gö-
teborgs-Kamraterna är den förnäms-

ta klubben i västra Sverige ifråga
om  distanslöpning. För andra

gången erövrades Göteborgstidning-
ens pris i huvudtävlingen och hem-

förde fotbollsspelarna första pris i
sin klass.

Vårt lag i denna tävling var myc
ket homogent och lyckligt uttaget.

Adolf Forsberg har som vanligt

stått i spetsen för löparnas träning
och med vanlig skarp blick lett hela
uttagningen. Hela laget gick också
med stor tillförsikt till tävlingen och

hos detsamma rådde ej det minsta
tvivel om vem som skulle segra.

Våra farligaste konkurrenter voro

Örgrytarna då »Göta> från Stock-
holm i år icke anmälde något lag.
Menvi visste, att Örgrytes lag i år
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Ur den nybildade ungdomsavdel-
ningen hade vi uttagit ett juniorlag

som presterade en utmärkt löpning
och slog inte bara de betydligt

äldre fotbollsspelarna, utan också
sådana bjässar som Älvsborgs ar-
tillerister m. fl. Juniorlagets sista
»mamn> vilken löpte Walhalla runt i

en stil och med en fart, som kunde
varit en Zander värdig, avlockade

publiken en hyllning, som satte bi-
fallsropen för Övriga pristagare i
skuggan. Laget blev 2:a i junior-
klassen.

Till fotbolls-spelareklassen hade
vi anmält tvänne lag men det visa-
de sig svårare att få ihop dessa än
man tänkt. Det är då också rätt

så genant för vår förening, som
har så många fotbollslag, att inte

fotbollsspelarna i dessa äro mera
intresserade för denna viktiga täv-
ling. Vi borde med lätthet kunna
ställa upp minst 3 st. 16-mannalag

och ett annat år hoppas vi våra
spelare i större antal träda fram för

att deltaga i striden för de blå-vita
färgerna.

Nu var det med knapp nöd vi
kunde få ihop ett fotbollsspelarelag.
In i det sista måste Jacob Schyllan-

der och Waller gno runt staden
och göra razzia på kaféerna för att
skrapa samman det nödiga antalet.
Som väl var lyckades detta och det
sålunda i all hast kombinerade laget
löpte med sådan oförskräckthet att
konkurrenterna i samma klass ohjälp-
ligt blevo slagna ur brädet.

I huvudtävlingen ledde vårt första
lag från start till mål. Mellander
var första man och ehuru ej i bästa
kondition kunde han överlämna
stafetten till S. Johansson tre meter
före Strandberg i Elvsborgs reg:te
Johansson ökade försprånget med
ej mindre än 150 meter före Elvs-

borgs reg:te och c:a 280 före när-

maste Örgrytare, som vid Gullbergs-
brohemmet låg på 7:de plats. Runt
Olskroken löpte Ahlgren i Örgryte
med stor bravur och förde laget
upp till 3:dje plats men I- F. K.

höll sig dock i teten genom A.
Magnusson, c:a 130 meter före.

Till Hotell Eggers spurtade Back-

man c:a 200 m. före närmaste man
(en Elvsborgare) och 280 m. före
närmaste Öjsare. Det var ett gott
försprång men det behövdes ty

Krook i Örgryte drog på sträckan
7:e kontrollen (Rosenlundsbron) in
åtskilligt och förde laget upptill

andra plats. På vägen utmed ham-

nen tog emellertid Holsner igen
skadan så att vid »Styvern> där

>Boysem> tog vid, hade vårt lag
icke mindre än 300 meters för-
språng.

>Boysen>, som nu för fjärde
gången stretade uppför och skutta-
de nedför backarna i Majorna tog

det lungt, men det höll på att gå
galet, ty den efterföljande Örgryta-

ren halade in åtskilligt på honom.

W. Magnusson märkte dock faran
i tid och följden blev att vid nästa

kontroll var vårt lag ånyo c:a 300
meter före. Detta försprång behölls
genom Slottsskogen av E. Larsson
och därefter genom Annedal, men

då löparna vid kontrollen i Landala

gjorde sig redo att taga emot sta-
fetterna, visade det sig att Hartzell
i Örgryte icke var mer än ett 20-tal
meter efter första man, vår egen

Rosell. Detta blev dock det sista
attentatet mot vårt lags ledareställ-

ning och de efterföljande stafetterna
ökade försprånget så att vid målet

på Walhalla var det nära 350 meter

luft emellan vår bästa man och

Örgrytes.

Till målet inkommo de 11 bästa

lagen i följande ordning:

1) Kamraterna 45.25 !/5s. 2) Ör-
gryte 46.18?/s 3) Älvsborgs reg:te
46.32!/5s. 4) Borås-Kamr. 47.18 '/s.

5) Göta Art.-reg:te 147.55 ”/s.6) Haga-

dal 49,10. 7) Redbergslids I. K.
49.29 '/s. 8) Realläroverket. 9) Kul-

lager. 10) Kamraternas juniorer.
11) Kamraternas fotbollsspelare.

Eftertryck av Medlemsbladets artik-

lar och notiser utan angivande av

källan förbjudes!

En skriftväxling med Sv.

Idrottsförbundet.

En ohemul anmälan av Rydboholm-

Andersson.

Häromdagen fick vår sekr. mot-
taga följande skrivelse:

Stockholm den 5 juni 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Med anledning av en till oss ankommen

anmälan, att en av Edra representanter vid

Torshaugs Idretsförenings, Kristiania, ter-

ränglöpning den 12 sistlidne maj, herr G.

Larsson, tidigare under året representerat

Idrottsföreningen Kamraterna i Borås och

som deras representant erövrat distrikts-

mästerskapet i terränglöpning för Väster-

götland, få vi härmed anmoda Eder att

före den 15 d:s till oss inkomma med för-

klaring häröver.

Högaktningsfullt

Svenska Idrottsförbundet

Em. Karlsson

Saken var ju litet pikant. Innan

emellertid förklaring insändes ville

sekr. höra sig för litet närmare. Tids
nog skulle vederbörande få sin bak-
läxa. Svaret fick följande lydelse:

Göteborg den 11 Juni 1918.

Svenska Idrottsförbundet

Stockholm.

Med anledning av Edert meddelande

därom, att anmälan inkommit, att vi vid

Torshaugs Idretsforenings teränglöpning'i

Kristiania den 12 maj representerats av bl.

a. G. Larsson, Borås, få vi utbedja oss

avskrift av den gjorda anmälningen eller

åtminstone besked om vem som inkommit

med densamma. Vi skola därefter hava

nöjet inkomma med den begärda förkla-

ringen.

Högaktningsfullt

Idrottsfören. Kamraterna, Göteborg.

Erik Alstam

Och så fingo vi veta följande:

Stockholm d. 13 Juni 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Anmälan mot Eder medlem G. Larsson

stöder sig på en skrivelse från en styrelse-

ledamot i Västergötlands Idrottsförbund

till Idrottsklubben Göta i Stockholm, vil-

ken skrivelse av Idrottsklubben Göta över-

sänts till Svenska Idrottsförbundet med be-

gäran om utredning hur det förhåller sig

med saken.
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galet, ty den efterföljande Örgryta-
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i tid och följden blev att vid nästa
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dal 49,10. 7) Redbergslids I. K.
49.29 '/s. 8) Realläroverket. 9) Kul-

lager. 10) Kamraternas juniorer.
11) Kamraternas fotbollsspelare.

Eftertryck av Medlemsbladets artik-

lar och notiser utan angivande av

källan förbjudes!

En skriftväxling med Sv.

Idrottsförbundet.

En ohemul anmälan av Rydboholm-

Andersson.

Häromdagen fick vår sekr. mot-
taga följande skrivelse:

Stockholm den 5 juni 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Med anledning av en till oss ankommen

anmälan, att en av Edra representanter vid

Torshaugs Idretsförenings, Kristiania, ter-

ränglöpning den 12 sistlidne maj, herr G.

Larsson, tidigare under året representerat

Idrottsföreningen Kamraterna i Borås och

som deras representant erövrat distrikts-

mästerskapet i terränglöpning för Väster-

götland, få vi härmed anmoda Eder att

före den 15 d:s till oss inkomma med för-

klaring häröver.

Högaktningsfullt

Svenska Idrottsförbundet

Em. Karlsson

Saken var ju litet pikant. Innan

emellertid förklaring insändes ville

sekr. höra sig för litet närmare. Tids
nog skulle vederbörande få sin bak-
läxa. Svaret fick följande lydelse:

Göteborg den 11 Juni 1918.

Svenska Idrottsförbundet

Stockholm.

Med anledning av Edert meddelande

därom, att anmälan inkommit, att vi vid

Torshaugs Idretsforenings teränglöpning'i

Kristiania den 12 maj representerats av bl.

a. G. Larsson, Borås, få vi utbedja oss

avskrift av den gjorda anmälningen eller

åtminstone besked om vem som inkommit

med densamma. Vi skola därefter hava

nöjet inkomma med den begärda förkla-

ringen.

Högaktningsfullt

Idrottsfören. Kamraterna, Göteborg.

Erik Alstam

Och så fingo vi veta följande:

Stockholm d. 13 Juni 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Anmälan mot Eder medlem G. Larsson

stöder sig på en skrivelse från en styrelse-

ledamot i Västergötlands Idrottsförbund

till Idrottsklubben Göta i Stockholm, vil-

ken skrivelse av Idrottsklubben Göta över-

sänts till Svenska Idrottsförbundet med be-

gäran om utredning hur det förhåller sig

med saken.
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Ur den nybildade ungdomsavdel-
ningen hade vi uttagit ett juniorlag

som presterade en utmärkt löpning
och slog inte bara de betydligt

äldre fotbollsspelarna, utan också
sådana bjässar som Älvsborgs ar-
tillerister m. fl. Juniorlagets sista
»mamn> vilken löpte Walhalla runt i

en stil och med en fart, som kunde
varit en Zander värdig, avlockade

publiken en hyllning, som satte bi-
fallsropen för Övriga pristagare i
skuggan. Laget blev 2:a i junior-
klassen.

Till fotbolls-spelareklassen hade
vi anmält tvänne lag men det visa-
de sig svårare att få ihop dessa än
man tänkt. Det är då också rätt

så genant för vår förening, som
har så många fotbollslag, att inte

fotbollsspelarna i dessa äro mera
intresserade för denna viktiga täv-
ling. Vi borde med lätthet kunna
ställa upp minst 3 st. 16-mannalag

och ett annat år hoppas vi våra
spelare i större antal träda fram för

att deltaga i striden för de blå-vita
färgerna.

Nu var det med knapp nöd vi
kunde få ihop ett fotbollsspelarelag.
In i det sista måste Jacob Schyllan-

der och Waller gno runt staden
och göra razzia på kaféerna för att
skrapa samman det nödiga antalet.
Som väl var lyckades detta och det
sålunda i all hast kombinerade laget
löpte med sådan oförskräckthet att
konkurrenterna i samma klass ohjälp-
ligt blevo slagna ur brädet.

I huvudtävlingen ledde vårt första
lag från start till mål. Mellander
var första man och ehuru ej i bästa
kondition kunde han överlämna
stafetten till S. Johansson tre meter
före Strandberg i Elvsborgs reg:te
Johansson ökade försprånget med
ej mindre än 150 meter före Elvs-

borgs reg:te och c:a 280 före när-

maste Örgrytare, som vid Gullbergs-
brohemmet låg på 7:de plats. Runt
Olskroken löpte Ahlgren i Örgryte
med stor bravur och förde laget
upp till 3:dje plats men I- F. K.

höll sig dock i teten genom A.
Magnusson, c:a 130 meter före.

Till Hotell Eggers spurtade Back-

man c:a 200 m. före närmaste man
(en Elvsborgare) och 280 m. före
närmaste Öjsare. Det var ett gott
försprång men det behövdes ty

Krook i Örgryte drog på sträckan
7:e kontrollen (Rosenlundsbron) in
åtskilligt och förde laget upptill

andra plats. På vägen utmed ham-

nen tog emellertid Holsner igen
skadan så att vid »Styvern> där

>Boysem> tog vid, hade vårt lag
icke mindre än 300 meters för-
språng.

>Boysen>, som nu för fjärde
gången stretade uppför och skutta-
de nedför backarna i Majorna tog

det lungt, men det höll på att gå
galet, ty den efterföljande Örgryta-

ren halade in åtskilligt på honom.

W. Magnusson märkte dock faran
i tid och följden blev att vid nästa

kontroll var vårt lag ånyo c:a 300
meter före. Detta försprång behölls
genom Slottsskogen av E. Larsson
och därefter genom Annedal, men

då löparna vid kontrollen i Landala

gjorde sig redo att taga emot sta-
fetterna, visade det sig att Hartzell
i Örgryte icke var mer än ett 20-tal
meter efter första man, vår egen

Rosell. Detta blev dock det sista
attentatet mot vårt lags ledareställ-

ning och de efterföljande stafetterna
ökade försprånget så att vid målet

på Walhalla var det nära 350 meter

luft emellan vår bästa man och

Örgrytes.

Till målet inkommo de 11 bästa

lagen i följande ordning:

1) Kamraterna 45.25 !/5s. 2) Ör-
gryte 46.18?/s 3) Älvsborgs reg:te
46.32!/5s. 4) Borås-Kamr. 47.18 '/s.

5) Göta Art.-reg:te 147.55 ”/s.6) Haga-

dal 49,10. 7) Redbergslids I. K.
49.29 '/s. 8) Realläroverket. 9) Kul-

lager. 10) Kamraternas juniorer.
11) Kamraternas fotbollsspelare.

Eftertryck av Medlemsbladets artik-

lar och notiser utan angivande av

källan förbjudes!

En skriftväxling med Sv.

Idrottsförbundet.

En ohemul anmälan av Rydboholm-

Andersson.

Häromdagen fick vår sekr. mot-
taga följande skrivelse:

Stockholm den 5 juni 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Med anledning av en till oss ankommen

anmälan, att en av Edra representanter vid

Torshaugs Idretsförenings, Kristiania, ter-

ränglöpning den 12 sistlidne maj, herr G.

Larsson, tidigare under året representerat

Idrottsföreningen Kamraterna i Borås och

som deras representant erövrat distrikts-

mästerskapet i terränglöpning för Väster-

götland, få vi härmed anmoda Eder att

före den 15 d:s till oss inkomma med för-

klaring häröver.

Högaktningsfullt

Svenska Idrottsförbundet

Em. Karlsson

Saken var ju litet pikant. Innan

emellertid förklaring insändes ville

sekr. höra sig för litet närmare. Tids
nog skulle vederbörande få sin bak-
läxa. Svaret fick följande lydelse:

Göteborg den 11 Juni 1918.

Svenska Idrottsförbundet

Stockholm.

Med anledning av Edert meddelande

därom, att anmälan inkommit, att vi vid

Torshaugs Idretsforenings teränglöpning'i

Kristiania den 12 maj representerats av bl.

a. G. Larsson, Borås, få vi utbedja oss

avskrift av den gjorda anmälningen eller

åtminstone besked om vem som inkommit

med densamma. Vi skola därefter hava

nöjet inkomma med den begärda förkla-

ringen.

Högaktningsfullt

Idrottsfören. Kamraterna, Göteborg.

Erik Alstam

Och så fingo vi veta följande:

Stockholm d. 13 Juni 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Anmälan mot Eder medlem G. Larsson

stöder sig på en skrivelse från en styrelse-

ledamot i Västergötlands Idrottsförbund

till Idrottsklubben Göta i Stockholm, vil-

ken skrivelse av Idrottsklubben Göta över-

sänts till Svenska Idrottsförbundet med be-

gäran om utredning hur det förhåller sig

med saken.
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Ur den nybildade ungdomsavdel-
ningen hade vi uttagit ett juniorlag

som presterade en utmärkt löpning
och slog inte bara de betydligt

äldre fotbollsspelarna, utan också
sådana bjässar som Älvsborgs ar-
tillerister m. fl. Juniorlagets sista
»mamn> vilken löpte Walhalla runt i

en stil och med en fart, som kunde
varit en Zander värdig, avlockade

publiken en hyllning, som satte bi-
fallsropen för Övriga pristagare i
skuggan. Laget blev 2:a i junior-
klassen.

Till fotbolls-spelareklassen hade
vi anmält tvänne lag men det visa-
de sig svårare att få ihop dessa än
man tänkt. Det är då också rätt

så genant för vår förening, som
har så många fotbollslag, att inte

fotbollsspelarna i dessa äro mera
intresserade för denna viktiga täv-
ling. Vi borde med lätthet kunna
ställa upp minst 3 st. 16-mannalag

och ett annat år hoppas vi våra
spelare i större antal träda fram för

att deltaga i striden för de blå-vita
färgerna.

Nu var det med knapp nöd vi
kunde få ihop ett fotbollsspelarelag.
In i det sista måste Jacob Schyllan-

der och Waller gno runt staden
och göra razzia på kaféerna för att
skrapa samman det nödiga antalet.
Som väl var lyckades detta och det
sålunda i all hast kombinerade laget
löpte med sådan oförskräckthet att
konkurrenterna i samma klass ohjälp-
ligt blevo slagna ur brädet.

I huvudtävlingen ledde vårt första
lag från start till mål. Mellander
var första man och ehuru ej i bästa
kondition kunde han överlämna
stafetten till S. Johansson tre meter
före Strandberg i Elvsborgs reg:te
Johansson ökade försprånget med
ej mindre än 150 meter före Elvs-

borgs reg:te och c:a 280 före när-

maste Örgrytare, som vid Gullbergs-
brohemmet låg på 7:de plats. Runt
Olskroken löpte Ahlgren i Örgryte
med stor bravur och förde laget
upp till 3:dje plats men I- F. K.

höll sig dock i teten genom A.
Magnusson, c:a 130 meter före.

Till Hotell Eggers spurtade Back-

man c:a 200 m. före närmaste man
(en Elvsborgare) och 280 m. före
närmaste Öjsare. Det var ett gott
försprång men det behövdes ty

Krook i Örgryte drog på sträckan
7:e kontrollen (Rosenlundsbron) in
åtskilligt och förde laget upptill

andra plats. På vägen utmed ham-

nen tog emellertid Holsner igen
skadan så att vid »Styvern> där

>Boysem> tog vid, hade vårt lag
icke mindre än 300 meters för-
språng.

>Boysen>, som nu för fjärde
gången stretade uppför och skutta-
de nedför backarna i Majorna tog

det lungt, men det höll på att gå
galet, ty den efterföljande Örgryta-

ren halade in åtskilligt på honom.

W. Magnusson märkte dock faran
i tid och följden blev att vid nästa

kontroll var vårt lag ånyo c:a 300
meter före. Detta försprång behölls
genom Slottsskogen av E. Larsson
och därefter genom Annedal, men

då löparna vid kontrollen i Landala

gjorde sig redo att taga emot sta-
fetterna, visade det sig att Hartzell
i Örgryte icke var mer än ett 20-tal
meter efter första man, vår egen

Rosell. Detta blev dock det sista
attentatet mot vårt lags ledareställ-

ning och de efterföljande stafetterna
ökade försprånget så att vid målet

på Walhalla var det nära 350 meter

luft emellan vår bästa man och

Örgrytes.

Till målet inkommo de 11 bästa

lagen i följande ordning:

1) Kamraterna 45.25 !/5s. 2) Ör-
gryte 46.18?/s 3) Älvsborgs reg:te
46.32!/5s. 4) Borås-Kamr. 47.18 '/s.

5) Göta Art.-reg:te 147.55 ”/s.6) Haga-
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49.29 '/s. 8) Realläroverket. 9) Kul-
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Idrottsförbundet.

En ohemul anmälan av Rydboholm-

Andersson.

Häromdagen fick vår sekr. mot-
taga följande skrivelse:
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Idrottsföreningen Kamraterna
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Med anledning av en till oss ankommen

anmälan, att en av Edra representanter vid

Torshaugs Idretsförenings, Kristiania, ter-

ränglöpning den 12 sistlidne maj, herr G.

Larsson, tidigare under året representerat

Idrottsföreningen Kamraterna i Borås och

som deras representant erövrat distrikts-

mästerskapet i terränglöpning för Väster-

götland, få vi härmed anmoda Eder att

före den 15 d:s till oss inkomma med för-

klaring häröver.

Högaktningsfullt

Svenska Idrottsförbundet

Em. Karlsson

Saken var ju litet pikant. Innan

emellertid förklaring insändes ville

sekr. höra sig för litet närmare. Tids
nog skulle vederbörande få sin bak-
läxa. Svaret fick följande lydelse:
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Svenska Idrottsförbundet
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Med anledning av Edert meddelande

därom, att anmälan inkommit, att vi vid

Torshaugs Idretsforenings teränglöpning'i

Kristiania den 12 maj representerats av bl.

a. G. Larsson, Borås, få vi utbedja oss

avskrift av den gjorda anmälningen eller

åtminstone besked om vem som inkommit

med densamma. Vi skola därefter hava

nöjet inkomma med den begärda förkla-

ringen.

Högaktningsfullt

Idrottsfören. Kamraterna, Göteborg.

Erik Alstam

Och så fingo vi veta följande:

Stockholm d. 13 Juni 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Anmälan mot Eder medlem G. Larsson

stöder sig på en skrivelse från en styrelse-

ledamot i Västergötlands Idrottsförbund

till Idrottsklubben Göta i Stockholm, vil-

ken skrivelse av Idrottsklubben Göta över-
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gäran om utredning hur det förhåller sig
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publiken en hyllning, som satte bi-
fallsropen för Övriga pristagare i
skuggan. Laget blev 2:a i junior-
klassen.

Till fotbolls-spelareklassen hade
vi anmält tvänne lag men det visa-
de sig svårare att få ihop dessa än
man tänkt. Det är då också rätt

så genant för vår förening, som
har så många fotbollslag, att inte

fotbollsspelarna i dessa äro mera
intresserade för denna viktiga täv-
ling. Vi borde med lätthet kunna
ställa upp minst 3 st. 16-mannalag

och ett annat år hoppas vi våra
spelare i större antal träda fram för

att deltaga i striden för de blå-vita
färgerna.

Nu var det med knapp nöd vi
kunde få ihop ett fotbollsspelarelag.
In i det sista måste Jacob Schyllan-

der och Waller gno runt staden
och göra razzia på kaféerna för att
skrapa samman det nödiga antalet.
Som väl var lyckades detta och det
sålunda i all hast kombinerade laget
löpte med sådan oförskräckthet att
konkurrenterna i samma klass ohjälp-
ligt blevo slagna ur brädet.

I huvudtävlingen ledde vårt första
lag från start till mål. Mellander
var första man och ehuru ej i bästa
kondition kunde han överlämna
stafetten till S. Johansson tre meter
före Strandberg i Elvsborgs reg:te
Johansson ökade försprånget med
ej mindre än 150 meter före Elvs-

borgs reg:te och c:a 280 före när-

maste Örgrytare, som vid Gullbergs-
brohemmet låg på 7:de plats. Runt
Olskroken löpte Ahlgren i Örgryte
med stor bravur och förde laget
upp till 3:dje plats men I- F. K.

höll sig dock i teten genom A.
Magnusson, c:a 130 meter före.

Till Hotell Eggers spurtade Back-

man c:a 200 m. före närmaste man
(en Elvsborgare) och 280 m. före
närmaste Öjsare. Det var ett gott
försprång men det behövdes ty

Krook i Örgryte drog på sträckan
7:e kontrollen (Rosenlundsbron) in
åtskilligt och förde laget upptill

andra plats. På vägen utmed ham-

nen tog emellertid Holsner igen
skadan så att vid »Styvern> där

>Boysem> tog vid, hade vårt lag
icke mindre än 300 meters för-
språng.

>Boysen>, som nu för fjärde
gången stretade uppför och skutta-
de nedför backarna i Majorna tog

det lungt, men det höll på att gå
galet, ty den efterföljande Örgryta-

ren halade in åtskilligt på honom.

W. Magnusson märkte dock faran
i tid och följden blev att vid nästa

kontroll var vårt lag ånyo c:a 300
meter före. Detta försprång behölls
genom Slottsskogen av E. Larsson
och därefter genom Annedal, men

då löparna vid kontrollen i Landala

gjorde sig redo att taga emot sta-
fetterna, visade det sig att Hartzell
i Örgryte icke var mer än ett 20-tal
meter efter första man, vår egen

Rosell. Detta blev dock det sista
attentatet mot vårt lags ledareställ-

ning och de efterföljande stafetterna
ökade försprånget så att vid målet

på Walhalla var det nära 350 meter

luft emellan vår bästa man och

Örgrytes.

Till målet inkommo de 11 bästa

lagen i följande ordning:

1) Kamraterna 45.25 !/5s. 2) Ör-
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En ohemul anmälan av Rydboholm-

Andersson.
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som deras representant erövrat distrikts-

mästerskapet i terränglöpning för Väster-

götland, få vi härmed anmoda Eder att

före den 15 d:s till oss inkomma med för-

klaring häröver.
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a. G. Larsson, Borås, få vi utbedja oss

avskrift av den gjorda anmälningen eller

åtminstone besked om vem som inkommit

med densamma. Vi skola därefter hava

nöjet inkomma med den begärda förkla-

ringen.

Högaktningsfullt

Idrottsfören. Kamraterna, Göteborg.

Erik Alstam
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fallsropen för Övriga pristagare i
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Till fotbolls-spelareklassen hade
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de sig svårare att få ihop dessa än
man tänkt. Det är då också rätt

så genant för vår förening, som
har så många fotbollslag, att inte

fotbollsspelarna i dessa äro mera
intresserade för denna viktiga täv-
ling. Vi borde med lätthet kunna
ställa upp minst 3 st. 16-mannalag

och ett annat år hoppas vi våra
spelare i större antal träda fram för

att deltaga i striden för de blå-vita
färgerna.

Nu var det med knapp nöd vi
kunde få ihop ett fotbollsspelarelag.
In i det sista måste Jacob Schyllan-

der och Waller gno runt staden
och göra razzia på kaféerna för att
skrapa samman det nödiga antalet.
Som väl var lyckades detta och det
sålunda i all hast kombinerade laget
löpte med sådan oförskräckthet att
konkurrenterna i samma klass ohjälp-
ligt blevo slagna ur brädet.

I huvudtävlingen ledde vårt första
lag från start till mål. Mellander
var första man och ehuru ej i bästa
kondition kunde han överlämna
stafetten till S. Johansson tre meter
före Strandberg i Elvsborgs reg:te
Johansson ökade försprånget med
ej mindre än 150 meter före Elvs-

borgs reg:te och c:a 280 före när-

maste Örgrytare, som vid Gullbergs-
brohemmet låg på 7:de plats. Runt
Olskroken löpte Ahlgren i Örgryte
med stor bravur och förde laget
upp till 3:dje plats men I- F. K.

höll sig dock i teten genom A.
Magnusson, c:a 130 meter före.

Till Hotell Eggers spurtade Back-

man c:a 200 m. före närmaste man
(en Elvsborgare) och 280 m. före
närmaste Öjsare. Det var ett gott
försprång men det behövdes ty

Krook i Örgryte drog på sträckan
7:e kontrollen (Rosenlundsbron) in
åtskilligt och förde laget upptill

andra plats. På vägen utmed ham-

nen tog emellertid Holsner igen
skadan så att vid »Styvern> där

>Boysem> tog vid, hade vårt lag
icke mindre än 300 meters för-
språng.

>Boysen>, som nu för fjärde
gången stretade uppför och skutta-
de nedför backarna i Majorna tog

det lungt, men det höll på att gå
galet, ty den efterföljande Örgryta-

ren halade in åtskilligt på honom.

W. Magnusson märkte dock faran
i tid och följden blev att vid nästa

kontroll var vårt lag ånyo c:a 300
meter före. Detta försprång behölls
genom Slottsskogen av E. Larsson
och därefter genom Annedal, men

då löparna vid kontrollen i Landala

gjorde sig redo att taga emot sta-
fetterna, visade det sig att Hartzell
i Örgryte icke var mer än ett 20-tal
meter efter första man, vår egen

Rosell. Detta blev dock det sista
attentatet mot vårt lags ledareställ-

ning och de efterföljande stafetterna
ökade försprånget så att vid målet

på Walhalla var det nära 350 meter

luft emellan vår bästa man och

Örgrytes.

Till målet inkommo de 11 bästa

lagen i följande ordning:

1) Kamraterna 45.25 !/5s. 2) Ör-
gryte 46.18?/s 3) Älvsborgs reg:te
46.32!/5s. 4) Borås-Kamr. 47.18 '/s.

5) Göta Art.-reg:te 147.55 ”/s.6) Haga-

dal 49,10. 7) Redbergslids I. K.
49.29 '/s. 8) Realläroverket. 9) Kul-

lager. 10) Kamraternas juniorer.
11) Kamraternas fotbollsspelare.

Eftertryck av Medlemsbladets artik-

lar och notiser utan angivande av

källan förbjudes!

En skriftväxling med Sv.

Idrottsförbundet.

En ohemul anmälan av Rydboholm-

Andersson.

Häromdagen fick vår sekr. mot-
taga följande skrivelse:

Stockholm den 5 juni 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Med anledning av en till oss ankommen

anmälan, att en av Edra representanter vid

Torshaugs Idretsförenings, Kristiania, ter-

ränglöpning den 12 sistlidne maj, herr G.

Larsson, tidigare under året representerat

Idrottsföreningen Kamraterna i Borås och

som deras representant erövrat distrikts-

mästerskapet i terränglöpning för Väster-

götland, få vi härmed anmoda Eder att

före den 15 d:s till oss inkomma med för-

klaring häröver.

Högaktningsfullt

Svenska Idrottsförbundet

Em. Karlsson

Saken var ju litet pikant. Innan

emellertid förklaring insändes ville

sekr. höra sig för litet närmare. Tids
nog skulle vederbörande få sin bak-
läxa. Svaret fick följande lydelse:

Göteborg den 11 Juni 1918.

Svenska Idrottsförbundet

Stockholm.

Med anledning av Edert meddelande

därom, att anmälan inkommit, att vi vid

Torshaugs Idretsforenings teränglöpning'i

Kristiania den 12 maj representerats av bl.

a. G. Larsson, Borås, få vi utbedja oss

avskrift av den gjorda anmälningen eller

åtminstone besked om vem som inkommit

med densamma. Vi skola därefter hava

nöjet inkomma med den begärda förkla-

ringen.

Högaktningsfullt

Idrottsfören. Kamraterna, Göteborg.

Erik Alstam

Och så fingo vi veta följande:

Stockholm d. 13 Juni 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Anmälan mot Eder medlem G. Larsson

stöder sig på en skrivelse från en styrelse-

ledamot i Västergötlands Idrottsförbund

till Idrottsklubben Göta i Stockholm, vil-

ken skrivelse av Idrottsklubben Göta över-

sänts till Svenska Idrottsförbundet med be-

gäran om utredning hur det förhåller sig

med saken.
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galet, ty den efterföljande Örgryta-

ren halade in åtskilligt på honom.

W. Magnusson märkte dock faran
i tid och följden blev att vid nästa
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och därefter genom Annedal, men
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lager. 10) Kamraternas juniorer.
11) Kamraternas fotbollsspelare.

Eftertryck av Medlemsbladets artik-

lar och notiser utan angivande av

källan förbjudes!

En skriftväxling med Sv.

Idrottsförbundet.

En ohemul anmälan av Rydboholm-

Andersson.

Häromdagen fick vår sekr. mot-
taga följande skrivelse:

Stockholm den 5 juni 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Med anledning av en till oss ankommen

anmälan, att en av Edra representanter vid

Torshaugs Idretsförenings, Kristiania, ter-

ränglöpning den 12 sistlidne maj, herr G.

Larsson, tidigare under året representerat

Idrottsföreningen Kamraterna i Borås och

som deras representant erövrat distrikts-

mästerskapet i terränglöpning för Väster-

götland, få vi härmed anmoda Eder att

före den 15 d:s till oss inkomma med för-

klaring häröver.

Högaktningsfullt

Svenska Idrottsförbundet

Em. Karlsson

Saken var ju litet pikant. Innan

emellertid förklaring insändes ville

sekr. höra sig för litet närmare. Tids
nog skulle vederbörande få sin bak-
läxa. Svaret fick följande lydelse:

Göteborg den 11 Juni 1918.

Svenska Idrottsförbundet

Stockholm.

Med anledning av Edert meddelande

därom, att anmälan inkommit, att vi vid

Torshaugs Idretsforenings teränglöpning'i

Kristiania den 12 maj representerats av bl.

a. G. Larsson, Borås, få vi utbedja oss

avskrift av den gjorda anmälningen eller

åtminstone besked om vem som inkommit

med densamma. Vi skola därefter hava

nöjet inkomma med den begärda förkla-

ringen.

Högaktningsfullt

Idrottsfören. Kamraterna, Göteborg.

Erik Alstam

Och så fingo vi veta följande:

Stockholm d. 13 Juni 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Anmälan mot Eder medlem G. Larsson

stöder sig på en skrivelse från en styrelse-

ledamot i Västergötlands Idrottsförbund

till Idrottsklubben Göta i Stockholm, vil-

ken skrivelse av Idrottsklubben Göta över-

sänts till Svenska Idrottsförbundet med be-

gäran om utredning hur det förhåller sig

med saken.
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Ur den nybildade ungdomsavdel-
ningen hade vi uttagit ett juniorlag

som presterade en utmärkt löpning
och slog inte bara de betydligt

äldre fotbollsspelarna, utan också
sådana bjässar som Älvsborgs ar-
tillerister m. fl. Juniorlagets sista
»mamn> vilken löpte Walhalla runt i

en stil och med en fart, som kunde
varit en Zander värdig, avlockade

publiken en hyllning, som satte bi-
fallsropen för Övriga pristagare i
skuggan. Laget blev 2:a i junior-
klassen.

Till fotbolls-spelareklassen hade
vi anmält tvänne lag men det visa-
de sig svårare att få ihop dessa än
man tänkt. Det är då också rätt

så genant för vår förening, som
har så många fotbollslag, att inte

fotbollsspelarna i dessa äro mera
intresserade för denna viktiga täv-
ling. Vi borde med lätthet kunna
ställa upp minst 3 st. 16-mannalag

och ett annat år hoppas vi våra
spelare i större antal träda fram för

att deltaga i striden för de blå-vita
färgerna.

Nu var det med knapp nöd vi
kunde få ihop ett fotbollsspelarelag.
In i det sista måste Jacob Schyllan-

der och Waller gno runt staden
och göra razzia på kaféerna för att
skrapa samman det nödiga antalet.
Som väl var lyckades detta och det
sålunda i all hast kombinerade laget
löpte med sådan oförskräckthet att
konkurrenterna i samma klass ohjälp-
ligt blevo slagna ur brädet.

I huvudtävlingen ledde vårt första
lag från start till mål. Mellander
var första man och ehuru ej i bästa
kondition kunde han överlämna
stafetten till S. Johansson tre meter
före Strandberg i Elvsborgs reg:te
Johansson ökade försprånget med
ej mindre än 150 meter före Elvs-

borgs reg:te och c:a 280 före när-

maste Örgrytare, som vid Gullbergs-
brohemmet låg på 7:de plats. Runt
Olskroken löpte Ahlgren i Örgryte
med stor bravur och förde laget
upp till 3:dje plats men I- F. K.

höll sig dock i teten genom A.
Magnusson, c:a 130 meter före.

Till Hotell Eggers spurtade Back-

man c:a 200 m. före närmaste man
(en Elvsborgare) och 280 m. före
närmaste Öjsare. Det var ett gott
försprång men det behövdes ty

Krook i Örgryte drog på sträckan
7:e kontrollen (Rosenlundsbron) in
åtskilligt och förde laget upptill

andra plats. På vägen utmed ham-

nen tog emellertid Holsner igen
skadan så att vid »Styvern> där

>Boysem> tog vid, hade vårt lag
icke mindre än 300 meters för-
språng.

>Boysen>, som nu för fjärde
gången stretade uppför och skutta-
de nedför backarna i Majorna tog

det lungt, men det höll på att gå
galet, ty den efterföljande Örgryta-

ren halade in åtskilligt på honom.

W. Magnusson märkte dock faran
i tid och följden blev att vid nästa

kontroll var vårt lag ånyo c:a 300
meter före. Detta försprång behölls
genom Slottsskogen av E. Larsson
och därefter genom Annedal, men

då löparna vid kontrollen i Landala

gjorde sig redo att taga emot sta-
fetterna, visade det sig att Hartzell
i Örgryte icke var mer än ett 20-tal
meter efter första man, vår egen

Rosell. Detta blev dock det sista
attentatet mot vårt lags ledareställ-

ning och de efterföljande stafetterna
ökade försprånget så att vid målet

på Walhalla var det nära 350 meter

luft emellan vår bästa man och

Örgrytes.

Till målet inkommo de 11 bästa

lagen i följande ordning:

1) Kamraterna 45.25 !/5s. 2) Ör-
gryte 46.18?/s 3) Älvsborgs reg:te
46.32!/5s. 4) Borås-Kamr. 47.18 '/s.

5) Göta Art.-reg:te 147.55 ”/s.6) Haga-

dal 49,10. 7) Redbergslids I. K.
49.29 '/s. 8) Realläroverket. 9) Kul-
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Andersson.

Häromdagen fick vår sekr. mot-
taga följande skrivelse:

Stockholm den 5 juni 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.
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anmälan, att en av Edra representanter vid

Torshaugs Idretsförenings, Kristiania, ter-

ränglöpning den 12 sistlidne maj, herr G.

Larsson, tidigare under året representerat

Idrottsföreningen Kamraterna i Borås och

som deras representant erövrat distrikts-

mästerskapet i terränglöpning för Väster-

götland, få vi härmed anmoda Eder att

före den 15 d:s till oss inkomma med för-

klaring häröver.

Högaktningsfullt

Svenska Idrottsförbundet

Em. Karlsson

Saken var ju litet pikant. Innan

emellertid förklaring insändes ville

sekr. höra sig för litet närmare. Tids
nog skulle vederbörande få sin bak-
läxa. Svaret fick följande lydelse:

Göteborg den 11 Juni 1918.

Svenska Idrottsförbundet

Stockholm.

Med anledning av Edert meddelande

därom, att anmälan inkommit, att vi vid

Torshaugs Idretsforenings teränglöpning'i

Kristiania den 12 maj representerats av bl.

a. G. Larsson, Borås, få vi utbedja oss

avskrift av den gjorda anmälningen eller

åtminstone besked om vem som inkommit

med densamma. Vi skola därefter hava

nöjet inkomma med den begärda förkla-

ringen.

Högaktningsfullt

Idrottsfören. Kamraterna, Göteborg.

Erik Alstam

Och så fingo vi veta följande:

Stockholm d. 13 Juni 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Anmälan mot Eder medlem G. Larsson

stöder sig på en skrivelse från en styrelse-

ledamot i Västergötlands Idrottsförbund
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ken skrivelse av Idrottsklubben Göta över-

sänts till Svenska Idrottsförbundet med be-

gäran om utredning hur det förhåller sig

med saken.
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Vi bliva Eder tacksamma för svar före

måndagen den 17 d:s enär Svenska Idrotts-

förbundets verkställande utskott samman-

träder denna dag.
Högaktningsfullt

Svenska Idrettsförbundet.

Em. Karlsson.

Följande svar utgjorde kallduschen:

Göteborg d. 15 Juni 1918.

Svenska Idrottsförbundet

Stockholm.

Besvarande Eder v. skrivelse den 13 d:s

få vi härmed meddela, att vi vid Tors-

haugs I. F:s omskrivna terränglöpning

icke representerats av Gustav Larsson.

Däremot deltog i vårt lag vid samma täv-

lan hans broder Erik Larsson, vilken

också erhållit Edert tillstånd därtill. Dessa

uppgifter kunna styrkas samt lämnas av

-brevskrivaren på heder och samvete.

Upplysningsvis kunna vi nämna, att

Gustav Larsson under flera år represente-

rat oss, men att han, såsom numera bo-

ende i Borås, under innevarande år icke

tävlat för oss.

Den gjorda anmälningen bör sålunda

lämnas utan avseende, — för så vitt icke

anmälaren bör tilldelas en skrapa för det

han varit ute i ogjort väder.

Högaktningsfullt

Idrottsfören. Kamraterna, Göteborg.

Frik Alstam.

Något meddelande om Idrotts-
förbundets beslut har ännu icke
kommit föreningen tillhanda.

 

Från läktaren.

Våra fotbollslag ha varit flitigt i
elden nu på försommaren och knap-

past en kväll har gått utan att något
eller några av de smärre lagen haft
match på Ullervi. Dessvärre har

 

fotbollsplanens kapacitet där ännu

ej varit tillräcklig för att medge
bruk i den omfattning som mäng-

den av fotbollslag inom vår före-
ning gjort önskligt, men efter fot-
bollsplanens omläggning torde bättre

tider stunda.
Det är emellertid rätt intressant

alt studera de förmågor, som i

sinom tid skola rekrytera vårt första
lag. Vi ha alltid berömt oss av
att fylla luckorna i representations-
laget inifrån och att detta är den

sundaste och för en stor fotbolls-
klubb den lyckligaste principen
ligger utom allt tvivel. Det kan
gott hända att ett eller annat av

de smärre lagen inom föreningen
lägger embargo på en spelare från
någon av Göteborgs många små-
klubbar. Sådant är vanlig praxis
inom idrottsvärlden, något som
minsann våra många olika lag fått

känna svedan av. Särskilt tredje

laget har varit utsatt för en svår

härjning och har måst rekrytera

både Gais, Örgytes och — vårt
eget första lag. Men i Kamrater-
nas representationslag kommeringen

in utan att en längre tid ha genom-

gått skärselden i något av reserv-

lagen.
Det är i dessa, som våra kom-

mande förstalagsspelare alltså få sin

fotbollsuppfostran. Då man betän-
ker att alla dessa — utom Sand-

berg och >»Murren> äro inter-

nationella flera gånger om och att
de som få äran av en plats i vårt
första lag förr eller senare — oftast

rätt tidigt — bliva »internationella»>,

 ——— -

Reguliär förbindelse

LANDS OSTKUST

Närmare upplysningar lämna

upprätthålles

med avgång

E
R
E
N
E
N
S
E
K
T
E
E
N
O
N
E
E
E
R
O
E
P
E
S
A
E
T
A
E
S
V
A

P
r
r
n
s
s
ö
r
ö
s
n
a
s
n
n
e
n
n
S
E
D
D
E
B
N
P
E
R
E
E
3
:
G

F

FRRERRERnnnENnOr0nsoeesneDRUnoannnnenertiimnnpepernnens,

| Sversgeren gland :
& Retur.

>" mr or

mellan GÖTEBORG och ENG-

så ofta förhållandena medgiva.

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd z
Göteborg. :

Su

fnbesannanaR a?

d. v. s. federationsspelare, så bör
det stå klart, att det foibollsarbete,
som bedrives bland våra många

olika lag, juniorer såväl som seni-
orer, återverkar och i sinom tid

kommer att öva inflytande på icke
blott Göteborgs-Kamraternas fotboll

utan även på det fotbollsspel, som
bär Göteborgs och Sveriges etikett.

Ett studium av de s. k. >mindre»

lagens spel är därför av största in-

tresse. Detsamma ger vid handen
att vi ha ett utmärkt material att

bygga på. Det finns många yngre

spelare som visa de allra bästa an
lag och inge de största förhopp

ningar för framtiden. Mengivetvis

kan jag icke här ingå på en närma
re kritik av enskilda spelare. Denna

göres i detta fall lämpligare mellan
fyra ögon. Utan skall jag endast

här ge några allmänna råd till de
olika lagen med hänsyn tagentil
åtskilliga av de felaktigheter som
träda i dagen vid övningarna pi
Ullervi.

Först och främst bedriver man
kortpassningsspelet för mycket. Det

synes som de yngre lagen skulle
vara affekterade av samma sjukdom

som första, nämligen att kortpassi
för mycket i anfallskedjan. Härvid
lag är verkligen vårt första lag el
dåligt exempel, ty detta har unde

de senare åren lidit brist på god:
yttrar och därför ha innermänner

så småningom vant sig vid at

söka driva fram bollen i center
och endast i nödfall lita till ytter

männen.

Dessvärre ser det ut som vir:

reservlag skulle lida av sammabrist

Det finns en mängd goda förmågo
bland dem men — de växainte pi

ytterkanterna! Jag undrar därfö:

om inte det vore klokt av varje lag
alt placera åtminstone en av sin

snabbaste och bollsäkraste spelar

såsom ytterman. Därigenom skull

den kroniska bristen på yttermär

så småningom avhjälpas och de
fördärvliga kortpassningsspelet a

sig själv försvinna. »Short passing
fördärvar anfallet icke blott därfö

alt försvaret hinner samla sig unde
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tävlat för oss.

Den gjorda anmälningen bör sålunda

lämnas utan avseende, — för så vitt icke

anmälaren bör tilldelas en skrapa för det

han varit ute i ogjort väder.

Högaktningsfullt

Idrottsfören. Kamraterna, Göteborg.

Frik Alstam.

Något meddelande om Idrotts-
förbundets beslut har ännu icke
kommit föreningen tillhanda.

 

Från läktaren.

Våra fotbollslag ha varit flitigt i
elden nu på försommaren och knap-

past en kväll har gått utan att något
eller några av de smärre lagen haft
match på Ullervi. Dessvärre har

 

fotbollsplanens kapacitet där ännu

ej varit tillräcklig för att medge
bruk i den omfattning som mäng-

den av fotbollslag inom vår före-
ning gjort önskligt, men efter fot-
bollsplanens omläggning torde bättre

tider stunda.
Det är emellertid rätt intressant

alt studera de förmågor, som i

sinom tid skola rekrytera vårt första
lag. Vi ha alltid berömt oss av
att fylla luckorna i representations-
laget inifrån och att detta är den

sundaste och för en stor fotbolls-
klubb den lyckligaste principen
ligger utom allt tvivel. Det kan
gott hända att ett eller annat av

de smärre lagen inom föreningen
lägger embargo på en spelare från
någon av Göteborgs många små-
klubbar. Sådant är vanlig praxis
inom idrottsvärlden, något som
minsann våra många olika lag fått

känna svedan av. Särskilt tredje

laget har varit utsatt för en svår

härjning och har måst rekrytera

både Gais, Örgytes och — vårt
eget första lag. Men i Kamrater-
nas representationslag kommeringen

in utan att en längre tid ha genom-

gått skärselden i något av reserv-

lagen.
Det är i dessa, som våra kom-

mande förstalagsspelare alltså få sin

fotbollsuppfostran. Då man betän-
ker att alla dessa — utom Sand-

berg och >»Murren> äro inter-

nationella flera gånger om och att
de som få äran av en plats i vårt
första lag förr eller senare — oftast

rätt tidigt — bliva »internationella»>,
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så ofta förhållandena medgiva.

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd z
Göteborg. :

Su

fnbesannanaR a?

d. v. s. federationsspelare, så bör
det stå klart, att det foibollsarbete,
som bedrives bland våra många

olika lag, juniorer såväl som seni-
orer, återverkar och i sinom tid

kommer att öva inflytande på icke
blott Göteborgs-Kamraternas fotboll

utan även på det fotbollsspel, som
bär Göteborgs och Sveriges etikett.

Ett studium av de s. k. >mindre»

lagens spel är därför av största in-

tresse. Detsamma ger vid handen
att vi ha ett utmärkt material att

bygga på. Det finns många yngre

spelare som visa de allra bästa an
lag och inge de största förhopp

ningar för framtiden. Mengivetvis

kan jag icke här ingå på en närma
re kritik av enskilda spelare. Denna

göres i detta fall lämpligare mellan
fyra ögon. Utan skall jag endast

här ge några allmänna råd till de
olika lagen med hänsyn tagentil
åtskilliga av de felaktigheter som
träda i dagen vid övningarna pi
Ullervi.

Först och främst bedriver man
kortpassningsspelet för mycket. Det

synes som de yngre lagen skulle
vara affekterade av samma sjukdom

som första, nämligen att kortpassi
för mycket i anfallskedjan. Härvid
lag är verkligen vårt första lag el
dåligt exempel, ty detta har unde

de senare åren lidit brist på god:
yttrar och därför ha innermänner

så småningom vant sig vid at

söka driva fram bollen i center
och endast i nödfall lita till ytter

männen.

Dessvärre ser det ut som vir:

reservlag skulle lida av sammabrist

Det finns en mängd goda förmågo
bland dem men — de växainte pi

ytterkanterna! Jag undrar därfö:

om inte det vore klokt av varje lag
alt placera åtminstone en av sin

snabbaste och bollsäkraste spelar

såsom ytterman. Därigenom skull

den kroniska bristen på yttermär

så småningom avhjälpas och de
fördärvliga kortpassningsspelet a

sig själv försvinna. »Short passing
fördärvar anfallet icke blott därfö

alt försvaret hinner samla sig unde
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åtskilliga av de felaktigheter som
träda i dagen vid övningarna pi
Ullervi.

Först och främst bedriver man
kortpassningsspelet för mycket. Det

synes som de yngre lagen skulle
vara affekterade av samma sjukdom

som första, nämligen att kortpassi
för mycket i anfallskedjan. Härvid
lag är verkligen vårt första lag el
dåligt exempel, ty detta har unde

de senare åren lidit brist på god:
yttrar och därför ha innermänner

så småningom vant sig vid at

söka driva fram bollen i center
och endast i nödfall lita till ytter

männen.

Dessvärre ser det ut som vir:

reservlag skulle lida av sammabrist

Det finns en mängd goda förmågo
bland dem men — de växainte pi

ytterkanterna! Jag undrar därfö:

om inte det vore klokt av varje lag
alt placera åtminstone en av sin

snabbaste och bollsäkraste spelar

såsom ytterman. Därigenom skull

den kroniska bristen på yttermär

så småningom avhjälpas och de
fördärvliga kortpassningsspelet a

sig själv försvinna. »Short passing
fördärvar anfallet icke blott därfö

alt försvaret hinner samla sig unde

20 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Vi bliva Eder tacksamma för svar före

måndagen den 17 d:s enär Svenska Idrotts-

förbundets verkställande utskott samman-

träder denna dag.
Högaktningsfullt

Svenska Idrettsförbundet.

Em. Karlsson.

Följande svar utgjorde kallduschen:

Göteborg d. 15 Juni 1918.

Svenska Idrottsförbundet

Stockholm.

Besvarande Eder v. skrivelse den 13 d:s

få vi härmed meddela, att vi vid Tors-

haugs I. F:s omskrivna terränglöpning

icke representerats av Gustav Larsson.

Däremot deltog i vårt lag vid samma täv-

lan hans broder Erik Larsson, vilken

också erhållit Edert tillstånd därtill. Dessa

uppgifter kunna styrkas samt lämnas av

-brevskrivaren på heder och samvete.

Upplysningsvis kunna vi nämna, att

Gustav Larsson under flera år represente-

rat oss, men att han, såsom numera bo-

ende i Borås, under innevarande år icke

tävlat för oss.

Den gjorda anmälningen bör sålunda

lämnas utan avseende, — för så vitt icke

anmälaren bör tilldelas en skrapa för det

han varit ute i ogjort väder.

Högaktningsfullt

Idrottsfören. Kamraterna, Göteborg.

Frik Alstam.

Något meddelande om Idrotts-
förbundets beslut har ännu icke
kommit föreningen tillhanda.

 

Från läktaren.

Våra fotbollslag ha varit flitigt i
elden nu på försommaren och knap-

past en kväll har gått utan att något
eller några av de smärre lagen haft
match på Ullervi. Dessvärre har

 

fotbollsplanens kapacitet där ännu

ej varit tillräcklig för att medge
bruk i den omfattning som mäng-

den av fotbollslag inom vår före-
ning gjort önskligt, men efter fot-
bollsplanens omläggning torde bättre

tider stunda.
Det är emellertid rätt intressant

alt studera de förmågor, som i

sinom tid skola rekrytera vårt första
lag. Vi ha alltid berömt oss av
att fylla luckorna i representations-
laget inifrån och att detta är den

sundaste och för en stor fotbolls-
klubb den lyckligaste principen
ligger utom allt tvivel. Det kan
gott hända att ett eller annat av

de smärre lagen inom föreningen
lägger embargo på en spelare från
någon av Göteborgs många små-
klubbar. Sådant är vanlig praxis
inom idrottsvärlden, något som
minsann våra många olika lag fått

känna svedan av. Särskilt tredje

laget har varit utsatt för en svår

härjning och har måst rekrytera

både Gais, Örgytes och — vårt
eget första lag. Men i Kamrater-
nas representationslag kommeringen

in utan att en längre tid ha genom-

gått skärselden i något av reserv-

lagen.
Det är i dessa, som våra kom-

mande förstalagsspelare alltså få sin

fotbollsuppfostran. Då man betän-
ker att alla dessa — utom Sand-

berg och >»Murren> äro inter-

nationella flera gånger om och att
de som få äran av en plats i vårt
första lag förr eller senare — oftast

rätt tidigt — bliva »internationella»>,
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nas representationslag kommeringen

in utan att en längre tid ha genom-

gått skärselden i något av reserv-

lagen.
Det är i dessa, som våra kom-

mande förstalagsspelare alltså få sin

fotbollsuppfostran. Då man betän-
ker att alla dessa — utom Sand-

berg och >»Murren> äro inter-

nationella flera gånger om och att
de som få äran av en plats i vårt
första lag förr eller senare — oftast

rätt tidigt — bliva »internationella»>,
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Göteborg. :

Su

fnbesannanaR a?

d. v. s. federationsspelare, så bör
det stå klart, att det foibollsarbete,
som bedrives bland våra många

olika lag, juniorer såväl som seni-
orer, återverkar och i sinom tid

kommer att öva inflytande på icke
blott Göteborgs-Kamraternas fotboll

utan även på det fotbollsspel, som
bär Göteborgs och Sveriges etikett.

Ett studium av de s. k. >mindre»

lagens spel är därför av största in-

tresse. Detsamma ger vid handen
att vi ha ett utmärkt material att

bygga på. Det finns många yngre

spelare som visa de allra bästa an
lag och inge de största förhopp

ningar för framtiden. Mengivetvis

kan jag icke här ingå på en närma
re kritik av enskilda spelare. Denna

göres i detta fall lämpligare mellan
fyra ögon. Utan skall jag endast

här ge några allmänna råd till de
olika lagen med hänsyn tagentil
åtskilliga av de felaktigheter som
träda i dagen vid övningarna pi
Ullervi.

Först och främst bedriver man
kortpassningsspelet för mycket. Det

synes som de yngre lagen skulle
vara affekterade av samma sjukdom

som första, nämligen att kortpassi
för mycket i anfallskedjan. Härvid
lag är verkligen vårt första lag el
dåligt exempel, ty detta har unde

de senare åren lidit brist på god:
yttrar och därför ha innermänner

så småningom vant sig vid at

söka driva fram bollen i center
och endast i nödfall lita till ytter

männen.

Dessvärre ser det ut som vir:

reservlag skulle lida av sammabrist

Det finns en mängd goda förmågo
bland dem men — de växainte pi

ytterkanterna! Jag undrar därfö:

om inte det vore klokt av varje lag
alt placera åtminstone en av sin

snabbaste och bollsäkraste spelar

såsom ytterman. Därigenom skull

den kroniska bristen på yttermär

så småningom avhjälpas och de
fördärvliga kortpassningsspelet a

sig själv försvinna. »Short passing
fördärvar anfallet icke blott därfö

alt försvaret hinner samla sig unde

20 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Vi bliva Eder tacksamma för svar före

måndagen den 17 d:s enär Svenska Idrotts-

förbundets verkställande utskott samman-

träder denna dag.
Högaktningsfullt

Svenska Idrettsförbundet.

Em. Karlsson.

Följande svar utgjorde kallduschen:

Göteborg d. 15 Juni 1918.

Svenska Idrottsförbundet

Stockholm.

Besvarande Eder v. skrivelse den 13 d:s

få vi härmed meddela, att vi vid Tors-

haugs I. F:s omskrivna terränglöpning

icke representerats av Gustav Larsson.

Däremot deltog i vårt lag vid samma täv-

lan hans broder Erik Larsson, vilken

också erhållit Edert tillstånd därtill. Dessa

uppgifter kunna styrkas samt lämnas av

-brevskrivaren på heder och samvete.

Upplysningsvis kunna vi nämna, att

Gustav Larsson under flera år represente-

rat oss, men att han, såsom numera bo-

ende i Borås, under innevarande år icke

tävlat för oss.

Den gjorda anmälningen bör sålunda

lämnas utan avseende, — för så vitt icke

anmälaren bör tilldelas en skrapa för det

han varit ute i ogjort väder.

Högaktningsfullt

Idrottsfören. Kamraterna, Göteborg.

Frik Alstam.

Något meddelande om Idrotts-
förbundets beslut har ännu icke
kommit föreningen tillhanda.

 

Från läktaren.

Våra fotbollslag ha varit flitigt i
elden nu på försommaren och knap-
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klubb den lyckligaste principen
ligger utom allt tvivel. Det kan
gott hända att ett eller annat av
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lägger embargo på en spelare från
någon av Göteborgs många små-
klubbar. Sådant är vanlig praxis
inom idrottsvärlden, något som
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det innermännen med korta pass-
ningar driva fram bollen, utan även
emedan forwards vid ett sådant

spelsätt lätt glömma bort det vikti-
gaste av allt anfallsspel, nämligen

att skjuta.
Alltså: goda yttermän! Ut med

bollen på flyglarna! Centra kvickt
— och antalet av Edra mål kom-

mer snart att fördubblas!
En annan sak är denna: halv-

backarna hålla sig i allmänhet på

försvar alltför mycket. Detta är
för resten ett fel, som vidlåder de
flesta svenska halvbackar och synes
bero på en ingrodd uppfattning om

att halvbacken har en större skyl-

dighet att hjälpa backarna (enär

dessa bara äro två!) än forwards
(som ju äro fem stycken!)

Härvidlag glömmes att ett anfall
kväves bäst i sin linda, och detta

går ej för sig om inte halvbacken
har för vana att ligga högt uppe.
En halvback, som följer tätt efter
sina egna forwards, har mycket

lättare för att nå en boll, som diri-

geras från motstående försvaret upp

till deras forwards, om han noga
iakttager (d. v. s. ser sig om!) mot-

spelarnas placering. Ty ju längre
fram han är ju mindre vinkel får
motspelarna att spela förbi honom

på och ju lättare kan hans egen
back räkna ut till vem bollen kom-
mer att spelas.

Möter man ett överlägset lag,
tvingas halvbackarna att ägna mer

uppmärksamhet åt försvaret än an-

fallet. Men vid jämngod kamp är

det klok taktik av halvbackarna att
mera tänka på anfallet från deras

egna forwards. Det lönar sig bättre
i längden. Det är ofta våra lag
träna mot varandra på Ullervi och

det vore då lämpligt om man å

ömse håll, för tränings skull, kunde
efterhålla samtliga halvbackar att

följa tätt efter sina forwards och
låta försvaret i stort sett skötas av

backarna, därigenom skulle dessa
senare få träna sig i snabbhet och

placering och halvbackarna fingo då

vänja sig vid det i stort sett rikti-
ga halvbacksspelet. När det sedan

gällde verklig match måste man
givetvis lämpa sin taktik efter mot-

satta laget men belöningen för ett

effektivt och efter rätta linjer bedri-
vet halvbacksspel skulle säkert icke
utebliva.

Utrymmet 1vingar mig att för

denna gång sätta punkt här men
under ovanstående rubrik skall jag
återkomma till de smärre lagens
prestationer. Ceve.

C. G. Lillieros.
Carl Gustav Lillieros är borta.

Mitt under ett omfattande, verksamt

arbete, dagligdags börjande när
solen gick upp och slutande när
dagen höjll på att försvinna i tidens
hav, fälldes han av liemannen.

För dem som stodo honom nära,

ställes osökt den frågan: Vad är

meningen? Är det något förnuft i
detta, att en livskraftig ungdomlig
man skall ryckas bort utan att ha
hunnit fullborda sina jordeplikter:
Om en försyn eller ett öde ålagt
honom dessa krävande arbeten, var-

för skulle de ej slutföras? Man
kan med travestering av Zolas ord
fråga: Vad är rättvisa? Fanns det

högre uppgifter för Carl Gustav
Lillieros att lösa bortom graven?
Vi veta det ej.

Göteborgs idrottsvärld har gjort

en stor förlust. Många ha ej haft

aning om Lillieros intresse och

betydenhet. Den som märkt arbe-
tarerörelsens svängning i förhållan-

det till idrottsrörelsen, vet det

emellertid. Ty Lillieros var en av

de kraftigaste armarna när det gäll-

de att draga arbetarerörelsen till
idrotten!

Lillieros förstod idrottens bety-

delse för samhället och såsom

kommunalman sökte han idrotts-
rörelsen för att i den mån det vore
möjligt erbjuda stads- och stats-
makternas stöd och hjälp. Han

kom till oss, vi behövde ej leta
efter honom!
Jag skulle med ett något vulgärt

uttryck vilja säga, att Lillieros var
villig att låta sig utnyttjas. Ande-

meningen i uttrycket är vackrare:
Lillieros förstod sin ställning och

sitt ansvar, sin skyldighet att där

så kunde ske uppträda som hjäl-
pare, stödjare och främjare av idrotts-

rörelsen. Han var en gentleman
med uteslutande ideella mål.

Carl Gustav Lillieros! Tack för
vad Du verkat! Du kan vila i frid,

ty Du har gjort ett gott arbete!

Erik Alstam.

 

Handicapmatcherna taga sin början så

snart Göteborgs-Serien blivit slutspelad:

Att handhava arrangemangen tillsatte

styrelsen vid sista. sammanträdet en kom-

mitté bestående av Mellberg, Linde, Schy-

lander, och samtliga lagens förtroendemän.
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vänja sig vid det i stort sett rikti-
ga halvbacksspelet. När det sedan

gällde verklig match måste man
givetvis lämpa sin taktik efter mot-

satta laget men belöningen för ett

effektivt och efter rätta linjer bedri-
vet halvbacksspel skulle säkert icke
utebliva.

Utrymmet 1vingar mig att för

denna gång sätta punkt här men
under ovanstående rubrik skall jag
återkomma till de smärre lagens
prestationer. Ceve.

C. G. Lillieros.
Carl Gustav Lillieros är borta.

Mitt under ett omfattande, verksamt

arbete, dagligdags börjande när
solen gick upp och slutande när
dagen höjll på att försvinna i tidens
hav, fälldes han av liemannen.

För dem som stodo honom nära,

ställes osökt den frågan: Vad är

meningen? Är det något förnuft i
detta, att en livskraftig ungdomlig
man skall ryckas bort utan att ha
hunnit fullborda sina jordeplikter:
Om en försyn eller ett öde ålagt
honom dessa krävande arbeten, var-

för skulle de ej slutföras? Man
kan med travestering av Zolas ord
fråga: Vad är rättvisa? Fanns det

högre uppgifter för Carl Gustav
Lillieros att lösa bortom graven?
Vi veta det ej.

Göteborgs idrottsvärld har gjort

en stor förlust. Många ha ej haft

aning om Lillieros intresse och

betydenhet. Den som märkt arbe-
tarerörelsens svängning i förhållan-

det till idrottsrörelsen, vet det

emellertid. Ty Lillieros var en av

de kraftigaste armarna när det gäll-

de att draga arbetarerörelsen till
idrotten!

Lillieros förstod idrottens bety-

delse för samhället och såsom

kommunalman sökte han idrotts-
rörelsen för att i den mån det vore
möjligt erbjuda stads- och stats-
makternas stöd och hjälp. Han

kom till oss, vi behövde ej leta
efter honom!
Jag skulle med ett något vulgärt

uttryck vilja säga, att Lillieros var
villig att låta sig utnyttjas. Ande-

meningen i uttrycket är vackrare:
Lillieros förstod sin ställning och

sitt ansvar, sin skyldighet att där

så kunde ske uppträda som hjäl-
pare, stödjare och främjare av idrotts-

rörelsen. Han var en gentleman
med uteslutande ideella mål.

Carl Gustav Lillieros! Tack för
vad Du verkat! Du kan vila i frid,

ty Du har gjort ett gott arbete!

Erik Alstam.

 

Handicapmatcherna taga sin början så

snart Göteborgs-Serien blivit slutspelad:

Att handhava arrangemangen tillsatte

styrelsen vid sista. sammanträdet en kom-

mitté bestående av Mellberg, Linde, Schy-

lander, och samtliga lagens förtroendemän.
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det innermännen med korta pass-
ningar driva fram bollen, utan även
emedan forwards vid ett sådant

spelsätt lätt glömma bort det vikti-
gaste av allt anfallsspel, nämligen

att skjuta.
Alltså: goda yttermän! Ut med

bollen på flyglarna! Centra kvickt
— och antalet av Edra mål kom-

mer snart att fördubblas!
En annan sak är denna: halv-

backarna hålla sig i allmänhet på

försvar alltför mycket. Detta är
för resten ett fel, som vidlåder de
flesta svenska halvbackar och synes
bero på en ingrodd uppfattning om

att halvbacken har en större skyl-

dighet att hjälpa backarna (enär

dessa bara äro två!) än forwards
(som ju äro fem stycken!)

Härvidlag glömmes att ett anfall
kväves bäst i sin linda, och detta

går ej för sig om inte halvbacken
har för vana att ligga högt uppe.
En halvback, som följer tätt efter
sina egna forwards, har mycket

lättare för att nå en boll, som diri-

geras från motstående försvaret upp

till deras forwards, om han noga
iakttager (d. v. s. ser sig om!) mot-

spelarnas placering. Ty ju längre
fram han är ju mindre vinkel får
motspelarna att spela förbi honom

på och ju lättare kan hans egen
back räkna ut till vem bollen kom-
mer att spelas.

Möter man ett överlägset lag,
tvingas halvbackarna att ägna mer

uppmärksamhet åt försvaret än an-

fallet. Men vid jämngod kamp är

det klok taktik av halvbackarna att
mera tänka på anfallet från deras

egna forwards. Det lönar sig bättre
i längden. Det är ofta våra lag
träna mot varandra på Ullervi och

det vore då lämpligt om man å

ömse håll, för tränings skull, kunde
efterhålla samtliga halvbackar att

följa tätt efter sina forwards och
låta försvaret i stort sett skötas av

backarna, därigenom skulle dessa
senare få träna sig i snabbhet och
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för skulle de ej slutföras? Man
kan med travestering av Zolas ord
fråga: Vad är rättvisa? Fanns det

högre uppgifter för Carl Gustav
Lillieros att lösa bortom graven?
Vi veta det ej.

Göteborgs idrottsvärld har gjort

en stor förlust. Många ha ej haft

aning om Lillieros intresse och

betydenhet. Den som märkt arbe-
tarerörelsens svängning i förhållan-

det till idrottsrörelsen, vet det

emellertid. Ty Lillieros var en av

de kraftigaste armarna när det gäll-

de att draga arbetarerörelsen till
idrotten!

Lillieros förstod idrottens bety-

delse för samhället och såsom

kommunalman sökte han idrotts-
rörelsen för att i den mån det vore
möjligt erbjuda stads- och stats-
makternas stöd och hjälp. Han

kom till oss, vi behövde ej leta
efter honom!
Jag skulle med ett något vulgärt

uttryck vilja säga, att Lillieros var
villig att låta sig utnyttjas. Ande-

meningen i uttrycket är vackrare:
Lillieros förstod sin ställning och

sitt ansvar, sin skyldighet att där

så kunde ske uppträda som hjäl-
pare, stödjare och främjare av idrotts-

rörelsen. Han var en gentleman
med uteslutande ideella mål.
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vad Du verkat! Du kan vila i frid,
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emedan forwards vid ett sådant

spelsätt lätt glömma bort det vikti-
gaste av allt anfallsspel, nämligen

att skjuta.
Alltså: goda yttermän! Ut med

bollen på flyglarna! Centra kvickt
— och antalet av Edra mål kom-
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En annan sak är denna: halv-
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dessa bara äro två!) än forwards
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kväves bäst i sin linda, och detta

går ej för sig om inte halvbacken
har för vana att ligga högt uppe.
En halvback, som följer tätt efter
sina egna forwards, har mycket

lättare för att nå en boll, som diri-

geras från motstående försvaret upp

till deras forwards, om han noga
iakttager (d. v. s. ser sig om!) mot-

spelarnas placering. Ty ju längre
fram han är ju mindre vinkel får
motspelarna att spela förbi honom

på och ju lättare kan hans egen
back räkna ut till vem bollen kom-
mer att spelas.

Möter man ett överlägset lag,
tvingas halvbackarna att ägna mer

uppmärksamhet åt försvaret än an-

fallet. Men vid jämngod kamp är

det klok taktik av halvbackarna att
mera tänka på anfallet från deras

egna forwards. Det lönar sig bättre
i längden. Det är ofta våra lag
träna mot varandra på Ullervi och

det vore då lämpligt om man å

ömse håll, för tränings skull, kunde
efterhålla samtliga halvbackar att

följa tätt efter sina forwards och
låta försvaret i stort sett skötas av

backarna, därigenom skulle dessa
senare få träna sig i snabbhet och

placering och halvbackarna fingo då

vänja sig vid det i stort sett rikti-
ga halvbacksspelet. När det sedan

gällde verklig match måste man
givetvis lämpa sin taktik efter mot-

satta laget men belöningen för ett

effektivt och efter rätta linjer bedri-
vet halvbacksspel skulle säkert icke
utebliva.

Utrymmet 1vingar mig att för

denna gång sätta punkt här men
under ovanstående rubrik skall jag
återkomma till de smärre lagens
prestationer. Ceve.

C. G. Lillieros.
Carl Gustav Lillieros är borta.

Mitt under ett omfattande, verksamt

arbete, dagligdags börjande när
solen gick upp och slutande när
dagen höjll på att försvinna i tidens
hav, fälldes han av liemannen.

För dem som stodo honom nära,

ställes osökt den frågan: Vad är

meningen? Är det något förnuft i
detta, att en livskraftig ungdomlig
man skall ryckas bort utan att ha
hunnit fullborda sina jordeplikter:
Om en försyn eller ett öde ålagt
honom dessa krävande arbeten, var-

för skulle de ej slutföras? Man
kan med travestering av Zolas ord
fråga: Vad är rättvisa? Fanns det

högre uppgifter för Carl Gustav
Lillieros att lösa bortom graven?
Vi veta det ej.

Göteborgs idrottsvärld har gjort

en stor förlust. Många ha ej haft

aning om Lillieros intresse och

betydenhet. Den som märkt arbe-
tarerörelsens svängning i förhållan-

det till idrottsrörelsen, vet det

emellertid. Ty Lillieros var en av

de kraftigaste armarna när det gäll-

de att draga arbetarerörelsen till
idrotten!

Lillieros förstod idrottens bety-

delse för samhället och såsom

kommunalman sökte han idrotts-
rörelsen för att i den mån det vore
möjligt erbjuda stads- och stats-
makternas stöd och hjälp. Han

kom till oss, vi behövde ej leta
efter honom!
Jag skulle med ett något vulgärt

uttryck vilja säga, att Lillieros var
villig att låta sig utnyttjas. Ande-

meningen i uttrycket är vackrare:
Lillieros förstod sin ställning och

sitt ansvar, sin skyldighet att där

så kunde ske uppträda som hjäl-
pare, stödjare och främjare av idrotts-

rörelsen. Han var en gentleman
med uteslutande ideella mål.

Carl Gustav Lillieros! Tack för
vad Du verkat! Du kan vila i frid,

ty Du har gjort ett gott arbete!

Erik Alstam.
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det innermännen med korta pass-
ningar driva fram bollen, utan även
emedan forwards vid ett sådant

spelsätt lätt glömma bort det vikti-
gaste av allt anfallsspel, nämligen

att skjuta.
Alltså: goda yttermän! Ut med

bollen på flyglarna! Centra kvickt
— och antalet av Edra mål kom-

mer snart att fördubblas!
En annan sak är denna: halv-

backarna hålla sig i allmänhet på

försvar alltför mycket. Detta är
för resten ett fel, som vidlåder de
flesta svenska halvbackar och synes
bero på en ingrodd uppfattning om

att halvbacken har en större skyl-

dighet att hjälpa backarna (enär

dessa bara äro två!) än forwards
(som ju äro fem stycken!)

Härvidlag glömmes att ett anfall
kväves bäst i sin linda, och detta

går ej för sig om inte halvbacken
har för vana att ligga högt uppe.
En halvback, som följer tätt efter
sina egna forwards, har mycket

lättare för att nå en boll, som diri-

geras från motstående försvaret upp

till deras forwards, om han noga
iakttager (d. v. s. ser sig om!) mot-

spelarnas placering. Ty ju längre
fram han är ju mindre vinkel får
motspelarna att spela förbi honom

på och ju lättare kan hans egen
back räkna ut till vem bollen kom-
mer att spelas.

Möter man ett överlägset lag,
tvingas halvbackarna att ägna mer

uppmärksamhet åt försvaret än an-

fallet. Men vid jämngod kamp är

det klok taktik av halvbackarna att
mera tänka på anfallet från deras

egna forwards. Det lönar sig bättre
i längden. Det är ofta våra lag
träna mot varandra på Ullervi och

det vore då lämpligt om man å

ömse håll, för tränings skull, kunde
efterhålla samtliga halvbackar att

följa tätt efter sina forwards och
låta försvaret i stort sett skötas av

backarna, därigenom skulle dessa
senare få träna sig i snabbhet och

placering och halvbackarna fingo då

vänja sig vid det i stort sett rikti-
ga halvbacksspelet. När det sedan

gällde verklig match måste man
givetvis lämpa sin taktik efter mot-

satta laget men belöningen för ett

effektivt och efter rätta linjer bedri-
vet halvbacksspel skulle säkert icke
utebliva.

Utrymmet 1vingar mig att för

denna gång sätta punkt här men
under ovanstående rubrik skall jag
återkomma till de smärre lagens
prestationer. Ceve.

C. G. Lillieros.
Carl Gustav Lillieros är borta.

Mitt under ett omfattande, verksamt

arbete, dagligdags börjande när
solen gick upp och slutande när
dagen höjll på att försvinna i tidens
hav, fälldes han av liemannen.

För dem som stodo honom nära,

ställes osökt den frågan: Vad är

meningen? Är det något förnuft i
detta, att en livskraftig ungdomlig
man skall ryckas bort utan att ha
hunnit fullborda sina jordeplikter:
Om en försyn eller ett öde ålagt
honom dessa krävande arbeten, var-

för skulle de ej slutföras? Man
kan med travestering av Zolas ord
fråga: Vad är rättvisa? Fanns det

högre uppgifter för Carl Gustav
Lillieros att lösa bortom graven?
Vi veta det ej.

Göteborgs idrottsvärld har gjort

en stor förlust. Många ha ej haft

aning om Lillieros intresse och

betydenhet. Den som märkt arbe-
tarerörelsens svängning i förhållan-

det till idrottsrörelsen, vet det

emellertid. Ty Lillieros var en av

de kraftigaste armarna när det gäll-

de att draga arbetarerörelsen till
idrotten!

Lillieros förstod idrottens bety-

delse för samhället och såsom

kommunalman sökte han idrotts-
rörelsen för att i den mån det vore
möjligt erbjuda stads- och stats-
makternas stöd och hjälp. Han

kom till oss, vi behövde ej leta
efter honom!
Jag skulle med ett något vulgärt

uttryck vilja säga, att Lillieros var
villig att låta sig utnyttjas. Ande-

meningen i uttrycket är vackrare:
Lillieros förstod sin ställning och

sitt ansvar, sin skyldighet att där

så kunde ske uppträda som hjäl-
pare, stödjare och främjare av idrotts-

rörelsen. Han var en gentleman
med uteslutande ideella mål.

Carl Gustav Lillieros! Tack för
vad Du verkat! Du kan vila i frid,

ty Du har gjort ett gott arbete!

Erik Alstam.
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fram han är ju mindre vinkel får
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på och ju lättare kan hans egen
back räkna ut till vem bollen kom-
mer att spelas.

Möter man ett överlägset lag,
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uppmärksamhet åt försvaret än an-

fallet. Men vid jämngod kamp är
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i längden. Det är ofta våra lag
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effektivt och efter rätta linjer bedri-
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solen gick upp och slutande när
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meningen? Är det något förnuft i
detta, att en livskraftig ungdomlig
man skall ryckas bort utan att ha
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honom dessa krävande arbeten, var-

för skulle de ej slutföras? Man
kan med travestering av Zolas ord
fråga: Vad är rättvisa? Fanns det
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Lillieros att lösa bortom graven?
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möjligt erbjuda stads- och stats-
makternas stöd och hjälp. Han
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efter honom!
Jag skulle med ett något vulgärt
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det innermännen med korta pass-
ningar driva fram bollen, utan även
emedan forwards vid ett sådant

spelsätt lätt glömma bort det vikti-
gaste av allt anfallsspel, nämligen

att skjuta.
Alltså: goda yttermän! Ut med

bollen på flyglarna! Centra kvickt
— och antalet av Edra mål kom-

mer snart att fördubblas!
En annan sak är denna: halv-

backarna hålla sig i allmänhet på

försvar alltför mycket. Detta är
för resten ett fel, som vidlåder de
flesta svenska halvbackar och synes
bero på en ingrodd uppfattning om

att halvbacken har en större skyl-

dighet att hjälpa backarna (enär

dessa bara äro två!) än forwards
(som ju äro fem stycken!)

Härvidlag glömmes att ett anfall
kväves bäst i sin linda, och detta

går ej för sig om inte halvbacken
har för vana att ligga högt uppe.
En halvback, som följer tätt efter
sina egna forwards, har mycket

lättare för att nå en boll, som diri-

geras från motstående försvaret upp

till deras forwards, om han noga
iakttager (d. v. s. ser sig om!) mot-

spelarnas placering. Ty ju längre
fram han är ju mindre vinkel får
motspelarna att spela förbi honom

på och ju lättare kan hans egen
back räkna ut till vem bollen kom-
mer att spelas.

Möter man ett överlägset lag,
tvingas halvbackarna att ägna mer

uppmärksamhet åt försvaret än an-

fallet. Men vid jämngod kamp är

det klok taktik av halvbackarna att
mera tänka på anfallet från deras

egna forwards. Det lönar sig bättre
i längden. Det är ofta våra lag
träna mot varandra på Ullervi och

det vore då lämpligt om man å

ömse håll, för tränings skull, kunde
efterhålla samtliga halvbackar att

följa tätt efter sina forwards och
låta försvaret i stort sett skötas av

backarna, därigenom skulle dessa
senare få träna sig i snabbhet och

placering och halvbackarna fingo då

vänja sig vid det i stort sett rikti-
ga halvbacksspelet. När det sedan

gällde verklig match måste man
givetvis lämpa sin taktik efter mot-

satta laget men belöningen för ett

effektivt och efter rätta linjer bedri-
vet halvbacksspel skulle säkert icke
utebliva.

Utrymmet 1vingar mig att för

denna gång sätta punkt här men
under ovanstående rubrik skall jag
återkomma till de smärre lagens
prestationer. Ceve.

C. G. Lillieros.
Carl Gustav Lillieros är borta.

Mitt under ett omfattande, verksamt

arbete, dagligdags börjande när
solen gick upp och slutande när
dagen höjll på att försvinna i tidens
hav, fälldes han av liemannen.

För dem som stodo honom nära,

ställes osökt den frågan: Vad är

meningen? Är det något förnuft i
detta, att en livskraftig ungdomlig
man skall ryckas bort utan att ha
hunnit fullborda sina jordeplikter:
Om en försyn eller ett öde ålagt
honom dessa krävande arbeten, var-

för skulle de ej slutföras? Man
kan med travestering av Zolas ord
fråga: Vad är rättvisa? Fanns det

högre uppgifter för Carl Gustav
Lillieros att lösa bortom graven?
Vi veta det ej.

Göteborgs idrottsvärld har gjort

en stor förlust. Många ha ej haft

aning om Lillieros intresse och

betydenhet. Den som märkt arbe-
tarerörelsens svängning i förhållan-

det till idrottsrörelsen, vet det

emellertid. Ty Lillieros var en av

de kraftigaste armarna när det gäll-

de att draga arbetarerörelsen till
idrotten!

Lillieros förstod idrottens bety-

delse för samhället och såsom

kommunalman sökte han idrotts-
rörelsen för att i den mån det vore
möjligt erbjuda stads- och stats-
makternas stöd och hjälp. Han

kom till oss, vi behövde ej leta
efter honom!
Jag skulle med ett något vulgärt

uttryck vilja säga, att Lillieros var
villig att låta sig utnyttjas. Ande-

meningen i uttrycket är vackrare:
Lillieros förstod sin ställning och

sitt ansvar, sin skyldighet att där

så kunde ske uppträda som hjäl-
pare, stödjare och främjare av idrotts-

rörelsen. Han var en gentleman
med uteslutande ideella mål.

Carl Gustav Lillieros! Tack för
vad Du verkat! Du kan vila i frid,

ty Du har gjort ett gott arbete!

Erik Alstam.

 

Handicapmatcherna taga sin början så

snart Göteborgs-Serien blivit slutspelad:

Att handhava arrangemangen tillsatte
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till deras forwards, om han noga
iakttager (d. v. s. ser sig om!) mot-
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fram han är ju mindre vinkel får
motspelarna att spela förbi honom

på och ju lättare kan hans egen
back räkna ut till vem bollen kom-
mer att spelas.

Möter man ett överlägset lag,
tvingas halvbackarna att ägna mer

uppmärksamhet åt försvaret än an-
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meningen? Är det något förnuft i
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ningar driva fram bollen, utan även
emedan forwards vid ett sådant

spelsätt lätt glömma bort det vikti-
gaste av allt anfallsspel, nämligen

att skjuta.
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kväves bäst i sin linda, och detta

går ej för sig om inte halvbacken
har för vana att ligga högt uppe.
En halvback, som följer tätt efter
sina egna forwards, har mycket

lättare för att nå en boll, som diri-

geras från motstående försvaret upp

till deras forwards, om han noga
iakttager (d. v. s. ser sig om!) mot-

spelarnas placering. Ty ju längre
fram han är ju mindre vinkel får
motspelarna att spela förbi honom

på och ju lättare kan hans egen
back räkna ut till vem bollen kom-
mer att spelas.

Möter man ett överlägset lag,
tvingas halvbackarna att ägna mer

uppmärksamhet åt försvaret än an-

fallet. Men vid jämngod kamp är

det klok taktik av halvbackarna att
mera tänka på anfallet från deras

egna forwards. Det lönar sig bättre
i längden. Det är ofta våra lag
träna mot varandra på Ullervi och

det vore då lämpligt om man å

ömse håll, för tränings skull, kunde
efterhålla samtliga halvbackar att

följa tätt efter sina forwards och
låta försvaret i stort sett skötas av

backarna, därigenom skulle dessa
senare få träna sig i snabbhet och

placering och halvbackarna fingo då

vänja sig vid det i stort sett rikti-
ga halvbacksspelet. När det sedan

gällde verklig match måste man
givetvis lämpa sin taktik efter mot-

satta laget men belöningen för ett

effektivt och efter rätta linjer bedri-
vet halvbacksspel skulle säkert icke
utebliva.

Utrymmet 1vingar mig att för

denna gång sätta punkt här men
under ovanstående rubrik skall jag
återkomma till de smärre lagens
prestationer. Ceve.

C. G. Lillieros.
Carl Gustav Lillieros är borta.

Mitt under ett omfattande, verksamt

arbete, dagligdags börjande när
solen gick upp och slutande när
dagen höjll på att försvinna i tidens
hav, fälldes han av liemannen.

För dem som stodo honom nära,

ställes osökt den frågan: Vad är

meningen? Är det något förnuft i
detta, att en livskraftig ungdomlig
man skall ryckas bort utan att ha
hunnit fullborda sina jordeplikter:
Om en försyn eller ett öde ålagt
honom dessa krävande arbeten, var-

för skulle de ej slutföras? Man
kan med travestering av Zolas ord
fråga: Vad är rättvisa? Fanns det

högre uppgifter för Carl Gustav
Lillieros att lösa bortom graven?
Vi veta det ej.

Göteborgs idrottsvärld har gjort

en stor förlust. Många ha ej haft

aning om Lillieros intresse och

betydenhet. Den som märkt arbe-
tarerörelsens svängning i förhållan-

det till idrottsrörelsen, vet det

emellertid. Ty Lillieros var en av

de kraftigaste armarna när det gäll-

de att draga arbetarerörelsen till
idrotten!

Lillieros förstod idrottens bety-

delse för samhället och såsom

kommunalman sökte han idrotts-
rörelsen för att i den mån det vore
möjligt erbjuda stads- och stats-
makternas stöd och hjälp. Han

kom till oss, vi behövde ej leta
efter honom!
Jag skulle med ett något vulgärt

uttryck vilja säga, att Lillieros var
villig att låta sig utnyttjas. Ande-

meningen i uttrycket är vackrare:
Lillieros förstod sin ställning och

sitt ansvar, sin skyldighet att där

så kunde ske uppträda som hjäl-
pare, stödjare och främjare av idrotts-

rörelsen. Han var en gentleman
med uteslutande ideella mål.

Carl Gustav Lillieros! Tack för
vad Du verkat! Du kan vila i frid,

ty Du har gjort ett gott arbete!

Erik Alstam.
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tvingas halvbackarna att ägna mer

uppmärksamhet åt försvaret än an-

fallet. Men vid jämngod kamp är

det klok taktik av halvbackarna att
mera tänka på anfallet från deras

egna forwards. Det lönar sig bättre
i längden. Det är ofta våra lag
träna mot varandra på Ullervi och

det vore då lämpligt om man å

ömse håll, för tränings skull, kunde
efterhålla samtliga halvbackar att

följa tätt efter sina forwards och
låta försvaret i stort sett skötas av

backarna, därigenom skulle dessa
senare få träna sig i snabbhet och

placering och halvbackarna fingo då

vänja sig vid det i stort sett rikti-
ga halvbacksspelet. När det sedan

gällde verklig match måste man
givetvis lämpa sin taktik efter mot-

satta laget men belöningen för ett
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Hans första och sista

referat
eller

Bomansson på pressläktaren.
(Humoresk av Kurre)

Herr Bomansson, alkoholie kandi-

dat och fotbollexpert gick häftigt
upprörd fram och tillbaka i sin
wigwam. Ett nyss anlänt ilbud

hade bringat honom den oväntade
underrättelsen, att hans vän och

bror sportjournalisten Kalle Flax,
känd under signaturen >Off-side>,

fått besök av sin ägande fästmö
och att han — Flax — dagen där-
på följaktligen vore ur stånd att stå

honom bi med den sedvanliga fri-
biljetten. Under andra förhållanden

skulle Bomansson tröstat sig med
en halv punsch och i nödfall betalt
biljetten själv, men bägge dessa
tillflykter hade i denna olycksaliga
lördagseftermiddag blivit stängda för
honom. Ty Flax hade såsom en
ringa ersättning för de Bomansson-
ska fribiljetterna i förskott erhållit
alkoholie kandidatens sista dussin
studieföremål, och samtidigt med
den samvetslöse bläcksuddarens
meddelande om >»fästmön> etc. —
en historia, som Bomansson inom
parentes sagt i sitt uppretadetill-

stånd ej tvekade att beteckna som
ren lögn — medförde aftontid-
ningen det för Bomanssonfruktans-
värda slaget, att >Wifsta-varv> gått

ner med hela 22 riksdaler och såle-
des i en handvändning berövat

honom hela hans ingulaschade för-
mögenhet.

Man får icke förtänka Bomansson

om han kände sig illamående. Un-
der en hel timma hade han nu i
stigande själskval lunkat fram och
åter med sådan kraft, att hans vär-
dinna skarpt funderade att gå in
och debitera honom för extra slit-
ning av den papperstunna lino-
leumen, och ännu syntes han ej ha
tröttnat. Den rynkade pannan och
de hopknipna läpparna förrådde dock
att stora planer välvdes i hans sinne,

och av det sätt, varpå tummarna
genom armhålorna i västen sökte

komma i kontakt med varandra över
det breda: men dock håriga bröstet,

skulle t. o. m. en konstapel i Stock-
holms detektivkår kunnat sluta sig

till, att en plan höll på att utarbe-
tas någonstans.

Efter ytterligare en timma kunde
den vid nyckelhålet ängsligt lyss-

nande ägarinnan av mattan i Bo-
manssons rum höra stegen sakta

av och hyresgästens 150 kilo ned-
sjunka på stolen i rummet. Bo-
mansson, ansträngd av den ovana

promenaden, torkade svetten ur

pannan.

Det kändes skönt att vila. Och

det kändes skönt att ha funnit en
ulväg ur svårigheterna. Ty Bo-
mansson hade funnit en.

Att denna angav sättet att anskaffa
en fribiljett till den på kontantibus

absolut renrakade kandidaten och

ej befattade sig med dennes ekono-
miska krasch i övrigt, är typiskt för

Bomanssons fotbollsintresse. Men
så var det också ingen vanlig match,

som vinkade på söndagen. Det var

nämligen varken mer eller mindre
än finalen om svenska mästerskapet,

som skulle spelas, cch kämparna
voro Bomanssons älsklingar I. K.
>Svartfötterna>», vilka till motstån-

dare fått de allmänt hatade spelar-

na från >»Vallgravens Sparkklubb>.

Denna match var denhittills största
tilldragelsen i Bomanssons liv och

han hade beslutat att först se denna

och sedan dö — om han kunde.
Att låna pengar till en biljett var

för en man med Bomanssonssjälv-

aktning och anseende motbjudande
och såsom det första synliga resul-

tatet av den genialiska plan, han
utkläckt, se vi honom på lördags-

kvällen i mottagningsrummet hos

»Stridsropets> redaktör. Vad som

förhandlats mellan de båda herrarna
är och förblir en hemlighet, men
kvar står det faktum, att Bomansson
vid tiden för söndagens match be-

segrade Stadions Cerberos med

»Stridsropets> legitimationskort, ut-
färdat för hans person, och med

den pondus, som 150 kilo kunna
skänka, tog alltså den nyvordne

sportreferenten plats bland skråets

pampar och veteraner på Stadion:s
pressläktare. Bomansson hade nåt
sitt mål.

Med hela sin tyngd frotterade
han sig nu med läktarens övriga

levande innehåll. Där såg han >Hyres
listans> stolte representant, berömd
för det sätt, varpå han gav rum fö
sina känslor, för eller emot. Har

gav akt på huru det blekfeta om
budet för »Grönköpings Idrottsliv

försökta vässa sin trubbiga penn
och hur han jonglerande med fack

liga termer icke förfelade att väck:
den åsyftade beundran hos åhörar-

na. Bomansson antecknade dem
för säkerhets skull på sin griffeltavla
De kunde vara bra att ha för sak
kunskapen. Han lyssnade begärlig

till den vise sportredaktören i »Bar

nens Aftonblad>, herr Toddymann,
vars sakliga utredning av off-side
regelns betydelse för dammtorkan

det av ministärens taburetter väckte
hans högljudda gillande och med:

förde äran att få trycka den store
referentens hand. Vidare såg han
»Öff-öff> i Dagens Kvällsplåga
»Phi-phan> i Sanningsvittnet, der
kvinnliga referenten fr. Tombol:

Johansson i >Tappaintetråden>», den
skandalhungrige >Aktarej» i Mor

gonskränet samt många, många
andra. Och Bomansson insöp
med välbehag doften av deras rök

offer för de kämpande lagen. Men

när herr Flax med ett förläget små
leende på läpparna nalkades Bo
mansson, vände denne föraktfullt

sin breda rygg mot honom.
Det var första gången Bomar:

son refererade en fotbollsmatch och
att det också blev den sista förvå-
nar ingen efter genomläsandet av

följande referat, som antagligen av

misstag på måndagen kom in i
»Stridsropets»> spalter.

Ett märkeligt spel i Stadion.
Finalmatschen blev avjord.

Finalen i går är av historisk be
tydelse för den åseddes av 12,000
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(Humoresk av Kurre)

Herr Bomansson, alkoholie kandi-

dat och fotbollexpert gick häftigt
upprörd fram och tillbaka i sin
wigwam. Ett nyss anlänt ilbud

hade bringat honom den oväntade
underrättelsen, att hans vän och

bror sportjournalisten Kalle Flax,
känd under signaturen >Off-side>,

fått besök av sin ägande fästmö
och att han — Flax — dagen där-
på följaktligen vore ur stånd att stå

honom bi med den sedvanliga fri-
biljetten. Under andra förhållanden

skulle Bomansson tröstat sig med
en halv punsch och i nödfall betalt
biljetten själv, men bägge dessa
tillflykter hade i denna olycksaliga
lördagseftermiddag blivit stängda för
honom. Ty Flax hade såsom en
ringa ersättning för de Bomansson-
ska fribiljetterna i förskott erhållit
alkoholie kandidatens sista dussin
studieföremål, och samtidigt med
den samvetslöse bläcksuddarens
meddelande om >»fästmön> etc. —
en historia, som Bomansson inom
parentes sagt i sitt uppretadetill-

stånd ej tvekade att beteckna som
ren lögn — medförde aftontid-
ningen det för Bomanssonfruktans-
värda slaget, att >Wifsta-varv> gått

ner med hela 22 riksdaler och såle-
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leumen, och ännu syntes han ej ha
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att stora planer välvdes i hans sinne,

och av det sätt, varpå tummarna
genom armhålorna i västen sökte

komma i kontakt med varandra över
det breda: men dock håriga bröstet,
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skulle Bomansson tröstat sig med
en halv punsch och i nödfall betalt
biljetten själv, men bägge dessa
tillflykter hade i denna olycksaliga
lördagseftermiddag blivit stängda för
honom. Ty Flax hade såsom en
ringa ersättning för de Bomansson-
ska fribiljetterna i förskott erhållit
alkoholie kandidatens sista dussin
studieföremål, och samtidigt med
den samvetslöse bläcksuddarens
meddelande om >»fästmön> etc. —
en historia, som Bomansson inom
parentes sagt i sitt uppretadetill-

stånd ej tvekade att beteckna som
ren lögn — medförde aftontid-
ningen det för Bomanssonfruktans-
värda slaget, att >Wifsta-varv> gått

ner med hela 22 riksdaler och såle-
des i en handvändning berövat

honom hela hans ingulaschade för-
mögenhet.

Man får icke förtänka Bomansson

om han kände sig illamående. Un-
der en hel timma hade han nu i
stigande själskval lunkat fram och
åter med sådan kraft, att hans vär-
dinna skarpt funderade att gå in
och debitera honom för extra slit-
ning av den papperstunna lino-
leumen, och ännu syntes han ej ha
tröttnat. Den rynkade pannan och
de hopknipna läpparna förrådde dock
att stora planer välvdes i hans sinne,

och av det sätt, varpå tummarna
genom armhålorna i västen sökte

komma i kontakt med varandra över
det breda: men dock håriga bröstet,

skulle t. o. m. en konstapel i Stock-
holms detektivkår kunnat sluta sig

till, att en plan höll på att utarbe-
tas någonstans.

Efter ytterligare en timma kunde
den vid nyckelhålet ängsligt lyss-

nande ägarinnan av mattan i Bo-
manssons rum höra stegen sakta

av och hyresgästens 150 kilo ned-
sjunka på stolen i rummet. Bo-
mansson, ansträngd av den ovana

promenaden, torkade svetten ur

pannan.

Det kändes skönt att vila. Och

det kändes skönt att ha funnit en
ulväg ur svårigheterna. Ty Bo-
mansson hade funnit en.

Att denna angav sättet att anskaffa
en fribiljett till den på kontantibus

absolut renrakade kandidaten och

ej befattade sig med dennes ekono-
miska krasch i övrigt, är typiskt för

Bomanssons fotbollsintresse. Men
så var det också ingen vanlig match,

som vinkade på söndagen. Det var

nämligen varken mer eller mindre
än finalen om svenska mästerskapet,

som skulle spelas, cch kämparna
voro Bomanssons älsklingar I. K.
>Svartfötterna>», vilka till motstån-

dare fått de allmänt hatade spelar-

na från >»Vallgravens Sparkklubb>.

Denna match var denhittills största
tilldragelsen i Bomanssons liv och

han hade beslutat att först se denna

och sedan dö — om han kunde.
Att låna pengar till en biljett var

för en man med Bomanssonssjälv-

aktning och anseende motbjudande
och såsom det första synliga resul-

tatet av den genialiska plan, han
utkläckt, se vi honom på lördags-

kvällen i mottagningsrummet hos

»Stridsropets> redaktör. Vad som

förhandlats mellan de båda herrarna
är och förblir en hemlighet, men
kvar står det faktum, att Bomansson
vid tiden för söndagens match be-

segrade Stadions Cerberos med

»Stridsropets> legitimationskort, ut-
färdat för hans person, och med

den pondus, som 150 kilo kunna
skänka, tog alltså den nyvordne

sportreferenten plats bland skråets

pampar och veteraner på Stadion:s
pressläktare. Bomansson hade nåt
sitt mål.

Med hela sin tyngd frotterade
han sig nu med läktarens övriga

levande innehåll. Där såg han >Hyres
listans> stolte representant, berömd
för det sätt, varpå han gav rum fö
sina känslor, för eller emot. Har

gav akt på huru det blekfeta om
budet för »Grönköpings Idrottsliv

försökta vässa sin trubbiga penn
och hur han jonglerande med fack

liga termer icke förfelade att väck:
den åsyftade beundran hos åhörar-

na. Bomansson antecknade dem
för säkerhets skull på sin griffeltavla
De kunde vara bra att ha för sak
kunskapen. Han lyssnade begärlig

till den vise sportredaktören i »Bar

nens Aftonblad>, herr Toddymann,
vars sakliga utredning av off-side
regelns betydelse för dammtorkan

det av ministärens taburetter väckte
hans högljudda gillande och med:

förde äran att få trycka den store
referentens hand. Vidare såg han
»Öff-öff> i Dagens Kvällsplåga
»Phi-phan> i Sanningsvittnet, der
kvinnliga referenten fr. Tombol:

Johansson i >Tappaintetråden>», den
skandalhungrige >Aktarej» i Mor

gonskränet samt många, många
andra. Och Bomansson insöp
med välbehag doften av deras rök

offer för de kämpande lagen. Men

när herr Flax med ett förläget små
leende på läpparna nalkades Bo
mansson, vände denne föraktfullt

sin breda rygg mot honom.
Det var första gången Bomar:

son refererade en fotbollsmatch och
att det också blev den sista förvå-
nar ingen efter genomläsandet av

följande referat, som antagligen av

misstag på måndagen kom in i
»Stridsropets»> spalter.

Ett märkeligt spel i Stadion.
Finalmatschen blev avjord.

Finalen i går är av historisk be
tydelse för den åseddes av 12,000
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för säkerhets skull på sin griffeltavla
De kunde vara bra att ha för sak
kunskapen. Han lyssnade begärlig

till den vise sportredaktören i »Bar

nens Aftonblad>, herr Toddymann,
vars sakliga utredning av off-side
regelns betydelse för dammtorkan

det av ministärens taburetter väckte
hans högljudda gillande och med:

förde äran att få trycka den store
referentens hand. Vidare såg han
»Öff-öff> i Dagens Kvällsplåga
»Phi-phan> i Sanningsvittnet, der
kvinnliga referenten fr. Tombol:

Johansson i >Tappaintetråden>», den
skandalhungrige >Aktarej» i Mor

gonskränet samt många, många
andra. Och Bomansson insöp
med välbehag doften av deras rök

offer för de kämpande lagen. Men

när herr Flax med ett förläget små
leende på läpparna nalkades Bo
mansson, vände denne föraktfullt

sin breda rygg mot honom.
Det var första gången Bomar:

son refererade en fotbollsmatch och
att det också blev den sista förvå-
nar ingen efter genomläsandet av

följande referat, som antagligen av

misstag på måndagen kom in i
»Stridsropets»> spalter.

Ett märkeligt spel i Stadion.
Finalmatschen blev avjord.

Finalen i går är av historisk be
tydelse för den åseddes av 12,000
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(Humoresk av Kurre)

Herr Bomansson, alkoholie kandi-

dat och fotbollexpert gick häftigt
upprörd fram och tillbaka i sin
wigwam. Ett nyss anlänt ilbud

hade bringat honom den oväntade
underrättelsen, att hans vän och

bror sportjournalisten Kalle Flax,
känd under signaturen >Off-side>,

fått besök av sin ägande fästmö
och att han — Flax — dagen där-
på följaktligen vore ur stånd att stå

honom bi med den sedvanliga fri-
biljetten. Under andra förhållanden

skulle Bomansson tröstat sig med
en halv punsch och i nödfall betalt
biljetten själv, men bägge dessa
tillflykter hade i denna olycksaliga
lördagseftermiddag blivit stängda för
honom. Ty Flax hade såsom en
ringa ersättning för de Bomansson-
ska fribiljetterna i förskott erhållit
alkoholie kandidatens sista dussin
studieföremål, och samtidigt med
den samvetslöse bläcksuddarens
meddelande om >»fästmön> etc. —
en historia, som Bomansson inom
parentes sagt i sitt uppretadetill-

stånd ej tvekade att beteckna som
ren lögn — medförde aftontid-
ningen det för Bomanssonfruktans-
värda slaget, att >Wifsta-varv> gått

ner med hela 22 riksdaler och såle-
des i en handvändning berövat

honom hela hans ingulaschade för-
mögenhet.

Man får icke förtänka Bomansson

om han kände sig illamående. Un-
der en hel timma hade han nu i
stigande själskval lunkat fram och
åter med sådan kraft, att hans vär-
dinna skarpt funderade att gå in
och debitera honom för extra slit-
ning av den papperstunna lino-
leumen, och ännu syntes han ej ha
tröttnat. Den rynkade pannan och
de hopknipna läpparna förrådde dock
att stora planer välvdes i hans sinne,

och av det sätt, varpå tummarna
genom armhålorna i västen sökte

komma i kontakt med varandra över
det breda: men dock håriga bröstet,

skulle t. o. m. en konstapel i Stock-
holms detektivkår kunnat sluta sig

till, att en plan höll på att utarbe-
tas någonstans.

Efter ytterligare en timma kunde
den vid nyckelhålet ängsligt lyss-

nande ägarinnan av mattan i Bo-
manssons rum höra stegen sakta

av och hyresgästens 150 kilo ned-
sjunka på stolen i rummet. Bo-
mansson, ansträngd av den ovana

promenaden, torkade svetten ur

pannan.

Det kändes skönt att vila. Och

det kändes skönt att ha funnit en
ulväg ur svårigheterna. Ty Bo-
mansson hade funnit en.

Att denna angav sättet att anskaffa
en fribiljett till den på kontantibus

absolut renrakade kandidaten och

ej befattade sig med dennes ekono-
miska krasch i övrigt, är typiskt för

Bomanssons fotbollsintresse. Men
så var det också ingen vanlig match,

som vinkade på söndagen. Det var

nämligen varken mer eller mindre
än finalen om svenska mästerskapet,

som skulle spelas, cch kämparna
voro Bomanssons älsklingar I. K.
>Svartfötterna>», vilka till motstån-

dare fått de allmänt hatade spelar-

na från >»Vallgravens Sparkklubb>.

Denna match var denhittills största
tilldragelsen i Bomanssons liv och

han hade beslutat att först se denna

och sedan dö — om han kunde.
Att låna pengar till en biljett var

för en man med Bomanssonssjälv-

aktning och anseende motbjudande
och såsom det första synliga resul-

tatet av den genialiska plan, han
utkläckt, se vi honom på lördags-

kvällen i mottagningsrummet hos

»Stridsropets> redaktör. Vad som

förhandlats mellan de båda herrarna
är och förblir en hemlighet, men
kvar står det faktum, att Bomansson
vid tiden för söndagens match be-

segrade Stadions Cerberos med

»Stridsropets> legitimationskort, ut-
färdat för hans person, och med

den pondus, som 150 kilo kunna
skänka, tog alltså den nyvordne

sportreferenten plats bland skråets

pampar och veteraner på Stadion:s
pressläktare. Bomansson hade nåt
sitt mål.

Med hela sin tyngd frotterade
han sig nu med läktarens övriga

levande innehåll. Där såg han >Hyres
listans> stolte representant, berömd
för det sätt, varpå han gav rum fö
sina känslor, för eller emot. Har

gav akt på huru det blekfeta om
budet för »Grönköpings Idrottsliv
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publiker och teknatydare och kongen
var närvarande som åtföldes av
Balk och med stort intresse stog
och såg på livet på den härliga
gräsmattan som var grön och snart

beträddes av spelarna älva i varje
lag vilka stälde opp på vanligt sätt
med ansiktena mot varandra och

dom jorde en märkelig matsch för
ibland blir de oavjort men nu vann

det ena laget som hade fler mål än
det andra som fick stryk här börjar
ny rad.

Herr Tåspark i Svartfötterna jor-

de kik åff och strax blev det rus-
ning av vänster ytter som höger
back i Vallgraven sprang på så att
han tappade huvudet och det blev
klunga som målvakten inte kunde

se var bollen var för den flög hit
men mest dit och råkades av alli-
hopa för den var väl trampad av
j. a. karlsson som har stora mun-
stascher och publiken ropa ut me
Skrinkelben som är back i Vall-

graven och hade fästmö på läktaren
för han spela hårt och ga bollen
en jäkel när han råka dom på smal-

bena men Gelbård var logn och ga
tjuven i va dom sa så rätt som en

sitter på nålar och tjänner kallsvett

på ryggen och publiken väsnades
så flaggstången kröktes på ena tor-
net då hände någet och bollen låg

i nätet det var fint schutet av Tå-
spark med höger ben som aplåde-
ras av publiken i ekstas då bollen
sparkades från mitten ijen här skall
ny rad börja.

Alla på läktaren tog tid med
kronemeier och de var omkring

cirka 14 minuter 2 sekun. och en
tiondel skriv opp de johanson sa

herr Todeymanntill sitt biträde och
dom började igen men nu låg Vall-

graven över så man tängte hänga
sig av förarjelse för tänk om dom
utjämnade och de såg farlikt ut en

gång och en gång till fast den
uperlige backen Maskott klarade så
kom Svartfötterna opp ijen och
dom låg över hemskt sa rydingen

men fick ej bollen in för den kom
till Vallgravens högerytter Spring-
förbi som Ååsse är en stasjon i

Danmark och sprang förbi många

och pang där låg bollen bak mål-

vakten som var fint jort fast publi-
kerna ropte åff saj åff saj men de
var rätt för man kan inte va åff saj
på egen plan och de visste Svart-

fötterna åsse så dom började om-

ijen och det blev spänning låg i
luften våldsamt spel i höksta fart

opp och ner och publikerna slog

och vifftade me armar och refferen-
ten fick en spark av en dam bakom

som var en förtjusande fot så de
jör inget och aktade jag mig att

borsta råcken men hann ej anteck-

na allt opp och ner gick spelet till

Tåspark gick ijenom fint hurra tjöt

man och omfamna av glädje som
vansinniga var mänskorna på ny
rad punkt.

Andra halvan var ointressant men

mera sensasjonell och gruff upp-
stog på planen så dommaren måste
ingripa för Vallgraven kunde ej

reglera och vid inkast jorde dom
uppkast som publiken tog illa upp när

dom upprepades gång efter annan

gång måste spelet avbrytas för att
dra ut på tiden påstog publiken
ala amerikan som var rädda för stort
nederlag fast det blev ändå stort

nederlag och Tåspark Rundman
samt Teblask jorde var sitt glugg

med fem mot ett slutade matschen

kritik över spelet skall va rubrik.
Vallgraven var uselt lag utom när
dom var bra då var dom bättre än

då dom var dåliga som vill säga
mycket och bäst var gålkipern tog

många bollar säger många fast jag
kunde bara se en på planen som
var opppompad av j. a. karlsson

som har stora munstascher och har
själlt på Anton Johansson nu måste

man konnstatera apsolut bättre spel
hos Svartfötterna dom skall ha tack

med fetstil för sitt brilljanta och
utomårdentligt sjarmangta spel i

forvardskädjan var Tåspark fenå-
mend och gick åt höger och vänster

med bollen så han lurade och roga-

de sig med dem de var så man
kunde skratta men dom andra i

laget var åsse bra och assissisterade
publiken var utom sig och länge

leve Svartfötterna sade man till

varandra voro mycket glada alli-
hopa och Tellegram kom fjärran

ifrån och mästerskapet har dom
vunnit signatur.

Här slutar jag vore tacksam för

honnorar från redaksjonen högakt-
ningsfullt i avvaktan å höktärade
rek tecknar vördsamt

Bomansson.

Genom förbiseende av >Strids-
ropets> red. sekr. lämnades Bo-

manssons manus ofläst till sätteriet
och publicerades. Det blev visser-

ligen Bomanssons sista försök så-
som sportreferent, men han hade

dock uppnått sitt mål — att få se
finalen. i

Cres, asttrre, fast
So ov

Duger icke Börjesson

längre?

En aktad, livligt intresserad och
mycket fotbollsförstående medlem
var ledsen över det ineffektiva spel,
som =forwardskedjan visade vid
matchen mot >Alliansen> den 16
juni. Felet ansåg han vara Börje-
sons, som tycktes ha förlorat sina
gamla

=

centerforwardsegenskaper:.
Börjeson kunde numera inte kon-
trollera bollen på samma överlägsna
sätt som förr, bollen är nu inte
fastlimmad vid foten, nota bene när
det gäller dribbling. Och han mis-
sar på målskotten.
Vår man frågade, huru det skulle

vara med Valdus Lund som center-
forward. Han vore enveten, orädd
och med det rätta något ilskna
sinne, som höves en centerforward
nu för tiden.

Vi tro emellertid, att Lund inte
passar för den rollen. Ty han kan
inte spela med vänster fot. Men
vi ha ju Herbert Karlson. Han är
mannen att efterträda Börjeson.
Och kan när som hälst avlösa. Än
så länge är Karlson dock utomor-
dentligt bra att ha som högerytter.

Saken är helt enkelt den; Vi
behöva en högerytter! :
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dom började igen men nu låg Vall-

graven över så man tängte hänga
sig av förarjelse för tänk om dom
utjämnade och de såg farlikt ut en

gång och en gång till fast den
uperlige backen Maskott klarade så
kom Svartfötterna opp ijen och
dom låg över hemskt sa rydingen

men fick ej bollen in för den kom
till Vallgravens högerytter Spring-
förbi som Ååsse är en stasjon i

Danmark och sprang förbi många

och pang där låg bollen bak mål-

vakten som var fint jort fast publi-
kerna ropte åff saj åff saj men de
var rätt för man kan inte va åff saj
på egen plan och de visste Svart-

fötterna åsse så dom började om-

ijen och det blev spänning låg i
luften våldsamt spel i höksta fart

opp och ner och publikerna slog

och vifftade me armar och refferen-
ten fick en spark av en dam bakom

som var en förtjusande fot så de
jör inget och aktade jag mig att

borsta råcken men hann ej anteck-

na allt opp och ner gick spelet till

Tåspark gick ijenom fint hurra tjöt

man och omfamna av glädje som
vansinniga var mänskorna på ny
rad punkt.

Andra halvan var ointressant men

mera sensasjonell och gruff upp-
stog på planen så dommaren måste
ingripa för Vallgraven kunde ej

reglera och vid inkast jorde dom
uppkast som publiken tog illa upp när

dom upprepades gång efter annan

gång måste spelet avbrytas för att
dra ut på tiden påstog publiken
ala amerikan som var rädda för stort
nederlag fast det blev ändå stort

nederlag och Tåspark Rundman
samt Teblask jorde var sitt glugg

med fem mot ett slutade matschen

kritik över spelet skall va rubrik.
Vallgraven var uselt lag utom när
dom var bra då var dom bättre än

då dom var dåliga som vill säga
mycket och bäst var gålkipern tog

många bollar säger många fast jag
kunde bara se en på planen som
var opppompad av j. a. karlsson

som har stora munstascher och har
själlt på Anton Johansson nu måste

man konnstatera apsolut bättre spel
hos Svartfötterna dom skall ha tack

med fetstil för sitt brilljanta och
utomårdentligt sjarmangta spel i

forvardskädjan var Tåspark fenå-
mend och gick åt höger och vänster

med bollen så han lurade och roga-

de sig med dem de var så man
kunde skratta men dom andra i

laget var åsse bra och assissisterade
publiken var utom sig och länge

leve Svartfötterna sade man till

varandra voro mycket glada alli-
hopa och Tellegram kom fjärran

ifrån och mästerskapet har dom
vunnit signatur.

Här slutar jag vore tacksam för

honnorar från redaksjonen högakt-
ningsfullt i avvaktan å höktärade
rek tecknar vördsamt

Bomansson.

Genom förbiseende av >Strids-
ropets> red. sekr. lämnades Bo-

manssons manus ofläst till sätteriet
och publicerades. Det blev visser-

ligen Bomanssons sista försök så-
som sportreferent, men han hade

dock uppnått sitt mål — att få se
finalen. i

Cres, asttrre, fast
So ov

Duger icke Börjesson

längre?

En aktad, livligt intresserad och
mycket fotbollsförstående medlem
var ledsen över det ineffektiva spel,
som =forwardskedjan visade vid
matchen mot >Alliansen> den 16
juni. Felet ansåg han vara Börje-
sons, som tycktes ha förlorat sina
gamla

=

centerforwardsegenskaper:.
Börjeson kunde numera inte kon-
trollera bollen på samma överlägsna
sätt som förr, bollen är nu inte
fastlimmad vid foten, nota bene när
det gäller dribbling. Och han mis-
sar på målskotten.
Vår man frågade, huru det skulle

vara med Valdus Lund som center-
forward. Han vore enveten, orädd
och med det rätta något ilskna
sinne, som höves en centerforward
nu för tiden.

Vi tro emellertid, att Lund inte
passar för den rollen. Ty han kan
inte spela med vänster fot. Men
vi ha ju Herbert Karlson. Han är
mannen att efterträda Börjeson.
Och kan när som hälst avlösa. Än
så länge är Karlson dock utomor-
dentligt bra att ha som högerytter.

Saken är helt enkelt den; Vi
behöva en högerytter! :
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ny rad.

Herr Tåspark i Svartfötterna jor-

de kik åff och strax blev det rus-
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hopa för den var väl trampad av
j. a. karlsson som har stora mun-
stascher och publiken ropa ut me
Skrinkelben som är back i Vall-

graven och hade fästmö på läktaren
för han spela hårt och ga bollen
en jäkel när han råka dom på smal-

bena men Gelbård var logn och ga
tjuven i va dom sa så rätt som en

sitter på nålar och tjänner kallsvett

på ryggen och publiken väsnades
så flaggstången kröktes på ena tor-
net då hände någet och bollen låg

i nätet det var fint schutet av Tå-
spark med höger ben som aplåde-
ras av publiken i ekstas då bollen
sparkades från mitten ijen här skall
ny rad börja.

Alla på läktaren tog tid med
kronemeier och de var omkring

cirka 14 minuter 2 sekun. och en
tiondel skriv opp de johanson sa

herr Todeymanntill sitt biträde och
dom började igen men nu låg Vall-

graven över så man tängte hänga
sig av förarjelse för tänk om dom
utjämnade och de såg farlikt ut en

gång och en gång till fast den
uperlige backen Maskott klarade så
kom Svartfötterna opp ijen och
dom låg över hemskt sa rydingen

men fick ej bollen in för den kom
till Vallgravens högerytter Spring-
förbi som Ååsse är en stasjon i

Danmark och sprang förbi många

och pang där låg bollen bak mål-

vakten som var fint jort fast publi-
kerna ropte åff saj åff saj men de
var rätt för man kan inte va åff saj
på egen plan och de visste Svart-

fötterna åsse så dom började om-

ijen och det blev spänning låg i
luften våldsamt spel i höksta fart

opp och ner och publikerna slog

och vifftade me armar och refferen-
ten fick en spark av en dam bakom

som var en förtjusande fot så de
jör inget och aktade jag mig att

borsta råcken men hann ej anteck-

na allt opp och ner gick spelet till

Tåspark gick ijenom fint hurra tjöt

man och omfamna av glädje som
vansinniga var mänskorna på ny
rad punkt.

Andra halvan var ointressant men

mera sensasjonell och gruff upp-
stog på planen så dommaren måste
ingripa för Vallgraven kunde ej

reglera och vid inkast jorde dom
uppkast som publiken tog illa upp när

dom upprepades gång efter annan

gång måste spelet avbrytas för att
dra ut på tiden påstog publiken
ala amerikan som var rädda för stort
nederlag fast det blev ändå stort

nederlag och Tåspark Rundman
samt Teblask jorde var sitt glugg

med fem mot ett slutade matschen

kritik över spelet skall va rubrik.
Vallgraven var uselt lag utom när
dom var bra då var dom bättre än

då dom var dåliga som vill säga
mycket och bäst var gålkipern tog

många bollar säger många fast jag
kunde bara se en på planen som
var opppompad av j. a. karlsson

som har stora munstascher och har
själlt på Anton Johansson nu måste

man konnstatera apsolut bättre spel
hos Svartfötterna dom skall ha tack

med fetstil för sitt brilljanta och
utomårdentligt sjarmangta spel i

forvardskädjan var Tåspark fenå-
mend och gick åt höger och vänster

med bollen så han lurade och roga-

de sig med dem de var så man
kunde skratta men dom andra i

laget var åsse bra och assissisterade
publiken var utom sig och länge

leve Svartfötterna sade man till

varandra voro mycket glada alli-
hopa och Tellegram kom fjärran

ifrån och mästerskapet har dom
vunnit signatur.

Här slutar jag vore tacksam för

honnorar från redaksjonen högakt-
ningsfullt i avvaktan å höktärade
rek tecknar vördsamt

Bomansson.

Genom förbiseende av >Strids-
ropets> red. sekr. lämnades Bo-

manssons manus ofläst till sätteriet
och publicerades. Det blev visser-

ligen Bomanssons sista försök så-
som sportreferent, men han hade

dock uppnått sitt mål — att få se
finalen. i

Cres, asttrre, fast
So ov

Duger icke Börjesson

längre?

En aktad, livligt intresserad och
mycket fotbollsförstående medlem
var ledsen över det ineffektiva spel,
som =forwardskedjan visade vid
matchen mot >Alliansen> den 16
juni. Felet ansåg han vara Börje-
sons, som tycktes ha förlorat sina
gamla

=

centerforwardsegenskaper:.
Börjeson kunde numera inte kon-
trollera bollen på samma överlägsna
sätt som förr, bollen är nu inte
fastlimmad vid foten, nota bene när
det gäller dribbling. Och han mis-
sar på målskotten.
Vår man frågade, huru det skulle

vara med Valdus Lund som center-
forward. Han vore enveten, orädd
och med det rätta något ilskna
sinne, som höves en centerforward
nu för tiden.

Vi tro emellertid, att Lund inte
passar för den rollen. Ty han kan
inte spela med vänster fot. Men
vi ha ju Herbert Karlson. Han är
mannen att efterträda Börjeson.
Och kan när som hälst avlösa. Än
så länge är Karlson dock utomor-
dentligt bra att ha som högerytter.

Saken är helt enkelt den; Vi
behöva en högerytter! :
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Saken är helt enkelt den; Vi
behöva en högerytter! :
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So ov
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GÖTEBORG
: Kyrkogatan 58.

Olycksfall-,  Automobil-,

Sjuk-, Glas-,

Skadestånds- Vattenskade-

försäkring.

Tel -adr.: > Assuransnornan.

Rikstelefoner 18311, 18312.

I. F. Kamraternas styrelse
1918:

Ordförande: Herbert "Johanson, firma
Keiller, Lundström & Co', bostad Övra
Husargatan 29, telefoner: kontoret 4534,
bostaden 17253.

v. Ordförande: Thorsten Mellberg, Värm-
landsgatan 28, telefon 2023.

Sekreterare: Erik Alstam, Soliditet, bostad
Majorsgatan 4, telefoner: kontoret 6638,
bostaden 6224.

v. Sekreterare: Arvid Fagrell, Gustav E.
Reuters Kolimport A.-B., bostad Linné-
gatan 68, telefoner: kontoret 5403, bo-
staden 7081.

Skattmästare: Gustaf Magnusson, Jönkö-
pings Juridiska Byrå, bostad Smålands-
gatan 1, telefoner: kontoret 4141, bo-
staden 15242.

Klubbmästare: Carl Linde, A-B. Göte-
borgs Bank, bostad Svangatan 7, telefon
4954.

Intendent: A. Forsberg, firma J. Andrén,
bostad Risåsgatan 17.

Suppleanter: Jakob Schylander, firma
Bröderna Bratt, bostad Plantagegatan 10.
Oscar Söderberg, firma Hugo Traneus,
bostad Nordenskjöldsgatan 26, telefoner:
kontoret 914, bostaden 15677.

Medlemmarna bedes endast i undan-
tagsfall begagna kontorstelefonerna. Sek-
reteraren träffas säkrast i bostaden varje
dag kl. 5,30 — 7 e. m.

 

 

; Mer da ac: dryckesvaror kalla i

| ea TY Kramer och varma i ca 24 timmar.
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. JULI 1918
 
 

KAMRATERNAS

FOTBOLLSVECKA

kan man med skäl benämna mid-
sommarveckan 23—30 juni. Då en
hel del av såväl 1:sta som 2:dra
lagets spelares semester inföll un-
der nämnda tid, avtalades med Fot-
bollsklubbarna »Örn» i Horten och
»Trygg» i Kristiania om 2 matcher
å vardera stället, och som avslut-
ning på det hela en match mot
A. I. K. i Stockholm, ingående i
Serien Stockholm —Göteborg, ett
vidlyftigt och kanske något vågat
program. Vännen >Ceve»>» var den-
na gång ingen optimist, och fruk-
tade i »Idrottsbladet»> a't straffet
för utsvävningarne i Norge med
säkerhet skulle urladda sig vid
matchen i Stockholm; till stor gläd-
je för alla »Kamrater», >Ceve» och
sist men icke minst för deltagarne
i Norgestrippen gick spådomen ej
i uppfyllelse.

Starten ägde rum lördagen den
22 på morgonen under bästa stäm-
ning och förhoppning om en trev-
lig resa och ett gott resultat. Det
var icke få dyrkare av läderkulan,
som voro på väg till vårt grann-
land: »Kamrater> från Malmö på
väg till Drammen, en del av Aka-
demisk Boldklub, som hastade till
»Brann> i Bergen, »Örgryte» på
resa till Kristiania för en match 

mot »Ready», som de snart voro
färdiga med, och så vår till icke
mindre än 16 man uppgående skara.

Kl. 7 e m. voro vi frammei

Moss, vidare därifrån med båt till

»Horten», Norges Karlskrona, resans
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var icke få dyrkare av läderkulan,
som voro på väg till vårt grann-
land: »Kamrater> från Malmö på
väg till Drammen, en del av Aka-
demisk Boldklub, som hastade till
»Brann> i Bergen, »Örgryte» på
resa till Kristiania för en match 

mot »Ready», som de snart voro
färdiga med, och så vår till icke
mindre än 16 man uppgående skara.

Kl. 7 e m. voro vi frammei

Moss, vidare därifrån med båt till

»Horten», Norges Karlskrona, resans

första mål. Vi välkomnades där
av styrelse och spelare från >»Örn>,
blevo hastigt och lustigt inkvarte-
rade å »Grand Hotell Victoria>,

vars värd var bekant för de flesta
sedan föregående besök. «Sedan

Rothman, som under hela resan

låg i med ett ett brinnande intresse
för att hålla pojkarne i bästa möj-
liga kondition, fatt sig en sveltig

stund med allmän knådning gick
mantill kojs.

Första matchen spelades sö::dags
e. m. Publik: 1,500 persircr, oak-

tat mulet väder och 1å:on väta.
Vi mötte med följande lag: Rylan-
der, Lund och Erik Andersson,
EFiserman, Törnqvist och Carl Jo-
hansson, Georg Carlsson, Schylan-

der, Uhlén, Borssén och Sandberg.
Halvtidsresultat -2—1, slutresultat

6-—1 till vår favör, således en god
början.  Uhlén gjorde lejonparten
av målen eller 4, Kairo och Sand-
berg vardera 1.
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26 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Andra matchen spelades måndags

kväll med större publik än vid
första matchen, man ville gubevars

vara med om revanchen, Tack vare

en god portion tur, — vi hade

massor av skott i stolparne — seg-
rade >»Örn»> med 2—0 (1—0, 1—0)
oaktat vi hade 75 2; av spelet,

»Örns» mål gjordes vid enstaka
ruscher, och som alltid när ett lag
är överlägset begingo våra backar

det felet att ligga för högt upp, de
försökte sig till och med på mål-
skott. En tröst erhöllo vi dock i

en pokal uppsatt av styrelsemed-
lemmarna i »Örn» Apotekare Niel-
sen och Fiskegrossörer Thoresen,
med önskan om att ytterligare en
match spelas om densamma an-

tingen i Göteborg eller Horten. Vi
spelade med samma uppställning
som vid första matchen, med un-
dantag av att Törnqvist, som första

dagen fått sig en påminnelse om
en gammal fotskada, stod över; i
hans ställe spelade »Kalle Makarn>

centerhalv och Elam Johansson
ryckte in som vänsterhalv, Domare
vid båda matcherna var herr Peder-

sen från »Örn» en mycket angenäm
bekantskap både på och utom fot-

bollsplanen.  >»Örn»> spelade god
teknisk fotboll utan tillstymmelse

till hårt spel.
Tisdags morgon avreste vi genom

den vackra Kristianiafjorden till

Kristiania, dit vi anlände efter 2
RA

i
Victor Andersson,A.-B.
SUeeeecoseerovscs 0e02000000 09000 0000002200 000000 PF PPRRRRRR

MASKINFÖRNÖDENHETER:

OLJOR

REMMAR

PACKNINGAR

ISOLERINGSMATERIEL

M.M, -

 

STOCKHOLM MALMÖ GÖTEBORG
Avdelningskontoret i Göteborg:

LILLA BADHUSGATAN 2

TELEFONER 3646, 9071, 9812.

timmars resa och inkvarterades å

Standard Hotél näst intill »Idrottens

Hus» å Pile st.

Onsdags kväll spelades första

matchen motfotbollklubben »Trygg>.

Publiken var fåtalig, planen i ett

bedrövligt skick, smutsig och trå-

kig, med små insjöar här och var.

Följande spelare voro i elden eller

rättare sagt i vattnet: Rylander,

Lund och Henning Svensson, Eiser-

man, Karl Johansson, och Elam

Johansson, Uhlén, »Cairo», Georg

Carlsson, Borssén och Sandberg.

Vi vunno med, 1—0. (1—0 0—0).

Målövervikten borde dock ha varit

större till vår favör. Det vinnande

målet gjordes lugnt och smärtfritt

av Borssén efter en centring av

Uhlén. Rylander, Svensson, >Kalle

Makarn» ElamJohansson (=> Lakej>)

spelade utmärkt, den sistnämnde

bör akta sig för att »nicka> låga

bollar, man riskerar lätt att bli

skalperad. Georg Carlsson spelade

c. f. med. ett utmärkt gåpåhumör,
vad nu orsaken kunde vara; av

»Fröken» Carlsson märktes ej ett

spår, för övrigt skötte sig hela

högen till belåtenhet.

Sista matchen spelades torsdags
e. m. mot Fotbollklubben »Frigg>,
i Kristiania, ansedd som »byns»
bästa lag. Dagen blev för oss en
riktig Tycho Brahedag, planen var

liksom spelarnes utrustning våt och

smutsig, oaktat vaktmästarnes å
»Stadions»> ansträngningar att få

bådadera torra. I vårt lag saknades

»Gobben», som hemförlovats tors-

dags morgon för att vara utvilad
vid matchen i Stockholm, i hans

ställe spelade »Makarn>» back, Törn-

qvist gick c. h., för övrigt samma
uppställning som mot >»Trygg».

Efter fem minuters spel voro bara

9 man av våra på plan, Borssén

blev vid ett försök att nicka en
boll undanknuffad och föll så olyck-

ligt att axeln gick ur led. En minut
senare erhöll Uhlén en spark över

ena foten, en god stund efter

sedan bollen blivit spelad. Båda

olyckorna voro resultatet av norr-

männens ojuste spel. Pojkarne

tappade dock inte sugen och efter
någon minut bröt sig »Cairo» ige-

nom och nätade. Erik Andersson
och Harvid Abrahamson gingo ni
in som ersättare. Vi hade det

bästa och mesta av spelet men tu-
ren gynnade norrmännen, de senare

utjämnade strax före halvlekens
slut genom h. i. Halvtidsresultat

1—1. Under pausens rådplägning
kom man överens om att. då doma:

ren var inkompetent i att beivra

hårt för att icke säga rått spel

hellre fly än illa fäkta. Parollen
blev: »akta påkarna, det gäller att
ha hela spelare vid den viktigaste

matchen på söndag». Frigg vanu
andra halvtid med 3—0, fullkomligt

onödigt för övrigt men som förhål-
landena voro kunde vi se på resul

tatet, oaktat olyckorna, med en viss
humor. »Cairo> och »Kalle Makarn:

voro de som stodo för den humo:

ristiska delen av programmet.

Fredag middag avreste Sandberg,

Cairo, Makarn, Törnqvist, Svensson,

Rylander o. Elam Johansson under

Rothmans befäl till Stockholm där
skivan klarades galant i sällskap
med övriga 1:sta lagspelare.

Resan är nu ett minne blott, men
ett angenämt sådant. Den bästa kam
ratanda var hela tiden rådande. Även
sportsligt sett var resan givande,
»blandningen» av representations o.

reservlagspelare har det goda med

sig, att man lär känna varandras

goda egenskaper både på och
utom fotbollsplanen. Kritiken av
spelet och varandra är icke av

ondo, tvärtom, det bevisar endas

intresse för såväl spelet som för
den klubb vars färger de föra
Parollen för all kritik bör var

»inga hårda ord>.

J.S.
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skott. En tröst erhöllo vi dock i

en pokal uppsatt av styrelsemed-
lemmarna i »Örn» Apotekare Niel-
sen och Fiskegrossörer Thoresen,
med önskan om att ytterligare en
match spelas om densamma an-

tingen i Göteborg eller Horten. Vi
spelade med samma uppställning
som vid första matchen, med un-
dantag av att Törnqvist, som första

dagen fått sig en påminnelse om
en gammal fotskada, stod över; i
hans ställe spelade »Kalle Makarn>

centerhalv och Elam Johansson
ryckte in som vänsterhalv, Domare
vid båda matcherna var herr Peder-

sen från »Örn» en mycket angenäm
bekantskap både på och utom fot-

bollsplanen.  >»Örn»> spelade god
teknisk fotboll utan tillstymmelse

till hårt spel.
Tisdags morgon avreste vi genom

den vackra Kristianiafjorden till

Kristiania, dit vi anlände efter 2
RA
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Avdelningskontoret i Göteborg:

LILLA BADHUSGATAN 2

TELEFONER 3646, 9071, 9812.

timmars resa och inkvarterades å

Standard Hotél näst intill »Idrottens

Hus» å Pile st.

Onsdags kväll spelades första

matchen motfotbollklubben »Trygg>.

Publiken var fåtalig, planen i ett

bedrövligt skick, smutsig och trå-

kig, med små insjöar här och var.

Följande spelare voro i elden eller

rättare sagt i vattnet: Rylander,

Lund och Henning Svensson, Eiser-

man, Karl Johansson, och Elam

Johansson, Uhlén, »Cairo», Georg

Carlsson, Borssén och Sandberg.

Vi vunno med, 1—0. (1—0 0—0).

Målövervikten borde dock ha varit

större till vår favör. Det vinnande

målet gjordes lugnt och smärtfritt

av Borssén efter en centring av

Uhlén. Rylander, Svensson, >Kalle

Makarn» ElamJohansson (=> Lakej>)

spelade utmärkt, den sistnämnde

bör akta sig för att »nicka> låga

bollar, man riskerar lätt att bli

skalperad. Georg Carlsson spelade

c. f. med. ett utmärkt gåpåhumör,
vad nu orsaken kunde vara; av

»Fröken» Carlsson märktes ej ett

spår, för övrigt skötte sig hela

högen till belåtenhet.

Sista matchen spelades torsdags
e. m. mot Fotbollklubben »Frigg>,
i Kristiania, ansedd som »byns»
bästa lag. Dagen blev för oss en
riktig Tycho Brahedag, planen var

liksom spelarnes utrustning våt och

smutsig, oaktat vaktmästarnes å
»Stadions»> ansträngningar att få

bådadera torra. I vårt lag saknades

»Gobben», som hemförlovats tors-

dags morgon för att vara utvilad
vid matchen i Stockholm, i hans

ställe spelade »Makarn>» back, Törn-

qvist gick c. h., för övrigt samma
uppställning som mot >»Trygg».

Efter fem minuters spel voro bara

9 man av våra på plan, Borssén

blev vid ett försök att nicka en
boll undanknuffad och föll så olyck-

ligt att axeln gick ur led. En minut
senare erhöll Uhlén en spark över

ena foten, en god stund efter

sedan bollen blivit spelad. Båda

olyckorna voro resultatet av norr-

männens ojuste spel. Pojkarne

tappade dock inte sugen och efter
någon minut bröt sig »Cairo» ige-

nom och nätade. Erik Andersson
och Harvid Abrahamson gingo ni
in som ersättare. Vi hade det

bästa och mesta av spelet men tu-
ren gynnade norrmännen, de senare

utjämnade strax före halvlekens
slut genom h. i. Halvtidsresultat

1—1. Under pausens rådplägning
kom man överens om att. då doma:

ren var inkompetent i att beivra

hårt för att icke säga rått spel

hellre fly än illa fäkta. Parollen
blev: »akta påkarna, det gäller att
ha hela spelare vid den viktigaste

matchen på söndag». Frigg vanu
andra halvtid med 3—0, fullkomligt

onödigt för övrigt men som förhål-
landena voro kunde vi se på resul

tatet, oaktat olyckorna, med en viss
humor. »Cairo> och »Kalle Makarn:

voro de som stodo för den humo:

ristiska delen av programmet.

Fredag middag avreste Sandberg,

Cairo, Makarn, Törnqvist, Svensson,

Rylander o. Elam Johansson under

Rothmans befäl till Stockholm där
skivan klarades galant i sällskap
med övriga 1:sta lagspelare.

Resan är nu ett minne blott, men
ett angenämt sådant. Den bästa kam
ratanda var hela tiden rådande. Även
sportsligt sett var resan givande,
»blandningen» av representations o.

reservlagspelare har det goda med

sig, att man lär känna varandras

goda egenskaper både på och
utom fotbollsplanen. Kritiken av
spelet och varandra är icke av

ondo, tvärtom, det bevisar endas

intresse för såväl spelet som för
den klubb vars färger de föra
Parollen för all kritik bör var

»inga hårda ord>.
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Resan är nu ett minne blott, men
ett angenämt sådant. Den bästa kam
ratanda var hela tiden rådande. Även
sportsligt sett var resan givande,
»blandningen» av representations o.

reservlagspelare har det goda med

sig, att man lär känna varandras

goda egenskaper både på och
utom fotbollsplanen. Kritiken av
spelet och varandra är icke av

ondo, tvärtom, det bevisar endas

intresse för såväl spelet som för
den klubb vars färger de föra
Parollen för all kritik bör var

»inga hårda ord>.

J.S.

26 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Andra matchen spelades måndags

kväll med större publik än vid
första matchen, man ville gubevars

vara med om revanchen, Tack vare

en god portion tur, — vi hade

massor av skott i stolparne — seg-
rade >»Örn»> med 2—0 (1—0, 1—0)
oaktat vi hade 75 2; av spelet,

»Örns» mål gjordes vid enstaka
ruscher, och som alltid när ett lag
är överlägset begingo våra backar

det felet att ligga för högt upp, de
försökte sig till och med på mål-
skott. En tröst erhöllo vi dock i

en pokal uppsatt av styrelsemed-
lemmarna i »Örn» Apotekare Niel-
sen och Fiskegrossörer Thoresen,
med önskan om att ytterligare en
match spelas om densamma an-

tingen i Göteborg eller Horten. Vi
spelade med samma uppställning
som vid första matchen, med un-
dantag av att Törnqvist, som första

dagen fått sig en påminnelse om
en gammal fotskada, stod över; i
hans ställe spelade »Kalle Makarn>

centerhalv och Elam Johansson
ryckte in som vänsterhalv, Domare
vid båda matcherna var herr Peder-

sen från »Örn» en mycket angenäm
bekantskap både på och utom fot-

bollsplanen.  >»Örn»> spelade god
teknisk fotboll utan tillstymmelse

till hårt spel.
Tisdags morgon avreste vi genom

den vackra Kristianiafjorden till

Kristiania, dit vi anlände efter 2
RA

i
Victor Andersson,A.-B.
SUeeeecoseerovscs 0e02000000 09000 0000002200 000000 PF PPRRRRRR

MASKINFÖRNÖDENHETER:

OLJOR

REMMAR

PACKNINGAR

ISOLERINGSMATERIEL

M.M, -

 

STOCKHOLM MALMÖ GÖTEBORG
Avdelningskontoret i Göteborg:

LILLA BADHUSGATAN 2

TELEFONER 3646, 9071, 9812.

timmars resa och inkvarterades å

Standard Hotél näst intill »Idrottens

Hus» å Pile st.

Onsdags kväll spelades första
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bedrövligt skick, smutsig och trå-

kig, med små insjöar här och var.
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rättare sagt i vattnet: Rylander,

Lund och Henning Svensson, Eiser-

man, Karl Johansson, och Elam

Johansson, Uhlén, »Cairo», Georg

Carlsson, Borssén och Sandberg.

Vi vunno med, 1—0. (1—0 0—0).

Målövervikten borde dock ha varit

större till vår favör. Det vinnande

målet gjordes lugnt och smärtfritt

av Borssén efter en centring av

Uhlén. Rylander, Svensson, >Kalle

Makarn» ElamJohansson (=> Lakej>)

spelade utmärkt, den sistnämnde

bör akta sig för att »nicka> låga

bollar, man riskerar lätt att bli

skalperad. Georg Carlsson spelade

c. f. med. ett utmärkt gåpåhumör,
vad nu orsaken kunde vara; av

»Fröken» Carlsson märktes ej ett

spår, för övrigt skötte sig hela

högen till belåtenhet.

Sista matchen spelades torsdags
e. m. mot Fotbollklubben »Frigg>,
i Kristiania, ansedd som »byns»
bästa lag. Dagen blev för oss en
riktig Tycho Brahedag, planen var

liksom spelarnes utrustning våt och

smutsig, oaktat vaktmästarnes å
»Stadions»> ansträngningar att få

bådadera torra. I vårt lag saknades

»Gobben», som hemförlovats tors-

dags morgon för att vara utvilad
vid matchen i Stockholm, i hans

ställe spelade »Makarn>» back, Törn-

qvist gick c. h., för övrigt samma
uppställning som mot >»Trygg».

Efter fem minuters spel voro bara

9 man av våra på plan, Borssén

blev vid ett försök att nicka en
boll undanknuffad och föll så olyck-
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senare erhöll Uhlén en spark över

ena foten, en god stund efter

sedan bollen blivit spelad. Båda

olyckorna voro resultatet av norr-

männens ojuste spel. Pojkarne

tappade dock inte sugen och efter
någon minut bröt sig »Cairo» ige-
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och Harvid Abrahamson gingo ni
in som ersättare. Vi hade det

bästa och mesta av spelet men tu-
ren gynnade norrmännen, de senare

utjämnade strax före halvlekens
slut genom h. i. Halvtidsresultat
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blev: »akta påkarna, det gäller att
ha hela spelare vid den viktigaste

matchen på söndag». Frigg vanu
andra halvtid med 3—0, fullkomligt

onödigt för övrigt men som förhål-
landena voro kunde vi se på resul
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humor. »Cairo> och »Kalle Makarn:
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nom och nätade. Erik Andersson
och Harvid Abrahamson gingo ni
in som ersättare. Vi hade det

bästa och mesta av spelet men tu-
ren gynnade norrmännen, de senare

utjämnade strax före halvlekens
slut genom h. i. Halvtidsresultat

1—1. Under pausens rådplägning
kom man överens om att. då doma:

ren var inkompetent i att beivra

hårt för att icke säga rått spel

hellre fly än illa fäkta. Parollen
blev: »akta påkarna, det gäller att
ha hela spelare vid den viktigaste

matchen på söndag». Frigg vanu
andra halvtid med 3—0, fullkomligt

onödigt för övrigt men som förhål-
landena voro kunde vi se på resul

tatet, oaktat olyckorna, med en viss
humor. »Cairo> och »Kalle Makarn:

voro de som stodo för den humo:

ristiska delen av programmet.

Fredag middag avreste Sandberg,

Cairo, Makarn, Törnqvist, Svensson,

Rylander o. Elam Johansson under

Rothmans befäl till Stockholm där
skivan klarades galant i sällskap
med övriga 1:sta lagspelare.

Resan är nu ett minne blott, men
ett angenämt sådant. Den bästa kam
ratanda var hela tiden rådande. Även
sportsligt sett var resan givande,
»blandningen» av representations o.

reservlagspelare har det goda med

sig, att man lär känna varandras

goda egenskaper både på och
utom fotbollsplanen. Kritiken av
spelet och varandra är icke av

ondo, tvärtom, det bevisar endas

intresse för såväl spelet som för
den klubb vars färger de föra
Parollen för all kritik bör var

»inga hårda ord>.

J.S.
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De fria idrottsmännen

ha varit i livlig verksamhet hela

sommaren och i Balders Hage har
det varje kväll rått ett rörligt lif.
Vid midsommar anordnades i Ha-

gen en sommarfest, som var ämnad
att stärka ekonomin för planstyrelsen
men det dåliga vädret kullkastade

alla förhoppningar i den vägen. I
början på augusti göres emellertid

försöket om och hoppas man då på
bättre resultat.

Vi göra här en kronologisk resume
över de tävlingar, vari våra idrotts-
mändeltagit.

Den 28 juni gick å Walhalla di-
striktmästerskapet 20 km. Fyra af de
våra deltogo och mästare blef Adolf

Johansson med 11t. 13 m, 11,4 sek.
Den 5 juli började stadsdelstäv-

lingarne och i både den första och
den andra tävlingen belades de bästa
placeringarne i löpningarna (1500 m.
och 10,000 m.) med män, tillhörande,
om ej representerande, I. F. K.

Den 6 juli tävlade Backman i
Köpenhamn och löpte 5,000 m. på

15.30. Blev trea efter Dam och Sö-
ren Nielsen.

Den 14 juli ägde denförsta folk-

festen rum i Balders hage. Följande

priser hemfördes till föreningen:
400 m. 2) J. Rosell, 58 s. 3) R.

Kronberg. 58 s. 1500 m. 1) J. Hols-

ner, 4.28,8. 2) A. Magnusson, 4.31,

3) S. Johansson, 2.50,3. 3000 m,
2) R. Andersson, 10.54,8. 3) Arthur

Johansson, 11.29. 5000 m., E. Back-

man, 16.20, 2) V. Magnusson,

16.24,2. 3) E. Larsson, 16.54,4.

Vid den andra Folkfesten den 21

juli kunde de våra notera följande
framgångar.

400 m. 1) J. Rosell, 57,3. 1500 m.

1) A. Magnusson, 4.35,2. 3000 m.

jun. 2) R. Andersson 9.34,3 5000 m.
1) E. Larsson, 16.51. 2) Ad. Johans-

son, 17.22.

Kamratmästerskapen i allm. idrott
gingo av stapeln i Eskilstuna den

21 juli och därvid blev J. Holsuer
mästare å 1500 m. med 4.21,7 samt

V. Magnusson mästare å 10,000 m.
med 33.44,2. Dessa två äro de första

innehafvarna i vår förening af något

Kamratmästerskap i allmän idrott.

Backman, som underträning löpt

10,000 m. på den goda tiden 32.30,4
bättrade på detta resultat vid täv-
 

Medlemsbladets följetong.

33130
En faluristisk och något fantastisk skild-

ring av en kommande Jfotbollsvärld.

(Av Ralph Roy.)

Företal.

Det var icke i avsikt att vara sensatio-
nell jag grep mig an med föreliggande
arbete. Jag hatar sensation. Sensation i
den vardagliga bemärkelsen är något upp-
konstruerat. Något offentligt som kittlar
nerverna i högre grad än de vanliga kryd-
dorna i individens liv och omgivning.
Något oerhört, häpnadsväckande, rafflande.
Något som folk talar om och förvånar sig
över. Detta är vad man i allmänhet menar
med sensation. Och sådan sensation är

en styggelse.

Men när jag nu genomläst de rader,

bläcket i min penna lämnat efter sig, mär-

ker jag till min förvåning, att jag uppnått

precis motsatsen till vad jag asyftat. Min

mening var alt göra en något romantise-

rad skildring av livet inom fotbollsvärlden

under förra decenniet. Jag ville lugnt och

sakligt berätta om huru 1980-talets spelare,

publik, ledare och fotbollsfolk i allmän-

het tänkte och kände, handlade och levde.

Jag ville lämna ett bidrag till fotbollshis-

torien, en skiss — alltså icke ett monu-

mentalt verk — med motiv frän en tids-

period, till vilken vi ännu knappast hunnit

stänga dörren. Men, som sagt, det har

icke lyckats mig att följa denna, enligt mitt

tycke, lyckliga princip. De faktiska hän-

delserna ha blivit mig övermäktiga. Mina

dagboksanteckningar, i vilka jag såg en

frälsning undan författares vanliga likkista:

bist på stoff, blevo i stället mitt fördärv.

Jag har nämligen begått det taktiska felet

att noga följa dessa anteckningar. Detta

gjorde jag i avsikt att vara sann, objektiv

och icke sensationell. När jag nu till min

förfäran upptäcker att jag icke gått i land

med det senare, så lägger jag skulden här-

till helt och hället på livet siälvt, d. v. s.

lingarna i Köpenhamn den 23 juli,

då han samtidigt fick revanche för
föregående nederlag. Han segrade

nämligen i 10 km. loppet med 32.14,2
— den bästa tid som någon svensk
hittills uppnått i år.

ett

4:de laget i Seffle.
» Fyran» tillbringade sin midsom-

mar i Seffle, dit de blivit inbjudna

av Idrottsföreningen Sifhälla, förra
årets värmländska distriktsmästare,

att spela två matcher under nämn-

da helg. Lördagen den 22 juni
startade vi från B. J. med uppgå-
ende middagståget med reserver för

vänsterhalv och vänsterytter, det
oaktat var stämningen hög. Det

var första gången ett göteborgslag
gästade samhället. Vi blevo väl
mottagna och inkvarterade på Pri-
vathotellet, där en härlig kvällsvard

väntade. En större hembygdsfest
med dans och »oväsen» var an-

ordnad i samhället. Att undfly
denna lockelse var naturligtvis omöj-

den värld, från vilken motiventill efterföl-

jande kapitel äro hämtade. De här skild-

rade händelsena äro alltså i sig själva så

uppseendeväckande, att någon färglägg-

ning, i avsikt att stimulera läsarens intresse,

icke behövts. Att de framställts i roman-

tiserad form betyder icke någon afsikt från

min sida att på något sätt dölja ett eller

annat; och som bevis härför vill jag på-
peka den av mig tillämpade och efter

Riksdagens beslut av d. 10 febr. 1969 ang.

lagen om F. O. A. K. F., alltmera utbredda

metoden att undvika fingerade namn.

Om alltså 1988 ärs tilldragelser i sig

själv voro av det slag, som lämnar spär

efter sig i historien, så måste de synas o-

fantligt mera uppseendeväckande, ställda

ansikte mot ansikte med gångna tiders för-

hållanden. Ända till leda har det uppre-
pats i tal och i skrift huru samhällsutveck-

lingen under det 20:de århundradet försig-

gått med meteorliknande hastighet. Men

det förtjänar fasthållas i minnet, att inom

få områden revolutionerna varit så genom-

gripande som inom fotbollsvärden. Och

därför är det på sin plats att erinra om

de olika skeden spelet genomgått.
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Den 14 juli ägde denförsta folk-

festen rum i Balders hage. Följande

priser hemfördes till föreningen:
400 m. 2) J. Rosell, 58 s. 3) R.

Kronberg. 58 s. 1500 m. 1) J. Hols-

ner, 4.28,8. 2) A. Magnusson, 4.31,

3) S. Johansson, 2.50,3. 3000 m,
2) R. Andersson, 10.54,8. 3) Arthur

Johansson, 11.29. 5000 m., E. Back-

man, 16.20, 2) V. Magnusson,

16.24,2. 3) E. Larsson, 16.54,4.

Vid den andra Folkfesten den 21

juli kunde de våra notera följande
framgångar.

400 m. 1) J. Rosell, 57,3. 1500 m.

1) A. Magnusson, 4.35,2. 3000 m.

jun. 2) R. Andersson 9.34,3 5000 m.
1) E. Larsson, 16.51. 2) Ad. Johans-

son, 17.22.

Kamratmästerskapen i allm. idrott
gingo av stapeln i Eskilstuna den

21 juli och därvid blev J. Holsuer
mästare å 1500 m. med 4.21,7 samt

V. Magnusson mästare å 10,000 m.
med 33.44,2. Dessa två äro de första

innehafvarna i vår förening af något

Kamratmästerskap i allmän idrott.

Backman, som underträning löpt

10,000 m. på den goda tiden 32.30,4
bättrade på detta resultat vid täv-
 

Medlemsbladets följetong.

33130
En faluristisk och något fantastisk skild-

ring av en kommande Jfotbollsvärld.

(Av Ralph Roy.)

Företal.

Det var icke i avsikt att vara sensatio-
nell jag grep mig an med föreliggande
arbete. Jag hatar sensation. Sensation i
den vardagliga bemärkelsen är något upp-
konstruerat. Något offentligt som kittlar
nerverna i högre grad än de vanliga kryd-
dorna i individens liv och omgivning.
Något oerhört, häpnadsväckande, rafflande.
Något som folk talar om och förvånar sig
över. Detta är vad man i allmänhet menar
med sensation. Och sådan sensation är

en styggelse.

Men när jag nu genomläst de rader,

bläcket i min penna lämnat efter sig, mär-

ker jag till min förvåning, att jag uppnått

precis motsatsen till vad jag asyftat. Min

mening var alt göra en något romantise-

rad skildring av livet inom fotbollsvärlden

under förra decenniet. Jag ville lugnt och

sakligt berätta om huru 1980-talets spelare,

publik, ledare och fotbollsfolk i allmän-

het tänkte och kände, handlade och levde.

Jag ville lämna ett bidrag till fotbollshis-

torien, en skiss — alltså icke ett monu-

mentalt verk — med motiv frän en tids-

period, till vilken vi ännu knappast hunnit

stänga dörren. Men, som sagt, det har

icke lyckats mig att följa denna, enligt mitt

tycke, lyckliga princip. De faktiska hän-

delserna ha blivit mig övermäktiga. Mina

dagboksanteckningar, i vilka jag såg en

frälsning undan författares vanliga likkista:

bist på stoff, blevo i stället mitt fördärv.

Jag har nämligen begått det taktiska felet

att noga följa dessa anteckningar. Detta

gjorde jag i avsikt att vara sann, objektiv

och icke sensationell. När jag nu till min

förfäran upptäcker att jag icke gått i land

med det senare, så lägger jag skulden här-

till helt och hället på livet siälvt, d. v. s.

lingarna i Köpenhamn den 23 juli,

då han samtidigt fick revanche för
föregående nederlag. Han segrade

nämligen i 10 km. loppet med 32.14,2
— den bästa tid som någon svensk
hittills uppnått i år.

ett

4:de laget i Seffle.
» Fyran» tillbringade sin midsom-

mar i Seffle, dit de blivit inbjudna

av Idrottsföreningen Sifhälla, förra
årets värmländska distriktsmästare,

att spela två matcher under nämn-

da helg. Lördagen den 22 juni
startade vi från B. J. med uppgå-
ende middagståget med reserver för

vänsterhalv och vänsterytter, det
oaktat var stämningen hög. Det

var första gången ett göteborgslag
gästade samhället. Vi blevo väl
mottagna och inkvarterade på Pri-
vathotellet, där en härlig kvällsvard

väntade. En större hembygdsfest
med dans och »oväsen» var an-

ordnad i samhället. Att undfly
denna lockelse var naturligtvis omöj-

den värld, från vilken motiventill efterföl-

jande kapitel äro hämtade. De här skild-

rade händelsena äro alltså i sig själva så

uppseendeväckande, att någon färglägg-

ning, i avsikt att stimulera läsarens intresse,

icke behövts. Att de framställts i roman-

tiserad form betyder icke någon afsikt från

min sida att på något sätt dölja ett eller

annat; och som bevis härför vill jag på-
peka den av mig tillämpade och efter

Riksdagens beslut av d. 10 febr. 1969 ang.

lagen om F. O. A. K. F., alltmera utbredda

metoden att undvika fingerade namn.

Om alltså 1988 ärs tilldragelser i sig

själv voro av det slag, som lämnar spär

efter sig i historien, så måste de synas o-

fantligt mera uppseendeväckande, ställda

ansikte mot ansikte med gångna tiders för-

hållanden. Ända till leda har det uppre-
pats i tal och i skrift huru samhällsutveck-

lingen under det 20:de århundradet försig-

gått med meteorliknande hastighet. Men

det förtjänar fasthållas i minnet, att inom

få områden revolutionerna varit så genom-

gripande som inom fotbollsvärden. Och

därför är det på sin plats att erinra om

de olika skeden spelet genomgått.
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De fria idrottsmännen

ha varit i livlig verksamhet hela

sommaren och i Balders Hage har
det varje kväll rått ett rörligt lif.
Vid midsommar anordnades i Ha-

gen en sommarfest, som var ämnad
att stärka ekonomin för planstyrelsen
men det dåliga vädret kullkastade

alla förhoppningar i den vägen. I
början på augusti göres emellertid

försöket om och hoppas man då på
bättre resultat.

Vi göra här en kronologisk resume
över de tävlingar, vari våra idrotts-
mändeltagit.

Den 28 juni gick å Walhalla di-
striktmästerskapet 20 km. Fyra af de
våra deltogo och mästare blef Adolf

Johansson med 11t. 13 m, 11,4 sek.
Den 5 juli började stadsdelstäv-

lingarne och i både den första och
den andra tävlingen belades de bästa
placeringarne i löpningarna (1500 m.
och 10,000 m.) med män, tillhörande,
om ej representerande, I. F. K.

Den 6 juli tävlade Backman i
Köpenhamn och löpte 5,000 m. på
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ner, 4.28,8. 2) A. Magnusson, 4.31,

3) S. Johansson, 2.50,3. 3000 m,
2) R. Andersson, 10.54,8. 3) Arthur

Johansson, 11.29. 5000 m., E. Back-

man, 16.20, 2) V. Magnusson,

16.24,2. 3) E. Larsson, 16.54,4.
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över. Detta är vad man i allmänhet menar
med sensation. Och sådan sensation är

en styggelse.

Men när jag nu genomläst de rader,

bläcket i min penna lämnat efter sig, mär-

ker jag till min förvåning, att jag uppnått

precis motsatsen till vad jag asyftat. Min

mening var alt göra en något romantise-

rad skildring av livet inom fotbollsvärlden

under förra decenniet. Jag ville lugnt och

sakligt berätta om huru 1980-talets spelare,

publik, ledare och fotbollsfolk i allmän-

het tänkte och kände, handlade och levde.

Jag ville lämna ett bidrag till fotbollshis-

torien, en skiss — alltså icke ett monu-

mentalt verk — med motiv frän en tids-

period, till vilken vi ännu knappast hunnit

stänga dörren. Men, som sagt, det har

icke lyckats mig att följa denna, enligt mitt

tycke, lyckliga princip. De faktiska hän-

delserna ha blivit mig övermäktiga. Mina

dagboksanteckningar, i vilka jag såg en

frälsning undan författares vanliga likkista:

bist på stoff, blevo i stället mitt fördärv.

Jag har nämligen begått det taktiska felet

att noga följa dessa anteckningar. Detta

gjorde jag i avsikt att vara sann, objektiv

och icke sensationell. När jag nu till min

förfäran upptäcker att jag icke gått i land

med det senare, så lägger jag skulden här-

till helt och hället på livet siälvt, d. v. s.

lingarna i Köpenhamn den 23 juli,

då han samtidigt fick revanche för
föregående nederlag. Han segrade

nämligen i 10 km. loppet med 32.14,2
— den bästa tid som någon svensk
hittills uppnått i år.

ett

4:de laget i Seffle.
» Fyran» tillbringade sin midsom-

mar i Seffle, dit de blivit inbjudna

av Idrottsföreningen Sifhälla, förra
årets värmländska distriktsmästare,

att spela två matcher under nämn-

da helg. Lördagen den 22 juni
startade vi från B. J. med uppgå-
ende middagståget med reserver för

vänsterhalv och vänsterytter, det
oaktat var stämningen hög. Det

var första gången ett göteborgslag
gästade samhället. Vi blevo väl
mottagna och inkvarterade på Pri-
vathotellet, där en härlig kvällsvard

väntade. En större hembygdsfest
med dans och »oväsen» var an-

ordnad i samhället. Att undfly
denna lockelse var naturligtvis omöj-

den värld, från vilken motiventill efterföl-

jande kapitel äro hämtade. De här skild-

rade händelsena äro alltså i sig själva så

uppseendeväckande, att någon färglägg-

ning, i avsikt att stimulera läsarens intresse,

icke behövts. Att de framställts i roman-

tiserad form betyder icke någon afsikt från

min sida att på något sätt dölja ett eller

annat; och som bevis härför vill jag på-
peka den av mig tillämpade och efter

Riksdagens beslut av d. 10 febr. 1969 ang.

lagen om F. O. A. K. F., alltmera utbredda

metoden att undvika fingerade namn.

Om alltså 1988 ärs tilldragelser i sig

själv voro av det slag, som lämnar spär

efter sig i historien, så måste de synas o-

fantligt mera uppseendeväckande, ställda

ansikte mot ansikte med gångna tiders för-

hållanden. Ända till leda har det uppre-
pats i tal och i skrift huru samhällsutveck-

lingen under det 20:de århundradet försig-

gått med meteorliknande hastighet. Men

det förtjänar fasthållas i minnet, att inom

få områden revolutionerna varit så genom-

gripande som inom fotbollsvärden. Och

därför är det på sin plats att erinra om

de olika skeden spelet genomgått.
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De fria idrottsmännen

ha varit i livlig verksamhet hela

sommaren och i Balders Hage har
det varje kväll rått ett rörligt lif.
Vid midsommar anordnades i Ha-

gen en sommarfest, som var ämnad
att stärka ekonomin för planstyrelsen
men det dåliga vädret kullkastade

alla förhoppningar i den vägen. I
början på augusti göres emellertid

försöket om och hoppas man då på
bättre resultat.

Vi göra här en kronologisk resume
över de tävlingar, vari våra idrotts-
mändeltagit.

Den 28 juni gick å Walhalla di-
striktmästerskapet 20 km. Fyra af de
våra deltogo och mästare blef Adolf

Johansson med 11t. 13 m, 11,4 sek.
Den 5 juli började stadsdelstäv-

lingarne och i både den första och
den andra tävlingen belades de bästa
placeringarne i löpningarna (1500 m.
och 10,000 m.) med män, tillhörande,
om ej representerande, I. F. K.

Den 6 juli tävlade Backman i
Köpenhamn och löpte 5,000 m. på

15.30. Blev trea efter Dam och Sö-
ren Nielsen.

Den 14 juli ägde denförsta folk-

festen rum i Balders hage. Följande

priser hemfördes till föreningen:
400 m. 2) J. Rosell, 58 s. 3) R.

Kronberg. 58 s. 1500 m. 1) J. Hols-

ner, 4.28,8. 2) A. Magnusson, 4.31,

3) S. Johansson, 2.50,3. 3000 m,
2) R. Andersson, 10.54,8. 3) Arthur

Johansson, 11.29. 5000 m., E. Back-

man, 16.20, 2) V. Magnusson,

16.24,2. 3) E. Larsson, 16.54,4.

Vid den andra Folkfesten den 21

juli kunde de våra notera följande
framgångar.

400 m. 1) J. Rosell, 57,3. 1500 m.

1) A. Magnusson, 4.35,2. 3000 m.

jun. 2) R. Andersson 9.34,3 5000 m.
1) E. Larsson, 16.51. 2) Ad. Johans-

son, 17.22.

Kamratmästerskapen i allm. idrott
gingo av stapeln i Eskilstuna den

21 juli och därvid blev J. Holsuer
mästare å 1500 m. med 4.21,7 samt

V. Magnusson mästare å 10,000 m.
med 33.44,2. Dessa två äro de första

innehafvarna i vår förening af något

Kamratmästerskap i allmän idrott.

Backman, som underträning löpt

10,000 m. på den goda tiden 32.30,4
bättrade på detta resultat vid täv-
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årets värmländska distriktsmästare,

att spela två matcher under nämn-

da helg. Lördagen den 22 juni
startade vi från B. J. med uppgå-
ende middagståget med reserver för

vänsterhalv och vänsterytter, det
oaktat var stämningen hög. Det

var första gången ett göteborgslag
gästade samhället. Vi blevo väl
mottagna och inkvarterade på Pri-
vathotellet, där en härlig kvällsvard

väntade. En större hembygdsfest
med dans och »oväsen» var an-

ordnad i samhället. Att undfly
denna lockelse var naturligtvis omöj-

den värld, från vilken motiventill efterföl-

jande kapitel äro hämtade. De här skild-

rade händelsena äro alltså i sig själva så

uppseendeväckande, att någon färglägg-

ning, i avsikt att stimulera läsarens intresse,

icke behövts. Att de framställts i roman-

tiserad form betyder icke någon afsikt från

min sida att på något sätt dölja ett eller

annat; och som bevis härför vill jag på-
peka den av mig tillämpade och efter

Riksdagens beslut av d. 10 febr. 1969 ang.

lagen om F. O. A. K. F., alltmera utbredda

metoden att undvika fingerade namn.

Om alltså 1988 ärs tilldragelser i sig

själv voro av det slag, som lämnar spär

efter sig i historien, så måste de synas o-

fantligt mera uppseendeväckande, ställda

ansikte mot ansikte med gångna tiders för-

hållanden. Ända till leda har det uppre-
pats i tal och i skrift huru samhällsutveck-

lingen under det 20:de århundradet försig-

gått med meteorliknande hastighet. Men

det förtjänar fasthållas i minnet, att inom

få områden revolutionerna varit så genom-

gripande som inom fotbollsvärden. Och

därför är det på sin plats att erinra om

de olika skeden spelet genomgått.
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De fria idrottsmännen

ha varit i livlig verksamhet hela

sommaren och i Balders Hage har
det varje kväll rått ett rörligt lif.
Vid midsommar anordnades i Ha-

gen en sommarfest, som var ämnad
att stärka ekonomin för planstyrelsen
men det dåliga vädret kullkastade

alla förhoppningar i den vägen. I
början på augusti göres emellertid

försöket om och hoppas man då på
bättre resultat.

Vi göra här en kronologisk resume
över de tävlingar, vari våra idrotts-
mändeltagit.

Den 28 juni gick å Walhalla di-
striktmästerskapet 20 km. Fyra af de
våra deltogo och mästare blef Adolf

Johansson med 11t. 13 m, 11,4 sek.
Den 5 juli började stadsdelstäv-

lingarne och i både den första och
den andra tävlingen belades de bästa
placeringarne i löpningarna (1500 m.
och 10,000 m.) med män, tillhörande,
om ej representerande, I. F. K.

Den 6 juli tävlade Backman i
Köpenhamn och löpte 5,000 m. på

15.30. Blev trea efter Dam och Sö-
ren Nielsen.

Den 14 juli ägde denförsta folk-

festen rum i Balders hage. Följande

priser hemfördes till föreningen:
400 m. 2) J. Rosell, 58 s. 3) R.

Kronberg. 58 s. 1500 m. 1) J. Hols-

ner, 4.28,8. 2) A. Magnusson, 4.31,

3) S. Johansson, 2.50,3. 3000 m,
2) R. Andersson, 10.54,8. 3) Arthur

Johansson, 11.29. 5000 m., E. Back-

man, 16.20, 2) V. Magnusson,

16.24,2. 3) E. Larsson, 16.54,4.

Vid den andra Folkfesten den 21

juli kunde de våra notera följande
framgångar.

400 m. 1) J. Rosell, 57,3. 1500 m.

1) A. Magnusson, 4.35,2. 3000 m.

jun. 2) R. Andersson 9.34,3 5000 m.
1) E. Larsson, 16.51. 2) Ad. Johans-

son, 17.22.

Kamratmästerskapen i allm. idrott
gingo av stapeln i Eskilstuna den

21 juli och därvid blev J. Holsuer
mästare å 1500 m. med 4.21,7 samt

V. Magnusson mästare å 10,000 m.
med 33.44,2. Dessa två äro de första

innehafvarna i vår förening af något

Kamratmästerskap i allmän idrott.

Backman, som underträning löpt

10,000 m. på den goda tiden 32.30,4
bättrade på detta resultat vid täv-
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33130
En faluristisk och något fantastisk skild-

ring av en kommande Jfotbollsvärld.

(Av Ralph Roy.)

Företal.

Det var icke i avsikt att vara sensatio-
nell jag grep mig an med föreliggande
arbete. Jag hatar sensation. Sensation i
den vardagliga bemärkelsen är något upp-
konstruerat. Något offentligt som kittlar
nerverna i högre grad än de vanliga kryd-
dorna i individens liv och omgivning.
Något oerhört, häpnadsväckande, rafflande.
Något som folk talar om och förvånar sig
över. Detta är vad man i allmänhet menar
med sensation. Och sådan sensation är

en styggelse.

Men när jag nu genomläst de rader,

bläcket i min penna lämnat efter sig, mär-

ker jag till min förvåning, att jag uppnått

precis motsatsen till vad jag asyftat. Min

mening var alt göra en något romantise-

rad skildring av livet inom fotbollsvärlden

under förra decenniet. Jag ville lugnt och

sakligt berätta om huru 1980-talets spelare,

publik, ledare och fotbollsfolk i allmän-

het tänkte och kände, handlade och levde.

Jag ville lämna ett bidrag till fotbollshis-

torien, en skiss — alltså icke ett monu-

mentalt verk — med motiv frän en tids-

period, till vilken vi ännu knappast hunnit

stänga dörren. Men, som sagt, det har

icke lyckats mig att följa denna, enligt mitt

tycke, lyckliga princip. De faktiska hän-

delserna ha blivit mig övermäktiga. Mina

dagboksanteckningar, i vilka jag såg en

frälsning undan författares vanliga likkista:

bist på stoff, blevo i stället mitt fördärv.

Jag har nämligen begått det taktiska felet

att noga följa dessa anteckningar. Detta

gjorde jag i avsikt att vara sann, objektiv

och icke sensationell. När jag nu till min

förfäran upptäcker att jag icke gått i land

med det senare, så lägger jag skulden här-

till helt och hället på livet siälvt, d. v. s.
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ligt, men. med tanke på morgon-

dagens match tågade pojkarne till

vårt lokus i hygglig tid.

Hade vädret varit det bästa på
lördagen, ingick midsommarafton

våt och ruskig. KI. 1,30 på mid-
dagen spelades första matchen.

Oaktat det tråkiga vädret hade c:a.
200 personer infunnit sig. Planen
var som såpad, varför det tråkigt
nog blev en chance-match. Det
började dåligt för pojkarne, då Sif-
hälla efter 5 minuters spel gjorde
första målet. »På'n igen» blev vår

lösen, och strax efteråt lyckades vi
utjämna.  Halvleken slutade oav-
gjord 2—2. Andra halvan, då reg-
net upphörde, vunno vi med 3—1.

Slutresultat 5—3 till vår fördel.

Slumpen var i denna match en
stor faktor. Domaren var icke av
hög kvalité, vilket man ju ej kan
begära med tanke på de få tilifällen

att se förstklassiga matcher, som
bjudes i landsorten.

Följande spelare deltogo i första

dagens match från mål: Jonsson,
Johansson, Andersson, Bergström,

Fotbollsspelet infördes som bekant till

Sverige för c:a 100 år sedan och började

sitt segertåg genom landet med Göteborg

såsom utgångspunkt. Sedan urminnes tider

har också Göteborg varit den förnämsta

fotbollsstaden i riket — till stor förtret för

huvudstaden. Spelet var rent amatör-

mässigt till slutet av 1900-talets andra de-

cennium, då det alltmera började visa

tendenser till halvproffessionalism.

År 1928 infördes halvproffessionalismen

officiellt, sålunda att fotbollspelarne tillätos

att vid sidan om sina borgerliga yrken

bedriva spelet mot av de högsta fotbolls-

myndigheterna fastställd avlöning.

Detta tillstånd varade tillär 1949. De stora

fotbollsklubbarne bröto sig då ur Riksför-

bundet, som nu ånyo stod fallfärdigt trots

de upprepade försöken till effektiv omor-

ganisation, och bildade Svenska Proffessio-

nella Fotbollsförbundet. Detta förbund

organiserades efter engelskt mönster men

medgav betydligt större friheter både för

spelare och klubbar, bl. a. ifråga om av-
löningarnas storlek.

Följden härav visade sig i enormt steg-

rat intresse från allmänhetens sida. Detta

återigen hade till följd hopandet av kolos-

Kollberg, Söderholm, Olsson, Erics-

son, Karlsson, Gyring, Suber.
Påföljande dag ingick med härligt

midsommarväder, vilket gjorde att
humöret steg några grader. På
middagen utkämpade vi sista mat-

chen. Denna gång var publiken

fulltaligare, planen torr och i bästa

skick. Vi föresatte oss nu med
kännedom om våra motspelare att

göra vårt bästa. Detta lyckades

även, ty vi vunno matchen med

6—0. Laget, som vari eiden, hade
följande uppställning från mål:
Jonason, Johansson, Suber, Berg-

ström, Kollberg, Söderholm, Waller,
Ericsson, Karlsson, Gyring, Olsson.

Undertecknad lyckades skam till

sägandes bumsa in fyra bollar, och
för övrigt gjorde alla spelarne sitt
bästa. Domare vid matchen var

Bror Henning, som skötte sitt kall

till båda lagens och publikens fulla

belåtenhet. Som tåget hemåt av-

gick vid sextiden fingo vi raska på

med de återstående göromalen.
Efter tack och farväl till våra vär-

dar ångade vi iväg till Göteborg

och voro vid halv 10-tiden på kväl-

len åter hemma. För våra unga

spelare torde resan bli ett minne

som står sig, även om. de i fram

tiden skulle komma ut på turnéer
— som stjärnspelare.

G. W.

I:sta laget
spelade den 30 juni i Stockholm

mot A. I. K. i serien och avslutade

»I. F. K::s foibollsvecka> med en
glänsande seger över svartingarna

med 5—2, därmed bevisande att
A. I. K.-arne visst inte äro omöjliga

att besegra i Stockholm. Börjesson

lär visst ha spelat alldeles fenome-
nalt. Ack, ack, ack! Varför kan
inte den gode Börje visa oss göte-

borgare, att han fortfarande är vår
store, oövervinnelige centerforvard,
Varför skall hans bästa spel alltid

reserveras för Stockholmspubliken?
Tre gånger i år har nu Börje givit
»uppvisning» i huvudstaden och

mottagits med entusiasm av en ute
slutande välvillig kritik. Men ingen

gång ännu i år har hans spel här
i Göteborg varit till belåtenhet.

 

sala förmögenheter hos klubbarna och detta

blev i sin tur inledningentill fotbollsklub-

barnas industrialism och deras ombildande
till aktiebolag.

Med tiden medförde emellertid denna

tingens ordning vissa olägenheter. Särskilt

i moraliskt hänseende visade sig den sä-

lunda uppkomna proffessionalismen inne-

bära farliga möjligheter och så småningom

framtvingades en ändring till det bättre.

Sålunda började klubbarna från år 1975

använda nästan uteslutande proffesionella

spelare i sina fabriker, varigenom de unga

människorna räddades fran sysslolöshetens
själsdödande och intelligensfria tillständ.
Det blev i viss mån en återgång till halv-
poffessionalismen, ehuru fotbollslivet f. ö.
fortsatte att utvecklas med alltmera raffi-
nerade detaljer och fulländade tekniska
hjälpmedel.

Efter denna lilla återblick lämnas den
ärade läsaren ensam med sina tankar
och — 3313 >.

Göteborg i mars är 2011.

Författaren.

Kap. I.

Dick Martens gör en upptäckt. — Del
försvunna flygskeppet.

Den 3 maj 1986 syntes två män ströva
uppför den branta stig, som ledertill

krönet av den s. k. Bragebacken i Slotts

skogen. De voro inbegripna i ett livligt

samtal. Ja, d. v. s. egentligen fördes kon-

versationen endast av den som tycktes

vara äldst av de två.

Det var en undersätsig, bredaxlad 30

ärs man med rak hållning och något mili-
täriskt hos sig. Ansiktet var skarpt skuret

Den kraftiga underkäken vittnade omseg-

het och energi och munnens fasta linjer,

de tunna läpparna samt den stadiga

blicken i de stålblå ögonen om en hård
och kraftig vilja.

Han lät sina ord åtföljas av beteck-
nande gester men överskred dock aldrig

gränsen till vad man kallar armfäktning

Det låg något tryggt och tillitsfullt över

hela hans gestalt. Och denlivlighet, som

han just nu lade i dagen, skulle man

hellre tro bottna i ett spänstigt sinnelag

och vaket förstånd än flamsighet och

pratsjuka.
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ligt, men. med tanke på morgon-

dagens match tågade pojkarne till

vårt lokus i hygglig tid.

Hade vädret varit det bästa på
lördagen, ingick midsommarafton

våt och ruskig. KI. 1,30 på mid-
dagen spelades första matchen.

Oaktat det tråkiga vädret hade c:a.
200 personer infunnit sig. Planen
var som såpad, varför det tråkigt
nog blev en chance-match. Det
började dåligt för pojkarne, då Sif-
hälla efter 5 minuters spel gjorde
första målet. »På'n igen» blev vår

lösen, och strax efteråt lyckades vi
utjämna.  Halvleken slutade oav-
gjord 2—2. Andra halvan, då reg-
net upphörde, vunno vi med 3—1.

Slutresultat 5—3 till vår fördel.

Slumpen var i denna match en
stor faktor. Domaren var icke av
hög kvalité, vilket man ju ej kan
begära med tanke på de få tilifällen

att se förstklassiga matcher, som
bjudes i landsorten.

Följande spelare deltogo i första

dagens match från mål: Jonsson,
Johansson, Andersson, Bergström,

Fotbollsspelet infördes som bekant till

Sverige för c:a 100 år sedan och började

sitt segertåg genom landet med Göteborg

såsom utgångspunkt. Sedan urminnes tider

har också Göteborg varit den förnämsta

fotbollsstaden i riket — till stor förtret för

huvudstaden. Spelet var rent amatör-

mässigt till slutet av 1900-talets andra de-

cennium, då det alltmera började visa

tendenser till halvproffessionalism.

År 1928 infördes halvproffessionalismen

officiellt, sålunda att fotbollspelarne tillätos

att vid sidan om sina borgerliga yrken

bedriva spelet mot av de högsta fotbolls-

myndigheterna fastställd avlöning.

Detta tillstånd varade tillär 1949. De stora

fotbollsklubbarne bröto sig då ur Riksför-

bundet, som nu ånyo stod fallfärdigt trots

de upprepade försöken till effektiv omor-

ganisation, och bildade Svenska Proffessio-

nella Fotbollsförbundet. Detta förbund

organiserades efter engelskt mönster men

medgav betydligt större friheter både för

spelare och klubbar, bl. a. ifråga om av-
löningarnas storlek.

Följden härav visade sig i enormt steg-

rat intresse från allmänhetens sida. Detta

återigen hade till följd hopandet av kolos-

Kollberg, Söderholm, Olsson, Erics-

son, Karlsson, Gyring, Suber.
Påföljande dag ingick med härligt

midsommarväder, vilket gjorde att
humöret steg några grader. På
middagen utkämpade vi sista mat-

chen. Denna gång var publiken

fulltaligare, planen torr och i bästa

skick. Vi föresatte oss nu med
kännedom om våra motspelare att

göra vårt bästa. Detta lyckades

även, ty vi vunno matchen med

6—0. Laget, som vari eiden, hade
följande uppställning från mål:
Jonason, Johansson, Suber, Berg-

ström, Kollberg, Söderholm, Waller,
Ericsson, Karlsson, Gyring, Olsson.

Undertecknad lyckades skam till

sägandes bumsa in fyra bollar, och
för övrigt gjorde alla spelarne sitt
bästa. Domare vid matchen var

Bror Henning, som skötte sitt kall

till båda lagens och publikens fulla

belåtenhet. Som tåget hemåt av-

gick vid sextiden fingo vi raska på

med de återstående göromalen.
Efter tack och farväl till våra vär-

dar ångade vi iväg till Göteborg

och voro vid halv 10-tiden på kväl-

len åter hemma. För våra unga

spelare torde resan bli ett minne

som står sig, även om. de i fram

tiden skulle komma ut på turnéer
— som stjärnspelare.

G. W.

I:sta laget
spelade den 30 juni i Stockholm

mot A. I. K. i serien och avslutade

»I. F. K::s foibollsvecka> med en
glänsande seger över svartingarna

med 5—2, därmed bevisande att
A. I. K.-arne visst inte äro omöjliga

att besegra i Stockholm. Börjesson

lär visst ha spelat alldeles fenome-
nalt. Ack, ack, ack! Varför kan
inte den gode Börje visa oss göte-

borgare, att han fortfarande är vår
store, oövervinnelige centerforvard,
Varför skall hans bästa spel alltid

reserveras för Stockholmspubliken?
Tre gånger i år har nu Börje givit
»uppvisning» i huvudstaden och

mottagits med entusiasm av en ute
slutande välvillig kritik. Men ingen

gång ännu i år har hans spel här
i Göteborg varit till belåtenhet.

 

sala förmögenheter hos klubbarna och detta

blev i sin tur inledningentill fotbollsklub-

barnas industrialism och deras ombildande
till aktiebolag.

Med tiden medförde emellertid denna

tingens ordning vissa olägenheter. Särskilt

i moraliskt hänseende visade sig den sä-

lunda uppkomna proffessionalismen inne-

bära farliga möjligheter och så småningom

framtvingades en ändring till det bättre.

Sålunda började klubbarna från år 1975

använda nästan uteslutande proffesionella

spelare i sina fabriker, varigenom de unga

människorna räddades fran sysslolöshetens
själsdödande och intelligensfria tillständ.
Det blev i viss mån en återgång till halv-
poffessionalismen, ehuru fotbollslivet f. ö.
fortsatte att utvecklas med alltmera raffi-
nerade detaljer och fulländade tekniska
hjälpmedel.

Efter denna lilla återblick lämnas den
ärade läsaren ensam med sina tankar
och — 3313 >.

Göteborg i mars är 2011.

Författaren.

Kap. I.

Dick Martens gör en upptäckt. — Del
försvunna flygskeppet.

Den 3 maj 1986 syntes två män ströva
uppför den branta stig, som ledertill

krönet av den s. k. Bragebacken i Slotts

skogen. De voro inbegripna i ett livligt

samtal. Ja, d. v. s. egentligen fördes kon-

versationen endast av den som tycktes

vara äldst av de två.

Det var en undersätsig, bredaxlad 30

ärs man med rak hållning och något mili-
täriskt hos sig. Ansiktet var skarpt skuret

Den kraftiga underkäken vittnade omseg-

het och energi och munnens fasta linjer,

de tunna läpparna samt den stadiga

blicken i de stålblå ögonen om en hård
och kraftig vilja.

Han lät sina ord åtföljas av beteck-
nande gester men överskred dock aldrig

gränsen till vad man kallar armfäktning

Det låg något tryggt och tillitsfullt över

hela hans gestalt. Och denlivlighet, som

han just nu lade i dagen, skulle man

hellre tro bottna i ett spänstigt sinnelag

och vaket förstånd än flamsighet och

pratsjuka.
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År 1928 infördes halvproffessionalismen

officiellt, sålunda att fotbollspelarne tillätos

att vid sidan om sina borgerliga yrken

bedriva spelet mot av de högsta fotbolls-

myndigheterna fastställd avlöning.

Detta tillstånd varade tillär 1949. De stora

fotbollsklubbarne bröto sig då ur Riksför-

bundet, som nu ånyo stod fallfärdigt trots

de upprepade försöken till effektiv omor-

ganisation, och bildade Svenska Proffessio-

nella Fotbollsförbundet. Detta förbund

organiserades efter engelskt mönster men

medgav betydligt större friheter både för

spelare och klubbar, bl. a. ifråga om av-
löningarnas storlek.

Följden härav visade sig i enormt steg-

rat intresse från allmänhetens sida. Detta

återigen hade till följd hopandet av kolos-

Kollberg, Söderholm, Olsson, Erics-

son, Karlsson, Gyring, Suber.
Påföljande dag ingick med härligt

midsommarväder, vilket gjorde att
humöret steg några grader. På
middagen utkämpade vi sista mat-

chen. Denna gång var publiken

fulltaligare, planen torr och i bästa

skick. Vi föresatte oss nu med
kännedom om våra motspelare att

göra vårt bästa. Detta lyckades

även, ty vi vunno matchen med

6—0. Laget, som vari eiden, hade
följande uppställning från mål:
Jonason, Johansson, Suber, Berg-

ström, Kollberg, Söderholm, Waller,
Ericsson, Karlsson, Gyring, Olsson.

Undertecknad lyckades skam till

sägandes bumsa in fyra bollar, och
för övrigt gjorde alla spelarne sitt
bästa. Domare vid matchen var

Bror Henning, som skötte sitt kall

till båda lagens och publikens fulla

belåtenhet. Som tåget hemåt av-

gick vid sextiden fingo vi raska på

med de återstående göromalen.
Efter tack och farväl till våra vär-

dar ångade vi iväg till Göteborg

och voro vid halv 10-tiden på kväl-

len åter hemma. För våra unga

spelare torde resan bli ett minne

som står sig, även om. de i fram

tiden skulle komma ut på turnéer
— som stjärnspelare.

G. W.

I:sta laget
spelade den 30 juni i Stockholm

mot A. I. K. i serien och avslutade

»I. F. K::s foibollsvecka> med en
glänsande seger över svartingarna

med 5—2, därmed bevisande att
A. I. K.-arne visst inte äro omöjliga

att besegra i Stockholm. Börjesson

lär visst ha spelat alldeles fenome-
nalt. Ack, ack, ack! Varför kan
inte den gode Börje visa oss göte-

borgare, att han fortfarande är vår
store, oövervinnelige centerforvard,
Varför skall hans bästa spel alltid

reserveras för Stockholmspubliken?
Tre gånger i år har nu Börje givit
»uppvisning» i huvudstaden och

mottagits med entusiasm av en ute
slutande välvillig kritik. Men ingen

gång ännu i år har hans spel här
i Göteborg varit till belåtenhet.

 

sala förmögenheter hos klubbarna och detta

blev i sin tur inledningentill fotbollsklub-

barnas industrialism och deras ombildande
till aktiebolag.

Med tiden medförde emellertid denna

tingens ordning vissa olägenheter. Särskilt

i moraliskt hänseende visade sig den sä-

lunda uppkomna proffessionalismen inne-

bära farliga möjligheter och så småningom

framtvingades en ändring till det bättre.

Sålunda började klubbarna från år 1975

använda nästan uteslutande proffesionella

spelare i sina fabriker, varigenom de unga

människorna räddades fran sysslolöshetens
själsdödande och intelligensfria tillständ.
Det blev i viss mån en återgång till halv-
poffessionalismen, ehuru fotbollslivet f. ö.
fortsatte att utvecklas med alltmera raffi-
nerade detaljer och fulländade tekniska
hjälpmedel.

Efter denna lilla återblick lämnas den
ärade läsaren ensam med sina tankar
och — 3313 >.

Göteborg i mars är 2011.

Författaren.

Kap. I.

Dick Martens gör en upptäckt. — Del
försvunna flygskeppet.

Den 3 maj 1986 syntes två män ströva
uppför den branta stig, som ledertill

krönet av den s. k. Bragebacken i Slotts

skogen. De voro inbegripna i ett livligt

samtal. Ja, d. v. s. egentligen fördes kon-

versationen endast av den som tycktes

vara äldst av de två.

Det var en undersätsig, bredaxlad 30

ärs man med rak hållning och något mili-
täriskt hos sig. Ansiktet var skarpt skuret

Den kraftiga underkäken vittnade omseg-

het och energi och munnens fasta linjer,

de tunna läpparna samt den stadiga

blicken i de stålblå ögonen om en hård
och kraftig vilja.

Han lät sina ord åtföljas av beteck-
nande gester men överskred dock aldrig

gränsen till vad man kallar armfäktning

Det låg något tryggt och tillitsfullt över

hela hans gestalt. Och denlivlighet, som

han just nu lade i dagen, skulle man

hellre tro bottna i ett spänstigt sinnelag

och vaket förstånd än flamsighet och

pratsjuka.
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ligt, men. med tanke på morgon-

dagens match tågade pojkarne till

vårt lokus i hygglig tid.

Hade vädret varit det bästa på
lördagen, ingick midsommarafton

våt och ruskig. KI. 1,30 på mid-
dagen spelades första matchen.

Oaktat det tråkiga vädret hade c:a.
200 personer infunnit sig. Planen
var som såpad, varför det tråkigt
nog blev en chance-match. Det
började dåligt för pojkarne, då Sif-
hälla efter 5 minuters spel gjorde
första målet. »På'n igen» blev vår

lösen, och strax efteråt lyckades vi
utjämna.  Halvleken slutade oav-
gjord 2—2. Andra halvan, då reg-
net upphörde, vunno vi med 3—1.

Slutresultat 5—3 till vår fördel.

Slumpen var i denna match en
stor faktor. Domaren var icke av
hög kvalité, vilket man ju ej kan
begära med tanke på de få tilifällen

att se förstklassiga matcher, som
bjudes i landsorten.

Följande spelare deltogo i första

dagens match från mål: Jonsson,
Johansson, Andersson, Bergström,

Fotbollsspelet infördes som bekant till
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sitt segertåg genom landet med Göteborg

såsom utgångspunkt. Sedan urminnes tider

har också Göteborg varit den förnämsta

fotbollsstaden i riket — till stor förtret för

huvudstaden. Spelet var rent amatör-

mässigt till slutet av 1900-talets andra de-

cennium, då det alltmera började visa

tendenser till halvproffessionalism.

År 1928 infördes halvproffessionalismen

officiellt, sålunda att fotbollspelarne tillätos

att vid sidan om sina borgerliga yrken

bedriva spelet mot av de högsta fotbolls-

myndigheterna fastställd avlöning.

Detta tillstånd varade tillär 1949. De stora

fotbollsklubbarne bröto sig då ur Riksför-

bundet, som nu ånyo stod fallfärdigt trots

de upprepade försöken till effektiv omor-

ganisation, och bildade Svenska Proffessio-

nella Fotbollsförbundet. Detta förbund

organiserades efter engelskt mönster men

medgav betydligt större friheter både för

spelare och klubbar, bl. a. ifråga om av-
löningarnas storlek.

Följden härav visade sig i enormt steg-

rat intresse från allmänhetens sida. Detta

återigen hade till följd hopandet av kolos-

Kollberg, Söderholm, Olsson, Erics-

son, Karlsson, Gyring, Suber.
Påföljande dag ingick med härligt

midsommarväder, vilket gjorde att
humöret steg några grader. På
middagen utkämpade vi sista mat-

chen. Denna gång var publiken

fulltaligare, planen torr och i bästa

skick. Vi föresatte oss nu med
kännedom om våra motspelare att

göra vårt bästa. Detta lyckades

även, ty vi vunno matchen med

6—0. Laget, som vari eiden, hade
följande uppställning från mål:
Jonason, Johansson, Suber, Berg-

ström, Kollberg, Söderholm, Waller,
Ericsson, Karlsson, Gyring, Olsson.

Undertecknad lyckades skam till

sägandes bumsa in fyra bollar, och
för övrigt gjorde alla spelarne sitt
bästa. Domare vid matchen var

Bror Henning, som skötte sitt kall

till båda lagens och publikens fulla

belåtenhet. Som tåget hemåt av-

gick vid sextiden fingo vi raska på

med de återstående göromalen.
Efter tack och farväl till våra vär-

dar ångade vi iväg till Göteborg

och voro vid halv 10-tiden på kväl-

len åter hemma. För våra unga

spelare torde resan bli ett minne

som står sig, även om. de i fram

tiden skulle komma ut på turnéer
— som stjärnspelare.

G. W.

I:sta laget
spelade den 30 juni i Stockholm

mot A. I. K. i serien och avslutade

»I. F. K::s foibollsvecka> med en
glänsande seger över svartingarna

med 5—2, därmed bevisande att
A. I. K.-arne visst inte äro omöjliga

att besegra i Stockholm. Börjesson

lär visst ha spelat alldeles fenome-
nalt. Ack, ack, ack! Varför kan
inte den gode Börje visa oss göte-

borgare, att han fortfarande är vår
store, oövervinnelige centerforvard,
Varför skall hans bästa spel alltid

reserveras för Stockholmspubliken?
Tre gånger i år har nu Börje givit
»uppvisning» i huvudstaden och

mottagits med entusiasm av en ute
slutande välvillig kritik. Men ingen

gång ännu i år har hans spel här
i Göteborg varit till belåtenhet.

 

sala förmögenheter hos klubbarna och detta

blev i sin tur inledningentill fotbollsklub-

barnas industrialism och deras ombildande
till aktiebolag.

Med tiden medförde emellertid denna

tingens ordning vissa olägenheter. Särskilt

i moraliskt hänseende visade sig den sä-

lunda uppkomna proffessionalismen inne-

bära farliga möjligheter och så småningom

framtvingades en ändring till det bättre.

Sålunda började klubbarna från år 1975

använda nästan uteslutande proffesionella

spelare i sina fabriker, varigenom de unga

människorna räddades fran sysslolöshetens
själsdödande och intelligensfria tillständ.
Det blev i viss mån en återgång till halv-
poffessionalismen, ehuru fotbollslivet f. ö.
fortsatte att utvecklas med alltmera raffi-
nerade detaljer och fulländade tekniska
hjälpmedel.

Efter denna lilla återblick lämnas den
ärade läsaren ensam med sina tankar
och — 3313 >.

Göteborg i mars är 2011.

Författaren.

Kap. I.

Dick Martens gör en upptäckt. — Del
försvunna flygskeppet.

Den 3 maj 1986 syntes två män ströva
uppför den branta stig, som ledertill

krönet av den s. k. Bragebacken i Slotts

skogen. De voro inbegripna i ett livligt

samtal. Ja, d. v. s. egentligen fördes kon-

versationen endast av den som tycktes

vara äldst av de två.

Det var en undersätsig, bredaxlad 30

ärs man med rak hållning och något mili-
täriskt hos sig. Ansiktet var skarpt skuret

Den kraftiga underkäken vittnade omseg-

het och energi och munnens fasta linjer,

de tunna läpparna samt den stadiga

blicken i de stålblå ögonen om en hård
och kraftig vilja.

Han lät sina ord åtföljas av beteck-
nande gester men överskred dock aldrig

gränsen till vad man kallar armfäktning

Det låg något tryggt och tillitsfullt över

hela hans gestalt. Och denlivlighet, som

han just nu lade i dagen, skulle man

hellre tro bottna i ett spänstigt sinnelag

och vaket förstånd än flamsighet och

pratsjuka.

28 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ligt, men. med tanke på morgon-

dagens match tågade pojkarne till

vårt lokus i hygglig tid.

Hade vädret varit det bästa på
lördagen, ingick midsommarafton

våt och ruskig. KI. 1,30 på mid-
dagen spelades första matchen.

Oaktat det tråkiga vädret hade c:a.
200 personer infunnit sig. Planen
var som såpad, varför det tråkigt
nog blev en chance-match. Det
började dåligt för pojkarne, då Sif-
hälla efter 5 minuters spel gjorde
första målet. »På'n igen» blev vår

lösen, och strax efteråt lyckades vi
utjämna.  Halvleken slutade oav-
gjord 2—2. Andra halvan, då reg-
net upphörde, vunno vi med 3—1.

Slutresultat 5—3 till vår fördel.

Slumpen var i denna match en
stor faktor. Domaren var icke av
hög kvalité, vilket man ju ej kan
begära med tanke på de få tilifällen

att se förstklassiga matcher, som
bjudes i landsorten.

Följande spelare deltogo i första

dagens match från mål: Jonsson,
Johansson, Andersson, Bergström,

Fotbollsspelet infördes som bekant till

Sverige för c:a 100 år sedan och började

sitt segertåg genom landet med Göteborg

såsom utgångspunkt. Sedan urminnes tider

har också Göteborg varit den förnämsta

fotbollsstaden i riket — till stor förtret för

huvudstaden. Spelet var rent amatör-

mässigt till slutet av 1900-talets andra de-

cennium, då det alltmera började visa

tendenser till halvproffessionalism.

År 1928 infördes halvproffessionalismen

officiellt, sålunda att fotbollspelarne tillätos

att vid sidan om sina borgerliga yrken

bedriva spelet mot av de högsta fotbolls-

myndigheterna fastställd avlöning.

Detta tillstånd varade tillär 1949. De stora

fotbollsklubbarne bröto sig då ur Riksför-

bundet, som nu ånyo stod fallfärdigt trots

de upprepade försöken till effektiv omor-

ganisation, och bildade Svenska Proffessio-

nella Fotbollsförbundet. Detta förbund

organiserades efter engelskt mönster men

medgav betydligt större friheter både för

spelare och klubbar, bl. a. ifråga om av-
löningarnas storlek.

Följden härav visade sig i enormt steg-

rat intresse från allmänhetens sida. Detta

återigen hade till följd hopandet av kolos-

Kollberg, Söderholm, Olsson, Erics-

son, Karlsson, Gyring, Suber.
Påföljande dag ingick med härligt

midsommarväder, vilket gjorde att
humöret steg några grader. På
middagen utkämpade vi sista mat-

chen. Denna gång var publiken

fulltaligare, planen torr och i bästa

skick. Vi föresatte oss nu med
kännedom om våra motspelare att

göra vårt bästa. Detta lyckades

även, ty vi vunno matchen med

6—0. Laget, som vari eiden, hade
följande uppställning från mål:
Jonason, Johansson, Suber, Berg-

ström, Kollberg, Söderholm, Waller,
Ericsson, Karlsson, Gyring, Olsson.

Undertecknad lyckades skam till

sägandes bumsa in fyra bollar, och
för övrigt gjorde alla spelarne sitt
bästa. Domare vid matchen var

Bror Henning, som skötte sitt kall

till båda lagens och publikens fulla

belåtenhet. Som tåget hemåt av-

gick vid sextiden fingo vi raska på

med de återstående göromalen.
Efter tack och farväl till våra vär-

dar ångade vi iväg till Göteborg

och voro vid halv 10-tiden på kväl-

len åter hemma. För våra unga

spelare torde resan bli ett minne

som står sig, även om. de i fram

tiden skulle komma ut på turnéer
— som stjärnspelare.

G. W.

I:sta laget
spelade den 30 juni i Stockholm

mot A. I. K. i serien och avslutade

»I. F. K::s foibollsvecka> med en
glänsande seger över svartingarna

med 5—2, därmed bevisande att
A. I. K.-arne visst inte äro omöjliga

att besegra i Stockholm. Börjesson

lär visst ha spelat alldeles fenome-
nalt. Ack, ack, ack! Varför kan
inte den gode Börje visa oss göte-

borgare, att han fortfarande är vår
store, oövervinnelige centerforvard,
Varför skall hans bästa spel alltid

reserveras för Stockholmspubliken?
Tre gånger i år har nu Börje givit
»uppvisning» i huvudstaden och

mottagits med entusiasm av en ute
slutande välvillig kritik. Men ingen

gång ännu i år har hans spel här
i Göteborg varit till belåtenhet.

 

sala förmögenheter hos klubbarna och detta

blev i sin tur inledningentill fotbollsklub-

barnas industrialism och deras ombildande
till aktiebolag.

Med tiden medförde emellertid denna

tingens ordning vissa olägenheter. Särskilt

i moraliskt hänseende visade sig den sä-

lunda uppkomna proffessionalismen inne-

bära farliga möjligheter och så småningom

framtvingades en ändring till det bättre.

Sålunda började klubbarna från år 1975

använda nästan uteslutande proffesionella

spelare i sina fabriker, varigenom de unga

människorna räddades fran sysslolöshetens
själsdödande och intelligensfria tillständ.
Det blev i viss mån en återgång till halv-
poffessionalismen, ehuru fotbollslivet f. ö.
fortsatte att utvecklas med alltmera raffi-
nerade detaljer och fulländade tekniska
hjälpmedel.

Efter denna lilla återblick lämnas den
ärade läsaren ensam med sina tankar
och — 3313 >.

Göteborg i mars är 2011.

Författaren.

Kap. I.

Dick Martens gör en upptäckt. — Del
försvunna flygskeppet.

Den 3 maj 1986 syntes två män ströva
uppför den branta stig, som ledertill

krönet av den s. k. Bragebacken i Slotts

skogen. De voro inbegripna i ett livligt

samtal. Ja, d. v. s. egentligen fördes kon-

versationen endast av den som tycktes

vara äldst av de två.

Det var en undersätsig, bredaxlad 30

ärs man med rak hållning och något mili-
täriskt hos sig. Ansiktet var skarpt skuret

Den kraftiga underkäken vittnade omseg-

het och energi och munnens fasta linjer,

de tunna läpparna samt den stadiga

blicken i de stålblå ögonen om en hård
och kraftig vilja.

Han lät sina ord åtföljas av beteck-
nande gester men överskred dock aldrig

gränsen till vad man kallar armfäktning

Det låg något tryggt och tillitsfullt över

hela hans gestalt. Och denlivlighet, som

han just nu lade i dagen, skulle man

hellre tro bottna i ett spänstigt sinnelag

och vaket förstånd än flamsighet och

pratsjuka.

28 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ligt, men. med tanke på morgon-

dagens match tågade pojkarne till

vårt lokus i hygglig tid.

Hade vädret varit det bästa på
lördagen, ingick midsommarafton

våt och ruskig. KI. 1,30 på mid-
dagen spelades första matchen.

Oaktat det tråkiga vädret hade c:a.
200 personer infunnit sig. Planen
var som såpad, varför det tråkigt
nog blev en chance-match. Det
började dåligt för pojkarne, då Sif-
hälla efter 5 minuters spel gjorde
första målet. »På'n igen» blev vår

lösen, och strax efteråt lyckades vi
utjämna.  Halvleken slutade oav-
gjord 2—2. Andra halvan, då reg-
net upphörde, vunno vi med 3—1.

Slutresultat 5—3 till vår fördel.

Slumpen var i denna match en
stor faktor. Domaren var icke av
hög kvalité, vilket man ju ej kan
begära med tanke på de få tilifällen

att se förstklassiga matcher, som
bjudes i landsorten.

Följande spelare deltogo i första

dagens match från mål: Jonsson,
Johansson, Andersson, Bergström,

Fotbollsspelet infördes som bekant till

Sverige för c:a 100 år sedan och började

sitt segertåg genom landet med Göteborg

såsom utgångspunkt. Sedan urminnes tider

har också Göteborg varit den förnämsta

fotbollsstaden i riket — till stor förtret för

huvudstaden. Spelet var rent amatör-

mässigt till slutet av 1900-talets andra de-

cennium, då det alltmera började visa

tendenser till halvproffessionalism.

År 1928 infördes halvproffessionalismen

officiellt, sålunda att fotbollspelarne tillätos

att vid sidan om sina borgerliga yrken

bedriva spelet mot av de högsta fotbolls-

myndigheterna fastställd avlöning.

Detta tillstånd varade tillär 1949. De stora

fotbollsklubbarne bröto sig då ur Riksför-

bundet, som nu ånyo stod fallfärdigt trots

de upprepade försöken till effektiv omor-

ganisation, och bildade Svenska Proffessio-

nella Fotbollsförbundet. Detta förbund

organiserades efter engelskt mönster men

medgav betydligt större friheter både för

spelare och klubbar, bl. a. ifråga om av-
löningarnas storlek.

Följden härav visade sig i enormt steg-

rat intresse från allmänhetens sida. Detta

återigen hade till följd hopandet av kolos-

Kollberg, Söderholm, Olsson, Erics-

son, Karlsson, Gyring, Suber.
Påföljande dag ingick med härligt

midsommarväder, vilket gjorde att
humöret steg några grader. På
middagen utkämpade vi sista mat-

chen. Denna gång var publiken

fulltaligare, planen torr och i bästa

skick. Vi föresatte oss nu med
kännedom om våra motspelare att

göra vårt bästa. Detta lyckades

även, ty vi vunno matchen med

6—0. Laget, som vari eiden, hade
följande uppställning från mål:
Jonason, Johansson, Suber, Berg-

ström, Kollberg, Söderholm, Waller,
Ericsson, Karlsson, Gyring, Olsson.

Undertecknad lyckades skam till

sägandes bumsa in fyra bollar, och
för övrigt gjorde alla spelarne sitt
bästa. Domare vid matchen var

Bror Henning, som skötte sitt kall

till båda lagens och publikens fulla

belåtenhet. Som tåget hemåt av-

gick vid sextiden fingo vi raska på

med de återstående göromalen.
Efter tack och farväl till våra vär-

dar ångade vi iväg till Göteborg

och voro vid halv 10-tiden på kväl-

len åter hemma. För våra unga

spelare torde resan bli ett minne

som står sig, även om. de i fram

tiden skulle komma ut på turnéer
— som stjärnspelare.

G. W.

I:sta laget
spelade den 30 juni i Stockholm

mot A. I. K. i serien och avslutade

»I. F. K::s foibollsvecka> med en
glänsande seger över svartingarna

med 5—2, därmed bevisande att
A. I. K.-arne visst inte äro omöjliga

att besegra i Stockholm. Börjesson

lär visst ha spelat alldeles fenome-
nalt. Ack, ack, ack! Varför kan
inte den gode Börje visa oss göte-

borgare, att han fortfarande är vår
store, oövervinnelige centerforvard,
Varför skall hans bästa spel alltid

reserveras för Stockholmspubliken?
Tre gånger i år har nu Börje givit
»uppvisning» i huvudstaden och

mottagits med entusiasm av en ute
slutande välvillig kritik. Men ingen

gång ännu i år har hans spel här
i Göteborg varit till belåtenhet.

 

sala förmögenheter hos klubbarna och detta

blev i sin tur inledningentill fotbollsklub-

barnas industrialism och deras ombildande
till aktiebolag.

Med tiden medförde emellertid denna

tingens ordning vissa olägenheter. Särskilt

i moraliskt hänseende visade sig den sä-

lunda uppkomna proffessionalismen inne-

bära farliga möjligheter och så småningom

framtvingades en ändring till det bättre.

Sålunda började klubbarna från år 1975

använda nästan uteslutande proffesionella

spelare i sina fabriker, varigenom de unga

människorna räddades fran sysslolöshetens
själsdödande och intelligensfria tillständ.
Det blev i viss mån en återgång till halv-
poffessionalismen, ehuru fotbollslivet f. ö.
fortsatte att utvecklas med alltmera raffi-
nerade detaljer och fulländade tekniska
hjälpmedel.

Efter denna lilla återblick lämnas den
ärade läsaren ensam med sina tankar
och — 3313 >.

Göteborg i mars är 2011.

Författaren.

Kap. I.

Dick Martens gör en upptäckt. — Del
försvunna flygskeppet.

Den 3 maj 1986 syntes två män ströva
uppför den branta stig, som ledertill

krönet av den s. k. Bragebacken i Slotts

skogen. De voro inbegripna i ett livligt

samtal. Ja, d. v. s. egentligen fördes kon-

versationen endast av den som tycktes

vara äldst av de två.

Det var en undersätsig, bredaxlad 30

ärs man med rak hållning och något mili-
täriskt hos sig. Ansiktet var skarpt skuret

Den kraftiga underkäken vittnade omseg-

het och energi och munnens fasta linjer,

de tunna läpparna samt den stadiga

blicken i de stålblå ögonen om en hård
och kraftig vilja.

Han lät sina ord åtföljas av beteck-
nande gester men överskred dock aldrig

gränsen till vad man kallar armfäktning

Det låg något tryggt och tillitsfullt över

hela hans gestalt. Och denlivlighet, som

han just nu lade i dagen, skulle man

hellre tro bottna i ett spänstigt sinnelag

och vaket förstånd än flamsighet och

pratsjuka.
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ligt, men. med tanke på morgon-

dagens match tågade pojkarne till

vårt lokus i hygglig tid.

Hade vädret varit det bästa på
lördagen, ingick midsommarafton

våt och ruskig. KI. 1,30 på mid-
dagen spelades första matchen.

Oaktat det tråkiga vädret hade c:a.
200 personer infunnit sig. Planen
var som såpad, varför det tråkigt
nog blev en chance-match. Det
började dåligt för pojkarne, då Sif-
hälla efter 5 minuters spel gjorde
första målet. »På'n igen» blev vår

lösen, och strax efteråt lyckades vi
utjämna.  Halvleken slutade oav-
gjord 2—2. Andra halvan, då reg-
net upphörde, vunno vi med 3—1.

Slutresultat 5—3 till vår fördel.

Slumpen var i denna match en
stor faktor. Domaren var icke av
hög kvalité, vilket man ju ej kan
begära med tanke på de få tilifällen

att se förstklassiga matcher, som
bjudes i landsorten.

Följande spelare deltogo i första

dagens match från mål: Jonsson,
Johansson, Andersson, Bergström,

Fotbollsspelet infördes som bekant till

Sverige för c:a 100 år sedan och började

sitt segertåg genom landet med Göteborg

såsom utgångspunkt. Sedan urminnes tider

har också Göteborg varit den förnämsta

fotbollsstaden i riket — till stor förtret för

huvudstaden. Spelet var rent amatör-

mässigt till slutet av 1900-talets andra de-

cennium, då det alltmera började visa

tendenser till halvproffessionalism.

År 1928 infördes halvproffessionalismen

officiellt, sålunda att fotbollspelarne tillätos

att vid sidan om sina borgerliga yrken

bedriva spelet mot av de högsta fotbolls-

myndigheterna fastställd avlöning.

Detta tillstånd varade tillär 1949. De stora

fotbollsklubbarne bröto sig då ur Riksför-

bundet, som nu ånyo stod fallfärdigt trots

de upprepade försöken till effektiv omor-

ganisation, och bildade Svenska Proffessio-

nella Fotbollsförbundet. Detta förbund

organiserades efter engelskt mönster men

medgav betydligt större friheter både för

spelare och klubbar, bl. a. ifråga om av-
löningarnas storlek.

Följden härav visade sig i enormt steg-

rat intresse från allmänhetens sida. Detta

återigen hade till följd hopandet av kolos-

Kollberg, Söderholm, Olsson, Erics-

son, Karlsson, Gyring, Suber.
Påföljande dag ingick med härligt

midsommarväder, vilket gjorde att
humöret steg några grader. På
middagen utkämpade vi sista mat-

chen. Denna gång var publiken

fulltaligare, planen torr och i bästa

skick. Vi föresatte oss nu med
kännedom om våra motspelare att

göra vårt bästa. Detta lyckades

även, ty vi vunno matchen med

6—0. Laget, som vari eiden, hade
följande uppställning från mål:
Jonason, Johansson, Suber, Berg-

ström, Kollberg, Söderholm, Waller,
Ericsson, Karlsson, Gyring, Olsson.

Undertecknad lyckades skam till

sägandes bumsa in fyra bollar, och
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Göteborg i mars är 2011.

Författaren.

Kap. I.

Dick Martens gör en upptäckt. — Del
försvunna flygskeppet.
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de tunna läpparna samt den stadiga

blicken i de stålblå ögonen om en hård
och kraftig vilja.

Han lät sina ord åtföljas av beteck-
nande gester men överskred dock aldrig

gränsen till vad man kallar armfäktning

Det låg något tryggt och tillitsfullt över
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Det är upp- och nedvända värl-
den, käre Börjesson! Men vi ha ju
mästerskapet kvar...
Matchen i Stockholm befäste vår

ställning i toppen av serielagen och
det skall mycken oturtill för att nu
hindra oss vinna den sedvanliga
segern i denna tävling.

Den 12 juli spelade laget mot
Gais i Triangelserien (om Ullervi-
statyetten). Vi saknade ”Gobben”
och Sandberg och resultatet blev 1-1.
Därmedtillförsäkrades Örgryte första
plats i tävlingen.

Lika motigt var det i semifinalen
om distriktmästerskapet den 17 juli
Också mot Gais. Vi hade nu ordi-

narie lag så när som på målvaktsplat-
sen, där Eriksson från 3:an placerats.
Han var nervös, vilket så när kos-
tat oss ett nederlag, men med tiden

går väl sådant över och då blir han
bra. Våra pojkar ledde med 3—0
ett slag men oväntat nog tog Gais
igen detta och resultatet blev 3—3.

I dessa två sista, avgörande mat-
cher har vårt lag ånyo visat sig som
dåliga  cup-fighters. Fram med
»djurgårds-humöret»! Mästerskaps-
tävlingen stundar! ! Ceve.

Hans ledsagare säg ut att vara en 5 å

6 år yngre. Det var en slank, välväxt

ung man med elastisk gång och ledig

hållning, som tydde på friluftsliv och väl-

tränade muskler. Man behövde icke vara

någon skarp iakttagare för att se, att han

fått sin kroppsliga uppfostran inom idrotts-
världen.

Han åhörde aktningsfullt sin äldre kam-

rat. Då och då inflikade han en an-

märkning, som visade att han uppskattade

den andres många sakskäl.

Väl uppkomna på höjden fängades

deras uppmärksamhet av att en flygdroska,

som kom från Långedragshället, landade
på platån och där avlevererade sitt levan-
de innehåll.

— Kom, gå vi ner till Lilla utsikten,
där äro vi mera ostörda, sade Peter Brästh
till sin yngre följeslagare.

Men denne — vi kunna först som sist
presentera honom såsom Dick Martens —

hörde inte. Han hade i det landsatta

sällskapet upptäckt en varelse, som i detta

nu absorberade hela hans intresse.

Föremålet var en ung flicka. En smärt,

graciös uppenbarelse med gyllenblont

hår, en mun som ett körsbär och ögon

Litet av varje.

I Borås spelade vårt tredje lag,
förstärkt med några 2:dra-lagsspe-
lare, den 14 ds en match mot
Borås-Kamraterna. De våra segra-
de med 3—1.

I detta nummer påbörjas en
»fantastisk och futuristisk» följetong
af Ralph Roy. Den är orginal för
vårt Medlemsblad. Vi uppmana
alla och envar att ivrigt fiska nya
medlemmar. Följetongen kan ju
tjäna som agn på kroken! — Met-
kroken, d. v. s.!!

A
E
A
A
N
P
E
E
P
A
P
S
E
R
P
E
N
E
E
N
E
N
,

Ö
r
n
n
e
s
a
n
s
n
n
s
s
n
N
N
E
E
E
E
B
R
E
E
P
E
R
D
E
R
E
R
0
G
A
G

 

LUELTEETEEEEEEETETEEELTETETTTEEEEEEEETEETTTTTTTTTTT]
AävnonnanapnnesANENEöREaERERRNReNNSNENaanoRERsNEN
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(Följande humoristiska rescension

har tyvärr måst stå över flera num-
mer — men bättre sent än aldrig)

Under första halvåret ha de
danslystna medlemmarna kunrat
uppöva sina talanger i den med
stort intresse ledda dansklubben
»Kamraterna». Aven icke medlem-
mar ha fått närvara vid dess dans-
aftnar, som anordnats i Arbetare-
föreningen varje onsdag. Det har
varit mycket trevliga tillställningar.
Vår gamle målvakt Bror Persson
— känd sedan 1907! — har anfört
orkestern och Erik Anderson Ö.I1.S.
kottiljonger och francaiser, Rylan-
der, »Cigarillos», »Castella», m.fl.
ha stått för arrangemangen, >Ceve»
har ibland roat med sina visor. Så
småningom försökte man sig på
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som himmelens azur. Hon var klädd i

tyll — en dröm av vitt, tyckte Dick, och

när hon log var det som när solen gått

upp en vårmorgon i paradiset.

Det var det vackraste Dick sett i hela

sitt liv och dock hade han varit litet var-

stans på jordklotet. Han stod bara stilla

och gapade och såg men som väl var för

honom, var sällskapet fullt upptaget med

att göra sig i ordning för entré på Utsikts-

restauranten. Endast föremålet själv för

Dicks oförställda beundran tycktes ha lagt

märke till honom och därav kanske kom

sig hennes leende. Dick kunde icke svära

därpå men hanville gärna tro det. I alla

händelser vände sekunden efter, den sköna

honom ryggen och i samma veva braktes

han till jorden igen av Bråsth, som drog

honom nertill en undangömd skogsbänk.

— Du skall då alltid fatta eld så fort

ett kjoltyg viftar framför näsan på dig,
knotade han. Har jag inte sagt dig tusen

och en gånger, att fruntimmer äro fanstyg,

som en ärlig fotbollspelare bör frukta

värre än liktornar! Och blev du intetill-

räckligt bränd den där gången i Valpa-
raiso, kanske?

 

— Det var mitt fel att...

— Ditt fel? Jo, vackert. Jag kände

den väna oskulden, jag, och jag varnade

dig. Men du begrep förstås den saken

bättre. Och så när allt kom till kritan

var människan gift och mamma till åt-

skilliga senoritas och senores! Till på

köpet hade du säkert fått en stilett i ryg-

gen om vi inte lyckligtvis måst resa hem
dessförinnan. En stilett ger fula sår, värre

än de på benen. Nu fick du bara ett

hjärtesår och det ser ut till att vara läkt
nu, eller hur? Men förargligt var det, ty

när vi kom hemspelade du semifinalen

och världsmästerskapet som en riktig höna.

— Det är inte gott att spela när man
är vid dåligt humör.

— Ja, men då skall man också akta

sig för orsakerna därtill. Tro du mig, du

är lyckligast så länge ditt hjärta är fritt.

Och Bråsth förklarade ingående sina

åsikter om kärlek, fotboll, äktenskap oc

finaler och mera sådant.

Men Dick hörde knappt på -hono.n.

Hans själ var hos den okända, som han

nyss mött och somsatt hans hjärta i brand.

Han kunde icke glömma henne. Och
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är lyckligast så länge ditt hjärta är fritt.

Och Bråsth förklarade ingående sina

åsikter om kärlek, fotboll, äktenskap oc

finaler och mera sådant.

Men Dick hörde knappt på -hono.n.

Hans själ var hos den okända, som han

nyss mött och somsatt hans hjärta i brand.

Han kunde icke glömma henne. Och
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Det är upp- och nedvända värl-
den, käre Börjesson! Men vi ha ju
mästerskapet kvar...
Matchen i Stockholm befäste vår

ställning i toppen av serielagen och
det skall mycken oturtill för att nu
hindra oss vinna den sedvanliga
segern i denna tävling.

Den 12 juli spelade laget mot
Gais i Triangelserien (om Ullervi-
statyetten). Vi saknade ”Gobben”
och Sandberg och resultatet blev 1-1.
Därmedtillförsäkrades Örgryte första
plats i tävlingen.

Lika motigt var det i semifinalen
om distriktmästerskapet den 17 juli
Också mot Gais. Vi hade nu ordi-

narie lag så när som på målvaktsplat-
sen, där Eriksson från 3:an placerats.
Han var nervös, vilket så när kos-
tat oss ett nederlag, men med tiden

går väl sådant över och då blir han
bra. Våra pojkar ledde med 3—0
ett slag men oväntat nog tog Gais
igen detta och resultatet blev 3—3.

I dessa två sista, avgörande mat-
cher har vårt lag ånyo visat sig som
dåliga  cup-fighters. Fram med
»djurgårds-humöret»! Mästerskaps-
tävlingen stundar! ! Ceve.

Hans ledsagare säg ut att vara en 5 å

6 år yngre. Det var en slank, välväxt

ung man med elastisk gång och ledig

hållning, som tydde på friluftsliv och väl-

tränade muskler. Man behövde icke vara

någon skarp iakttagare för att se, att han

fått sin kroppsliga uppfostran inom idrotts-
världen.

Han åhörde aktningsfullt sin äldre kam-

rat. Då och då inflikade han en an-

märkning, som visade att han uppskattade

den andres många sakskäl.

Väl uppkomna på höjden fängades

deras uppmärksamhet av att en flygdroska,

som kom från Långedragshället, landade
på platån och där avlevererade sitt levan-
de innehåll.

— Kom, gå vi ner till Lilla utsikten,
där äro vi mera ostörda, sade Peter Brästh
till sin yngre följeslagare.

Men denne — vi kunna först som sist
presentera honom såsom Dick Martens —

hörde inte. Han hade i det landsatta

sällskapet upptäckt en varelse, som i detta

nu absorberade hela hans intresse.

Föremålet var en ung flicka. En smärt,

graciös uppenbarelse med gyllenblont

hår, en mun som ett körsbär och ögon

Litet av varje.

I Borås spelade vårt tredje lag,
förstärkt med några 2:dra-lagsspe-
lare, den 14 ds en match mot
Borås-Kamraterna. De våra segra-
de med 3—1.

I detta nummer påbörjas en
»fantastisk och futuristisk» följetong
af Ralph Roy. Den är orginal för
vårt Medlemsblad. Vi uppmana
alla och envar att ivrigt fiska nya
medlemmar. Följetongen kan ju
tjäna som agn på kroken! — Met-
kroken, d. v. s.!!
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(Följande humoristiska rescension

har tyvärr måst stå över flera num-
mer — men bättre sent än aldrig)

Under första halvåret ha de
danslystna medlemmarna kunrat
uppöva sina talanger i den med
stort intresse ledda dansklubben
»Kamraterna». Aven icke medlem-
mar ha fått närvara vid dess dans-
aftnar, som anordnats i Arbetare-
föreningen varje onsdag. Det har
varit mycket trevliga tillställningar.
Vår gamle målvakt Bror Persson
— känd sedan 1907! — har anfört
orkestern och Erik Anderson Ö.I1.S.
kottiljonger och francaiser, Rylan-
der, »Cigarillos», »Castella», m.fl.
ha stått för arrangemangen, >Ceve»
har ibland roat med sina visor. Så
småningom försökte man sig på
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som himmelens azur. Hon var klädd i

tyll — en dröm av vitt, tyckte Dick, och

när hon log var det som när solen gått

upp en vårmorgon i paradiset.

Det var det vackraste Dick sett i hela

sitt liv och dock hade han varit litet var-

stans på jordklotet. Han stod bara stilla

och gapade och såg men som väl var för

honom, var sällskapet fullt upptaget med

att göra sig i ordning för entré på Utsikts-

restauranten. Endast föremålet själv för

Dicks oförställda beundran tycktes ha lagt

märke till honom och därav kanske kom

sig hennes leende. Dick kunde icke svära

därpå men hanville gärna tro det. I alla

händelser vände sekunden efter, den sköna

honom ryggen och i samma veva braktes

han till jorden igen av Bråsth, som drog

honom nertill en undangömd skogsbänk.

— Du skall då alltid fatta eld så fort

ett kjoltyg viftar framför näsan på dig,
knotade han. Har jag inte sagt dig tusen

och en gånger, att fruntimmer äro fanstyg,

som en ärlig fotbollspelare bör frukta

värre än liktornar! Och blev du intetill-

räckligt bränd den där gången i Valpa-
raiso, kanske?

 

— Det var mitt fel att...

— Ditt fel? Jo, vackert. Jag kände

den väna oskulden, jag, och jag varnade

dig. Men du begrep förstås den saken

bättre. Och så när allt kom till kritan

var människan gift och mamma till åt-

skilliga senoritas och senores! Till på

köpet hade du säkert fått en stilett i ryg-

gen om vi inte lyckligtvis måst resa hem
dessförinnan. En stilett ger fula sår, värre

än de på benen. Nu fick du bara ett

hjärtesår och det ser ut till att vara läkt
nu, eller hur? Men förargligt var det, ty

när vi kom hemspelade du semifinalen

och världsmästerskapet som en riktig höna.

— Det är inte gott att spela när man
är vid dåligt humör.

— Ja, men då skall man också akta

sig för orsakerna därtill. Tro du mig, du

är lyckligast så länge ditt hjärta är fritt.

Och Bråsth förklarade ingående sina

åsikter om kärlek, fotboll, äktenskap oc

finaler och mera sådant.

Men Dick hörde knappt på -hono.n.

Hans själ var hos den okända, som han

nyss mött och somsatt hans hjärta i brand.

Han kunde icke glömma henne. Och

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 29

Det är upp- och nedvända värl-
den, käre Börjesson! Men vi ha ju
mästerskapet kvar...
Matchen i Stockholm befäste vår

ställning i toppen av serielagen och
det skall mycken oturtill för att nu
hindra oss vinna den sedvanliga
segern i denna tävling.

Den 12 juli spelade laget mot
Gais i Triangelserien (om Ullervi-
statyetten). Vi saknade ”Gobben”
och Sandberg och resultatet blev 1-1.
Därmedtillförsäkrades Örgryte första
plats i tävlingen.

Lika motigt var det i semifinalen
om distriktmästerskapet den 17 juli
Också mot Gais. Vi hade nu ordi-

narie lag så när som på målvaktsplat-
sen, där Eriksson från 3:an placerats.
Han var nervös, vilket så när kos-
tat oss ett nederlag, men med tiden

går väl sådant över och då blir han
bra. Våra pojkar ledde med 3—0
ett slag men oväntat nog tog Gais
igen detta och resultatet blev 3—3.

I dessa två sista, avgörande mat-
cher har vårt lag ånyo visat sig som
dåliga  cup-fighters. Fram med
»djurgårds-humöret»! Mästerskaps-
tävlingen stundar! ! Ceve.

Hans ledsagare säg ut att vara en 5 å

6 år yngre. Det var en slank, välväxt

ung man med elastisk gång och ledig

hållning, som tydde på friluftsliv och väl-

tränade muskler. Man behövde icke vara

någon skarp iakttagare för att se, att han

fått sin kroppsliga uppfostran inom idrotts-
världen.

Han åhörde aktningsfullt sin äldre kam-

rat. Då och då inflikade han en an-

märkning, som visade att han uppskattade

den andres många sakskäl.

Väl uppkomna på höjden fängades

deras uppmärksamhet av att en flygdroska,

som kom från Långedragshället, landade
på platån och där avlevererade sitt levan-
de innehåll.

— Kom, gå vi ner till Lilla utsikten,
där äro vi mera ostörda, sade Peter Brästh
till sin yngre följeslagare.

Men denne — vi kunna först som sist
presentera honom såsom Dick Martens —

hörde inte. Han hade i det landsatta

sällskapet upptäckt en varelse, som i detta

nu absorberade hela hans intresse.

Föremålet var en ung flicka. En smärt,

graciös uppenbarelse med gyllenblont

hår, en mun som ett körsbär och ögon

Litet av varje.

I Borås spelade vårt tredje lag,
förstärkt med några 2:dra-lagsspe-
lare, den 14 ds en match mot
Borås-Kamraterna. De våra segra-
de med 3—1.

I detta nummer påbörjas en
»fantastisk och futuristisk» följetong
af Ralph Roy. Den är orginal för
vårt Medlemsblad. Vi uppmana
alla och envar att ivrigt fiska nya
medlemmar. Följetongen kan ju
tjäna som agn på kroken! — Met-
kroken, d. v. s.!!
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Under första halvåret ha de
danslystna medlemmarna kunrat
uppöva sina talanger i den med
stort intresse ledda dansklubben
»Kamraterna». Aven icke medlem-
mar ha fått närvara vid dess dans-
aftnar, som anordnats i Arbetare-
föreningen varje onsdag. Det har
varit mycket trevliga tillställningar.
Vår gamle målvakt Bror Persson
— känd sedan 1907! — har anfört
orkestern och Erik Anderson Ö.I1.S.
kottiljonger och francaiser, Rylan-
der, »Cigarillos», »Castella», m.fl.
ha stått för arrangemangen, >Ceve»
har ibland roat med sina visor. Så
småningom försökte man sig på
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som himmelens azur. Hon var klädd i

tyll — en dröm av vitt, tyckte Dick, och

när hon log var det som när solen gått

upp en vårmorgon i paradiset.

Det var det vackraste Dick sett i hela

sitt liv och dock hade han varit litet var-

stans på jordklotet. Han stod bara stilla

och gapade och såg men som väl var för

honom, var sällskapet fullt upptaget med

att göra sig i ordning för entré på Utsikts-

restauranten. Endast föremålet själv för

Dicks oförställda beundran tycktes ha lagt

märke till honom och därav kanske kom

sig hennes leende. Dick kunde icke svära

därpå men hanville gärna tro det. I alla

händelser vände sekunden efter, den sköna

honom ryggen och i samma veva braktes

han till jorden igen av Bråsth, som drog

honom nertill en undangömd skogsbänk.

— Du skall då alltid fatta eld så fort

ett kjoltyg viftar framför näsan på dig,
knotade han. Har jag inte sagt dig tusen

och en gånger, att fruntimmer äro fanstyg,

som en ärlig fotbollspelare bör frukta

värre än liktornar! Och blev du intetill-

räckligt bränd den där gången i Valpa-
raiso, kanske?

 

— Det var mitt fel att...

— Ditt fel? Jo, vackert. Jag kände

den väna oskulden, jag, och jag varnade

dig. Men du begrep förstås den saken

bättre. Och så när allt kom till kritan

var människan gift och mamma till åt-

skilliga senoritas och senores! Till på

köpet hade du säkert fått en stilett i ryg-

gen om vi inte lyckligtvis måst resa hem
dessförinnan. En stilett ger fula sår, värre

än de på benen. Nu fick du bara ett

hjärtesår och det ser ut till att vara läkt
nu, eller hur? Men förargligt var det, ty

när vi kom hemspelade du semifinalen

och världsmästerskapet som en riktig höna.

— Det är inte gott att spela när man
är vid dåligt humör.

— Ja, men då skall man också akta

sig för orsakerna därtill. Tro du mig, du

är lyckligast så länge ditt hjärta är fritt.

Och Bråsth förklarade ingående sina

åsikter om kärlek, fotboll, äktenskap oc

finaler och mera sådant.

Men Dick hörde knappt på -hono.n.

Hans själ var hos den okända, som han

nyss mött och somsatt hans hjärta i brand.

Han kunde icke glömma henne. Och
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Det är upp- och nedvända värl-
den, käre Börjesson! Men vi ha ju
mästerskapet kvar...
Matchen i Stockholm befäste vår

ställning i toppen av serielagen och
det skall mycken oturtill för att nu
hindra oss vinna den sedvanliga
segern i denna tävling.

Den 12 juli spelade laget mot
Gais i Triangelserien (om Ullervi-
statyetten). Vi saknade ”Gobben”
och Sandberg och resultatet blev 1-1.
Därmedtillförsäkrades Örgryte första
plats i tävlingen.

Lika motigt var det i semifinalen
om distriktmästerskapet den 17 juli
Också mot Gais. Vi hade nu ordi-

narie lag så när som på målvaktsplat-
sen, där Eriksson från 3:an placerats.
Han var nervös, vilket så när kos-
tat oss ett nederlag, men med tiden

går väl sådant över och då blir han
bra. Våra pojkar ledde med 3—0
ett slag men oväntat nog tog Gais
igen detta och resultatet blev 3—3.

I dessa två sista, avgörande mat-
cher har vårt lag ånyo visat sig som
dåliga  cup-fighters. Fram med
»djurgårds-humöret»! Mästerskaps-
tävlingen stundar! ! Ceve.

Hans ledsagare säg ut att vara en 5 å

6 år yngre. Det var en slank, välväxt

ung man med elastisk gång och ledig

hållning, som tydde på friluftsliv och väl-

tränade muskler. Man behövde icke vara

någon skarp iakttagare för att se, att han

fått sin kroppsliga uppfostran inom idrotts-
världen.

Han åhörde aktningsfullt sin äldre kam-

rat. Då och då inflikade han en an-

märkning, som visade att han uppskattade

den andres många sakskäl.

Väl uppkomna på höjden fängades

deras uppmärksamhet av att en flygdroska,

som kom från Långedragshället, landade
på platån och där avlevererade sitt levan-
de innehåll.

— Kom, gå vi ner till Lilla utsikten,
där äro vi mera ostörda, sade Peter Brästh
till sin yngre följeslagare.

Men denne — vi kunna först som sist
presentera honom såsom Dick Martens —

hörde inte. Han hade i det landsatta

sällskapet upptäckt en varelse, som i detta

nu absorberade hela hans intresse.

Föremålet var en ung flicka. En smärt,

graciös uppenbarelse med gyllenblont

hår, en mun som ett körsbär och ögon

Litet av varje.

I Borås spelade vårt tredje lag,
förstärkt med några 2:dra-lagsspe-
lare, den 14 ds en match mot
Borås-Kamraterna. De våra segra-
de med 3—1.

I detta nummer påbörjas en
»fantastisk och futuristisk» följetong
af Ralph Roy. Den är orginal för
vårt Medlemsblad. Vi uppmana
alla och envar att ivrigt fiska nya
medlemmar. Följetongen kan ju
tjäna som agn på kroken! — Met-
kroken, d. v. s.!!
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danslystna medlemmarna kunrat
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stort intresse ledda dansklubben
»Kamraterna». Aven icke medlem-
mar ha fått närvara vid dess dans-
aftnar, som anordnats i Arbetare-
föreningen varje onsdag. Det har
varit mycket trevliga tillställningar.
Vår gamle målvakt Bror Persson
— känd sedan 1907! — har anfört
orkestern och Erik Anderson Ö.I1.S.
kottiljonger och francaiser, Rylan-
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som himmelens azur. Hon var klädd i

tyll — en dröm av vitt, tyckte Dick, och

när hon log var det som när solen gått

upp en vårmorgon i paradiset.

Det var det vackraste Dick sett i hela

sitt liv och dock hade han varit litet var-

stans på jordklotet. Han stod bara stilla

och gapade och såg men som väl var för

honom, var sällskapet fullt upptaget med

att göra sig i ordning för entré på Utsikts-

restauranten. Endast föremålet själv för

Dicks oförställda beundran tycktes ha lagt

märke till honom och därav kanske kom

sig hennes leende. Dick kunde icke svära

därpå men hanville gärna tro det. I alla

händelser vände sekunden efter, den sköna

honom ryggen och i samma veva braktes

han till jorden igen av Bråsth, som drog

honom nertill en undangömd skogsbänk.

— Du skall då alltid fatta eld så fort

ett kjoltyg viftar framför näsan på dig,
knotade han. Har jag inte sagt dig tusen

och en gånger, att fruntimmer äro fanstyg,

som en ärlig fotbollspelare bör frukta

värre än liktornar! Och blev du intetill-

räckligt bränd den där gången i Valpa-
raiso, kanske?

 

— Det var mitt fel att...

— Ditt fel? Jo, vackert. Jag kände

den väna oskulden, jag, och jag varnade

dig. Men du begrep förstås den saken

bättre. Och så när allt kom till kritan

var människan gift och mamma till åt-

skilliga senoritas och senores! Till på

köpet hade du säkert fått en stilett i ryg-

gen om vi inte lyckligtvis måst resa hem
dessförinnan. En stilett ger fula sår, värre

än de på benen. Nu fick du bara ett

hjärtesår och det ser ut till att vara läkt
nu, eller hur? Men förargligt var det, ty

när vi kom hemspelade du semifinalen

och världsmästerskapet som en riktig höna.

— Det är inte gott att spela när man
är vid dåligt humör.

— Ja, men då skall man också akta

sig för orsakerna därtill. Tro du mig, du

är lyckligast så länge ditt hjärta är fritt.

Och Bråsth förklarade ingående sina

åsikter om kärlek, fotboll, äktenskap oc

finaler och mera sådant.

Men Dick hörde knappt på -hono.n.

Hans själ var hos den okända, som han

nyss mött och somsatt hans hjärta i brand.

Han kunde icke glömma henne. Och
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Det är upp- och nedvända värl-
den, käre Börjesson! Men vi ha ju
mästerskapet kvar...
Matchen i Stockholm befäste vår

ställning i toppen av serielagen och
det skall mycken oturtill för att nu
hindra oss vinna den sedvanliga
segern i denna tävling.

Den 12 juli spelade laget mot
Gais i Triangelserien (om Ullervi-
statyetten). Vi saknade ”Gobben”
och Sandberg och resultatet blev 1-1.
Därmedtillförsäkrades Örgryte första
plats i tävlingen.

Lika motigt var det i semifinalen
om distriktmästerskapet den 17 juli
Också mot Gais. Vi hade nu ordi-

narie lag så när som på målvaktsplat-
sen, där Eriksson från 3:an placerats.
Han var nervös, vilket så när kos-
tat oss ett nederlag, men med tiden

går väl sådant över och då blir han
bra. Våra pojkar ledde med 3—0
ett slag men oväntat nog tog Gais
igen detta och resultatet blev 3—3.

I dessa två sista, avgörande mat-
cher har vårt lag ånyo visat sig som
dåliga  cup-fighters. Fram med
»djurgårds-humöret»! Mästerskaps-
tävlingen stundar! ! Ceve.

Hans ledsagare säg ut att vara en 5 å

6 år yngre. Det var en slank, välväxt

ung man med elastisk gång och ledig

hållning, som tydde på friluftsliv och väl-

tränade muskler. Man behövde icke vara

någon skarp iakttagare för att se, att han

fått sin kroppsliga uppfostran inom idrotts-
världen.

Han åhörde aktningsfullt sin äldre kam-

rat. Då och då inflikade han en an-

märkning, som visade att han uppskattade

den andres många sakskäl.

Väl uppkomna på höjden fängades

deras uppmärksamhet av att en flygdroska,

som kom från Långedragshället, landade
på platån och där avlevererade sitt levan-
de innehåll.

— Kom, gå vi ner till Lilla utsikten,
där äro vi mera ostörda, sade Peter Brästh
till sin yngre följeslagare.

Men denne — vi kunna först som sist
presentera honom såsom Dick Martens —

hörde inte. Han hade i det landsatta

sällskapet upptäckt en varelse, som i detta

nu absorberade hela hans intresse.

Föremålet var en ung flicka. En smärt,

graciös uppenbarelse med gyllenblont

hår, en mun som ett körsbär och ögon

Litet av varje.

I Borås spelade vårt tredje lag,
förstärkt med några 2:dra-lagsspe-
lare, den 14 ds en match mot
Borås-Kamraterna. De våra segra-
de med 3—1.

I detta nummer påbörjas en
»fantastisk och futuristisk» följetong
af Ralph Roy. Den är orginal för
vårt Medlemsblad. Vi uppmana
alla och envar att ivrigt fiska nya
medlemmar. Följetongen kan ju
tjäna som agn på kroken! — Met-
kroken, d. v. s.!!
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(Följande humoristiska rescension

har tyvärr måst stå över flera num-
mer — men bättre sent än aldrig)

Under första halvåret ha de
danslystna medlemmarna kunrat
uppöva sina talanger i den med
stort intresse ledda dansklubben
»Kamraterna». Aven icke medlem-
mar ha fått närvara vid dess dans-
aftnar, som anordnats i Arbetare-
föreningen varje onsdag. Det har
varit mycket trevliga tillställningar.
Vår gamle målvakt Bror Persson
— känd sedan 1907! — har anfört
orkestern och Erik Anderson Ö.I1.S.
kottiljonger och francaiser, Rylan-
der, »Cigarillos», »Castella», m.fl.
ha stått för arrangemangen, >Ceve»
har ibland roat med sina visor. Så
småningom försökte man sig på
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som himmelens azur. Hon var klädd i

tyll — en dröm av vitt, tyckte Dick, och

när hon log var det som när solen gått

upp en vårmorgon i paradiset.

Det var det vackraste Dick sett i hela

sitt liv och dock hade han varit litet var-

stans på jordklotet. Han stod bara stilla

och gapade och såg men som väl var för

honom, var sällskapet fullt upptaget med

att göra sig i ordning för entré på Utsikts-

restauranten. Endast föremålet själv för

Dicks oförställda beundran tycktes ha lagt

märke till honom och därav kanske kom

sig hennes leende. Dick kunde icke svära

därpå men hanville gärna tro det. I alla

händelser vände sekunden efter, den sköna

honom ryggen och i samma veva braktes

han till jorden igen av Bråsth, som drog

honom nertill en undangömd skogsbänk.

— Du skall då alltid fatta eld så fort

ett kjoltyg viftar framför näsan på dig,
knotade han. Har jag inte sagt dig tusen

och en gånger, att fruntimmer äro fanstyg,

som en ärlig fotbollspelare bör frukta

värre än liktornar! Och blev du intetill-

räckligt bränd den där gången i Valpa-
raiso, kanske?

 

— Det var mitt fel att...

— Ditt fel? Jo, vackert. Jag kände

den väna oskulden, jag, och jag varnade

dig. Men du begrep förstås den saken

bättre. Och så när allt kom till kritan

var människan gift och mamma till åt-

skilliga senoritas och senores! Till på

köpet hade du säkert fått en stilett i ryg-

gen om vi inte lyckligtvis måst resa hem
dessförinnan. En stilett ger fula sår, värre

än de på benen. Nu fick du bara ett

hjärtesår och det ser ut till att vara läkt
nu, eller hur? Men förargligt var det, ty

när vi kom hemspelade du semifinalen

och världsmästerskapet som en riktig höna.

— Det är inte gott att spela när man
är vid dåligt humör.

— Ja, men då skall man också akta

sig för orsakerna därtill. Tro du mig, du

är lyckligast så länge ditt hjärta är fritt.

Och Bråsth förklarade ingående sina

åsikter om kärlek, fotboll, äktenskap oc

finaler och mera sådant.

Men Dick hörde knappt på -hono.n.

Hans själ var hos den okända, som han

nyss mött och somsatt hans hjärta i brand.

Han kunde icke glömma henne. Och
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Det är upp- och nedvända värl-
den, käre Börjesson! Men vi ha ju
mästerskapet kvar...
Matchen i Stockholm befäste vår

ställning i toppen av serielagen och
det skall mycken oturtill för att nu
hindra oss vinna den sedvanliga
segern i denna tävling.

Den 12 juli spelade laget mot
Gais i Triangelserien (om Ullervi-
statyetten). Vi saknade ”Gobben”
och Sandberg och resultatet blev 1-1.
Därmedtillförsäkrades Örgryte första
plats i tävlingen.

Lika motigt var det i semifinalen
om distriktmästerskapet den 17 juli
Också mot Gais. Vi hade nu ordi-

narie lag så när som på målvaktsplat-
sen, där Eriksson från 3:an placerats.
Han var nervös, vilket så när kos-
tat oss ett nederlag, men med tiden

går väl sådant över och då blir han
bra. Våra pojkar ledde med 3—0
ett slag men oväntat nog tog Gais
igen detta och resultatet blev 3—3.

I dessa två sista, avgörande mat-
cher har vårt lag ånyo visat sig som
dåliga  cup-fighters. Fram med
»djurgårds-humöret»! Mästerskaps-
tävlingen stundar! ! Ceve.

Hans ledsagare säg ut att vara en 5 å

6 år yngre. Det var en slank, välväxt

ung man med elastisk gång och ledig

hållning, som tydde på friluftsliv och väl-

tränade muskler. Man behövde icke vara

någon skarp iakttagare för att se, att han

fått sin kroppsliga uppfostran inom idrotts-
världen.

Han åhörde aktningsfullt sin äldre kam-

rat. Då och då inflikade han en an-

märkning, som visade att han uppskattade

den andres många sakskäl.

Väl uppkomna på höjden fängades

deras uppmärksamhet av att en flygdroska,

som kom från Långedragshället, landade
på platån och där avlevererade sitt levan-
de innehåll.

— Kom, gå vi ner till Lilla utsikten,
där äro vi mera ostörda, sade Peter Brästh
till sin yngre följeslagare.

Men denne — vi kunna först som sist
presentera honom såsom Dick Martens —

hörde inte. Han hade i det landsatta

sällskapet upptäckt en varelse, som i detta

nu absorberade hela hans intresse.

Föremålet var en ung flicka. En smärt,

graciös uppenbarelse med gyllenblont

hår, en mun som ett körsbär och ögon

Litet av varje.

I Borås spelade vårt tredje lag,
förstärkt med några 2:dra-lagsspe-
lare, den 14 ds en match mot
Borås-Kamraterna. De våra segra-
de med 3—1.

I detta nummer påbörjas en
»fantastisk och futuristisk» följetong
af Ralph Roy. Den är orginal för
vårt Medlemsblad. Vi uppmana
alla och envar att ivrigt fiska nya
medlemmar. Följetongen kan ju
tjäna som agn på kroken! — Met-
kroken, d. v. s.!!
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Under första halvåret ha de
danslystna medlemmarna kunrat
uppöva sina talanger i den med
stort intresse ledda dansklubben
»Kamraterna». Aven icke medlem-
mar ha fått närvara vid dess dans-
aftnar, som anordnats i Arbetare-
föreningen varje onsdag. Det har
varit mycket trevliga tillställningar.
Vår gamle målvakt Bror Persson
— känd sedan 1907! — har anfört
orkestern och Erik Anderson Ö.I1.S.
kottiljonger och francaiser, Rylan-
der, »Cigarillos», »Castella», m.fl.
ha stått för arrangemangen, >Ceve»
har ibland roat med sina visor. Så
småningom försökte man sig på
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som himmelens azur. Hon var klädd i

tyll — en dröm av vitt, tyckte Dick, och

när hon log var det som när solen gått

upp en vårmorgon i paradiset.

Det var det vackraste Dick sett i hela

sitt liv och dock hade han varit litet var-

stans på jordklotet. Han stod bara stilla

och gapade och såg men som väl var för

honom, var sällskapet fullt upptaget med

att göra sig i ordning för entré på Utsikts-

restauranten. Endast föremålet själv för

Dicks oförställda beundran tycktes ha lagt

märke till honom och därav kanske kom

sig hennes leende. Dick kunde icke svära

därpå men hanville gärna tro det. I alla

händelser vände sekunden efter, den sköna

honom ryggen och i samma veva braktes

han till jorden igen av Bråsth, som drog

honom nertill en undangömd skogsbänk.

— Du skall då alltid fatta eld så fort

ett kjoltyg viftar framför näsan på dig,
knotade han. Har jag inte sagt dig tusen

och en gånger, att fruntimmer äro fanstyg,

som en ärlig fotbollspelare bör frukta

värre än liktornar! Och blev du intetill-

räckligt bränd den där gången i Valpa-
raiso, kanske?

 

— Det var mitt fel att...

— Ditt fel? Jo, vackert. Jag kände

den väna oskulden, jag, och jag varnade

dig. Men du begrep förstås den saken

bättre. Och så när allt kom till kritan

var människan gift och mamma till åt-

skilliga senoritas och senores! Till på

köpet hade du säkert fått en stilett i ryg-

gen om vi inte lyckligtvis måst resa hem
dessförinnan. En stilett ger fula sår, värre

än de på benen. Nu fick du bara ett

hjärtesår och det ser ut till att vara läkt
nu, eller hur? Men förargligt var det, ty

när vi kom hemspelade du semifinalen

och världsmästerskapet som en riktig höna.

— Det är inte gott att spela när man
är vid dåligt humör.

— Ja, men då skall man också akta

sig för orsakerna därtill. Tro du mig, du

är lyckligast så länge ditt hjärta är fritt.

Och Bråsth förklarade ingående sina

åsikter om kärlek, fotboll, äktenskap oc

finaler och mera sådant.

Men Dick hörde knappt på -hono.n.

Hans själ var hos den okända, som han

nyss mött och somsatt hans hjärta i brand.

Han kunde icke glömma henne. Och
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Det är upp- och nedvända värl-
den, käre Börjesson! Men vi ha ju
mästerskapet kvar...
Matchen i Stockholm befäste vår

ställning i toppen av serielagen och
det skall mycken oturtill för att nu
hindra oss vinna den sedvanliga
segern i denna tävling.

Den 12 juli spelade laget mot
Gais i Triangelserien (om Ullervi-
statyetten). Vi saknade ”Gobben”
och Sandberg och resultatet blev 1-1.
Därmedtillförsäkrades Örgryte första
plats i tävlingen.

Lika motigt var det i semifinalen
om distriktmästerskapet den 17 juli
Också mot Gais. Vi hade nu ordi-

narie lag så när som på målvaktsplat-
sen, där Eriksson från 3:an placerats.
Han var nervös, vilket så när kos-
tat oss ett nederlag, men med tiden

går väl sådant över och då blir han
bra. Våra pojkar ledde med 3—0
ett slag men oväntat nog tog Gais
igen detta och resultatet blev 3—3.

I dessa två sista, avgörande mat-
cher har vårt lag ånyo visat sig som
dåliga  cup-fighters. Fram med
»djurgårds-humöret»! Mästerskaps-
tävlingen stundar! ! Ceve.

Hans ledsagare säg ut att vara en 5 å

6 år yngre. Det var en slank, välväxt

ung man med elastisk gång och ledig

hållning, som tydde på friluftsliv och väl-

tränade muskler. Man behövde icke vara

någon skarp iakttagare för att se, att han

fått sin kroppsliga uppfostran inom idrotts-
världen.

Han åhörde aktningsfullt sin äldre kam-

rat. Då och då inflikade han en an-

märkning, som visade att han uppskattade

den andres många sakskäl.

Väl uppkomna på höjden fängades

deras uppmärksamhet av att en flygdroska,

som kom från Långedragshället, landade
på platån och där avlevererade sitt levan-
de innehåll.

— Kom, gå vi ner till Lilla utsikten,
där äro vi mera ostörda, sade Peter Brästh
till sin yngre följeslagare.

Men denne — vi kunna först som sist
presentera honom såsom Dick Martens —

hörde inte. Han hade i det landsatta

sällskapet upptäckt en varelse, som i detta

nu absorberade hela hans intresse.

Föremålet var en ung flicka. En smärt,

graciös uppenbarelse med gyllenblont

hår, en mun som ett körsbär och ögon

Litet av varje.

I Borås spelade vårt tredje lag,
förstärkt med några 2:dra-lagsspe-
lare, den 14 ds en match mot
Borås-Kamraterna. De våra segra-
de med 3—1.

I detta nummer påbörjas en
»fantastisk och futuristisk» följetong
af Ralph Roy. Den är orginal för
vårt Medlemsblad. Vi uppmana
alla och envar att ivrigt fiska nya
medlemmar. Följetongen kan ju
tjäna som agn på kroken! — Met-
kroken, d. v. s.!!
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stort intresse ledda dansklubben
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mar ha fått närvara vid dess dans-
aftnar, som anordnats i Arbetare-
föreningen varje onsdag. Det har
varit mycket trevliga tillställningar.
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orkestern och Erik Anderson Ö.I1.S.
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tyll — en dröm av vitt, tyckte Dick, och

när hon log var det som när solen gått

upp en vårmorgon i paradiset.

Det var det vackraste Dick sett i hela

sitt liv och dock hade han varit litet var-

stans på jordklotet. Han stod bara stilla

och gapade och såg men som väl var för

honom, var sällskapet fullt upptaget med

att göra sig i ordning för entré på Utsikts-

restauranten. Endast föremålet själv för

Dicks oförställda beundran tycktes ha lagt

märke till honom och därav kanske kom

sig hennes leende. Dick kunde icke svära

därpå men hanville gärna tro det. I alla

händelser vände sekunden efter, den sköna

honom ryggen och i samma veva braktes

han till jorden igen av Bråsth, som drog

honom nertill en undangömd skogsbänk.

— Du skall då alltid fatta eld så fort

ett kjoltyg viftar framför näsan på dig,
knotade han. Har jag inte sagt dig tusen

och en gånger, att fruntimmer äro fanstyg,

som en ärlig fotbollspelare bör frukta

värre än liktornar! Och blev du intetill-

räckligt bränd den där gången i Valpa-
raiso, kanske?

 

— Det var mitt fel att...

— Ditt fel? Jo, vackert. Jag kände

den väna oskulden, jag, och jag varnade

dig. Men du begrep förstås den saken

bättre. Och så när allt kom till kritan
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gen om vi inte lyckligtvis måst resa hem
dessförinnan. En stilett ger fula sår, värre

än de på benen. Nu fick du bara ett

hjärtesår och det ser ut till att vara läkt
nu, eller hur? Men förargligt var det, ty

när vi kom hemspelade du semifinalen

och världsmästerskapet som en riktig höna.

— Det är inte gott att spela när man
är vid dåligt humör.

— Ja, men då skall man också akta

sig för orsakerna därtill. Tro du mig, du

är lyckligast så länge ditt hjärta är fritt.

Och Bråsth förklarade ingående sina

åsikter om kärlek, fotboll, äktenskap oc

finaler och mera sådant.
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det skall mycken oturtill för att nu
hindra oss vinna den sedvanliga
segern i denna tävling.

Den 12 juli spelade laget mot
Gais i Triangelserien (om Ullervi-
statyetten). Vi saknade ”Gobben”
och Sandberg och resultatet blev 1-1.
Därmedtillförsäkrades Örgryte första
plats i tävlingen.

Lika motigt var det i semifinalen
om distriktmästerskapet den 17 juli
Också mot Gais. Vi hade nu ordi-

narie lag så när som på målvaktsplat-
sen, där Eriksson från 3:an placerats.
Han var nervös, vilket så när kos-
tat oss ett nederlag, men med tiden

går väl sådant över och då blir han
bra. Våra pojkar ledde med 3—0
ett slag men oväntat nog tog Gais
igen detta och resultatet blev 3—3.

I dessa två sista, avgörande mat-
cher har vårt lag ånyo visat sig som
dåliga  cup-fighters. Fram med
»djurgårds-humöret»! Mästerskaps-
tävlingen stundar! ! Ceve.

Hans ledsagare säg ut att vara en 5 å

6 år yngre. Det var en slank, välväxt

ung man med elastisk gång och ledig

hållning, som tydde på friluftsliv och väl-

tränade muskler. Man behövde icke vara

någon skarp iakttagare för att se, att han

fått sin kroppsliga uppfostran inom idrotts-
världen.

Han åhörde aktningsfullt sin äldre kam-

rat. Då och då inflikade han en an-

märkning, som visade att han uppskattade

den andres många sakskäl.

Väl uppkomna på höjden fängades

deras uppmärksamhet av att en flygdroska,

som kom från Långedragshället, landade
på platån och där avlevererade sitt levan-
de innehåll.

— Kom, gå vi ner till Lilla utsikten,
där äro vi mera ostörda, sade Peter Brästh
till sin yngre följeslagare.

Men denne — vi kunna först som sist
presentera honom såsom Dick Martens —

hörde inte. Han hade i det landsatta

sällskapet upptäckt en varelse, som i detta

nu absorberade hela hans intresse.

Föremålet var en ung flicka. En smärt,

graciös uppenbarelse med gyllenblont

hår, en mun som ett körsbär och ögon

Litet av varje.

I Borås spelade vårt tredje lag,
förstärkt med några 2:dra-lagsspe-
lare, den 14 ds en match mot
Borås-Kamraterna. De våra segra-
de med 3—1.

I detta nummer påbörjas en
»fantastisk och futuristisk» följetong
af Ralph Roy. Den är orginal för
vårt Medlemsblad. Vi uppmana
alla och envar att ivrigt fiska nya
medlemmar. Följetongen kan ju
tjäna som agn på kroken! — Met-
kroken, d. v. s.!!
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Sverige-England
& Retur. i

(Följande humoristiska rescension

har tyvärr måst stå över flera num-
mer — men bättre sent än aldrig)

Under första halvåret ha de
danslystna medlemmarna kunrat
uppöva sina talanger i den med
stort intresse ledda dansklubben
»Kamraterna». Aven icke medlem-
mar ha fått närvara vid dess dans-
aftnar, som anordnats i Arbetare-
föreningen varje onsdag. Det har
varit mycket trevliga tillställningar.
Vår gamle målvakt Bror Persson
— känd sedan 1907! — har anfört
orkestern och Erik Anderson Ö.I1.S.
kottiljonger och francaiser, Rylan-
der, »Cigarillos», »Castella», m.fl.
ha stått för arrangemangen, >Ceve»
har ibland roat med sina visor. Så
småningom försökte man sig på

Epnasanannnreesnniananar6
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som himmelens azur. Hon var klädd i

tyll — en dröm av vitt, tyckte Dick, och

när hon log var det som när solen gått

upp en vårmorgon i paradiset.

Det var det vackraste Dick sett i hela

sitt liv och dock hade han varit litet var-

stans på jordklotet. Han stod bara stilla

och gapade och såg men som väl var för

honom, var sällskapet fullt upptaget med

att göra sig i ordning för entré på Utsikts-

restauranten. Endast föremålet själv för

Dicks oförställda beundran tycktes ha lagt

märke till honom och därav kanske kom

sig hennes leende. Dick kunde icke svära

därpå men hanville gärna tro det. I alla

händelser vände sekunden efter, den sköna

honom ryggen och i samma veva braktes

han till jorden igen av Bråsth, som drog

honom nertill en undangömd skogsbänk.

— Du skall då alltid fatta eld så fort

ett kjoltyg viftar framför näsan på dig,
knotade han. Har jag inte sagt dig tusen

och en gånger, att fruntimmer äro fanstyg,

som en ärlig fotbollspelare bör frukta

värre än liktornar! Och blev du intetill-

räckligt bränd den där gången i Valpa-
raiso, kanske?

 

— Det var mitt fel att...

— Ditt fel? Jo, vackert. Jag kände

den väna oskulden, jag, och jag varnade

dig. Men du begrep förstås den saken

bättre. Och så när allt kom till kritan

var människan gift och mamma till åt-

skilliga senoritas och senores! Till på

köpet hade du säkert fått en stilett i ryg-

gen om vi inte lyckligtvis måst resa hem
dessförinnan. En stilett ger fula sår, värre

än de på benen. Nu fick du bara ett

hjärtesår och det ser ut till att vara läkt
nu, eller hur? Men förargligt var det, ty

när vi kom hemspelade du semifinalen

och världsmästerskapet som en riktig höna.

— Det är inte gott att spela när man
är vid dåligt humör.

— Ja, men då skall man också akta

sig för orsakerna därtill. Tro du mig, du

är lyckligast så länge ditt hjärta är fritt.

Och Bråsth förklarade ingående sina

åsikter om kärlek, fotboll, äktenskap oc

finaler och mera sådant.

Men Dick hörde knappt på -hono.n.

Hans själ var hos den okända, som han

nyss mött och somsatt hans hjärta i brand.

Han kunde icke glömma henne. Och
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Det är upp- och nedvända värl-
den, käre Börjesson! Men vi ha ju
mästerskapet kvar...
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mera ordnad cabaret och försöket
slög så väl ut att man den 24 april
vågat sig på en föreställning i större
stil... Den blev en verklig succes.
> Ceve> som conferencier och en
hel räd framstående förmågor inom
föreningen gladde en fullsatt och
begeistrad salong (i Arbetareföre-
ningen) med sina prestationer. Där
fick man höra huru operasångaren
den falske Caruso (=>Mannen»=
M. Svensson) försökte flytta publi-
ken ner på Järntorget med kraften
av sin tenor. Där svängde dans-
paret »Chitty and Kitty» (hr Eiser-
mån och fr Tora Anderson) sina
mer och mindre lurviga fortkomst-
ledamöter. Där sjöng Operasange-
rinde Adolfina från Tomelilla och
Valparaiso sina smäktande bitar
med sådan bravur, att Calle Sjö-
Berger började crawla (= simma på
ett..konstigt sätt —- ej kravla) mitt
1-det hav av sällhet, som av toner-
nas makt framtvingades uppefter
salens väggar. Gyring och en
annan herre steppade med en force
och en ackuratess som om dealdrig
varit annat än oäkta negrer och
»Frans me” baken», d. v. s. Rylan-
der, var komiker och sjöng bevä-
ringsvisor, assisterad av »Sofia från
Landala» (fr. Alice Anderson) med
sådan framgång och skrattsuccés,
att fem åhörare dagen därpå måste
opereras för slukade löständer,

han blickade tankfullt och frånvarande ut
över nejden, liksom väntade han få se
lienne ännu en gång komma nedflygande
från det blå.

Solen dalade långsamt och strålarna
gåvo det nedanför berget liggande Stadi-
ons tinnar en sista kyss innan den för-
svann bakom grantopparna. Den klara
luften gjorde det lätt att urskilja alla före-
mål, trots de stora avstånden. Naturen
började lägga sig till ro. Runtom rådde
stillhet och en tystnad, som endast då och
då avbröts av en flygbils eller air-cabs
brummande. Men inom själva Stadion
var det liv och rörelse. Man höll som
bäst på med den stora vår-träningen.
Aven Bråsth tystnade så småningom.

Helt betagen av traktens lugna skönhet
och storslagna natur försjönk han i inre
funderingar.
Huru allt ändå kan förändras med tiden!

Vilken utveckling åstadkommes icke på
ett halvt eller tre fjärdedels århundrade!
Från de otympliga monoplanen och hydro-
planen till de små elektriska air-cabs, som
varje familj med självaktning nu måste
hålla sig med. Från de vindfångande och
oformliga zeppelinarna till de täckta flyg-

brustna mungipor och mera sådant.
Chansonettsångerskan Violetta Cos-
morama (fr. Kajsa Rödin) krossade
herrarnas hjärtan med sådan fart
och kraft, att tio renhållningskärror
måste köra bort med kadavren och
under det man höll på därmed kom
»Ceve» in och berättade någonting
på danska, som man inte förstod
och därför hade omåttligt roligt åt.
Så sjöng han en visa och presen-
terade sedan » Faderullankvartetten>,
som i likhet med de andra artisterna
måste bissera sina nummer.

Ja, det var stor framgång för säll-
skapet och till vintern skall man
visst fortsätta.

 

B-lagets Norgesresa.

På annat ställe läses en utförlig
och trevlig redogörelse för fotbolls
resan till Norge midsommarveckan
skriven af ledaren Jacob Schylander
Turen var mest arrangerad som en

nöjesresa för B-laget, ehuru omstän
digheterna gjorde. att laget delvis
kompletterades med A-lagsspelare

Detta bör särskilt läggas på minne

av såväl dem, som möjligen fällt
tårar över nederlagen som av dem

vilka kritiserat åtgärden att sända ut
» A-laget» på en ansträngande turne

med »säsongens viktigaste match

mot A. I. K. i Stockholm, som av

 
 see——
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droskorna och transoceana atmosfärelekt-

riska luftskeppen av nästan obegränsad

kapacitet. Från forna tiders futtiga ama-

törfotboll till den nuvarande fotbollsvärl-

dens storslagna virtuosmässighet och vid-

lyftiga industri o. s. v.

Och dock. Huru omärkligt har icke

allt skett! Gradvis har människans skarp-

sinne och uppfinningsförmåga stegrats.

Steg för steg har tekniken närmats full-

komiigheten. Det attentat, som :Det

Stora Vansinnet> -— väridsbranden under

åren 1914—1921 — försökte göra mot den

vita kulturen, lamslog visserligen för en

tid framåtskridandet men hejda detsamma

förmådde det ej, än mindre döda det.

Generation efter generation har arbetat på

de gemensamma målen och nya land-

vinningar ha gjorts Ja, världen är i san-

ning underbar. Men var går gränsen för

den mänskliga förmågan?

Så vandrade Bråsths tankar vida om-

kring då han helt plötsligt rycktes ur sina

drömmar på ett sätt, som gav honomett

lika snabbt som förfärande svar.

En flygdroska, rymmande ett 10-tal per-

soner eller så omkring, sänkte sig ned till

refugen utanför Stadion. Men plötsligt

vreds den åt sidan. Den vacklade i neil
flykten. Ett fruktansvärt skri, självbeva

relsens spontana nödrop och dödsänges

tens instinktiva protest mot liemannen,ljö

hemskt över den stilla nejden. Därpå följd

en skarp knall och med lågorna virvland

om dess främre del störtade droskanti

marken.

Bråsth och Martens sprungo upp sam

tidigt. Bleka av skräck sågo de det grät

liga skädespelet utvecklas inför sina ögon

Folk rusade till från alla håll. Stadio

blev i en hast tomt.

Elden grep omkring sig. De sårade
jämmerrop ljödo hjärtskärande mot &

anstormar.åe hjälparna. Man fick i &

hast fram eldsläckningsmateriel och rädd

ningsarbetet vidtog. Döda och lemlästad

passagerare drogos fram och buros in

Stadionläkarens lokaler. Några visad

ännu tecken till liv men det var tydlig

att de ej hade längt kvar.

Polis kom tillstädes och efter ett p2

minuter kom brandkårens förtrupp. De

fick snart nog bukt med elden. Läng

dröjde det inte heller förrän stadens arbe

tare röjt undan spåren av olyckshändelses
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allt skett! Gradvis har människans skarp-

sinne och uppfinningsförmåga stegrats.

Steg för steg har tekniken närmats full-

komiigheten. Det attentat, som :Det

Stora Vansinnet> -— väridsbranden under

åren 1914—1921 — försökte göra mot den

vita kulturen, lamslog visserligen för en

tid framåtskridandet men hejda detsamma

förmådde det ej, än mindre döda det.

Generation efter generation har arbetat på

de gemensamma målen och nya land-

vinningar ha gjorts Ja, världen är i san-

ning underbar. Men var går gränsen för

den mänskliga förmågan?

Så vandrade Bråsths tankar vida om-

kring då han helt plötsligt rycktes ur sina

drömmar på ett sätt, som gav honomett

lika snabbt som förfärande svar.

En flygdroska, rymmande ett 10-tal per-

soner eller så omkring, sänkte sig ned till

refugen utanför Stadion. Men plötsligt

vreds den åt sidan. Den vacklade i neil
flykten. Ett fruktansvärt skri, självbeva

relsens spontana nödrop och dödsänges

tens instinktiva protest mot liemannen,ljö

hemskt över den stilla nejden. Därpå följd

en skarp knall och med lågorna virvland

om dess främre del störtade droskanti

marken.

Bråsth och Martens sprungo upp sam

tidigt. Bleka av skräck sågo de det grät

liga skädespelet utvecklas inför sina ögon

Folk rusade till från alla håll. Stadio

blev i en hast tomt.

Elden grep omkring sig. De sårade
jämmerrop ljödo hjärtskärande mot &

anstormar.åe hjälparna. Man fick i &

hast fram eldsläckningsmateriel och rädd

ningsarbetet vidtog. Döda och lemlästad

passagerare drogos fram och buros in

Stadionläkarens lokaler. Några visad

ännu tecken till liv men det var tydlig

att de ej hade längt kvar.

Polis kom tillstädes och efter ett p2

minuter kom brandkårens förtrupp. De

fick snart nog bukt med elden. Läng

dröjde det inte heller förrän stadens arbe

tare röjt undan spåren av olyckshändelses
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mera ordnad cabaret och försöket
slög så väl ut att man den 24 april
vågat sig på en föreställning i större
stil... Den blev en verklig succes.
> Ceve> som conferencier och en
hel räd framstående förmågor inom
föreningen gladde en fullsatt och
begeistrad salong (i Arbetareföre-
ningen) med sina prestationer. Där
fick man höra huru operasångaren
den falske Caruso (=>Mannen»=
M. Svensson) försökte flytta publi-
ken ner på Järntorget med kraften
av sin tenor. Där svängde dans-
paret »Chitty and Kitty» (hr Eiser-
mån och fr Tora Anderson) sina
mer och mindre lurviga fortkomst-
ledamöter. Där sjöng Operasange-
rinde Adolfina från Tomelilla och
Valparaiso sina smäktande bitar
med sådan bravur, att Calle Sjö-
Berger började crawla (= simma på
ett..konstigt sätt —- ej kravla) mitt
1-det hav av sällhet, som av toner-
nas makt framtvingades uppefter
salens väggar. Gyring och en
annan herre steppade med en force
och en ackuratess som om dealdrig
varit annat än oäkta negrer och
»Frans me” baken», d. v. s. Rylan-
der, var komiker och sjöng bevä-
ringsvisor, assisterad av »Sofia från
Landala» (fr. Alice Anderson) med
sådan framgång och skrattsuccés,
att fem åhörare dagen därpå måste
opereras för slukade löständer,

han blickade tankfullt och frånvarande ut
över nejden, liksom väntade han få se
lienne ännu en gång komma nedflygande
från det blå.

Solen dalade långsamt och strålarna
gåvo det nedanför berget liggande Stadi-
ons tinnar en sista kyss innan den för-
svann bakom grantopparna. Den klara
luften gjorde det lätt att urskilja alla före-
mål, trots de stora avstånden. Naturen
började lägga sig till ro. Runtom rådde
stillhet och en tystnad, som endast då och
då avbröts av en flygbils eller air-cabs
brummande. Men inom själva Stadion
var det liv och rörelse. Man höll som
bäst på med den stora vår-träningen.
Aven Bråsth tystnade så småningom.

Helt betagen av traktens lugna skönhet
och storslagna natur försjönk han i inre
funderingar.
Huru allt ändå kan förändras med tiden!

Vilken utveckling åstadkommes icke på
ett halvt eller tre fjärdedels århundrade!
Från de otympliga monoplanen och hydro-
planen till de små elektriska air-cabs, som
varje familj med självaktning nu måste
hålla sig med. Från de vindfångande och
oformliga zeppelinarna till de täckta flyg-

brustna mungipor och mera sådant.
Chansonettsångerskan Violetta Cos-
morama (fr. Kajsa Rödin) krossade
herrarnas hjärtan med sådan fart
och kraft, att tio renhållningskärror
måste köra bort med kadavren och
under det man höll på därmed kom
»Ceve» in och berättade någonting
på danska, som man inte förstod
och därför hade omåttligt roligt åt.
Så sjöng han en visa och presen-
terade sedan » Faderullankvartetten>,
som i likhet med de andra artisterna
måste bissera sina nummer.

Ja, det var stor framgång för säll-
skapet och till vintern skall man
visst fortsätta.

 

B-lagets Norgesresa.

På annat ställe läses en utförlig
och trevlig redogörelse för fotbolls
resan till Norge midsommarveckan
skriven af ledaren Jacob Schylander
Turen var mest arrangerad som en

nöjesresa för B-laget, ehuru omstän
digheterna gjorde. att laget delvis
kompletterades med A-lagsspelare

Detta bör särskilt läggas på minne

av såväl dem, som möjligen fällt
tårar över nederlagen som av dem

vilka kritiserat åtgärden att sända ut
» A-laget» på en ansträngande turne

med »säsongens viktigaste match

mot A. I. K. i Stockholm, som av

 
 see——
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Berger började crawla (= simma på
ett..konstigt sätt —- ej kravla) mitt
1-det hav av sällhet, som av toner-
nas makt framtvingades uppefter
salens väggar. Gyring och en
annan herre steppade med en force
och en ackuratess som om dealdrig
varit annat än oäkta negrer och
»Frans me” baken», d. v. s. Rylan-
der, var komiker och sjöng bevä-
ringsvisor, assisterad av »Sofia från
Landala» (fr. Alice Anderson) med
sådan framgång och skrattsuccés,
att fem åhörare dagen därpå måste
opereras för slukade löständer,

han blickade tankfullt och frånvarande ut
över nejden, liksom väntade han få se
lienne ännu en gång komma nedflygande
från det blå.

Solen dalade långsamt och strålarna
gåvo det nedanför berget liggande Stadi-
ons tinnar en sista kyss innan den för-
svann bakom grantopparna. Den klara
luften gjorde det lätt att urskilja alla före-
mål, trots de stora avstånden. Naturen
började lägga sig till ro. Runtom rådde
stillhet och en tystnad, som endast då och
då avbröts av en flygbils eller air-cabs
brummande. Men inom själva Stadion
var det liv och rörelse. Man höll som
bäst på med den stora vår-träningen.
Aven Bråsth tystnade så småningom.

Helt betagen av traktens lugna skönhet
och storslagna natur försjönk han i inre
funderingar.
Huru allt ändå kan förändras med tiden!

Vilken utveckling åstadkommes icke på
ett halvt eller tre fjärdedels århundrade!
Från de otympliga monoplanen och hydro-
planen till de små elektriska air-cabs, som
varje familj med självaktning nu måste
hålla sig med. Från de vindfångande och
oformliga zeppelinarna till de täckta flyg-

brustna mungipor och mera sådant.
Chansonettsångerskan Violetta Cos-
morama (fr. Kajsa Rödin) krossade
herrarnas hjärtan med sådan fart
och kraft, att tio renhållningskärror
måste köra bort med kadavren och
under det man höll på därmed kom
»Ceve» in och berättade någonting
på danska, som man inte förstod
och därför hade omåttligt roligt åt.
Så sjöng han en visa och presen-
terade sedan » Faderullankvartetten>,
som i likhet med de andra artisterna
måste bissera sina nummer.

Ja, det var stor framgång för säll-
skapet och till vintern skall man
visst fortsätta.

 

B-lagets Norgesresa.

På annat ställe läses en utförlig
och trevlig redogörelse för fotbolls
resan till Norge midsommarveckan
skriven af ledaren Jacob Schylander
Turen var mest arrangerad som en

nöjesresa för B-laget, ehuru omstän
digheterna gjorde. att laget delvis
kompletterades med A-lagsspelare

Detta bör särskilt läggas på minne

av såväl dem, som möjligen fällt
tårar över nederlagen som av dem

vilka kritiserat åtgärden att sända ut
» A-laget» på en ansträngande turne

med »säsongens viktigaste match

mot A. I. K. i Stockholm, som av

 
 see——
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vid köp av

 

droskorna och transoceana atmosfärelekt-

riska luftskeppen av nästan obegränsad

kapacitet. Från forna tiders futtiga ama-

törfotboll till den nuvarande fotbollsvärl-

dens storslagna virtuosmässighet och vid-

lyftiga industri o. s. v.

Och dock. Huru omärkligt har icke

allt skett! Gradvis har människans skarp-

sinne och uppfinningsförmåga stegrats.

Steg för steg har tekniken närmats full-

komiigheten. Det attentat, som :Det

Stora Vansinnet> -— väridsbranden under

åren 1914—1921 — försökte göra mot den

vita kulturen, lamslog visserligen för en

tid framåtskridandet men hejda detsamma

förmådde det ej, än mindre döda det.

Generation efter generation har arbetat på

de gemensamma målen och nya land-

vinningar ha gjorts Ja, världen är i san-

ning underbar. Men var går gränsen för

den mänskliga förmågan?

Så vandrade Bråsths tankar vida om-

kring då han helt plötsligt rycktes ur sina

drömmar på ett sätt, som gav honomett

lika snabbt som förfärande svar.

En flygdroska, rymmande ett 10-tal per-

soner eller så omkring, sänkte sig ned till

refugen utanför Stadion. Men plötsligt

vreds den åt sidan. Den vacklade i neil
flykten. Ett fruktansvärt skri, självbeva

relsens spontana nödrop och dödsänges

tens instinktiva protest mot liemannen,ljö

hemskt över den stilla nejden. Därpå följd

en skarp knall och med lågorna virvland

om dess främre del störtade droskanti

marken.

Bråsth och Martens sprungo upp sam

tidigt. Bleka av skräck sågo de det grät

liga skädespelet utvecklas inför sina ögon

Folk rusade till från alla håll. Stadio

blev i en hast tomt.

Elden grep omkring sig. De sårade
jämmerrop ljödo hjärtskärande mot &

anstormar.åe hjälparna. Man fick i &

hast fram eldsläckningsmateriel och rädd

ningsarbetet vidtog. Döda och lemlästad

passagerare drogos fram och buros in

Stadionläkarens lokaler. Några visad

ännu tecken till liv men det var tydlig

att de ej hade längt kvar.

Polis kom tillstädes och efter ett p2

minuter kom brandkårens förtrupp. De

fick snart nog bukt med elden. Läng

dröjde det inte heller förrän stadens arbe

tare röjt undan spåren av olyckshändelses
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mera ordnad cabaret och försöket
slög så väl ut att man den 24 april
vågat sig på en föreställning i större
stil... Den blev en verklig succes.
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droskorna och transoceana atmosfärelekt-

riska luftskeppen av nästan obegränsad

kapacitet. Från forna tiders futtiga ama-

törfotboll till den nuvarande fotbollsvärl-

dens storslagna virtuosmässighet och vid-

lyftiga industri o. s. v.

Och dock. Huru omärkligt har icke

allt skett! Gradvis har människans skarp-

sinne och uppfinningsförmåga stegrats.

Steg för steg har tekniken närmats full-

komiigheten. Det attentat, som :Det

Stora Vansinnet> -— väridsbranden under

åren 1914—1921 — försökte göra mot den

vita kulturen, lamslog visserligen för en

tid framåtskridandet men hejda detsamma

förmådde det ej, än mindre döda det.

Generation efter generation har arbetat på

de gemensamma målen och nya land-

vinningar ha gjorts Ja, världen är i san-

ning underbar. Men var går gränsen för

den mänskliga förmågan?

Så vandrade Bråsths tankar vida om-

kring då han helt plötsligt rycktes ur sina

drömmar på ett sätt, som gav honomett

lika snabbt som förfärande svar.

En flygdroska, rymmande ett 10-tal per-

soner eller så omkring, sänkte sig ned till

refugen utanför Stadion. Men plötsligt

vreds den åt sidan. Den vacklade i neil
flykten. Ett fruktansvärt skri, självbeva

relsens spontana nödrop och dödsänges

tens instinktiva protest mot liemannen,ljö

hemskt över den stilla nejden. Därpå följd

en skarp knall och med lågorna virvland

om dess främre del störtade droskanti

marken.

Bråsth och Martens sprungo upp sam

tidigt. Bleka av skräck sågo de det grät

liga skädespelet utvecklas inför sina ögon

Folk rusade till från alla håll. Stadio

blev i en hast tomt.

Elden grep omkring sig. De sårade
jämmerrop ljödo hjärtskärande mot &

anstormar.åe hjälparna. Man fick i &

hast fram eldsläckningsmateriel och rädd

ningsarbetet vidtog. Döda och lemlästad

passagerare drogos fram och buros in

Stadionläkarens lokaler. Några visad

ännu tecken till liv men det var tydlig

att de ej hade längt kvar.

Polis kom tillstädes och efter ett p2

minuter kom brandkårens förtrupp. De

fick snart nog bukt med elden. Läng

dröjde det inte heller förrän stadens arbe

tare röjt undan spåren av olyckshändelses
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mera ordnad cabaret och försöket
slög så väl ut att man den 24 april
vågat sig på en föreställning i större
stil... Den blev en verklig succes.
> Ceve> som conferencier och en
hel räd framstående förmågor inom
föreningen gladde en fullsatt och
begeistrad salong (i Arbetareföre-
ningen) med sina prestationer. Där
fick man höra huru operasångaren
den falske Caruso (=>Mannen»=
M. Svensson) försökte flytta publi-
ken ner på Järntorget med kraften
av sin tenor. Där svängde dans-
paret »Chitty and Kitty» (hr Eiser-
mån och fr Tora Anderson) sina
mer och mindre lurviga fortkomst-
ledamöter. Där sjöng Operasange-
rinde Adolfina från Tomelilla och
Valparaiso sina smäktande bitar
med sådan bravur, att Calle Sjö-
Berger började crawla (= simma på
ett..konstigt sätt —- ej kravla) mitt
1-det hav av sällhet, som av toner-
nas makt framtvingades uppefter
salens väggar. Gyring och en
annan herre steppade med en force
och en ackuratess som om dealdrig
varit annat än oäkta negrer och
»Frans me” baken», d. v. s. Rylan-
der, var komiker och sjöng bevä-
ringsvisor, assisterad av »Sofia från
Landala» (fr. Alice Anderson) med
sådan framgång och skrattsuccés,
att fem åhörare dagen därpå måste
opereras för slukade löständer,

han blickade tankfullt och frånvarande ut
över nejden, liksom väntade han få se
lienne ännu en gång komma nedflygande
från det blå.

Solen dalade långsamt och strålarna
gåvo det nedanför berget liggande Stadi-
ons tinnar en sista kyss innan den för-
svann bakom grantopparna. Den klara
luften gjorde det lätt att urskilja alla före-
mål, trots de stora avstånden. Naturen
började lägga sig till ro. Runtom rådde
stillhet och en tystnad, som endast då och
då avbröts av en flygbils eller air-cabs
brummande. Men inom själva Stadion
var det liv och rörelse. Man höll som
bäst på med den stora vår-träningen.
Aven Bråsth tystnade så småningom.

Helt betagen av traktens lugna skönhet
och storslagna natur försjönk han i inre
funderingar.
Huru allt ändå kan förändras med tiden!

Vilken utveckling åstadkommes icke på
ett halvt eller tre fjärdedels århundrade!
Från de otympliga monoplanen och hydro-
planen till de små elektriska air-cabs, som
varje familj med självaktning nu måste
hålla sig med. Från de vindfångande och
oformliga zeppelinarna till de täckta flyg-

brustna mungipor och mera sådant.
Chansonettsångerskan Violetta Cos-
morama (fr. Kajsa Rödin) krossade
herrarnas hjärtan med sådan fart
och kraft, att tio renhållningskärror
måste köra bort med kadavren och
under det man höll på därmed kom
»Ceve» in och berättade någonting
på danska, som man inte förstod
och därför hade omåttligt roligt åt.
Så sjöng han en visa och presen-
terade sedan » Faderullankvartetten>,
som i likhet med de andra artisterna
måste bissera sina nummer.

Ja, det var stor framgång för säll-
skapet och till vintern skall man
visst fortsätta.

 

B-lagets Norgesresa.

På annat ställe läses en utförlig
och trevlig redogörelse för fotbolls
resan till Norge midsommarveckan
skriven af ledaren Jacob Schylander
Turen var mest arrangerad som en

nöjesresa för B-laget, ehuru omstän
digheterna gjorde. att laget delvis
kompletterades med A-lagsspelare

Detta bör särskilt läggas på minne

av såväl dem, som möjligen fällt
tårar över nederlagen som av dem

vilka kritiserat åtgärden att sända ut
» A-laget» på en ansträngande turne

med »säsongens viktigaste match

mot A. I. K. i Stockholm, som av

 
 see——
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slutning. Möjligen var felet det att
några A-lagsspelare överhuvudtillä-
tos medfölja: Men detta tycktes

nödvändigt, därest icke hela resan

skulle bliva inställd. Eller vi sända
ett lag, som fått smörj i samtliga
matcher. I båda fallen hade vi även-

tyrat den gloria, vi vunnit i Norge,
vilket ej varit angenämt.
Men — vi vunno ju i Stockhom!

  

1. Vad skulle det bli för en halvbacks-

kedja i ett allsvenskt federationslag? frågar

”Medlem”

Svar: Det starkaste komb. laget vore

f. n. ett Göteborgslag med Wicksell såsom

högerhalv. Halvbackskedjan alltså: Almén,
Friberg, Wicksell.

Men vilka som individuellt äro de tre

bästa svenska halvbackarna är utomordent-

ligt svårt att avgöra. I Stockholm anser

Snart visade endast en nyfiken folkhop utan-

för Stadions portar att något särskilt varit
på färde.

— Det är förfärligt, utbrast Dick Martens

och sjönk åter ned på bänken. Detta är
dentredje drosk-olyckan i samma vecka...

— Och detblir flera, inföll Bråsth. Med
så genomuselt material, som Drosk-bolaget

använder, måste det gå på det sättet. Ap-
ropos, hur går det med dina nya ackumu-

latorer? Och gummit? Gummit, för tusan.

Det är över fjorton dagar sedan jag hörde

något nytt från ditt laboratorium.

Dick dröjde en stund med svaret. Det

kunde ha sina risker att inviga Bråsth i

sina hemligheter. Han litade nog på vän-

nen men han kände dennes impulsiva natur.

— Ja, det går framåt, sade han tvekande.

Men ännu är det nog långt kvar innan jag

är färdig. Om det nu över huvud lyckas

för mig, detta, vilket misslyckats för så

många andra. Men jag tror jag är på rätt

väg. Och om jag lyckas...

— Om du lyckas...?

— ...då slutar jag med fotbollen och
ger I. F. K. på båten.

-- Och gifter dig med Den Sköna

Okända, som nu silter däruppe på restau-

man nog Köping vara den bäste vänster-

halven. I Göteborg hålla vi på Almén.

Wicksell är nog i sin högsta form effek-

tivare än Friberg men f. n. kunna de an-

ses lika goda. Göteborg har ingen höger-

halv, som i Karl Olssons frånvaro kan

konkurrera med Gurra Karlsson.

2. Huru fördelas handicapen vid den

pågående handicapturneringen?

Scratch.

Svar: Besked härom lämnas vid turne-

ringens slut.

Anmälan mot

Gustaf Larson.

Lämnas utan avseende av

Idrottsförbundet.

I förra numret av Medlemsbladet
omnämndes den anmälan, som gjorts
hos Svenska Idrottsförbundet därom
att Gustaf Larson, numera boende
i Borås, skulle obehörigen ha rep-

ranten. Ha, ha, ha...

lik! Nåja vi få väl se.

klara oss med importen.

— Ja, hur går det med »>The White
Star»?

— Vet inte. Den borde redan varit här.

Fock telefonerade i tisdags från Buenos

Ayres, en halftimma innan han skulle gå

till väders. Och den skepparen har ännu
aldrig råkat utför något mankemang. Upp-
riktigt sagt äro de litet oroliga i huvud-
kvarteret. Talade med direktör Wester i

förmiddags. Han var mycket nervös. Han

sade, att Fock skulle anlänt som i går

kväll. Och i dag är det torsdag.

— Det måtte väl aldrig ha hänt dem
någon olycka!

— Tja, vem vet, anmärkte Bråsth kallt.
Du såg ju nyss ett färskt exempel på att

ingenting är fullkomligt. Allra minst de

stora bolagens kommunikationsmedel.

Här sänkte Bråsth sin röst till en viskning.

— Man säger att det även inom A.-B.

Göteborgs-Kamraterna börjats fuska med

materialen och slarvas med tillsynen.

— Inte hos Fotbollsbolaget!

"— Nej, men rederiet. Dir. Thomsen lär
sitta rätt löst. Jag har aldrig sympatiserat

ungdomen är sig

Till dess fä vi väl

resenterat vår förening vid Tors-

haugs terränglöpning den 12 maj.
Idrottsförbundets beslut i frågan

föreligger nu enligt följande ingångna
skrivelse:

Stockholm den 25 juli 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Med anledning av de i saken erhållna

upplysningarna har. Svenska Idrottsförbun-

dets verkställande utskott beslutatlämna den

mot hr G. Larsson gjorda anmälan för brott

mot representationsbestämmelserna utan

afseende vilket vi härmed avse meddela.

Högaktningsfullt

Svenska Idrottsförbundet

Em. Karlson.

Det torde vara av intresse att

veta, att därest anmälan varit befo-
gad 1) anmälaren fått brännmärkt
en besvärande konkurent och 2)

I. K. Göta, Stockholm (där hr Em.

Karlson är ordf.!) erhållit Torshäugs
vandringspris!

snseat

med den karlen. Jag tror också att man

har ögonen på honom. Wester nämnde

hans namn — och ditt med för resten.

— Mitt?

— Ja. det var i samband med >The

White Star». Han frågade om jag visste
hur långt du kommit med din artiticiella

kautschuk. De behövde den nu, sade han.

Bolaget befinner sig f. n. i ett nödläge.

De ha beställningar inne för flera millio-

ner. Om de kunna fullgöra dem beror på

huruvida »den vita» hemkommeri rätt tid.

Det inneliggande förrådet gummi är snart

slut. Så du kan förstå man väntar med
otålighet.

— Jag skall göra mitt bästa. Får jag
bara vara ostörd så...

— Det skall vi nog ställa om. Utom

du och jag och Wester är det bara dina

två medhjälpare, Zipps och Börjesson,

som veta något om den här affären. De

äro lika pålitliga som vi själva. Du kan

ju ta och resa till dina föräldrar på en '
liten tid. Passar det! Permission får du

gärna. Jag skall tala med Robert. Din

träning tar nog ingen skada av några dars

semester.  >Res> i morgon alltså. Men
du måste vara med om söndag! Matchen
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”Medlem”

Svar: Det starkaste komb. laget vore

f. n. ett Göteborgslag med Wicksell såsom

högerhalv. Halvbackskedjan alltså: Almén,
Friberg, Wicksell.

Men vilka som individuellt äro de tre

bästa svenska halvbackarna är utomordent-

ligt svårt att avgöra. I Stockholm anser

Snart visade endast en nyfiken folkhop utan-

för Stadions portar att något särskilt varit
på färde.

— Det är förfärligt, utbrast Dick Martens

och sjönk åter ned på bänken. Detta är
dentredje drosk-olyckan i samma vecka...

— Och detblir flera, inföll Bråsth. Med
så genomuselt material, som Drosk-bolaget

använder, måste det gå på det sättet. Ap-
ropos, hur går det med dina nya ackumu-

latorer? Och gummit? Gummit, för tusan.

Det är över fjorton dagar sedan jag hörde

något nytt från ditt laboratorium.

Dick dröjde en stund med svaret. Det

kunde ha sina risker att inviga Bråsth i

sina hemligheter. Han litade nog på vän-

nen men han kände dennes impulsiva natur.

— Ja, det går framåt, sade han tvekande.

Men ännu är det nog långt kvar innan jag

är färdig. Om det nu över huvud lyckas

för mig, detta, vilket misslyckats för så

många andra. Men jag tror jag är på rätt

väg. Och om jag lyckas...

— Om du lyckas...?

— ...då slutar jag med fotbollen och
ger I. F. K. på båten.

-- Och gifter dig med Den Sköna

Okända, som nu silter däruppe på restau-

man nog Köping vara den bäste vänster-

halven. I Göteborg hålla vi på Almén.

Wicksell är nog i sin högsta form effek-

tivare än Friberg men f. n. kunna de an-

ses lika goda. Göteborg har ingen höger-

halv, som i Karl Olssons frånvaro kan

konkurrera med Gurra Karlsson.

2. Huru fördelas handicapen vid den

pågående handicapturneringen?

Scratch.

Svar: Besked härom lämnas vid turne-

ringens slut.

Anmälan mot

Gustaf Larson.

Lämnas utan avseende av

Idrottsförbundet.

I förra numret av Medlemsbladet
omnämndes den anmälan, som gjorts
hos Svenska Idrottsförbundet därom
att Gustaf Larson, numera boende
i Borås, skulle obehörigen ha rep-

ranten. Ha, ha, ha...

lik! Nåja vi få väl se.

klara oss med importen.

— Ja, hur går det med »>The White
Star»?

— Vet inte. Den borde redan varit här.

Fock telefonerade i tisdags från Buenos

Ayres, en halftimma innan han skulle gå

till väders. Och den skepparen har ännu
aldrig råkat utför något mankemang. Upp-
riktigt sagt äro de litet oroliga i huvud-
kvarteret. Talade med direktör Wester i

förmiddags. Han var mycket nervös. Han

sade, att Fock skulle anlänt som i går

kväll. Och i dag är det torsdag.

— Det måtte väl aldrig ha hänt dem
någon olycka!

— Tja, vem vet, anmärkte Bråsth kallt.
Du såg ju nyss ett färskt exempel på att

ingenting är fullkomligt. Allra minst de

stora bolagens kommunikationsmedel.

Här sänkte Bråsth sin röst till en viskning.

— Man säger att det även inom A.-B.

Göteborgs-Kamraterna börjats fuska med

materialen och slarvas med tillsynen.

— Inte hos Fotbollsbolaget!

"— Nej, men rederiet. Dir. Thomsen lär
sitta rätt löst. Jag har aldrig sympatiserat

ungdomen är sig

Till dess fä vi väl

resenterat vår förening vid Tors-

haugs terränglöpning den 12 maj.
Idrottsförbundets beslut i frågan

föreligger nu enligt följande ingångna
skrivelse:

Stockholm den 25 juli 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Med anledning av de i saken erhållna

upplysningarna har. Svenska Idrottsförbun-

dets verkställande utskott beslutatlämna den

mot hr G. Larsson gjorda anmälan för brott

mot representationsbestämmelserna utan

afseende vilket vi härmed avse meddela.

Högaktningsfullt

Svenska Idrottsförbundet

Em. Karlson.

Det torde vara av intresse att

veta, att därest anmälan varit befo-
gad 1) anmälaren fått brännmärkt
en besvärande konkurent och 2)

I. K. Göta, Stockholm (där hr Em.

Karlson är ordf.!) erhållit Torshäugs
vandringspris!

snseat

med den karlen. Jag tror också att man

har ögonen på honom. Wester nämnde

hans namn — och ditt med för resten.

— Mitt?

— Ja. det var i samband med >The

White Star». Han frågade om jag visste
hur långt du kommit med din artiticiella

kautschuk. De behövde den nu, sade han.

Bolaget befinner sig f. n. i ett nödläge.

De ha beställningar inne för flera millio-

ner. Om de kunna fullgöra dem beror på

huruvida »den vita» hemkommeri rätt tid.

Det inneliggande förrådet gummi är snart

slut. Så du kan förstå man väntar med
otålighet.

— Jag skall göra mitt bästa. Får jag
bara vara ostörd så...

— Det skall vi nog ställa om. Utom

du och jag och Wester är det bara dina

två medhjälpare, Zipps och Börjesson,

som veta något om den här affären. De

äro lika pålitliga som vi själva. Du kan

ju ta och resa till dina föräldrar på en '
liten tid. Passar det! Permission får du

gärna. Jag skall tala med Robert. Din

träning tar nog ingen skada av några dars

semester.  >Res> i morgon alltså. Men
du måste vara med om söndag! Matchen
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slutning. Möjligen var felet det att
några A-lagsspelare överhuvudtillä-
tos medfölja: Men detta tycktes

nödvändigt, därest icke hela resan

skulle bliva inställd. Eller vi sända
ett lag, som fått smörj i samtliga
matcher. I båda fallen hade vi även-

tyrat den gloria, vi vunnit i Norge,
vilket ej varit angenämt.
Men — vi vunno ju i Stockhom!
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Men vilka som individuellt äro de tre

bästa svenska halvbackarna är utomordent-

ligt svårt att avgöra. I Stockholm anser

Snart visade endast en nyfiken folkhop utan-

för Stadions portar att något särskilt varit
på färde.

— Det är förfärligt, utbrast Dick Martens

och sjönk åter ned på bänken. Detta är
dentredje drosk-olyckan i samma vecka...

— Och detblir flera, inföll Bråsth. Med
så genomuselt material, som Drosk-bolaget

använder, måste det gå på det sättet. Ap-
ropos, hur går det med dina nya ackumu-

latorer? Och gummit? Gummit, för tusan.

Det är över fjorton dagar sedan jag hörde

något nytt från ditt laboratorium.

Dick dröjde en stund med svaret. Det

kunde ha sina risker att inviga Bråsth i

sina hemligheter. Han litade nog på vän-

nen men han kände dennes impulsiva natur.

— Ja, det går framåt, sade han tvekande.

Men ännu är det nog långt kvar innan jag

är färdig. Om det nu över huvud lyckas

för mig, detta, vilket misslyckats för så

många andra. Men jag tror jag är på rätt

väg. Och om jag lyckas...

— Om du lyckas...?

— ...då slutar jag med fotbollen och
ger I. F. K. på båten.

-- Och gifter dig med Den Sköna

Okända, som nu silter däruppe på restau-

man nog Köping vara den bäste vänster-

halven. I Göteborg hålla vi på Almén.

Wicksell är nog i sin högsta form effek-

tivare än Friberg men f. n. kunna de an-

ses lika goda. Göteborg har ingen höger-

halv, som i Karl Olssons frånvaro kan

konkurrera med Gurra Karlsson.
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Scratch.
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ringens slut.

Anmälan mot
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Lämnas utan avseende av

Idrottsförbundet.
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omnämndes den anmälan, som gjorts
hos Svenska Idrottsförbundet därom
att Gustaf Larson, numera boende
i Borås, skulle obehörigen ha rep-

ranten. Ha, ha, ha...

lik! Nåja vi få väl se.

klara oss med importen.

— Ja, hur går det med »>The White
Star»?

— Vet inte. Den borde redan varit här.

Fock telefonerade i tisdags från Buenos

Ayres, en halftimma innan han skulle gå

till väders. Och den skepparen har ännu
aldrig råkat utför något mankemang. Upp-
riktigt sagt äro de litet oroliga i huvud-
kvarteret. Talade med direktör Wester i

förmiddags. Han var mycket nervös. Han

sade, att Fock skulle anlänt som i går

kväll. Och i dag är det torsdag.

— Det måtte väl aldrig ha hänt dem
någon olycka!

— Tja, vem vet, anmärkte Bråsth kallt.
Du såg ju nyss ett färskt exempel på att

ingenting är fullkomligt. Allra minst de

stora bolagens kommunikationsmedel.

Här sänkte Bråsth sin röst till en viskning.

— Man säger att det även inom A.-B.

Göteborgs-Kamraterna börjats fuska med

materialen och slarvas med tillsynen.

— Inte hos Fotbollsbolaget!
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föreligger nu enligt följande ingångna
skrivelse:
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Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Med anledning av de i saken erhållna

upplysningarna har. Svenska Idrottsförbun-

dets verkställande utskott beslutatlämna den

mot hr G. Larsson gjorda anmälan för brott

mot representationsbestämmelserna utan

afseende vilket vi härmed avse meddela.

Högaktningsfullt

Svenska Idrottsförbundet

Em. Karlson.

Det torde vara av intresse att

veta, att därest anmälan varit befo-
gad 1) anmälaren fått brännmärkt
en besvärande konkurent och 2)

I. K. Göta, Stockholm (där hr Em.

Karlson är ordf.!) erhållit Torshäugs
vandringspris!

snseat

med den karlen. Jag tror också att man

har ögonen på honom. Wester nämnde

hans namn — och ditt med för resten.

— Mitt?

— Ja. det var i samband med >The

White Star». Han frågade om jag visste
hur långt du kommit med din artiticiella

kautschuk. De behövde den nu, sade han.

Bolaget befinner sig f. n. i ett nödläge.

De ha beställningar inne för flera millio-

ner. Om de kunna fullgöra dem beror på

huruvida »den vita» hemkommeri rätt tid.

Det inneliggande förrådet gummi är snart

slut. Så du kan förstå man väntar med
otålighet.

— Jag skall göra mitt bästa. Får jag
bara vara ostörd så...

— Det skall vi nog ställa om. Utom

du och jag och Wester är det bara dina

två medhjälpare, Zipps och Börjesson,

som veta något om den här affären. De

äro lika pålitliga som vi själva. Du kan

ju ta och resa till dina föräldrar på en '
liten tid. Passar det! Permission får du

gärna. Jag skall tala med Robert. Din

träning tar nog ingen skada av några dars

semester.  >Res> i morgon alltså. Men
du måste vara med om söndag! Matchen
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slutning. Möjligen var felet det att
några A-lagsspelare överhuvudtillä-
tos medfölja: Men detta tycktes

nödvändigt, därest icke hela resan

skulle bliva inställd. Eller vi sända
ett lag, som fått smörj i samtliga
matcher. I båda fallen hade vi även-

tyrat den gloria, vi vunnit i Norge,
vilket ej varit angenämt.
Men — vi vunno ju i Stockhom!

  

1. Vad skulle det bli för en halvbacks-

kedja i ett allsvenskt federationslag? frågar

”Medlem”

Svar: Det starkaste komb. laget vore

f. n. ett Göteborgslag med Wicksell såsom

högerhalv. Halvbackskedjan alltså: Almén,
Friberg, Wicksell.

Men vilka som individuellt äro de tre

bästa svenska halvbackarna är utomordent-

ligt svårt att avgöra. I Stockholm anser

Snart visade endast en nyfiken folkhop utan-

för Stadions portar att något särskilt varit
på färde.

— Det är förfärligt, utbrast Dick Martens

och sjönk åter ned på bänken. Detta är
dentredje drosk-olyckan i samma vecka...

— Och detblir flera, inföll Bråsth. Med
så genomuselt material, som Drosk-bolaget

använder, måste det gå på det sättet. Ap-
ropos, hur går det med dina nya ackumu-

latorer? Och gummit? Gummit, för tusan.

Det är över fjorton dagar sedan jag hörde

något nytt från ditt laboratorium.

Dick dröjde en stund med svaret. Det

kunde ha sina risker att inviga Bråsth i

sina hemligheter. Han litade nog på vän-

nen men han kände dennes impulsiva natur.

— Ja, det går framåt, sade han tvekande.

Men ännu är det nog långt kvar innan jag

är färdig. Om det nu över huvud lyckas

för mig, detta, vilket misslyckats för så

många andra. Men jag tror jag är på rätt

väg. Och om jag lyckas...

— Om du lyckas...?

— ...då slutar jag med fotbollen och
ger I. F. K. på båten.

-- Och gifter dig med Den Sköna

Okända, som nu silter däruppe på restau-

man nog Köping vara den bäste vänster-

halven. I Göteborg hålla vi på Almén.

Wicksell är nog i sin högsta form effek-

tivare än Friberg men f. n. kunna de an-

ses lika goda. Göteborg har ingen höger-

halv, som i Karl Olssons frånvaro kan

konkurrera med Gurra Karlsson.

2. Huru fördelas handicapen vid den

pågående handicapturneringen?

Scratch.

Svar: Besked härom lämnas vid turne-

ringens slut.

Anmälan mot

Gustaf Larson.

Lämnas utan avseende av

Idrottsförbundet.

I förra numret av Medlemsbladet
omnämndes den anmälan, som gjorts
hos Svenska Idrottsförbundet därom
att Gustaf Larson, numera boende
i Borås, skulle obehörigen ha rep-

ranten. Ha, ha, ha...

lik! Nåja vi få väl se.

klara oss med importen.

— Ja, hur går det med »>The White
Star»?

— Vet inte. Den borde redan varit här.

Fock telefonerade i tisdags från Buenos

Ayres, en halftimma innan han skulle gå

till väders. Och den skepparen har ännu
aldrig råkat utför något mankemang. Upp-
riktigt sagt äro de litet oroliga i huvud-
kvarteret. Talade med direktör Wester i

förmiddags. Han var mycket nervös. Han

sade, att Fock skulle anlänt som i går

kväll. Och i dag är det torsdag.

— Det måtte väl aldrig ha hänt dem
någon olycka!

— Tja, vem vet, anmärkte Bråsth kallt.
Du såg ju nyss ett färskt exempel på att

ingenting är fullkomligt. Allra minst de

stora bolagens kommunikationsmedel.

Här sänkte Bråsth sin röst till en viskning.

— Man säger att det även inom A.-B.

Göteborgs-Kamraterna börjats fuska med

materialen och slarvas med tillsynen.

— Inte hos Fotbollsbolaget!

"— Nej, men rederiet. Dir. Thomsen lär
sitta rätt löst. Jag har aldrig sympatiserat

ungdomen är sig

Till dess fä vi väl

resenterat vår förening vid Tors-

haugs terränglöpning den 12 maj.
Idrottsförbundets beslut i frågan

föreligger nu enligt följande ingångna
skrivelse:

Stockholm den 25 juli 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Med anledning av de i saken erhållna

upplysningarna har. Svenska Idrottsförbun-

dets verkställande utskott beslutatlämna den

mot hr G. Larsson gjorda anmälan för brott

mot representationsbestämmelserna utan

afseende vilket vi härmed avse meddela.

Högaktningsfullt

Svenska Idrottsförbundet

Em. Karlson.

Det torde vara av intresse att

veta, att därest anmälan varit befo-
gad 1) anmälaren fått brännmärkt
en besvärande konkurent och 2)

I. K. Göta, Stockholm (där hr Em.

Karlson är ordf.!) erhållit Torshäugs
vandringspris!
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med den karlen. Jag tror också att man

har ögonen på honom. Wester nämnde

hans namn — och ditt med för resten.

— Mitt?

— Ja. det var i samband med >The

White Star». Han frågade om jag visste
hur långt du kommit med din artiticiella

kautschuk. De behövde den nu, sade han.

Bolaget befinner sig f. n. i ett nödläge.

De ha beställningar inne för flera millio-

ner. Om de kunna fullgöra dem beror på

huruvida »den vita» hemkommeri rätt tid.

Det inneliggande förrådet gummi är snart

slut. Så du kan förstå man väntar med
otålighet.

— Jag skall göra mitt bästa. Får jag
bara vara ostörd så...

— Det skall vi nog ställa om. Utom

du och jag och Wester är det bara dina

två medhjälpare, Zipps och Börjesson,

som veta något om den här affären. De

äro lika pålitliga som vi själva. Du kan

ju ta och resa till dina föräldrar på en '
liten tid. Passar det! Permission får du

gärna. Jag skall tala med Robert. Din

träning tar nog ingen skada av några dars

semester.  >Res> i morgon alltså. Men
du måste vara med om söndag! Matchen
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slutning. Möjligen var felet det att
några A-lagsspelare överhuvudtillä-
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nödvändigt, därest icke hela resan

skulle bliva inställd. Eller vi sända
ett lag, som fått smörj i samtliga
matcher. I båda fallen hade vi även-

tyrat den gloria, vi vunnit i Norge,
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och sjönk åter ned på bänken. Detta är
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ropos, hur går det med dina nya ackumu-

latorer? Och gummit? Gummit, för tusan.

Det är över fjorton dagar sedan jag hörde

något nytt från ditt laboratorium.

Dick dröjde en stund med svaret. Det

kunde ha sina risker att inviga Bråsth i

sina hemligheter. Han litade nog på vän-

nen men han kände dennes impulsiva natur.

— Ja, det går framåt, sade han tvekande.

Men ännu är det nog långt kvar innan jag

är färdig. Om det nu över huvud lyckas

för mig, detta, vilket misslyckats för så

många andra. Men jag tror jag är på rätt

väg. Och om jag lyckas...

— Om du lyckas...?

— ...då slutar jag med fotbollen och
ger I. F. K. på båten.

-- Och gifter dig med Den Sköna

Okända, som nu silter däruppe på restau-
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att Gustaf Larson, numera boende
i Borås, skulle obehörigen ha rep-

ranten. Ha, ha, ha...

lik! Nåja vi få väl se.

klara oss med importen.

— Ja, hur går det med »>The White
Star»?

— Vet inte. Den borde redan varit här.

Fock telefonerade i tisdags från Buenos

Ayres, en halftimma innan han skulle gå

till väders. Och den skepparen har ännu
aldrig råkat utför något mankemang. Upp-
riktigt sagt äro de litet oroliga i huvud-
kvarteret. Talade med direktör Wester i

förmiddags. Han var mycket nervös. Han

sade, att Fock skulle anlänt som i går

kväll. Och i dag är det torsdag.

— Det måtte väl aldrig ha hänt dem
någon olycka!

— Tja, vem vet, anmärkte Bråsth kallt.
Du såg ju nyss ett färskt exempel på att

ingenting är fullkomligt. Allra minst de

stora bolagens kommunikationsmedel.

Här sänkte Bråsth sin röst till en viskning.

— Man säger att det även inom A.-B.

Göteborgs-Kamraterna börjats fuska med

materialen och slarvas med tillsynen.

— Inte hos Fotbollsbolaget!

"— Nej, men rederiet. Dir. Thomsen lär
sitta rätt löst. Jag har aldrig sympatiserat

ungdomen är sig

Till dess fä vi väl

resenterat vår förening vid Tors-
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skrivelse:

Stockholm den 25 juli 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Med anledning av de i saken erhållna

upplysningarna har. Svenska Idrottsförbun-

dets verkställande utskott beslutatlämna den

mot hr G. Larsson gjorda anmälan för brott

mot representationsbestämmelserna utan

afseende vilket vi härmed avse meddela.

Högaktningsfullt

Svenska Idrottsförbundet

Em. Karlson.

Det torde vara av intresse att

veta, att därest anmälan varit befo-
gad 1) anmälaren fått brännmärkt
en besvärande konkurent och 2)

I. K. Göta, Stockholm (där hr Em.

Karlson är ordf.!) erhållit Torshäugs
vandringspris!

snseat

med den karlen. Jag tror också att man

har ögonen på honom. Wester nämnde

hans namn — och ditt med för resten.

— Mitt?

— Ja. det var i samband med >The

White Star». Han frågade om jag visste
hur långt du kommit med din artiticiella

kautschuk. De behövde den nu, sade han.

Bolaget befinner sig f. n. i ett nödläge.

De ha beställningar inne för flera millio-

ner. Om de kunna fullgöra dem beror på

huruvida »den vita» hemkommeri rätt tid.

Det inneliggande förrådet gummi är snart

slut. Så du kan förstå man väntar med
otålighet.

— Jag skall göra mitt bästa. Får jag
bara vara ostörd så...

— Det skall vi nog ställa om. Utom

du och jag och Wester är det bara dina

två medhjälpare, Zipps och Börjesson,

som veta något om den här affären. De

äro lika pålitliga som vi själva. Du kan

ju ta och resa till dina föräldrar på en '
liten tid. Passar det! Permission får du

gärna. Jag skall tala med Robert. Din

träning tar nog ingen skada av några dars

semester.  >Res> i morgon alltså. Men
du måste vara med om söndag! Matchen
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slutning. Möjligen var felet det att
några A-lagsspelare överhuvudtillä-
tos medfölja: Men detta tycktes

nödvändigt, därest icke hela resan

skulle bliva inställd. Eller vi sända
ett lag, som fått smörj i samtliga
matcher. I båda fallen hade vi även-

tyrat den gloria, vi vunnit i Norge,
vilket ej varit angenämt.
Men — vi vunno ju i Stockhom!

  

1. Vad skulle det bli för en halvbacks-

kedja i ett allsvenskt federationslag? frågar

”Medlem”

Svar: Det starkaste komb. laget vore

f. n. ett Göteborgslag med Wicksell såsom

högerhalv. Halvbackskedjan alltså: Almén,
Friberg, Wicksell.

Men vilka som individuellt äro de tre

bästa svenska halvbackarna är utomordent-

ligt svårt att avgöra. I Stockholm anser

Snart visade endast en nyfiken folkhop utan-

för Stadions portar att något särskilt varit
på färde.

— Det är förfärligt, utbrast Dick Martens

och sjönk åter ned på bänken. Detta är
dentredje drosk-olyckan i samma vecka...

— Och detblir flera, inföll Bråsth. Med
så genomuselt material, som Drosk-bolaget

använder, måste det gå på det sättet. Ap-
ropos, hur går det med dina nya ackumu-

latorer? Och gummit? Gummit, för tusan.

Det är över fjorton dagar sedan jag hörde

något nytt från ditt laboratorium.

Dick dröjde en stund med svaret. Det

kunde ha sina risker att inviga Bråsth i

sina hemligheter. Han litade nog på vän-

nen men han kände dennes impulsiva natur.

— Ja, det går framåt, sade han tvekande.

Men ännu är det nog långt kvar innan jag

är färdig. Om det nu över huvud lyckas

för mig, detta, vilket misslyckats för så

många andra. Men jag tror jag är på rätt

väg. Och om jag lyckas...

— Om du lyckas...?

— ...då slutar jag med fotbollen och
ger I. F. K. på båten.

-- Och gifter dig med Den Sköna

Okända, som nu silter däruppe på restau-

man nog Köping vara den bäste vänster-

halven. I Göteborg hålla vi på Almén.

Wicksell är nog i sin högsta form effek-

tivare än Friberg men f. n. kunna de an-

ses lika goda. Göteborg har ingen höger-

halv, som i Karl Olssons frånvaro kan

konkurrera med Gurra Karlsson.

2. Huru fördelas handicapen vid den

pågående handicapturneringen?

Scratch.

Svar: Besked härom lämnas vid turne-

ringens slut.

Anmälan mot

Gustaf Larson.

Lämnas utan avseende av

Idrottsförbundet.

I förra numret av Medlemsbladet
omnämndes den anmälan, som gjorts
hos Svenska Idrottsförbundet därom
att Gustaf Larson, numera boende
i Borås, skulle obehörigen ha rep-

ranten. Ha, ha, ha...

lik! Nåja vi få väl se.

klara oss med importen.

— Ja, hur går det med »>The White
Star»?

— Vet inte. Den borde redan varit här.

Fock telefonerade i tisdags från Buenos

Ayres, en halftimma innan han skulle gå

till väders. Och den skepparen har ännu
aldrig råkat utför något mankemang. Upp-
riktigt sagt äro de litet oroliga i huvud-
kvarteret. Talade med direktör Wester i

förmiddags. Han var mycket nervös. Han

sade, att Fock skulle anlänt som i går

kväll. Och i dag är det torsdag.

— Det måtte väl aldrig ha hänt dem
någon olycka!

— Tja, vem vet, anmärkte Bråsth kallt.
Du såg ju nyss ett färskt exempel på att

ingenting är fullkomligt. Allra minst de

stora bolagens kommunikationsmedel.

Här sänkte Bråsth sin röst till en viskning.

— Man säger att det även inom A.-B.

Göteborgs-Kamraterna börjats fuska med

materialen och slarvas med tillsynen.

— Inte hos Fotbollsbolaget!

"— Nej, men rederiet. Dir. Thomsen lär
sitta rätt löst. Jag har aldrig sympatiserat

ungdomen är sig

Till dess fä vi väl

resenterat vår förening vid Tors-

haugs terränglöpning den 12 maj.
Idrottsförbundets beslut i frågan

föreligger nu enligt följande ingångna
skrivelse:

Stockholm den 25 juli 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Med anledning av de i saken erhållna

upplysningarna har. Svenska Idrottsförbun-

dets verkställande utskott beslutatlämna den

mot hr G. Larsson gjorda anmälan för brott

mot representationsbestämmelserna utan

afseende vilket vi härmed avse meddela.

Högaktningsfullt

Svenska Idrottsförbundet

Em. Karlson.

Det torde vara av intresse att

veta, att därest anmälan varit befo-
gad 1) anmälaren fått brännmärkt
en besvärande konkurent och 2)

I. K. Göta, Stockholm (där hr Em.

Karlson är ordf.!) erhållit Torshäugs
vandringspris!

snseat

med den karlen. Jag tror också att man

har ögonen på honom. Wester nämnde

hans namn — och ditt med för resten.

— Mitt?

— Ja. det var i samband med >The

White Star». Han frågade om jag visste
hur långt du kommit med din artiticiella

kautschuk. De behövde den nu, sade han.

Bolaget befinner sig f. n. i ett nödläge.

De ha beställningar inne för flera millio-

ner. Om de kunna fullgöra dem beror på

huruvida »den vita» hemkommeri rätt tid.

Det inneliggande förrådet gummi är snart

slut. Så du kan förstå man väntar med
otålighet.

— Jag skall göra mitt bästa. Får jag
bara vara ostörd så...

— Det skall vi nog ställa om. Utom

du och jag och Wester är det bara dina

två medhjälpare, Zipps och Börjesson,

som veta något om den här affären. De

äro lika pålitliga som vi själva. Du kan

ju ta och resa till dina föräldrar på en '
liten tid. Passar det! Permission får du

gärna. Jag skall tala med Robert. Din

träning tar nog ingen skada av några dars

semester.  >Res> i morgon alltså. Men
du måste vara med om söndag! Matchen
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slutning. Möjligen var felet det att
några A-lagsspelare överhuvudtillä-
tos medfölja: Men detta tycktes

nödvändigt, därest icke hela resan

skulle bliva inställd. Eller vi sända
ett lag, som fått smörj i samtliga
matcher. I båda fallen hade vi även-

tyrat den gloria, vi vunnit i Norge,
vilket ej varit angenämt.
Men — vi vunno ju i Stockhom!

  

1. Vad skulle det bli för en halvbacks-

kedja i ett allsvenskt federationslag? frågar

”Medlem”

Svar: Det starkaste komb. laget vore

f. n. ett Göteborgslag med Wicksell såsom

högerhalv. Halvbackskedjan alltså: Almén,
Friberg, Wicksell.

Men vilka som individuellt äro de tre

bästa svenska halvbackarna är utomordent-

ligt svårt att avgöra. I Stockholm anser

Snart visade endast en nyfiken folkhop utan-

för Stadions portar att något särskilt varit
på färde.

— Det är förfärligt, utbrast Dick Martens

och sjönk åter ned på bänken. Detta är
dentredje drosk-olyckan i samma vecka...

— Och detblir flera, inföll Bråsth. Med
så genomuselt material, som Drosk-bolaget

använder, måste det gå på det sättet. Ap-
ropos, hur går det med dina nya ackumu-

latorer? Och gummit? Gummit, för tusan.

Det är över fjorton dagar sedan jag hörde

något nytt från ditt laboratorium.

Dick dröjde en stund med svaret. Det

kunde ha sina risker att inviga Bråsth i

sina hemligheter. Han litade nog på vän-

nen men han kände dennes impulsiva natur.

— Ja, det går framåt, sade han tvekande.

Men ännu är det nog långt kvar innan jag

är färdig. Om det nu över huvud lyckas

för mig, detta, vilket misslyckats för så

många andra. Men jag tror jag är på rätt

väg. Och om jag lyckas...

— Om du lyckas...?

— ...då slutar jag med fotbollen och
ger I. F. K. på båten.

-- Och gifter dig med Den Sköna

Okända, som nu silter däruppe på restau-

man nog Köping vara den bäste vänster-

halven. I Göteborg hålla vi på Almén.

Wicksell är nog i sin högsta form effek-

tivare än Friberg men f. n. kunna de an-

ses lika goda. Göteborg har ingen höger-

halv, som i Karl Olssons frånvaro kan

konkurrera med Gurra Karlsson.

2. Huru fördelas handicapen vid den

pågående handicapturneringen?

Scratch.

Svar: Besked härom lämnas vid turne-

ringens slut.

Anmälan mot

Gustaf Larson.

Lämnas utan avseende av

Idrottsförbundet.

I förra numret av Medlemsbladet
omnämndes den anmälan, som gjorts
hos Svenska Idrottsförbundet därom
att Gustaf Larson, numera boende
i Borås, skulle obehörigen ha rep-

ranten. Ha, ha, ha...

lik! Nåja vi få väl se.

klara oss med importen.

— Ja, hur går det med »>The White
Star»?

— Vet inte. Den borde redan varit här.

Fock telefonerade i tisdags från Buenos

Ayres, en halftimma innan han skulle gå

till väders. Och den skepparen har ännu
aldrig råkat utför något mankemang. Upp-
riktigt sagt äro de litet oroliga i huvud-
kvarteret. Talade med direktör Wester i

förmiddags. Han var mycket nervös. Han

sade, att Fock skulle anlänt som i går

kväll. Och i dag är det torsdag.

— Det måtte väl aldrig ha hänt dem
någon olycka!

— Tja, vem vet, anmärkte Bråsth kallt.
Du såg ju nyss ett färskt exempel på att

ingenting är fullkomligt. Allra minst de

stora bolagens kommunikationsmedel.

Här sänkte Bråsth sin röst till en viskning.

— Man säger att det även inom A.-B.

Göteborgs-Kamraterna börjats fuska med

materialen och slarvas med tillsynen.

— Inte hos Fotbollsbolaget!

"— Nej, men rederiet. Dir. Thomsen lär
sitta rätt löst. Jag har aldrig sympatiserat

ungdomen är sig

Till dess fä vi väl

resenterat vår förening vid Tors-

haugs terränglöpning den 12 maj.
Idrottsförbundets beslut i frågan

föreligger nu enligt följande ingångna
skrivelse:

Stockholm den 25 juli 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Med anledning av de i saken erhållna

upplysningarna har. Svenska Idrottsförbun-

dets verkställande utskott beslutatlämna den

mot hr G. Larsson gjorda anmälan för brott

mot representationsbestämmelserna utan

afseende vilket vi härmed avse meddela.

Högaktningsfullt

Svenska Idrottsförbundet

Em. Karlson.

Det torde vara av intresse att

veta, att därest anmälan varit befo-
gad 1) anmälaren fått brännmärkt
en besvärande konkurent och 2)

I. K. Göta, Stockholm (där hr Em.

Karlson är ordf.!) erhållit Torshäugs
vandringspris!

snseat

med den karlen. Jag tror också att man

har ögonen på honom. Wester nämnde

hans namn — och ditt med för resten.

— Mitt?

— Ja. det var i samband med >The

White Star». Han frågade om jag visste
hur långt du kommit med din artiticiella

kautschuk. De behövde den nu, sade han.

Bolaget befinner sig f. n. i ett nödläge.

De ha beställningar inne för flera millio-

ner. Om de kunna fullgöra dem beror på

huruvida »den vita» hemkommeri rätt tid.

Det inneliggande förrådet gummi är snart

slut. Så du kan förstå man väntar med
otålighet.

— Jag skall göra mitt bästa. Får jag
bara vara ostörd så...

— Det skall vi nog ställa om. Utom

du och jag och Wester är det bara dina

två medhjälpare, Zipps och Börjesson,

som veta något om den här affären. De

äro lika pålitliga som vi själva. Du kan

ju ta och resa till dina föräldrar på en '
liten tid. Passar det! Permission får du

gärna. Jag skall tala med Robert. Din

träning tar nog ingen skada av några dars

semester.  >Res> i morgon alltså. Men
du måste vara med om söndag! Matchen
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slutning. Möjligen var felet det att
några A-lagsspelare överhuvudtillä-
tos medfölja: Men detta tycktes

nödvändigt, därest icke hela resan

skulle bliva inställd. Eller vi sända
ett lag, som fått smörj i samtliga
matcher. I båda fallen hade vi även-

tyrat den gloria, vi vunnit i Norge,
vilket ej varit angenämt.
Men — vi vunno ju i Stockhom!

  

1. Vad skulle det bli för en halvbacks-

kedja i ett allsvenskt federationslag? frågar

”Medlem”

Svar: Det starkaste komb. laget vore

f. n. ett Göteborgslag med Wicksell såsom

högerhalv. Halvbackskedjan alltså: Almén,
Friberg, Wicksell.

Men vilka som individuellt äro de tre

bästa svenska halvbackarna är utomordent-

ligt svårt att avgöra. I Stockholm anser

Snart visade endast en nyfiken folkhop utan-

för Stadions portar att något särskilt varit
på färde.

— Det är förfärligt, utbrast Dick Martens

och sjönk åter ned på bänken. Detta är
dentredje drosk-olyckan i samma vecka...

— Och detblir flera, inföll Bråsth. Med
så genomuselt material, som Drosk-bolaget

använder, måste det gå på det sättet. Ap-
ropos, hur går det med dina nya ackumu-

latorer? Och gummit? Gummit, för tusan.

Det är över fjorton dagar sedan jag hörde

något nytt från ditt laboratorium.

Dick dröjde en stund med svaret. Det

kunde ha sina risker att inviga Bråsth i

sina hemligheter. Han litade nog på vän-

nen men han kände dennes impulsiva natur.

— Ja, det går framåt, sade han tvekande.

Men ännu är det nog långt kvar innan jag

är färdig. Om det nu över huvud lyckas

för mig, detta, vilket misslyckats för så

många andra. Men jag tror jag är på rätt

väg. Och om jag lyckas...

— Om du lyckas...?

— ...då slutar jag med fotbollen och
ger I. F. K. på båten.

-- Och gifter dig med Den Sköna

Okända, som nu silter däruppe på restau-

man nog Köping vara den bäste vänster-

halven. I Göteborg hålla vi på Almén.

Wicksell är nog i sin högsta form effek-

tivare än Friberg men f. n. kunna de an-

ses lika goda. Göteborg har ingen höger-

halv, som i Karl Olssons frånvaro kan

konkurrera med Gurra Karlsson.

2. Huru fördelas handicapen vid den

pågående handicapturneringen?

Scratch.

Svar: Besked härom lämnas vid turne-

ringens slut.

Anmälan mot

Gustaf Larson.

Lämnas utan avseende av

Idrottsförbundet.

I förra numret av Medlemsbladet
omnämndes den anmälan, som gjorts
hos Svenska Idrottsförbundet därom
att Gustaf Larson, numera boende
i Borås, skulle obehörigen ha rep-

ranten. Ha, ha, ha...

lik! Nåja vi få väl se.

klara oss med importen.

— Ja, hur går det med »>The White
Star»?

— Vet inte. Den borde redan varit här.

Fock telefonerade i tisdags från Buenos

Ayres, en halftimma innan han skulle gå

till väders. Och den skepparen har ännu
aldrig råkat utför något mankemang. Upp-
riktigt sagt äro de litet oroliga i huvud-
kvarteret. Talade med direktör Wester i

förmiddags. Han var mycket nervös. Han

sade, att Fock skulle anlänt som i går

kväll. Och i dag är det torsdag.

— Det måtte väl aldrig ha hänt dem
någon olycka!

— Tja, vem vet, anmärkte Bråsth kallt.
Du såg ju nyss ett färskt exempel på att

ingenting är fullkomligt. Allra minst de

stora bolagens kommunikationsmedel.

Här sänkte Bråsth sin röst till en viskning.

— Man säger att det även inom A.-B.

Göteborgs-Kamraterna börjats fuska med

materialen och slarvas med tillsynen.

— Inte hos Fotbollsbolaget!

"— Nej, men rederiet. Dir. Thomsen lär
sitta rätt löst. Jag har aldrig sympatiserat

ungdomen är sig

Till dess fä vi väl

resenterat vår förening vid Tors-

haugs terränglöpning den 12 maj.
Idrottsförbundets beslut i frågan

föreligger nu enligt följande ingångna
skrivelse:

Stockholm den 25 juli 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Med anledning av de i saken erhållna

upplysningarna har. Svenska Idrottsförbun-

dets verkställande utskott beslutatlämna den

mot hr G. Larsson gjorda anmälan för brott

mot representationsbestämmelserna utan

afseende vilket vi härmed avse meddela.

Högaktningsfullt

Svenska Idrottsförbundet

Em. Karlson.

Det torde vara av intresse att

veta, att därest anmälan varit befo-
gad 1) anmälaren fått brännmärkt
en besvärande konkurent och 2)

I. K. Göta, Stockholm (där hr Em.

Karlson är ordf.!) erhållit Torshäugs
vandringspris!
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med den karlen. Jag tror också att man

har ögonen på honom. Wester nämnde

hans namn — och ditt med för resten.

— Mitt?

— Ja. det var i samband med >The

White Star». Han frågade om jag visste
hur långt du kommit med din artiticiella

kautschuk. De behövde den nu, sade han.

Bolaget befinner sig f. n. i ett nödläge.

De ha beställningar inne för flera millio-

ner. Om de kunna fullgöra dem beror på

huruvida »den vita» hemkommeri rätt tid.

Det inneliggande förrådet gummi är snart

slut. Så du kan förstå man väntar med
otålighet.

— Jag skall göra mitt bästa. Får jag
bara vara ostörd så...

— Det skall vi nog ställa om. Utom

du och jag och Wester är det bara dina

två medhjälpare, Zipps och Börjesson,

som veta något om den här affären. De

äro lika pålitliga som vi själva. Du kan

ju ta och resa till dina föräldrar på en '
liten tid. Passar det! Permission får du

gärna. Jag skall tala med Robert. Din

träning tar nog ingen skada av några dars

semester.  >Res> i morgon alltså. Men
du måste vara med om söndag! Matchen
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slutning. Möjligen var felet det att
några A-lagsspelare överhuvudtillä-
tos medfölja: Men detta tycktes

nödvändigt, därest icke hela resan

skulle bliva inställd. Eller vi sända
ett lag, som fått smörj i samtliga
matcher. I båda fallen hade vi även-

tyrat den gloria, vi vunnit i Norge,
vilket ej varit angenämt.
Men — vi vunno ju i Stockhom!

  

1. Vad skulle det bli för en halvbacks-
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Svar: Det starkaste komb. laget vore

f. n. ett Göteborgslag med Wicksell såsom

högerhalv. Halvbackskedjan alltså: Almén,
Friberg, Wicksell.

Men vilka som individuellt äro de tre

bästa svenska halvbackarna är utomordent-

ligt svårt att avgöra. I Stockholm anser

Snart visade endast en nyfiken folkhop utan-

för Stadions portar att något särskilt varit
på färde.

— Det är förfärligt, utbrast Dick Martens

och sjönk åter ned på bänken. Detta är
dentredje drosk-olyckan i samma vecka...

— Och detblir flera, inföll Bråsth. Med
så genomuselt material, som Drosk-bolaget

använder, måste det gå på det sättet. Ap-
ropos, hur går det med dina nya ackumu-

latorer? Och gummit? Gummit, för tusan.

Det är över fjorton dagar sedan jag hörde

något nytt från ditt laboratorium.

Dick dröjde en stund med svaret. Det

kunde ha sina risker att inviga Bråsth i

sina hemligheter. Han litade nog på vän-

nen men han kände dennes impulsiva natur.

— Ja, det går framåt, sade han tvekande.

Men ännu är det nog långt kvar innan jag

är färdig. Om det nu över huvud lyckas

för mig, detta, vilket misslyckats för så

många andra. Men jag tror jag är på rätt

väg. Och om jag lyckas...

— Om du lyckas...?

— ...då slutar jag med fotbollen och
ger I. F. K. på båten.

-- Och gifter dig med Den Sköna

Okända, som nu silter däruppe på restau-

man nog Köping vara den bäste vänster-

halven. I Göteborg hålla vi på Almén.

Wicksell är nog i sin högsta form effek-

tivare än Friberg men f. n. kunna de an-

ses lika goda. Göteborg har ingen höger-

halv, som i Karl Olssons frånvaro kan

konkurrera med Gurra Karlsson.

2. Huru fördelas handicapen vid den

pågående handicapturneringen?

Scratch.

Svar: Besked härom lämnas vid turne-

ringens slut.

Anmälan mot

Gustaf Larson.

Lämnas utan avseende av

Idrottsförbundet.

I förra numret av Medlemsbladet
omnämndes den anmälan, som gjorts
hos Svenska Idrottsförbundet därom
att Gustaf Larson, numera boende
i Borås, skulle obehörigen ha rep-

ranten. Ha, ha, ha...

lik! Nåja vi få väl se.

klara oss med importen.

— Ja, hur går det med »>The White
Star»?

— Vet inte. Den borde redan varit här.

Fock telefonerade i tisdags från Buenos

Ayres, en halftimma innan han skulle gå

till väders. Och den skepparen har ännu
aldrig råkat utför något mankemang. Upp-
riktigt sagt äro de litet oroliga i huvud-
kvarteret. Talade med direktör Wester i

förmiddags. Han var mycket nervös. Han

sade, att Fock skulle anlänt som i går

kväll. Och i dag är det torsdag.

— Det måtte väl aldrig ha hänt dem
någon olycka!

— Tja, vem vet, anmärkte Bråsth kallt.
Du såg ju nyss ett färskt exempel på att

ingenting är fullkomligt. Allra minst de

stora bolagens kommunikationsmedel.

Här sänkte Bråsth sin röst till en viskning.

— Man säger att det även inom A.-B.

Göteborgs-Kamraterna börjats fuska med

materialen och slarvas med tillsynen.

— Inte hos Fotbollsbolaget!

"— Nej, men rederiet. Dir. Thomsen lär
sitta rätt löst. Jag har aldrig sympatiserat

ungdomen är sig

Till dess fä vi väl

resenterat vår förening vid Tors-

haugs terränglöpning den 12 maj.
Idrottsförbundets beslut i frågan

föreligger nu enligt följande ingångna
skrivelse:

Stockholm den 25 juli 1918.

Idrottsföreningen Kamraterna

Göteborg.

Med anledning av de i saken erhållna

upplysningarna har. Svenska Idrottsförbun-

dets verkställande utskott beslutatlämna den

mot hr G. Larsson gjorda anmälan för brott

mot representationsbestämmelserna utan

afseende vilket vi härmed avse meddela.

Högaktningsfullt

Svenska Idrottsförbundet

Em. Karlson.

Det torde vara av intresse att

veta, att därest anmälan varit befo-
gad 1) anmälaren fått brännmärkt
en besvärande konkurent och 2)

I. K. Göta, Stockholm (där hr Em.

Karlson är ordf.!) erhållit Torshäugs
vandringspris!

snseat

med den karlen. Jag tror också att man

har ögonen på honom. Wester nämnde

hans namn — och ditt med för resten.

— Mitt?

— Ja. det var i samband med >The

White Star». Han frågade om jag visste
hur långt du kommit med din artiticiella

kautschuk. De behövde den nu, sade han.

Bolaget befinner sig f. n. i ett nödläge.

De ha beställningar inne för flera millio-

ner. Om de kunna fullgöra dem beror på

huruvida »den vita» hemkommeri rätt tid.

Det inneliggande förrådet gummi är snart

slut. Så du kan förstå man väntar med
otålighet.

— Jag skall göra mitt bästa. Får jag
bara vara ostörd så...

— Det skall vi nog ställa om. Utom

du och jag och Wester är det bara dina

två medhjälpare, Zipps och Börjesson,

som veta något om den här affären. De

äro lika pålitliga som vi själva. Du kan

ju ta och resa till dina föräldrar på en '
liten tid. Passar det! Permission får du

gärna. Jag skall tala med Robert. Din

träning tar nog ingen skada av några dars

semester.  >Res> i morgon alltså. Men
du måste vara med om söndag! Matchen

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 31

slutning. Möjligen var felet det att
några A-lagsspelare överhuvudtillä-
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Olycksfall-;  Automobil-,
Sjuk-, Glas-,

Skadestånds- Vattenskade-

försäkring.

Tel.-adr.: »>Assuransnornan.

Rikstelefoner 18311, 18312.

 

 

mot Berliner F. C. är visserligen bara

vänskapsmatch men den får i alla fall inte

förloras. Kom ihåg det!

Ännu en stund sutto Bråsth och Dick
Martens samtalande om gemensamma

angelägenheter, varefter de bröto upp.

Mörtret föll på och efter hand stego

ljusbal'onge'na upp. På 200 meters höjd

stannade de och tändes automatiskt. Deras

ljus spreds över staden liksom månens,

men var oändligt mycket skarpare. Ljus-

ballongerna kastade sitt ljus ät alla sidor,

uppåt såväl som nedåt, och voro placera-

de över alla offentliga landningsplatser för

flygtrafiken. De kundeliknas vid ballong-

captifs men saknade förstås den karaktä-

ristiska jordlinan. De höllos kvar på sin

plats av samma air-elektriska energi, som

satte flygexpresserna, luftdroskorna och

alla atmosfäriska vidunder i stånd till att

trotsa den kraftigaste cyklon och hålla sin

en gång inställda kurs.

Vid utgången ur Slottsskogen togo Bråsth

och Martens var sin air-cab hem. De

lade icke märke till en illa klädd individ,

som följt efter dem alltifrån Lilla Utsikten

ända fram till cab-stationen. Mannen såg

dem fara bort och ett belåtet grin drog

över hans rödbrusiga anlete.

— Ibland kan det vara bra att ta' sig

en liten tupplur i det fria när man blitt

lite" mosig. När man vaknar flyger tusen-

lapparna i halsen på en!

Med dessa mystiska ord slog han upp

rockkragen liksom för att skydda sig för

den tilltagande nattkylan och dök in i en

av gränderna i Annedal.
(Forts.)
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— Ibland kan det vara bra att ta' sig

en liten tupplur i det fria när man blitt

lite" mosig. När man vaknar flyger tusen-

lapparna i halsen på en!

Med dessa mystiska ord slog han upp

rockkragen liksom för att skydda sig för

den tilltagande nattkylan och dök in i en

av gränderna i Annedal.
(Forts.)
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försäkring.

Tel.-adr.: »>Assuransnornan.

Rikstelefoner 18311, 18312.

 

 

mot Berliner F. C. är visserligen bara

vänskapsmatch men den får i alla fall inte

förloras. Kom ihåg det!

Ännu en stund sutto Bråsth och Dick
Martens samtalande om gemensamma

angelägenheter, varefter de bröto upp.

Mörtret föll på och efter hand stego

ljusbal'onge'na upp. På 200 meters höjd

stannade de och tändes automatiskt. Deras

ljus spreds över staden liksom månens,

men var oändligt mycket skarpare. Ljus-

ballongerna kastade sitt ljus ät alla sidor,

uppåt såväl som nedåt, och voro placera-

de över alla offentliga landningsplatser för

flygtrafiken. De kundeliknas vid ballong-

captifs men saknade förstås den karaktä-

ristiska jordlinan. De höllos kvar på sin

plats av samma air-elektriska energi, som

satte flygexpresserna, luftdroskorna och

alla atmosfäriska vidunder i stånd till att

trotsa den kraftigaste cyklon och hålla sin

en gång inställda kurs.

Vid utgången ur Slottsskogen togo Bråsth

och Martens var sin air-cab hem. De

lade icke märke till en illa klädd individ,

som följt efter dem alltifrån Lilla Utsikten

ända fram till cab-stationen. Mannen såg

dem fara bort och ett belåtet grin drog

över hans rödbrusiga anlete.

— Ibland kan det vara bra att ta' sig

en liten tupplur i det fria när man blitt

lite" mosig. När man vaknar flyger tusen-

lapparna i halsen på en!

Med dessa mystiska ord slog han upp

rockkragen liksom för att skydda sig för

den tilltagande nattkylan och dök in i en

av gränderna i Annedal.
(Forts.)

GÖTEBORGSKAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Vv.VÄRMEE--   

  

Faller alla
- 2 ;
ca T2tirers

's KUNGL. HOFLE   
slags dryc VSsror

| FERD. LUNDQUIST&CO.

KYLITASKAN

 UJ 
   
 

FINNESiFINGRARURVAL OCH
TILL MODERATA PåPRISERSN

 
 

 

Gynna Annonsörerna!
 

 

Oscar Andersons Boktryckeri Göteborg 1918.

ET

VASA UFÖTOMAGASIN
köper och säljer

Begagnade kameror
jämte alla tillbehör inom

=

|
fotografibranchen. |

Allt arbete utföres snabbt och väl-

Arkivgatan 7.
— Se 
Lu. - I b

 

 

”

KARIN MEISTERS
SKO- & TOFFELAFFÄR

Välsorterat lager av

MORGONTOFFLOR
och BABYKÄNGOR

DROTTNINGG.37. GÖTEBORO.
Reparationer utföras.

n
s
a
R
N
A
R
P
A
V
E
A
R
R
E
U
F
R
P
N
E
P
U
R
E

L

)

R
s

foxreEsaNNaaEe LILLITTTTITTETYTTITITTA

Hrr IDROTTSMÄN!

Nak & Frisér-Salongqger
Hotell du Nord

Östra Larmgatan 6

rekommenderas.

(Ny regim från den 1 Januari 1918

2t0eee 000000 00400 e Re P Vr ANKAN NRPK ANNA fossserrKKRLOLITITTTTT TITTvm

Hallbergs
Kungl, Hofjuvelerare

32

 
vr

 

GÖTEBORG
Kyrkogatan 58.

Olycksfall-;  Automobil-,
Sjuk-, Glas-,

Skadestånds- Vattenskade-

försäkring.

Tel.-adr.: »>Assuransnornan.

Rikstelefoner 18311, 18312.

 

 

mot Berliner F. C. är visserligen bara

vänskapsmatch men den får i alla fall inte

förloras. Kom ihåg det!

Ännu en stund sutto Bråsth och Dick
Martens samtalande om gemensamma

angelägenheter, varefter de bröto upp.

Mörtret föll på och efter hand stego

ljusbal'onge'na upp. På 200 meters höjd

stannade de och tändes automatiskt. Deras

ljus spreds över staden liksom månens,

men var oändligt mycket skarpare. Ljus-

ballongerna kastade sitt ljus ät alla sidor,

uppåt såväl som nedåt, och voro placera-

de över alla offentliga landningsplatser för

flygtrafiken. De kundeliknas vid ballong-

captifs men saknade förstås den karaktä-

ristiska jordlinan. De höllos kvar på sin

plats av samma air-elektriska energi, som

satte flygexpresserna, luftdroskorna och

alla atmosfäriska vidunder i stånd till att

trotsa den kraftigaste cyklon och hålla sin

en gång inställda kurs.

Vid utgången ur Slottsskogen togo Bråsth

och Martens var sin air-cab hem. De

lade icke märke till en illa klädd individ,

som följt efter dem alltifrån Lilla Utsikten

ända fram till cab-stationen. Mannen såg

dem fara bort och ett belåtet grin drog

över hans rödbrusiga anlete.

— Ibland kan det vara bra att ta' sig

en liten tupplur i det fria när man blitt

lite" mosig. När man vaknar flyger tusen-

lapparna i halsen på en!

Med dessa mystiska ord slog han upp

rockkragen liksom för att skydda sig för

den tilltagande nattkylan och dök in i en

av gränderna i Annedal.
(Forts.)
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mot Berliner F. C. är visserligen bara

vänskapsmatch men den får i alla fall inte

förloras. Kom ihåg det!

Ännu en stund sutto Bråsth och Dick
Martens samtalande om gemensamma

angelägenheter, varefter de bröto upp.

Mörtret föll på och efter hand stego

ljusbal'onge'na upp. På 200 meters höjd

stannade de och tändes automatiskt. Deras

ljus spreds över staden liksom månens,

men var oändligt mycket skarpare. Ljus-

ballongerna kastade sitt ljus ät alla sidor,

uppåt såväl som nedåt, och voro placera-

de över alla offentliga landningsplatser för

flygtrafiken. De kundeliknas vid ballong-

captifs men saknade förstås den karaktä-

ristiska jordlinan. De höllos kvar på sin

plats av samma air-elektriska energi, som

satte flygexpresserna, luftdroskorna och

alla atmosfäriska vidunder i stånd till att

trotsa den kraftigaste cyklon och hålla sin

en gång inställda kurs.

Vid utgången ur Slottsskogen togo Bråsth

och Martens var sin air-cab hem. De

lade icke märke till en illa klädd individ,

som följt efter dem alltifrån Lilla Utsikten

ända fram till cab-stationen. Mannen såg

dem fara bort och ett belåtet grin drog

över hans rödbrusiga anlete.

— Ibland kan det vara bra att ta' sig

en liten tupplur i det fria när man blitt

lite" mosig. När man vaknar flyger tusen-

lapparna i halsen på en!

Med dessa mystiska ord slog han upp

rockkragen liksom för att skydda sig för

den tilltagande nattkylan och dök in i en

av gränderna i Annedal.
(Forts.)
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mot Berliner F. C. är visserligen bara

vänskapsmatch men den får i alla fall inte

förloras. Kom ihåg det!

Ännu en stund sutto Bråsth och Dick
Martens samtalande om gemensamma

angelägenheter, varefter de bröto upp.

Mörtret föll på och efter hand stego

ljusbal'onge'na upp. På 200 meters höjd

stannade de och tändes automatiskt. Deras

ljus spreds över staden liksom månens,

men var oändligt mycket skarpare. Ljus-

ballongerna kastade sitt ljus ät alla sidor,

uppåt såväl som nedåt, och voro placera-

de över alla offentliga landningsplatser för

flygtrafiken. De kundeliknas vid ballong-

captifs men saknade förstås den karaktä-

ristiska jordlinan. De höllos kvar på sin

plats av samma air-elektriska energi, som

satte flygexpresserna, luftdroskorna och

alla atmosfäriska vidunder i stånd till att

trotsa den kraftigaste cyklon och hålla sin

en gång inställda kurs.

Vid utgången ur Slottsskogen togo Bråsth

och Martens var sin air-cab hem. De

lade icke märke till en illa klädd individ,

som följt efter dem alltifrån Lilla Utsikten

ända fram till cab-stationen. Mannen såg

dem fara bort och ett belåtet grin drog

över hans rödbrusiga anlete.

— Ibland kan det vara bra att ta' sig

en liten tupplur i det fria när man blitt

lite" mosig. När man vaknar flyger tusen-

lapparna i halsen på en!

Med dessa mystiska ord slog han upp

rockkragen liksom för att skydda sig för

den tilltagande nattkylan och dök in i en

av gränderna i Annedal.
(Forts.)

GÖTEBORGSKAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Vv.VÄRMEE--   

  

Faller alla
- 2 ;
ca T2tirers

's KUNGL. HOFLE   
slags dryc VSsror

| FERD. LUNDQUIST&CO.

KYLITASKAN

 UJ 
   
 

FINNESiFINGRARURVAL OCH
TILL MODERATA PåPRISERSN

 
 

 

Gynna Annonsörerna!
 

 

Oscar Andersons Boktryckeri Göteborg 1918.

ET

VASA UFÖTOMAGASIN
köper och säljer

Begagnade kameror
jämte alla tillbehör inom

=

|
fotografibranchen. |

Allt arbete utföres snabbt och väl-

Arkivgatan 7.
— Se 
Lu. - I b

 

 

”

KARIN MEISTERS
SKO- & TOFFELAFFÄR

Välsorterat lager av

MORGONTOFFLOR
och BABYKÄNGOR

DROTTNINGG.37. GÖTEBORO.
Reparationer utföras.

n
s
a
R
N
A
R
P
A
V
E
A
R
R
E
U
F
R
P
N
E
P
U
R
E

L

)

R
s

foxreEsaNNaaEe LILLITTTTITTETYTTITITTA

Hrr IDROTTSMÄN!

Nak & Frisér-Salongqger
Hotell du Nord

Östra Larmgatan 6

rekommenderas.

(Ny regim från den 1 Januari 1918

2t0eee 000000 00400 e Re P Vr ANKAN NRPK ANNA fossserrKKRLOLITITTTTT TITTvm

Hallbergs
Kungl, Hofjuvelerare

32

 
vr

 

GÖTEBORG
Kyrkogatan 58.

Olycksfall-;  Automobil-,
Sjuk-, Glas-,

Skadestånds- Vattenskade-

försäkring.

Tel.-adr.: »>Assuransnornan.

Rikstelefoner 18311, 18312.

 

 

mot Berliner F. C. är visserligen bara

vänskapsmatch men den får i alla fall inte

förloras. Kom ihåg det!

Ännu en stund sutto Bråsth och Dick
Martens samtalande om gemensamma

angelägenheter, varefter de bröto upp.

Mörtret föll på och efter hand stego

ljusbal'onge'na upp. På 200 meters höjd

stannade de och tändes automatiskt. Deras

ljus spreds över staden liksom månens,

men var oändligt mycket skarpare. Ljus-

ballongerna kastade sitt ljus ät alla sidor,

uppåt såväl som nedåt, och voro placera-

de över alla offentliga landningsplatser för

flygtrafiken. De kundeliknas vid ballong-

captifs men saknade förstås den karaktä-

ristiska jordlinan. De höllos kvar på sin

plats av samma air-elektriska energi, som

satte flygexpresserna, luftdroskorna och

alla atmosfäriska vidunder i stånd till att

trotsa den kraftigaste cyklon och hålla sin

en gång inställda kurs.

Vid utgången ur Slottsskogen togo Bråsth

och Martens var sin air-cab hem. De

lade icke märke till en illa klädd individ,

som följt efter dem alltifrån Lilla Utsikten

ända fram till cab-stationen. Mannen såg

dem fara bort och ett belåtet grin drog

över hans rödbrusiga anlete.

— Ibland kan det vara bra att ta' sig

en liten tupplur i det fria när man blitt

lite" mosig. När man vaknar flyger tusen-

lapparna i halsen på en!

Med dessa mystiska ord slog han upp

rockkragen liksom för att skydda sig för

den tilltagande nattkylan och dök in i en

av gränderna i Annedal.
(Forts.)
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mot Berliner F. C. är visserligen bara

vänskapsmatch men den får i alla fall inte

förloras. Kom ihåg det!

Ännu en stund sutto Bråsth och Dick
Martens samtalande om gemensamma

angelägenheter, varefter de bröto upp.

Mörtret föll på och efter hand stego

ljusbal'onge'na upp. På 200 meters höjd

stannade de och tändes automatiskt. Deras

ljus spreds över staden liksom månens,

men var oändligt mycket skarpare. Ljus-

ballongerna kastade sitt ljus ät alla sidor,

uppåt såväl som nedåt, och voro placera-

de över alla offentliga landningsplatser för

flygtrafiken. De kundeliknas vid ballong-

captifs men saknade förstås den karaktä-

ristiska jordlinan. De höllos kvar på sin

plats av samma air-elektriska energi, som

satte flygexpresserna, luftdroskorna och

alla atmosfäriska vidunder i stånd till att

trotsa den kraftigaste cyklon och hålla sin

en gång inställda kurs.

Vid utgången ur Slottsskogen togo Bråsth

och Martens var sin air-cab hem. De

lade icke märke till en illa klädd individ,

som följt efter dem alltifrån Lilla Utsikten

ända fram till cab-stationen. Mannen såg

dem fara bort och ett belåtet grin drog

över hans rödbrusiga anlete.

— Ibland kan det vara bra att ta' sig

en liten tupplur i det fria när man blitt

lite" mosig. När man vaknar flyger tusen-

lapparna i halsen på en!

Med dessa mystiska ord slog han upp

rockkragen liksom för att skydda sig för

den tilltagande nattkylan och dök in i en

av gränderna i Annedal.
(Forts.)
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. AUG. 1918

  

BACKMAN OCH HANS REKORDLÖPNINGAR.

Georg Petterssons gamla moss-
belupna >rekord»>på 10,000 meter
är äntligen slaget. Detta är gläd-
jande. Icke så mycket därför, att
glömskans skugga nu faller över
de omständigheter under vilka re-
kordet sattes och godkändes. Utan

därför, att det är en göteborgare,
en göteborgskamrat, som nått bättre

tider på milen än någon svensk

amatörtillförene.
Dagspressen har utförligt rela-

terat såväl rekordlöpningen på Wal-

halla den 13 augusti, då Backman
löpte på 31 m. 23,4 sek., som
mästerskapslöpningen i Stockholm
den 18 augusti, då rekordet ytter-
ligare prässades ned till 31 m. 13,7

sek. Vi vilja därför icke här ingå
på någon ytterligare redogörelse
över Backmans vackra bedrifter.

Här skall blott uttryckas medlem-

marnas glädje över att Backman
spritt ytterligare glans över Göte-
borgskamraternas namn. Idrotts-
publiken hemma och borta, t. o. m.

utanför Sveriges gränser, har förr
endast känt oss såsom fotbollsspe-
lare; nu får den känna oss såsom

fria idrottsmän. :Specialiserings-

idrottens belackare ha fått ny an-

ledning att breda »något gammalt»
över sina fula avsikter.
Backman är en löpare med stora

naturliga anlag — utan spurtför-

måga. Hans stora förtjänst är, att

 
han inte är en i detalj utformad
tävlingsmaskin. Utan springer för

det roar honom att springa, tävlar
endast för att göra jämförelse mellan
sig och andra. Därför är det fel

av Idrottsbladet att utbrista (i sitt
referat över rekordlöpningen på

Stadion): »Sorgligt är dock att se

ett sådant löpareämne röka ciga-

rett efter cigarett ända till strax

före starten». Backman är icke ett
uppvisningsdjur, icke häller ett lö-
pareämne; han är den frie sven-

sken, som på lediga stunder idrot-
tar för sitt nöjes skull och för
idrottens skull; hans organism och
hans sinne störes alltså mer, om
han skall avstå från den lilla last,
som rökandet av övertygelse och
med måtta säkerligen icke är.

Vi sågo härom dagen i Berlingske
Tidende (eller närmare bestämt dess

av alla köpenhamnare lästa förmid-
dagsupplaga B. T. — läses Bi-Ti!)
icke utan förvåning och icke utan

nöje följande rubrik »Backman löper
svenska milen på ny rekordtid.»

Och därunder följde en halv spalts

redogörelse för Walhallalöpningen.
Man talade alltså blott om »Back-
man». Man behövde inte säga
Köpenhamnspubliken, vad »Back-

man» är för ett begrepp, att det
är en löpare, en- svensk, en göte-

borgare, Backman är känd ute i
stora världen!

Idrottsbladets redaktör är icke
riktigt belåten med Lindes varvtider
under Walhallalöpningen eller de

av Forsberg angivna mellantiderna
på 5000 m. och 5 eng. mil. Och

tillåter sig därför säga, att ledningen
och tidtagningen synes ha varit

ganskalitet sakkunnig! Båda funk-
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Dagspressen har utförligt rela-
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löpte på 31 m. 23,4 sek., som
mästerskapslöpningen i Stockholm
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Man talade alltså blott om »Back-
man». Man behövde inte säga
Köpenhamnspubliken, vad »Back-

man» är för ett begrepp, att det
är en löpare, en- svensk, en göte-
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utanför Sveriges gränser, har förr
endast känt oss såsom fotbollsspe-
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dagsupplaga B. T. — läses Bi-Ti!)
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Köpenhamnspubliken, vad »Back-

man» är för ett begrepp, att det
är en löpare, en- svensk, en göte-

borgare, Backman är känd ute i
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svenska milen på ny rekordtid.»
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Köpenhamnspubliken, vad »Back-

man» är för ett begrepp, att det
är en löpare, en- svensk, en göte-
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stora världen!

Idrottsbladets redaktör är icke
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han skall avstå från den lilla last,
som rökandet av övertygelse och
med måtta säkerligen icke är.
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icke utan förvåning och icke utan

nöje följande rubrik »Backman löper
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Man talade alltså blott om »Back-
man». Man behövde inte säga
Köpenhamnspubliken, vad »Back-

man» är för ett begrepp, att det
är en löpare, en- svensk, en göte-

borgare, Backman är känd ute i
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av alla köpenhamnare lästa förmid-
dagsupplaga B. T. — läses Bi-Ti!)
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därför, att det är en göteborgare,
en göteborgskamrat, som nått bättre

tider på milen än någon svensk

amatörtillförene.
Dagspressen har utförligt rela-
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löpte på 31 m. 23,4 sek., som
mästerskapslöpningen i Stockholm
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sek. Vi vilja därför icke här ingå
på någon ytterligare redogörelse
över Backmans vackra bedrifter.
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Backman är en löpare med stora

naturliga anlag — utan spurtför-
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rett efter cigarett ända till strax
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uppvisningsdjur, icke häller ett lö-
pareämne; han är den frie sven-

sken, som på lediga stunder idrot-
tar för sitt nöjes skull och för
idrottens skull; hans organism och
hans sinne störes alltså mer, om
han skall avstå från den lilla last,
som rökandet av övertygelse och
med måtta säkerligen icke är.

Vi sågo härom dagen i Berlingske
Tidende (eller närmare bestämt dess

av alla köpenhamnare lästa förmid-
dagsupplaga B. T. — läses Bi-Ti!)
icke utan förvåning och icke utan

nöje följande rubrik »Backman löper
svenska milen på ny rekordtid.»

Och därunder följde en halv spalts

redogörelse för Walhallalöpningen.
Man talade alltså blott om »Back-
man». Man behövde inte säga
Köpenhamnspubliken, vad »Back-

man» är för ett begrepp, att det
är en löpare, en- svensk, en göte-

borgare, Backman är känd ute i
stora världen!

Idrottsbladets redaktör är icke
riktigt belåten med Lindes varvtider
under Walhallalöpningen eller de

av Forsberg angivna mellantiderna
på 5000 m. och 5 eng. mil. Och

tillåter sig därför säga, att ledningen
och tidtagningen synes ha varit

ganskalitet sakkunnig! Båda funk-
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. AUG. 1918

  

BACKMAN OCH HANS REKORDLÖPNINGAR.
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endast känt oss såsom fotbollsspe-
lare; nu får den känna oss såsom

fria idrottsmän. :Specialiserings-

idrottens belackare ha fått ny an-

ledning att breda »något gammalt»
över sina fula avsikter.
Backman är en löpare med stora

naturliga anlag — utan spurtför-

måga. Hans stora förtjänst är, att
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tionärerskapen kunna taga anmärk-
ningarna lugnt. Lindes varvtider
togos nämligen på endast en klocka,

som var i gång och avlästes för
varje varv. Att därför de uppgivna
tiderna på en del varv kunna med
någon sekund avvika från de verk-

liga är förklarligt. Särskilt som
Linde några gånger för Backman

uppgav sämre varvtider — för att
B. skulle öka farten!

Forsbergs mellantider göra häller
inte anspråk på alt vara på sekun-

den riktiga. Tiderna togos på en
i gång varande klocka och gällde
distanser, som kanske avveko från
de avgivna med en tiotal meter.

Men mellantiderna tillkännagåvos
för att ge publiken sysselsättning
för sina tankar, den kunde ju med
dessa lättare följa löpningens gång

och få en utgångspunkt för kalky-
leringen av det slutliga resultatet.

Backman satte emellertid icke
något »Halmstadsrekord» utan ett

korrekt »Stockholmsrekord>, alltså
ett som ingen har rätt att tvivla på.
Vilket han visade i Stockholm den
18 augusti.

Backman begick ett litet subor-

dinationsbrott, när han på mäster-
skapstävlingarna löpte både 5,000
och 10,000 m. I. F. K:s styrelse
och Backman voro före dennes
avresa överens om att han ej skulle

löpa 5,000 m, utan endast 10,000 m.

 

Obs.!

Medlemmarna uppma-

nas att uti

medlemsbladet, dels med

idrottsmeddelanden

medverka

och

dels med annons-

— anskaffning. —

Obs.! Obs.!
Brr

I
Obs.!

för att vara så mycket säkrare om

mästerskapet där. Nu löpte han

båda distanserna blev tvåa på 5,000
m. och mästare på 10,000 m. (nytt

rekord 31,13,7!), ende Göteborgs-
mästare f. ö. i individuell tävlan.

Och då är han förlåten!

NORSK FOTBOLL.
Detta skall inte bli någon lång

»vetenskaplig> avhandling om norsk
fotboll. Endast ett litet påpekande

med anledning av sista tidens hän-
delser i vårt västra broderland.

Norge har besegrat Danmarks
federationslag. Glädjen häröver
tyckes ha runnit över alla bräddar.
Nu kunna norrmännen spela fotboll,
nu äro vi uppe i nauveau med dan-

skar och svenskar»
Men här liksom så ofta eljest är

glädjen  reflektionslös. Vi  göte-

borgare äro de första att fröjdas
över en vacker idrottsmannaseger.
Och vi känna ingen missundsamhet.
Ty ännu så länge spela göteborgarne

bättre fotboll än norrmännen. Och
Stockholm spelar bättre. Och Kö-
penhamn!

Vi äro emellertid rädda för, alt

de norska fotbollsspelarna överskat-

tat händelsen. Det undras, om de
i dag skulle kunna göra om brava-
den! För deras egen skull hoppas

vi, alt de icke kunna göra det. Ty

spelet är ännu av lägre klass än
danskarnas. Än svenskarnas. Vägen

till storhet på fotbollsbanan går ge-

nom nederlag. Och flera nederlag
erfordras än vad Norge hittilis lidit
i federationsmatcher mot Danmark.

Samtidigt som vi säga att de
norska spelarna ännu icke äro för-

tjänta av en seger över Danmark,
vilja vi framhålla, att den norska

fotbollsledningen förtjänade fram-
gången. Ty den var en lämplig
uppmuntran för många års svettigt

och mödosamt arbete i fotbollidrot-
tens tjänst. Intet annat nordiskt land

har den kraftiga, målmedvetna, fint
bildade och initiativrika, till kropp
och själ ungdomliga ledning som
Norge består sig med och som hete
Norges Fotbollsförbunds styrelse

Vad vore Norges fotbollsspelare
förutan den!

Det nu sagda hör kanskebralite

hemma i vårt medlemsblad. Men
det kan utgöra en god belysning av

de förhållanden under vilka vårt lag
till Norge under midsommarveckar

spelade.  Särskildt under matchen
mot Frigg.
Hade Friggs lag inte så mycke

bestått av sparkare som av spelar
och psykologer, hade matchen kun

nat få ett visst värde. Och vi möj

ligen vunnit. Friggs män borde
tänkt på att det var ett svenskt reserv

lag, statt på nöjesresa, de spelad

mot. I stället brassade de på och
spelade ett ilsket rugbyspel, son

kom våra småpojkar att ängslas
De blottade en inneboende vilddjurs

natur, som inte bådar gott för dera
framtida fotbollsspel. Eller för san

arbetet med svenska klubbar. Tj

dessa böra bliva mera rädda on
sina spelare än att de utan garantie

släppa dem mot »bensparkare>». De

är inte angenämt att få hem sönder
sargade spelare, som orsaka före

ningen stora utgifter för läkarehjälp
och föräldrar och arbetsgivare be
kymmer och omak. Våra två invit
lider Borsén och Uhlén äro vackn

bevis på vad t. ex. Frigg kalla

fotbollsspel.

I. F. K.-töserna ha

debuterat

Nu har det skett!

Efter mycken födslovånda såg

äntligen det kvinnliga fotbollslage -
dagens ljus.

Det debuterade i Balders Hage

För resten var det fvå lag. Oc
publiken hade roligt.
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varje varv. Att därför de uppgivna
tiderna på en del varv kunna med
någon sekund avvika från de verk-

liga är förklarligt. Särskilt som
Linde några gånger för Backman

uppgav sämre varvtider — för att
B. skulle öka farten!

Forsbergs mellantider göra häller
inte anspråk på alt vara på sekun-

den riktiga. Tiderna togos på en
i gång varande klocka och gällde
distanser, som kanske avveko från
de avgivna med en tiotal meter.

Men mellantiderna tillkännagåvos
för att ge publiken sysselsättning
för sina tankar, den kunde ju med
dessa lättare följa löpningens gång

och få en utgångspunkt för kalky-
leringen av det slutliga resultatet.

Backman satte emellertid icke
något »Halmstadsrekord» utan ett

korrekt »Stockholmsrekord>, alltså
ett som ingen har rätt att tvivla på.
Vilket han visade i Stockholm den
18 augusti.

Backman begick ett litet subor-

dinationsbrott, när han på mäster-
skapstävlingarna löpte både 5,000
och 10,000 m. I. F. K:s styrelse
och Backman voro före dennes
avresa överens om att han ej skulle

löpa 5,000 m, utan endast 10,000 m.

 

Obs.!

Medlemmarna uppma-

nas att uti

medlemsbladet, dels med
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för att vara så mycket säkrare om

mästerskapet där. Nu löpte han

båda distanserna blev tvåa på 5,000
m. och mästare på 10,000 m. (nytt

rekord 31,13,7!), ende Göteborgs-
mästare f. ö. i individuell tävlan.

Och då är han förlåten!

NORSK FOTBOLL.
Detta skall inte bli någon lång

»vetenskaplig> avhandling om norsk
fotboll. Endast ett litet påpekande

med anledning av sista tidens hän-
delser i vårt västra broderland.

Norge har besegrat Danmarks
federationslag. Glädjen häröver
tyckes ha runnit över alla bräddar.
Nu kunna norrmännen spela fotboll,
nu äro vi uppe i nauveau med dan-

skar och svenskar»
Men här liksom så ofta eljest är

glädjen  reflektionslös. Vi  göte-

borgare äro de första att fröjdas
över en vacker idrottsmannaseger.
Och vi känna ingen missundsamhet.
Ty ännu så länge spela göteborgarne

bättre fotboll än norrmännen. Och
Stockholm spelar bättre. Och Kö-
penhamn!

Vi äro emellertid rädda för, alt

de norska fotbollsspelarna överskat-

tat händelsen. Det undras, om de
i dag skulle kunna göra om brava-
den! För deras egen skull hoppas

vi, alt de icke kunna göra det. Ty

spelet är ännu av lägre klass än
danskarnas. Än svenskarnas. Vägen

till storhet på fotbollsbanan går ge-

nom nederlag. Och flera nederlag
erfordras än vad Norge hittilis lidit
i federationsmatcher mot Danmark.

Samtidigt som vi säga att de
norska spelarna ännu icke äro för-

tjänta av en seger över Danmark,
vilja vi framhålla, att den norska

fotbollsledningen förtjänade fram-
gången. Ty den var en lämplig
uppmuntran för många års svettigt

och mödosamt arbete i fotbollidrot-
tens tjänst. Intet annat nordiskt land

har den kraftiga, målmedvetna, fint
bildade och initiativrika, till kropp
och själ ungdomliga ledning som
Norge består sig med och som hete
Norges Fotbollsförbunds styrelse

Vad vore Norges fotbollsspelare
förutan den!

Det nu sagda hör kanskebralite

hemma i vårt medlemsblad. Men
det kan utgöra en god belysning av

de förhållanden under vilka vårt lag
till Norge under midsommarveckar

spelade.  Särskildt under matchen
mot Frigg.
Hade Friggs lag inte så mycke

bestått av sparkare som av spelar
och psykologer, hade matchen kun

nat få ett visst värde. Och vi möj

ligen vunnit. Friggs män borde
tänkt på att det var ett svenskt reserv

lag, statt på nöjesresa, de spelad

mot. I stället brassade de på och
spelade ett ilsket rugbyspel, son

kom våra småpojkar att ängslas
De blottade en inneboende vilddjurs

natur, som inte bådar gott för dera
framtida fotbollsspel. Eller för san

arbetet med svenska klubbar. Tj

dessa böra bliva mera rädda on
sina spelare än att de utan garantie

släppa dem mot »bensparkare>». De

är inte angenämt att få hem sönder
sargade spelare, som orsaka före

ningen stora utgifter för läkarehjälp
och föräldrar och arbetsgivare be
kymmer och omak. Våra två invit
lider Borsén och Uhlén äro vackn

bevis på vad t. ex. Frigg kalla

fotbollsspel.

I. F. K.-töserna ha

debuterat

Nu har det skett!

Efter mycken födslovånda såg

äntligen det kvinnliga fotbollslage -
dagens ljus.

Det debuterade i Balders Hage

För resten var det fvå lag. Oc
publiken hade roligt.
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Backman begick ett litet subor-

dinationsbrott, när han på mäster-
skapstävlingarna löpte både 5,000
och 10,000 m. I. F. K:s styrelse
och Backman voro före dennes
avresa överens om att han ej skulle

löpa 5,000 m, utan endast 10,000 m.
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för att vara så mycket säkrare om

mästerskapet där. Nu löpte han

båda distanserna blev tvåa på 5,000
m. och mästare på 10,000 m. (nytt

rekord 31,13,7!), ende Göteborgs-
mästare f. ö. i individuell tävlan.

Och då är han förlåten!

NORSK FOTBOLL.
Detta skall inte bli någon lång

»vetenskaplig> avhandling om norsk
fotboll. Endast ett litet påpekande

med anledning av sista tidens hän-
delser i vårt västra broderland.

Norge har besegrat Danmarks
federationslag. Glädjen häröver
tyckes ha runnit över alla bräddar.
Nu kunna norrmännen spela fotboll,
nu äro vi uppe i nauveau med dan-

skar och svenskar»
Men här liksom så ofta eljest är

glädjen  reflektionslös. Vi  göte-

borgare äro de första att fröjdas
över en vacker idrottsmannaseger.
Och vi känna ingen missundsamhet.
Ty ännu så länge spela göteborgarne

bättre fotboll än norrmännen. Och
Stockholm spelar bättre. Och Kö-
penhamn!

Vi äro emellertid rädda för, alt

de norska fotbollsspelarna överskat-

tat händelsen. Det undras, om de
i dag skulle kunna göra om brava-
den! För deras egen skull hoppas

vi, alt de icke kunna göra det. Ty

spelet är ännu av lägre klass än
danskarnas. Än svenskarnas. Vägen

till storhet på fotbollsbanan går ge-

nom nederlag. Och flera nederlag
erfordras än vad Norge hittilis lidit
i federationsmatcher mot Danmark.

Samtidigt som vi säga att de
norska spelarna ännu icke äro för-

tjänta av en seger över Danmark,
vilja vi framhålla, att den norska

fotbollsledningen förtjänade fram-
gången. Ty den var en lämplig
uppmuntran för många års svettigt

och mödosamt arbete i fotbollidrot-
tens tjänst. Intet annat nordiskt land

har den kraftiga, målmedvetna, fint
bildade och initiativrika, till kropp
och själ ungdomliga ledning som
Norge består sig med och som hete
Norges Fotbollsförbunds styrelse

Vad vore Norges fotbollsspelare
förutan den!

Det nu sagda hör kanskebralite

hemma i vårt medlemsblad. Men
det kan utgöra en god belysning av

de förhållanden under vilka vårt lag
till Norge under midsommarveckar

spelade.  Särskildt under matchen
mot Frigg.
Hade Friggs lag inte så mycke

bestått av sparkare som av spelar
och psykologer, hade matchen kun

nat få ett visst värde. Och vi möj

ligen vunnit. Friggs män borde
tänkt på att det var ett svenskt reserv

lag, statt på nöjesresa, de spelad

mot. I stället brassade de på och
spelade ett ilsket rugbyspel, son

kom våra småpojkar att ängslas
De blottade en inneboende vilddjurs

natur, som inte bådar gott för dera
framtida fotbollsspel. Eller för san

arbetet med svenska klubbar. Tj

dessa böra bliva mera rädda on
sina spelare än att de utan garantie

släppa dem mot »bensparkare>». De

är inte angenämt att få hem sönder
sargade spelare, som orsaka före

ningen stora utgifter för läkarehjälp
och föräldrar och arbetsgivare be
kymmer och omak. Våra två invit
lider Borsén och Uhlén äro vackn

bevis på vad t. ex. Frigg kalla

fotbollsspel.

I. F. K.-töserna ha

debuterat

Nu har det skett!

Efter mycken födslovånda såg

äntligen det kvinnliga fotbollslage -
dagens ljus.

Det debuterade i Balders Hage

För resten var det fvå lag. Oc
publiken hade roligt.
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Den gode Forsberg räknade
många sekiner och tänkte: ända-

målet helgar medlen. I hvarje fall

fick han stå fadder för det nyaste
laget i I. F. K.

Så nu skall här arbetas!

Vi ha alltid haft gott om reserver.

Men hädanefter komma de väl att

växa som svampar ur jorden.
Ty vem vill inte ut och träna i

så skönt sällskap?

Med denenergi, som våra kvinns

visar, kan man vara övertygad om
att de inom kort äro färdiga att be-
sätta åtskilliga platser i första laget.

Ussarej, va” färsi't laget blir!
Tänk vilken wing: Schylander och

fröken Sofia!
Och kållarna

Söffi, ...

skjuta!»
Så blir det fint samspel mellan

Börje och fröken Amanda, men
fröken Amanda kan inte nicka, ty
hon är nyfriserad och har skruv-
lockar och så är den chansen för-

störd.

I försvaret kommer fru Agda att
steka luftbiffar på patentnålar, ty utan
patentnålar kan hon inte leva och
dom ä” ju så billiga.

Och fröken Euphrosyne kommer
att köra runt med stockholmarna
som en symaskin och göra vackra
broderier med Hjelm.

Men styvast blir i alla fall madam

Nebraska, som ärfin på droppskott,
och som för varje mål triumferande
ropar: »Känn på den tobaken, gosse
lilla!»

Eja, vore vi där!

skräna: »Centra,

centra, vetja, så Kairo kan

Mastix.

Klubbmästerskapen i

allmän idrott.

Klubbmästerskapstävlingar i löp-
ning ha anordnats i Balders Hage
den 19—23 augusti.

Resultaten ha blivit:
100 m. 1. R. Kronberg, 2. Åke

Svensson, 3. G. Östman. (7 star-
tande)

200 m. 1. Otto Svensson 24,9.
2. R. Kronberg, 3. G. Östman,
4. J. Rosell. (6 startande)
400 m. handicap om K. S.-Urnan.

1. G. Östman, 54,4 (18 m. hand.),

2. R. Kronberg, (11 m. hand),

3. Å. Svensson, (16 m. hand.),
4. J. Vesterlin, (16 m. hand.).

(9 startande).
800 m. 1. Gustaf Johansson 2:6,7,

2. J. Holsner, 3. E. Larsson, 4. R.
Kronberg. (6 startande)

1,500 m. 1. J. Holsner 4:30,2,
2. G. Johansson, 3. E. Larsson,

4. E. Eriksson. (8 startande)

3,000 m. Juniorer: 1. G. Hed-
berg 10:20,5. 2. R. Andersson. 3.

Th. Rundberg. 4. Arthur Johansson.

(8 startande)

5,000 m. 1. Erik Larsson 16:26,5.

2. J. Holsner. 3. A Johansson.

(6 startande)

10,000 m. 1. Verner Magnusson
33:25,2. 2. ÅA. Johansson. (3 star-

tande)

I löpning 1,500 m. (handicap) om

»K. S.-hornet>, lämnades följande
resultat:

1. Eric Larsson (45 m. handicap,

4:17,4, 2. Arvid Magnusson (50 m.
handicap) 4,19. 3. Adolf Johansson
(100 m. handicap). 4. J. Holsner,
scratch. (20 startande).

10,000 m. handicap om K. S.-Kan-

nan. 1. Adolf Johansson, 32:44,2,

(600 m. hand.), 2. V. Magnusson,
33,02 scratch, 3. Arthur Johansson,

35,24 (800 m. hand.) (6 startande)

Klubbmästerskapstävlingar kom-
ma även att anordnas i följande
hopp och kast. Tävlingsdata kom-

ma att närmare tillkännagivas i dags-

prässen. För att mästerskap skall
kunna utdelas äro följande minimi-

prestationer fastställda
Längdhopp 525 cm.
Höjdhopp 155 cm.
Trestegshopp 12,25 cm.

Kulstötning 17 meter.
Diskuskastning 50 meter.
Spjutkastning 65 meter.

Denna visa är tillägnad

ERIK BÖRJESSON
och föredrogs vid hans 10-års

jubileum såsom spelare i I. F. K.

(Mel. »Ingeborg...»)

Till Göteborg det ryktet nått

att i Jonsered man fått

det märkligaste fenomen,

som nånsin gått uppå två ben.

Man sa: »Han har en speciell facon

han skjuter skott som en kanon

och dribblarsåsom aldrig nån
och det är Erik Börjesson.

Börjesson, du väckte häpnad

när först din skepnad

den snurra runt med lagen.

Börjesson, du tog publiken

du är en rik en

på folkets gunst — och nåd.

Börjesson han gladde oss

när han släppte bena loss

för att »bunta»> i ett lag

som ju händer än i dag.

Som en blixt han far förbi

motspelarna två och tri

bollen får dom aldrig se
när han ger sej fan på de.

Börjesson, du har oss tjusat

och oss berusat

med dina skeva stolpar.

Börjesson, våra hjärterötter
för dina fötter

vi lägga ner. — Ja, mer.

»Tjocka Bertha» skjuter skott

men uti målet ej nån stått,
som inte darrar när han ser

hur Börje nalkas mer och mer.

Där blir »Tjocka Bertha» bet

och fast hon är djäkligt fet

så skulle hon bli mager om

vår Börje emot henne kom.

Börjesson, artilleristen,

han har ej mist en

atom av kraft i krutet.

Börjesson, du mäålvaktsfasa,

en skuretrasa

blir varje nät — för dej.

Börjesson ibland är sjuk

och då vi drar en sorgens suck

för vårt anlet och vi spår

att rakt åt helsicke det går.

Men Börje är ju lagets stins

och när han uti gängen finns

och harsitt riktiga humör,

så hjälper ej vad fienden gör:
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Den gode Forsberg räknade
många sekiner och tänkte: ända-

målet helgar medlen. I hvarje fall

fick han stå fadder för det nyaste
laget i I. F. K.

Så nu skall här arbetas!

Vi ha alltid haft gott om reserver.

Men hädanefter komma de väl att

växa som svampar ur jorden.
Ty vem vill inte ut och träna i

så skönt sällskap?

Med denenergi, som våra kvinns

visar, kan man vara övertygad om
att de inom kort äro färdiga att be-
sätta åtskilliga platser i första laget.

Ussarej, va” färsi't laget blir!
Tänk vilken wing: Schylander och

fröken Sofia!
Och kållarna

Söffi, ...

skjuta!»
Så blir det fint samspel mellan

Börje och fröken Amanda, men
fröken Amanda kan inte nicka, ty
hon är nyfriserad och har skruv-
lockar och så är den chansen för-

störd.

I försvaret kommer fru Agda att
steka luftbiffar på patentnålar, ty utan
patentnålar kan hon inte leva och
dom ä” ju så billiga.

Och fröken Euphrosyne kommer
att köra runt med stockholmarna
som en symaskin och göra vackra
broderier med Hjelm.

Men styvast blir i alla fall madam

Nebraska, som ärfin på droppskott,
och som för varje mål triumferande
ropar: »Känn på den tobaken, gosse
lilla!»

Eja, vore vi där!

skräna: »Centra,

centra, vetja, så Kairo kan

Mastix.

Klubbmästerskapen i

allmän idrott.

Klubbmästerskapstävlingar i löp-
ning ha anordnats i Balders Hage
den 19—23 augusti.

Resultaten ha blivit:
100 m. 1. R. Kronberg, 2. Åke

Svensson, 3. G. Östman. (7 star-
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2. R. Kronberg, 3. G. Östman,
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den 19—23 augusti.

Resultaten ha blivit:
100 m. 1. R. Kronberg, 2. Åke

Svensson, 3. G. Östman. (7 star-
tande)

200 m. 1. Otto Svensson 24,9.
2. R. Kronberg, 3. G. Östman,
4. J. Rosell. (6 startande)
400 m. handicap om K. S.-Urnan.

1. G. Östman, 54,4 (18 m. hand.),

2. R. Kronberg, (11 m. hand),

3. Å. Svensson, (16 m. hand.),
4. J. Vesterlin, (16 m. hand.).

(9 startande).
800 m. 1. Gustaf Johansson 2:6,7,

2. J. Holsner, 3. E. Larsson, 4. R.
Kronberg. (6 startande)

1,500 m. 1. J. Holsner 4:30,2,
2. G. Johansson, 3. E. Larsson,

4. E. Eriksson. (8 startande)

3,000 m. Juniorer: 1. G. Hed-
berg 10:20,5. 2. R. Andersson. 3.

Th. Rundberg. 4. Arthur Johansson.

(8 startande)

5,000 m. 1. Erik Larsson 16:26,5.

2. J. Holsner. 3. A Johansson.

(6 startande)

10,000 m. 1. Verner Magnusson
33:25,2. 2. ÅA. Johansson. (3 star-

tande)

I löpning 1,500 m. (handicap) om

»K. S.-hornet>, lämnades följande
resultat:

1. Eric Larsson (45 m. handicap,

4:17,4, 2. Arvid Magnusson (50 m.
handicap) 4,19. 3. Adolf Johansson
(100 m. handicap). 4. J. Holsner,
scratch. (20 startande).

10,000 m. handicap om K. S.-Kan-

nan. 1. Adolf Johansson, 32:44,2,

(600 m. hand.), 2. V. Magnusson,
33,02 scratch, 3. Arthur Johansson,

35,24 (800 m. hand.) (6 startande)

Klubbmästerskapstävlingar kom-
ma även att anordnas i följande
hopp och kast. Tävlingsdata kom-

ma att närmare tillkännagivas i dags-

prässen. För att mästerskap skall
kunna utdelas äro följande minimi-

prestationer fastställda
Längdhopp 525 cm.
Höjdhopp 155 cm.
Trestegshopp 12,25 cm.

Kulstötning 17 meter.
Diskuskastning 50 meter.
Spjutkastning 65 meter.

Denna visa är tillägnad

ERIK BÖRJESSON
och föredrogs vid hans 10-års

jubileum såsom spelare i I. F. K.

(Mel. »Ingeborg...»)

Till Göteborg det ryktet nått

att i Jonsered man fått

det märkligaste fenomen,

som nånsin gått uppå två ben.

Man sa: »Han har en speciell facon

han skjuter skott som en kanon

och dribblarsåsom aldrig nån
och det är Erik Börjesson.

Börjesson, du väckte häpnad

när först din skepnad

den snurra runt med lagen.

Börjesson, du tog publiken

du är en rik en

på folkets gunst — och nåd.

Börjesson han gladde oss

när han släppte bena loss

för att »bunta»> i ett lag

som ju händer än i dag.

Som en blixt han far förbi

motspelarna två och tri

bollen får dom aldrig se
när han ger sej fan på de.

Börjesson, du har oss tjusat

och oss berusat

med dina skeva stolpar.

Börjesson, våra hjärterötter
för dina fötter

vi lägga ner. — Ja, mer.

»Tjocka Bertha» skjuter skott

men uti målet ej nån stått,
som inte darrar när han ser

hur Börje nalkas mer och mer.

Där blir »Tjocka Bertha» bet

och fast hon är djäkligt fet

så skulle hon bli mager om

vår Börje emot henne kom.

Börjesson, artilleristen,

han har ej mist en

atom av kraft i krutet.

Börjesson, du mäålvaktsfasa,

en skuretrasa

blir varje nät — för dej.

Börjesson ibland är sjuk

och då vi drar en sorgens suck

för vårt anlet och vi spår

att rakt åt helsicke det går.

Men Börje är ju lagets stins

och när han uti gängen finns

och harsitt riktiga humör,

så hjälper ej vad fienden gör:
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Den gode Forsberg räknade
många sekiner och tänkte: ända-

målet helgar medlen. I hvarje fall

fick han stå fadder för det nyaste
laget i I. F. K.

Så nu skall här arbetas!

Vi ha alltid haft gott om reserver.

Men hädanefter komma de väl att
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Ty vem vill inte ut och träna i

så skönt sällskap?

Med denenergi, som våra kvinns

visar, kan man vara övertygad om
att de inom kort äro färdiga att be-
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Ussarej, va” färsi't laget blir!
Tänk vilken wing: Schylander och

fröken Sofia!
Och kållarna

Söffi, ...

skjuta!»
Så blir det fint samspel mellan

Börje och fröken Amanda, men
fröken Amanda kan inte nicka, ty
hon är nyfriserad och har skruv-
lockar och så är den chansen för-

störd.

I försvaret kommer fru Agda att
steka luftbiffar på patentnålar, ty utan
patentnålar kan hon inte leva och
dom ä” ju så billiga.

Och fröken Euphrosyne kommer
att köra runt med stockholmarna
som en symaskin och göra vackra
broderier med Hjelm.

Men styvast blir i alla fall madam

Nebraska, som ärfin på droppskott,
och som för varje mål triumferande
ropar: »Känn på den tobaken, gosse
lilla!»

Eja, vore vi där!

skräna: »Centra,

centra, vetja, så Kairo kan
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broderier med Hjelm.

Men styvast blir i alla fall madam

Nebraska, som ärfin på droppskott,
och som för varje mål triumferande
ropar: »Känn på den tobaken, gosse
lilla!»

Eja, vore vi där!

skräna: »Centra,

centra, vetja, så Kairo kan

Mastix.

Klubbmästerskapen i

allmän idrott.

Klubbmästerskapstävlingar i löp-
ning ha anordnats i Balders Hage
den 19—23 augusti.

Resultaten ha blivit:
100 m. 1. R. Kronberg, 2. Åke

Svensson, 3. G. Östman. (7 star-
tande)

200 m. 1. Otto Svensson 24,9.
2. R. Kronberg, 3. G. Östman,
4. J. Rosell. (6 startande)
400 m. handicap om K. S.-Urnan.

1. G. Östman, 54,4 (18 m. hand.),

2. R. Kronberg, (11 m. hand),

3. Å. Svensson, (16 m. hand.),
4. J. Vesterlin, (16 m. hand.).

(9 startande).
800 m. 1. Gustaf Johansson 2:6,7,

2. J. Holsner, 3. E. Larsson, 4. R.
Kronberg. (6 startande)

1,500 m. 1. J. Holsner 4:30,2,
2. G. Johansson, 3. E. Larsson,

4. E. Eriksson. (8 startande)

3,000 m. Juniorer: 1. G. Hed-
berg 10:20,5. 2. R. Andersson. 3.

Th. Rundberg. 4. Arthur Johansson.

(8 startande)

5,000 m. 1. Erik Larsson 16:26,5.

2. J. Holsner. 3. A Johansson.

(6 startande)

10,000 m. 1. Verner Magnusson
33:25,2. 2. ÅA. Johansson. (3 star-

tande)

I löpning 1,500 m. (handicap) om

»K. S.-hornet>, lämnades följande
resultat:

1. Eric Larsson (45 m. handicap,

4:17,4, 2. Arvid Magnusson (50 m.
handicap) 4,19. 3. Adolf Johansson
(100 m. handicap). 4. J. Holsner,
scratch. (20 startande).

10,000 m. handicap om K. S.-Kan-

nan. 1. Adolf Johansson, 32:44,2,

(600 m. hand.), 2. V. Magnusson,
33,02 scratch, 3. Arthur Johansson,

35,24 (800 m. hand.) (6 startande)

Klubbmästerskapstävlingar kom-
ma även att anordnas i följande
hopp och kast. Tävlingsdata kom-

ma att närmare tillkännagivas i dags-

prässen. För att mästerskap skall
kunna utdelas äro följande minimi-

prestationer fastställda
Längdhopp 525 cm.
Höjdhopp 155 cm.
Trestegshopp 12,25 cm.

Kulstötning 17 meter.
Diskuskastning 50 meter.
Spjutkastning 65 meter.

Denna visa är tillägnad

ERIK BÖRJESSON
och föredrogs vid hans 10-års

jubileum såsom spelare i I. F. K.

(Mel. »Ingeborg...»)

Till Göteborg det ryktet nått

att i Jonsered man fått

det märkligaste fenomen,

som nånsin gått uppå två ben.

Man sa: »Han har en speciell facon

han skjuter skott som en kanon

och dribblarsåsom aldrig nån
och det är Erik Börjesson.

Börjesson, du väckte häpnad

när först din skepnad

den snurra runt med lagen.

Börjesson, du tog publiken

du är en rik en

på folkets gunst — och nåd.

Börjesson han gladde oss

när han släppte bena loss

för att »bunta»> i ett lag

som ju händer än i dag.

Som en blixt han far förbi

motspelarna två och tri

bollen får dom aldrig se
när han ger sej fan på de.

Börjesson, du har oss tjusat

och oss berusat

med dina skeva stolpar.

Börjesson, våra hjärterötter
för dina fötter

vi lägga ner. — Ja, mer.

»Tjocka Bertha» skjuter skott

men uti målet ej nån stått,
som inte darrar när han ser

hur Börje nalkas mer och mer.

Där blir »Tjocka Bertha» bet

och fast hon är djäkligt fet

så skulle hon bli mager om

vår Börje emot henne kom.

Börjesson, artilleristen,

han har ej mist en

atom av kraft i krutet.

Börjesson, du mäålvaktsfasa,

en skuretrasa

blir varje nät — för dej.

Börjesson ibland är sjuk

och då vi drar en sorgens suck

för vårt anlet och vi spår

att rakt åt helsicke det går.

Men Börje är ju lagets stins

och när han uti gängen finns

och harsitt riktiga humör,

så hjälper ej vad fienden gör:
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Börjesson, du haver slagit

vart lag du tagit

emellan dina >fötter>.
Börjesson, du är vår hjälte,

Bech-Olsens bälte

det skall du få — tamfan.

Tio år har Börje spelt

och sorg och glädje har han delt

uti gamla I F. K.

vars stjärna lyser i det bla.

Mänga, många är ännu,

femton eller tjugosju

han spelar så att vi få se

när hans lille pojk blir me”
Börjesson, du ej skall sluta,

nej, vi må njuta
än mången dag av ditt spel.

Börjesson, ditt jubileum

ej blir Te Deum

för spelet ditt — och vårt,

 

Handicapserien

är nu så gott som slutspelad.
Endast en match återstår och man
kan alltså överblicka resultatet.

Matcherna ha i allmänhet gått

på utsatt tid och även om deflesta
av lagen stundom haft svårt att

Medlemshbladets följetong.

331370
En futuristisk och något fantastisk skild-

ring av en kommande fotbollsvärid.

(Av Ralph Roy.)

Kap. II.

Inbrottet.

Fru Johansson gick tungt uppför trappan

till A.-B. Göteborgs-Kamraternas huvud-

kontor. Hon pustade och stönade för vart

steg, precis somett godstägslokomotiv förr

i tiden och tog sig liksom ett sädant en

vilosiund vid varje station d. v. s. trapp-
fönster.

samla alla sina spelare, ha de dock
slutligen lyckats bli fulltaliga. Ferier,

spanska sjukan och sommarvistelse
utombys ha varit de orsaker, som
kraftigast hjälpt till att splittra lagen.

Värst däran har lag II varit, som

dessutom =fått åtskilliga grabbar
sönderspelade i första lagets mat-
cher. I sin nöd har detta lag stun-

dom måsttillgripa sådana »old-boys-

spelare> som »Ceve» o. »Kassören>.
Lag V ställde ej upp vid tvänne

matcher och uteslöts därför ur

serien.

En protest har inlämnats nämli-

gen av lag H mot lag Ill, som vid
deras match använde sig av en

spelare, vilken just då ej tillhörde
föreningen. Protesten godkändes

och omspel förordnades men på

grund av första lagets matcher, vari
flera av Il:dra lagets spelare del-
tagit, har matchen måst uppskjutas

till någon lämplig söndag. Denna
match är den enda återstående i
serien och den är avgörande för

utgången. Blir matchen oavgjord
vinner Jun. I serien. Segrar däre-
mot lag III vinner det också serien.

Ställningen i denna framgår f. ö.
av nedanstående tabell.

Handicap-serien, som torde åter-
komma varje sommar, synes bli
alltmera populär bland våra unga

Förbaskat ocksä att hisspojken skulle

försena sig mer än vanligt i dag! I dag,

då astman tycktes svårare än pa länge.

Men vem brydde sig väl också om en

stackars skurmadam? Jo, kanske dir. Wes-

ter och Peter Brasth. Men inga andra.

Direktören var så snäll och rar. Han

stack till henne en femma då och da. Och

ibland när han arbetat över om efter-

middagen och »madam Johansson: kom

in i hans rum ned sina dammtirasor, kvas-

tar och annan attiralj, kunde han ge henne

en vänlig nick och bedja henne komma

igen om en stund, i stället för att som en

annan kauske skulle ha gjort, önskat henne

dra både hit och dit och nedkallat all

möjlig ondska över hennes tjänande ande,

Bråsth var också en rar herre. Han lade

alllid ett gott ord för henne så ofta det

kom på tal! att ersätta henne med en yngre.

Det visste hon av portvakten,

Och aidrig knusslade han heller när hon

kom med sina små räkningar för attest.

spelare och bidrager säkert i hög
grad till att hålla reserverna i form

sommaren Över samt skänka dem
ett icke föraktligt tillskott i spekb
skicklighet.

5

 

 

 

Handicapserien.

FI gle &

Lag H 131,0; 21217 2

Lag Itt + 3] 2 11 018114. 5

Lag IV 4: 2/10 11314: 5
Lag VI 14.0 0 4 17.24; 0

Jun. I ja 3 0: 1 2 6

L—e

En mindre allvarlig

översikt över

spelade matcher.

1:sta laget spelade den 31 juli
omspelsmatchen i distriktsmäster

skapets semifinal mot Gais å Walb
halla. I

Det såg mörkt ut för oss, ty
»spanska flugan» sysselsatte flera
av våra ordinarie så svårt, att de
måste utebliva. Men eftersom det

Det var det bästa av alltihop, tyckte fru

Johansson, ty ibland var det nog bådesi

och sa med de olika posterna. Men herre:

gud, när ens man tjänat bolaget i hela sitt

liv fast det — gud signe den arma sjä

len! -- inte blev så längt, och när man

själv samlat sopor och torkat dammefter

million-herrarne i över trettio år, så kunde

det väl inte vara så farligt att skaffa sig
en styver extra då och då jämsides med

pensionen efter gubben.

Men de hade sina konstiga idéer i alla

fall, de där herrarna. Somt, ex. direktören!

Allting hos honomskulle vara så hygieniskt

Inte ens en ordentlig, mjuk matta på got

vet, som hos andra människor. Och inte

heller fick man använda vacuum cleaner,

Därför hade också fru Johansson dubbelt

så mycket arbete med direktörens rum som

de andras. Men femman kanske skulle

vara någon slags ersättning härför,

Fru Johansson nådde äntligen andra vår

ningen. Ur en skrubb i korridoren utan
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331370
En futuristisk och något fantastisk skild-

ring av en kommande fotbollsvärid.

(Av Ralph Roy.)

Kap. II.

Inbrottet.

Fru Johansson gick tungt uppför trappan

till A.-B. Göteborgs-Kamraternas huvud-

kontor. Hon pustade och stönade för vart

steg, precis somett godstägslokomotiv förr

i tiden och tog sig liksom ett sädant en

vilosiund vid varje station d. v. s. trapp-
fönster.

samla alla sina spelare, ha de dock
slutligen lyckats bli fulltaliga. Ferier,

spanska sjukan och sommarvistelse
utombys ha varit de orsaker, som
kraftigast hjälpt till att splittra lagen.

Värst däran har lag II varit, som

dessutom =fått åtskilliga grabbar
sönderspelade i första lagets mat-
cher. I sin nöd har detta lag stun-

dom måsttillgripa sådana »old-boys-

spelare> som »Ceve» o. »Kassören>.
Lag V ställde ej upp vid tvänne

matcher och uteslöts därför ur

serien.

En protest har inlämnats nämli-

gen av lag H mot lag Ill, som vid
deras match använde sig av en

spelare, vilken just då ej tillhörde
föreningen. Protesten godkändes

och omspel förordnades men på

grund av första lagets matcher, vari
flera av Il:dra lagets spelare del-
tagit, har matchen måst uppskjutas

till någon lämplig söndag. Denna
match är den enda återstående i
serien och den är avgörande för

utgången. Blir matchen oavgjord
vinner Jun. I serien. Segrar däre-
mot lag III vinner det också serien.

Ställningen i denna framgår f. ö.
av nedanstående tabell.

Handicap-serien, som torde åter-
komma varje sommar, synes bli
alltmera populär bland våra unga

Förbaskat ocksä att hisspojken skulle

försena sig mer än vanligt i dag! I dag,

då astman tycktes svårare än pa länge.

Men vem brydde sig väl också om en

stackars skurmadam? Jo, kanske dir. Wes-

ter och Peter Brasth. Men inga andra.

Direktören var så snäll och rar. Han

stack till henne en femma då och da. Och

ibland när han arbetat över om efter-

middagen och »madam Johansson: kom

in i hans rum ned sina dammtirasor, kvas-

tar och annan attiralj, kunde han ge henne

en vänlig nick och bedja henne komma

igen om en stund, i stället för att som en

annan kauske skulle ha gjort, önskat henne

dra både hit och dit och nedkallat all

möjlig ondska över hennes tjänande ande,

Bråsth var också en rar herre. Han lade

alllid ett gott ord för henne så ofta det

kom på tal! att ersätta henne med en yngre.

Det visste hon av portvakten,

Och aidrig knusslade han heller när hon

kom med sina små räkningar för attest.

spelare och bidrager säkert i hög
grad till att hålla reserverna i form

sommaren Över samt skänka dem
ett icke föraktligt tillskott i spekb
skicklighet.
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En mindre allvarlig

översikt över

spelade matcher.

1:sta laget spelade den 31 juli
omspelsmatchen i distriktsmäster

skapets semifinal mot Gais å Walb
halla. I

Det såg mörkt ut för oss, ty
»spanska flugan» sysselsatte flera
av våra ordinarie så svårt, att de
måste utebliva. Men eftersom det

Det var det bästa av alltihop, tyckte fru

Johansson, ty ibland var det nog bådesi

och sa med de olika posterna. Men herre:

gud, när ens man tjänat bolaget i hela sitt

liv fast det — gud signe den arma sjä

len! -- inte blev så längt, och när man

själv samlat sopor och torkat dammefter

million-herrarne i över trettio år, så kunde

det väl inte vara så farligt att skaffa sig
en styver extra då och då jämsides med

pensionen efter gubben.

Men de hade sina konstiga idéer i alla

fall, de där herrarna. Somt, ex. direktören!

Allting hos honomskulle vara så hygieniskt

Inte ens en ordentlig, mjuk matta på got

vet, som hos andra människor. Och inte

heller fick man använda vacuum cleaner,

Därför hade också fru Johansson dubbelt

så mycket arbete med direktörens rum som

de andras. Men femman kanske skulle

vara någon slags ersättning härför,

Fru Johansson nådde äntligen andra vår

ningen. Ur en skrubb i korridoren utan

36 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD ;

Börjesson, du haver slagit

vart lag du tagit

emellan dina >fötter>.
Börjesson, du är vår hjälte,

Bech-Olsens bälte

det skall du få — tamfan.

Tio år har Börje spelt

och sorg och glädje har han delt

uti gamla I F. K.

vars stjärna lyser i det bla.

Mänga, många är ännu,

femton eller tjugosju

han spelar så att vi få se

när hans lille pojk blir me”
Börjesson, du ej skall sluta,

nej, vi må njuta
än mången dag av ditt spel.

Börjesson, ditt jubileum

ej blir Te Deum

för spelet ditt — och vårt,
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331370
En futuristisk och något fantastisk skild-

ring av en kommande fotbollsvärid.

(Av Ralph Roy.)

Kap. II.

Inbrottet.

Fru Johansson gick tungt uppför trappan

till A.-B. Göteborgs-Kamraternas huvud-

kontor. Hon pustade och stönade för vart

steg, precis somett godstägslokomotiv förr

i tiden och tog sig liksom ett sädant en

vilosiund vid varje station d. v. s. trapp-
fönster.

samla alla sina spelare, ha de dock
slutligen lyckats bli fulltaliga. Ferier,

spanska sjukan och sommarvistelse
utombys ha varit de orsaker, som
kraftigast hjälpt till att splittra lagen.

Värst däran har lag II varit, som

dessutom =fått åtskilliga grabbar
sönderspelade i första lagets mat-
cher. I sin nöd har detta lag stun-

dom måsttillgripa sådana »old-boys-

spelare> som »Ceve» o. »Kassören>.
Lag V ställde ej upp vid tvänne

matcher och uteslöts därför ur

serien.

En protest har inlämnats nämli-

gen av lag H mot lag Ill, som vid
deras match använde sig av en

spelare, vilken just då ej tillhörde
föreningen. Protesten godkändes

och omspel förordnades men på

grund av första lagets matcher, vari
flera av Il:dra lagets spelare del-
tagit, har matchen måst uppskjutas

till någon lämplig söndag. Denna
match är den enda återstående i
serien och den är avgörande för

utgången. Blir matchen oavgjord
vinner Jun. I serien. Segrar däre-
mot lag III vinner det också serien.

Ställningen i denna framgår f. ö.
av nedanstående tabell.

Handicap-serien, som torde åter-
komma varje sommar, synes bli
alltmera populär bland våra unga

Förbaskat ocksä att hisspojken skulle

försena sig mer än vanligt i dag! I dag,

då astman tycktes svårare än pa länge.

Men vem brydde sig väl också om en

stackars skurmadam? Jo, kanske dir. Wes-

ter och Peter Brasth. Men inga andra.

Direktören var så snäll och rar. Han

stack till henne en femma då och da. Och

ibland när han arbetat över om efter-

middagen och »madam Johansson: kom

in i hans rum ned sina dammtirasor, kvas-

tar och annan attiralj, kunde han ge henne

en vänlig nick och bedja henne komma

igen om en stund, i stället för att som en

annan kauske skulle ha gjort, önskat henne

dra både hit och dit och nedkallat all

möjlig ondska över hennes tjänande ande,

Bråsth var också en rar herre. Han lade

alllid ett gott ord för henne så ofta det

kom på tal! att ersätta henne med en yngre.

Det visste hon av portvakten,

Och aidrig knusslade han heller när hon

kom med sina små räkningar för attest.

spelare och bidrager säkert i hög
grad till att hålla reserverna i form

sommaren Över samt skänka dem
ett icke föraktligt tillskott i spekb
skicklighet.
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En mindre allvarlig

översikt över

spelade matcher.

1:sta laget spelade den 31 juli
omspelsmatchen i distriktsmäster

skapets semifinal mot Gais å Walb
halla. I

Det såg mörkt ut för oss, ty
»spanska flugan» sysselsatte flera
av våra ordinarie så svårt, att de
måste utebliva. Men eftersom det

Det var det bästa av alltihop, tyckte fru

Johansson, ty ibland var det nog bådesi

och sa med de olika posterna. Men herre:

gud, när ens man tjänat bolaget i hela sitt

liv fast det — gud signe den arma sjä

len! -- inte blev så längt, och när man

själv samlat sopor och torkat dammefter

million-herrarne i över trettio år, så kunde

det väl inte vara så farligt att skaffa sig
en styver extra då och då jämsides med

pensionen efter gubben.

Men de hade sina konstiga idéer i alla

fall, de där herrarna. Somt, ex. direktören!

Allting hos honomskulle vara så hygieniskt

Inte ens en ordentlig, mjuk matta på got

vet, som hos andra människor. Och inte

heller fick man använda vacuum cleaner,

Därför hade också fru Johansson dubbelt

så mycket arbete med direktörens rum som

de andras. Men femman kanske skulle

vara någon slags ersättning härför,

Fru Johansson nådde äntligen andra vår

ningen. Ur en skrubb i korridoren utan
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Börjesson, du haver slagit

vart lag du tagit

emellan dina >fötter>.
Börjesson, du är vår hjälte,

Bech-Olsens bälte

det skall du få — tamfan.

Tio år har Börje spelt

och sorg och glädje har han delt

uti gamla I F. K.

vars stjärna lyser i det bla.

Mänga, många är ännu,

femton eller tjugosju

han spelar så att vi få se

när hans lille pojk blir me”
Börjesson, du ej skall sluta,

nej, vi må njuta
än mången dag av ditt spel.

Börjesson, ditt jubileum

ej blir Te Deum

för spelet ditt — och vårt,

 

Handicapserien

är nu så gott som slutspelad.
Endast en match återstår och man
kan alltså överblicka resultatet.

Matcherna ha i allmänhet gått

på utsatt tid och även om deflesta
av lagen stundom haft svårt att

Medlemshbladets följetong.

331370
En futuristisk och något fantastisk skild-

ring av en kommande fotbollsvärid.

(Av Ralph Roy.)

Kap. II.

Inbrottet.

Fru Johansson gick tungt uppför trappan

till A.-B. Göteborgs-Kamraternas huvud-

kontor. Hon pustade och stönade för vart

steg, precis somett godstägslokomotiv förr

i tiden och tog sig liksom ett sädant en

vilosiund vid varje station d. v. s. trapp-
fönster.

samla alla sina spelare, ha de dock
slutligen lyckats bli fulltaliga. Ferier,

spanska sjukan och sommarvistelse
utombys ha varit de orsaker, som
kraftigast hjälpt till att splittra lagen.

Värst däran har lag II varit, som

dessutom =fått åtskilliga grabbar
sönderspelade i första lagets mat-
cher. I sin nöd har detta lag stun-

dom måsttillgripa sådana »old-boys-

spelare> som »Ceve» o. »Kassören>.
Lag V ställde ej upp vid tvänne

matcher och uteslöts därför ur

serien.

En protest har inlämnats nämli-

gen av lag H mot lag Ill, som vid
deras match använde sig av en

spelare, vilken just då ej tillhörde
föreningen. Protesten godkändes

och omspel förordnades men på

grund av första lagets matcher, vari
flera av Il:dra lagets spelare del-
tagit, har matchen måst uppskjutas

till någon lämplig söndag. Denna
match är den enda återstående i
serien och den är avgörande för

utgången. Blir matchen oavgjord
vinner Jun. I serien. Segrar däre-
mot lag III vinner det också serien.

Ställningen i denna framgår f. ö.
av nedanstående tabell.

Handicap-serien, som torde åter-
komma varje sommar, synes bli
alltmera populär bland våra unga

Förbaskat ocksä att hisspojken skulle

försena sig mer än vanligt i dag! I dag,

då astman tycktes svårare än pa länge.

Men vem brydde sig väl också om en

stackars skurmadam? Jo, kanske dir. Wes-

ter och Peter Brasth. Men inga andra.

Direktören var så snäll och rar. Han

stack till henne en femma då och da. Och

ibland när han arbetat över om efter-

middagen och »madam Johansson: kom

in i hans rum ned sina dammtirasor, kvas-

tar och annan attiralj, kunde han ge henne

en vänlig nick och bedja henne komma

igen om en stund, i stället för att som en

annan kauske skulle ha gjort, önskat henne

dra både hit och dit och nedkallat all

möjlig ondska över hennes tjänande ande,

Bråsth var också en rar herre. Han lade

alllid ett gott ord för henne så ofta det

kom på tal! att ersätta henne med en yngre.

Det visste hon av portvakten,

Och aidrig knusslade han heller när hon

kom med sina små räkningar för attest.

spelare och bidrager säkert i hög
grad till att hålla reserverna i form

sommaren Över samt skänka dem
ett icke föraktligt tillskott i spekb
skicklighet.

5

 

 

 

Handicapserien.

FI gle &

Lag H 131,0; 21217 2

Lag Itt + 3] 2 11 018114. 5

Lag IV 4: 2/10 11314: 5
Lag VI 14.0 0 4 17.24; 0

Jun. I ja 3 0: 1 2 6

L—e

En mindre allvarlig

översikt över

spelade matcher.

1:sta laget spelade den 31 juli
omspelsmatchen i distriktsmäster

skapets semifinal mot Gais å Walb
halla. I

Det såg mörkt ut för oss, ty
»spanska flugan» sysselsatte flera
av våra ordinarie så svårt, att de
måste utebliva. Men eftersom det

Det var det bästa av alltihop, tyckte fru

Johansson, ty ibland var det nog bådesi

och sa med de olika posterna. Men herre:

gud, när ens man tjänat bolaget i hela sitt

liv fast det — gud signe den arma sjä

len! -- inte blev så längt, och när man

själv samlat sopor och torkat dammefter

million-herrarne i över trettio år, så kunde

det väl inte vara så farligt att skaffa sig
en styver extra då och då jämsides med

pensionen efter gubben.

Men de hade sina konstiga idéer i alla

fall, de där herrarna. Somt, ex. direktören!

Allting hos honomskulle vara så hygieniskt

Inte ens en ordentlig, mjuk matta på got

vet, som hos andra människor. Och inte

heller fick man använda vacuum cleaner,

Därför hade också fru Johansson dubbelt

så mycket arbete med direktörens rum som

de andras. Men femman kanske skulle

vara någon slags ersättning härför,

Fru Johansson nådde äntligen andra vår

ningen. Ur en skrubb i korridoren utan

36 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD ;

Börjesson, du haver slagit

vart lag du tagit

emellan dina >fötter>.
Börjesson, du är vår hjälte,

Bech-Olsens bälte

det skall du få — tamfan.

Tio år har Börje spelt

och sorg och glädje har han delt

uti gamla I F. K.

vars stjärna lyser i det bla.

Mänga, många är ännu,

femton eller tjugosju

han spelar så att vi få se

när hans lille pojk blir me”
Börjesson, du ej skall sluta,

nej, vi må njuta
än mången dag av ditt spel.

Börjesson, ditt jubileum

ej blir Te Deum

för spelet ditt — och vårt,

 

Handicapserien

är nu så gott som slutspelad.
Endast en match återstår och man
kan alltså överblicka resultatet.

Matcherna ha i allmänhet gått

på utsatt tid och även om deflesta
av lagen stundom haft svårt att

Medlemshbladets följetong.

331370
En futuristisk och något fantastisk skild-

ring av en kommande fotbollsvärid.

(Av Ralph Roy.)

Kap. II.

Inbrottet.

Fru Johansson gick tungt uppför trappan

till A.-B. Göteborgs-Kamraternas huvud-

kontor. Hon pustade och stönade för vart

steg, precis somett godstägslokomotiv förr

i tiden och tog sig liksom ett sädant en

vilosiund vid varje station d. v. s. trapp-
fönster.

samla alla sina spelare, ha de dock
slutligen lyckats bli fulltaliga. Ferier,

spanska sjukan och sommarvistelse
utombys ha varit de orsaker, som
kraftigast hjälpt till att splittra lagen.

Värst däran har lag II varit, som

dessutom =fått åtskilliga grabbar
sönderspelade i första lagets mat-
cher. I sin nöd har detta lag stun-

dom måsttillgripa sådana »old-boys-

spelare> som »Ceve» o. »Kassören>.
Lag V ställde ej upp vid tvänne

matcher och uteslöts därför ur

serien.

En protest har inlämnats nämli-

gen av lag H mot lag Ill, som vid
deras match använde sig av en

spelare, vilken just då ej tillhörde
föreningen. Protesten godkändes

och omspel förordnades men på

grund av första lagets matcher, vari
flera av Il:dra lagets spelare del-
tagit, har matchen måst uppskjutas

till någon lämplig söndag. Denna
match är den enda återstående i
serien och den är avgörande för

utgången. Blir matchen oavgjord
vinner Jun. I serien. Segrar däre-
mot lag III vinner det också serien.

Ställningen i denna framgår f. ö.
av nedanstående tabell.

Handicap-serien, som torde åter-
komma varje sommar, synes bli
alltmera populär bland våra unga

Förbaskat ocksä att hisspojken skulle

försena sig mer än vanligt i dag! I dag,

då astman tycktes svårare än pa länge.

Men vem brydde sig väl också om en

stackars skurmadam? Jo, kanske dir. Wes-

ter och Peter Brasth. Men inga andra.

Direktören var så snäll och rar. Han

stack till henne en femma då och da. Och

ibland när han arbetat över om efter-

middagen och »madam Johansson: kom

in i hans rum ned sina dammtirasor, kvas-

tar och annan attiralj, kunde han ge henne

en vänlig nick och bedja henne komma

igen om en stund, i stället för att som en

annan kauske skulle ha gjort, önskat henne

dra både hit och dit och nedkallat all

möjlig ondska över hennes tjänande ande,

Bråsth var också en rar herre. Han lade

alllid ett gott ord för henne så ofta det

kom på tal! att ersätta henne med en yngre.

Det visste hon av portvakten,

Och aidrig knusslade han heller när hon

kom med sina små räkningar för attest.

spelare och bidrager säkert i hög
grad till att hålla reserverna i form

sommaren Över samt skänka dem
ett icke föraktligt tillskott i spekb
skicklighet.

5

 

 

 

Handicapserien.

FI gle &

Lag H 131,0; 21217 2

Lag Itt + 3] 2 11 018114. 5

Lag IV 4: 2/10 11314: 5
Lag VI 14.0 0 4 17.24; 0

Jun. I ja 3 0: 1 2 6

L—e

En mindre allvarlig

översikt över

spelade matcher.

1:sta laget spelade den 31 juli
omspelsmatchen i distriktsmäster

skapets semifinal mot Gais å Walb
halla. I

Det såg mörkt ut för oss, ty
»spanska flugan» sysselsatte flera
av våra ordinarie så svårt, att de
måste utebliva. Men eftersom det

Det var det bästa av alltihop, tyckte fru

Johansson, ty ibland var det nog bådesi

och sa med de olika posterna. Men herre:

gud, när ens man tjänat bolaget i hela sitt

liv fast det — gud signe den arma sjä

len! -- inte blev så längt, och när man

själv samlat sopor och torkat dammefter

million-herrarne i över trettio år, så kunde

det väl inte vara så farligt att skaffa sig
en styver extra då och då jämsides med

pensionen efter gubben.

Men de hade sina konstiga idéer i alla

fall, de där herrarna. Somt, ex. direktören!

Allting hos honomskulle vara så hygieniskt

Inte ens en ordentlig, mjuk matta på got

vet, som hos andra människor. Och inte

heller fick man använda vacuum cleaner,

Därför hade också fru Johansson dubbelt

så mycket arbete med direktörens rum som

de andras. Men femman kanske skulle

vara någon slags ersättning härför,

Fru Johansson nådde äntligen andra vår

ningen. Ur en skrubb i korridoren utan



GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 37

inte är vår vana — i motsats till
många andra klubbar — att vilja

uppskjuta en match av brist på
spelare, så mobiliserade vi reser-
verna och dessa, kan man säga,

avgjorde matchen. Icke direkt men
indirekt. De spelade nämligen

samt och synnerligen med en fart,
en kläm och energi, som genast
ryckte med de mera »sansade> och

betänksamma1:sta-lagsspelarna. Och
fastän matchen långt ifrån var vacker,
blev den genom ovannämnda för-

hållande pigg och intressant. Det
fanns inga döda punkter.

Från reservlagen deltogo: Georg
Carlsson, John Carlsson, Eiser-
man, Elam Johansson och Karl
Johansson.
Mot Gais blev det hårt mot hårt

och resultatet blev en seger för de
våra med 3—0. Det behövdes
efter de två föregående oavgjorda
matcherna.

Så började svenska mästerskapet,
där vårt lag fått stå över till 1:sta
omgången.

Sedan gammalt vela vi hur vi
få det i denna tävling: först en
match mot Gais. Så en resa till
Hälsingborg, Stockholm — eller
Örgryte. Sedan stryk — om icke
detta inträffat redan förut.
Nu gällde frågan: hur blir det i år?

för kontorsrummen hämtade hon sina gre-
jor. Därpå ställde honsina steg till dir.
Westers rum, ty hon tyckte det var skönt
att ha. gjort det värsta först.
Honstack nyckeln i patentlåset, öppnade

dörren och gick in.
Men vid den syn som mötte henne i

rummet, ryggade. hon hastigt tillbaka och
skrek:

— Herregud... så här ser ut...!
vad kan det komma sig...? Tjuvar!
Tjuvar!... Här har varit tjuvar!...
Och alldeles utom sig, utan att tänka

på att använda lokaltelefonen rusade hon,
glömsk av all astma nedför trappan, och
allarmerade portvakten.

Hisspojken hade nyss anlänt ochtill-
sammans åkte de upp igen.

— Rör ingenting. Stanna utanför, för-
manade portvakten Kranz, medan jag ringer
till direktören,

— Skall jag springa efter polisen? frå-
gade hisspojken.

Va

Varje år ha föreningens många
anhängare och vi själva drömt om
en seger i mästerskapet. Varje år

ha utsikterna tett sig allt ljusare.

Varje år ha vi sagt: Nu jäklar!
Men ändå...
Varje år har det gått åt skogen.
Varför?
Ja, mina herrar! Läs n:r 2 av

Medlemsbladet och mitt där gjorda

uttalande till hrr. 1:sta-lagsspelare,

så kanske ni få klart för er en del
orsakerna.

Men det finns andra också.
Dock. Vi skola inte sysselsätta

oss med dem nu. Nu gäller det

som den norske statsmannen sade
1903... »at holde Keft...> och
handla...

Alltså. Hur går det i år?

Ja, svaret ha vi delvis fatt. Som
Åtminstone till eng början.förut!

ME
S
M

um

— Nej, vi vänta till Wester kommer.

Det är inte gott ett veta hur han vill
ha det.

Få minuter därefter infann sig direktör
Wester.

Verkställande direktören i A.-B. Göte-

borgs-Kamraterna var en verklig kämpa-

gestalt. Nära två meter lång, besatt han

en grovlek, som ur kroppsharmonisk syn-

punkt fullt överensstämde med höjden.

Ansiktsdragen voro något grova men den

klara blicken vittnade om både godhet

och en mindre vanlig energi ochviljestyrka.

— Har ni underrättat herr Bråsth? var
hans första fråga.

— Nej!

— Gör då det och gå var ochentill sina

platser. Ni nämner ingenting om det här,

förstår ni, icke ens till bolagets egna. Låt

allt gå sin gilla gång. Visa hit Brästh
när han kommer.

Om en stund anlände denne.

 

ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN

Och fjärde gången å rad ha herrar
fotbollsledare i Stockholm tussat
ihop våra federations- och mäster-

skapsämnen med magknuffs- arm-

bågs- benpipe- och tåsparklaget
Gais i första omgången.

Men. Tillåt en uppriktig yngling

säga det:
Detta börjar verkligen bliva väl

tjötigt!
Kan inte Fotbollsförbundet hitta

på något annat lag för oss?

Det finns ju lag även i Norrkö-

ping, Upsala, Gävle och Hälsingborg.
Och dessa vilja gärna se hur det
beryktade Tivolit på Ullervi ser ut.

Eller är det meningen att man

vill ha oss väck så fort som möj-
ligt, så finns det ju Västerås...

Det är oss alldeles obegripligt att
Djurgården fick resa dit. Ett miss-

tag måste det ha varit. Eller också
— =E FH, 
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”

vdkor av |

SKODON)
—a

 

A
n
m
;

 

— God morgon, hälsade direktören. Vad

säger ni om det här?

— Jo, här ser justtrevligt ut! Någotborta?

— Vet inte. Håller just på att se efter.

Var god ring upp detektivstationen. Det

kan ju inte skada att någon kommer hit

och tittar...

Bråsth ringde men fick intet svar.

— Ring då till chefens bostad. Han
sover väl inte hårdare än han kan vakna.

Minuten därpå stod Bråsth i förbindelse

med detektivchefen, herr Caspar.

— Hallå! Det är Bråsth i Göteborgs-

Kamraterna. Man har begått inbrott här

i natt... Nej. Jo, här i huvudkon-

toret... Västra Hamngatan 34. Ja, det

är väl bäst att någon tar hand om saken.

Kanske herr Caspar själv... Tack, tack,

så mycket bättre.

Bråsth ringde av och sade vänd till
Wester:

— Han kommer strax,

Omen stund återtog han:
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Så började svenska mästerskapet,
där vårt lag fått stå över till 1:sta
omgången.

Sedan gammalt vela vi hur vi
få det i denna tävling: först en
match mot Gais. Så en resa till
Hälsingborg, Stockholm — eller
Örgryte. Sedan stryk — om icke
detta inträffat redan förut.
Nu gällde frågan: hur blir det i år?

för kontorsrummen hämtade hon sina gre-
jor. Därpå ställde honsina steg till dir.
Westers rum, ty hon tyckte det var skönt
att ha. gjort det värsta först.
Honstack nyckeln i patentlåset, öppnade

dörren och gick in.
Men vid den syn som mötte henne i

rummet, ryggade. hon hastigt tillbaka och
skrek:

— Herregud... så här ser ut...!
vad kan det komma sig...? Tjuvar!
Tjuvar!... Här har varit tjuvar!...
Och alldeles utom sig, utan att tänka

på att använda lokaltelefonen rusade hon,
glömsk av all astma nedför trappan, och
allarmerade portvakten.

Hisspojken hade nyss anlänt ochtill-
sammans åkte de upp igen.

— Rör ingenting. Stanna utanför, för-
manade portvakten Kranz, medan jag ringer
till direktören,

— Skall jag springa efter polisen? frå-
gade hisspojken.

Va

Varje år ha föreningens många
anhängare och vi själva drömt om
en seger i mästerskapet. Varje år

ha utsikterna tett sig allt ljusare.

Varje år ha vi sagt: Nu jäklar!
Men ändå...
Varje år har det gått åt skogen.
Varför?
Ja, mina herrar! Läs n:r 2 av

Medlemsbladet och mitt där gjorda

uttalande till hrr. 1:sta-lagsspelare,

så kanske ni få klart för er en del
orsakerna.

Men det finns andra också.
Dock. Vi skola inte sysselsätta

oss med dem nu. Nu gäller det

som den norske statsmannen sade
1903... »at holde Keft...> och
handla...

Alltså. Hur går det i år?

Ja, svaret ha vi delvis fatt. Som
Åtminstone till eng början.förut!
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— Nej, vi vänta till Wester kommer.

Det är inte gott ett veta hur han vill
ha det.

Få minuter därefter infann sig direktör
Wester.

Verkställande direktören i A.-B. Göte-

borgs-Kamraterna var en verklig kämpa-

gestalt. Nära två meter lång, besatt han

en grovlek, som ur kroppsharmonisk syn-

punkt fullt överensstämde med höjden.

Ansiktsdragen voro något grova men den

klara blicken vittnade om både godhet

och en mindre vanlig energi ochviljestyrka.

— Har ni underrättat herr Bråsth? var
hans första fråga.

— Nej!

— Gör då det och gå var ochentill sina

platser. Ni nämner ingenting om det här,

förstår ni, icke ens till bolagets egna. Låt

allt gå sin gilla gång. Visa hit Brästh
när han kommer.

Om en stund anlände denne.

 

ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN

Och fjärde gången å rad ha herrar
fotbollsledare i Stockholm tussat
ihop våra federations- och mäster-

skapsämnen med magknuffs- arm-

bågs- benpipe- och tåsparklaget
Gais i första omgången.

Men. Tillåt en uppriktig yngling

säga det:
Detta börjar verkligen bliva väl

tjötigt!
Kan inte Fotbollsförbundet hitta

på något annat lag för oss?

Det finns ju lag även i Norrkö-

ping, Upsala, Gävle och Hälsingborg.
Och dessa vilja gärna se hur det
beryktade Tivolit på Ullervi ser ut.

Eller är det meningen att man

vill ha oss väck så fort som möj-
ligt, så finns det ju Västerås...

Det är oss alldeles obegripligt att
Djurgården fick resa dit. Ett miss-

tag måste det ha varit. Eller också
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— God morgon, hälsade direktören. Vad

säger ni om det här?

— Jo, här ser justtrevligt ut! Någotborta?

— Vet inte. Håller just på att se efter.

Var god ring upp detektivstationen. Det

kan ju inte skada att någon kommer hit

och tittar...

Bråsth ringde men fick intet svar.

— Ring då till chefens bostad. Han
sover väl inte hårdare än han kan vakna.

Minuten därpå stod Bråsth i förbindelse

med detektivchefen, herr Caspar.

— Hallå! Det är Bråsth i Göteborgs-

Kamraterna. Man har begått inbrott här

i natt... Nej. Jo, här i huvudkon-

toret... Västra Hamngatan 34. Ja, det

är väl bäst att någon tar hand om saken.

Kanske herr Caspar själv... Tack, tack,

så mycket bättre.

Bråsth ringde av och sade vänd till
Wester:

— Han kommer strax,

Omen stund återtog han:
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inte är vår vana — i motsats till
många andra klubbar — att vilja

uppskjuta en match av brist på
spelare, så mobiliserade vi reser-
verna och dessa, kan man säga,

avgjorde matchen. Icke direkt men
indirekt. De spelade nämligen

samt och synnerligen med en fart,
en kläm och energi, som genast
ryckte med de mera »sansade> och

betänksamma1:sta-lagsspelarna. Och
fastän matchen långt ifrån var vacker,
blev den genom ovannämnda för-

hållande pigg och intressant. Det
fanns inga döda punkter.

Från reservlagen deltogo: Georg
Carlsson, John Carlsson, Eiser-
man, Elam Johansson och Karl
Johansson.
Mot Gais blev det hårt mot hårt

och resultatet blev en seger för de
våra med 3—0. Det behövdes
efter de två föregående oavgjorda
matcherna.

Så började svenska mästerskapet,
där vårt lag fått stå över till 1:sta
omgången.

Sedan gammalt vela vi hur vi
få det i denna tävling: först en
match mot Gais. Så en resa till
Hälsingborg, Stockholm — eller
Örgryte. Sedan stryk — om icke
detta inträffat redan förut.
Nu gällde frågan: hur blir det i år?

för kontorsrummen hämtade hon sina gre-
jor. Därpå ställde honsina steg till dir.
Westers rum, ty hon tyckte det var skönt
att ha. gjort det värsta först.
Honstack nyckeln i patentlåset, öppnade

dörren och gick in.
Men vid den syn som mötte henne i

rummet, ryggade. hon hastigt tillbaka och
skrek:

— Herregud... så här ser ut...!
vad kan det komma sig...? Tjuvar!
Tjuvar!... Här har varit tjuvar!...
Och alldeles utom sig, utan att tänka

på att använda lokaltelefonen rusade hon,
glömsk av all astma nedför trappan, och
allarmerade portvakten.

Hisspojken hade nyss anlänt ochtill-
sammans åkte de upp igen.

— Rör ingenting. Stanna utanför, för-
manade portvakten Kranz, medan jag ringer
till direktören,

— Skall jag springa efter polisen? frå-
gade hisspojken.

Va

Varje år ha föreningens många
anhängare och vi själva drömt om
en seger i mästerskapet. Varje år

ha utsikterna tett sig allt ljusare.

Varje år ha vi sagt: Nu jäklar!
Men ändå...
Varje år har det gått åt skogen.
Varför?
Ja, mina herrar! Läs n:r 2 av

Medlemsbladet och mitt där gjorda

uttalande till hrr. 1:sta-lagsspelare,

så kanske ni få klart för er en del
orsakerna.

Men det finns andra också.
Dock. Vi skola inte sysselsätta

oss med dem nu. Nu gäller det

som den norske statsmannen sade
1903... »at holde Keft...> och
handla...

Alltså. Hur går det i år?

Ja, svaret ha vi delvis fatt. Som
Åtminstone till eng början.förut!
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— Nej, vi vänta till Wester kommer.

Det är inte gott ett veta hur han vill
ha det.

Få minuter därefter infann sig direktör
Wester.

Verkställande direktören i A.-B. Göte-

borgs-Kamraterna var en verklig kämpa-

gestalt. Nära två meter lång, besatt han

en grovlek, som ur kroppsharmonisk syn-

punkt fullt överensstämde med höjden.

Ansiktsdragen voro något grova men den

klara blicken vittnade om både godhet

och en mindre vanlig energi ochviljestyrka.

— Har ni underrättat herr Bråsth? var
hans första fråga.

— Nej!

— Gör då det och gå var ochentill sina

platser. Ni nämner ingenting om det här,

förstår ni, icke ens till bolagets egna. Låt

allt gå sin gilla gång. Visa hit Brästh
när han kommer.

Om en stund anlände denne.

 

ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN

Och fjärde gången å rad ha herrar
fotbollsledare i Stockholm tussat
ihop våra federations- och mäster-

skapsämnen med magknuffs- arm-

bågs- benpipe- och tåsparklaget
Gais i första omgången.

Men. Tillåt en uppriktig yngling

säga det:
Detta börjar verkligen bliva väl

tjötigt!
Kan inte Fotbollsförbundet hitta

på något annat lag för oss?

Det finns ju lag även i Norrkö-

ping, Upsala, Gävle och Hälsingborg.
Och dessa vilja gärna se hur det
beryktade Tivolit på Ullervi ser ut.

Eller är det meningen att man

vill ha oss väck så fort som möj-
ligt, så finns det ju Västerås...

Det är oss alldeles obegripligt att
Djurgården fick resa dit. Ett miss-

tag måste det ha varit. Eller också
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— God morgon, hälsade direktören. Vad

säger ni om det här?

— Jo, här ser justtrevligt ut! Någotborta?

— Vet inte. Håller just på att se efter.

Var god ring upp detektivstationen. Det

kan ju inte skada att någon kommer hit

och tittar...

Bråsth ringde men fick intet svar.

— Ring då till chefens bostad. Han
sover väl inte hårdare än han kan vakna.

Minuten därpå stod Bråsth i förbindelse

med detektivchefen, herr Caspar.

— Hallå! Det är Bråsth i Göteborgs-

Kamraterna. Man har begått inbrott här

i natt... Nej. Jo, här i huvudkon-

toret... Västra Hamngatan 34. Ja, det

är väl bäst att någon tar hand om saken.

Kanske herr Caspar själv... Tack, tack,

så mycket bättre.

Bråsth ringde av och sade vänd till
Wester:

— Han kommer strax,

Omen stund återtog han:
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inte är vår vana — i motsats till
många andra klubbar — att vilja

uppskjuta en match av brist på
spelare, så mobiliserade vi reser-
verna och dessa, kan man säga,

avgjorde matchen. Icke direkt men
indirekt. De spelade nämligen

samt och synnerligen med en fart,
en kläm och energi, som genast
ryckte med de mera »sansade> och

betänksamma1:sta-lagsspelarna. Och
fastän matchen långt ifrån var vacker,
blev den genom ovannämnda för-

hållande pigg och intressant. Det
fanns inga döda punkter.

Från reservlagen deltogo: Georg
Carlsson, John Carlsson, Eiser-
man, Elam Johansson och Karl
Johansson.
Mot Gais blev det hårt mot hårt

och resultatet blev en seger för de
våra med 3—0. Det behövdes
efter de två föregående oavgjorda
matcherna.

Så började svenska mästerskapet,
där vårt lag fått stå över till 1:sta
omgången.

Sedan gammalt vela vi hur vi
få det i denna tävling: först en
match mot Gais. Så en resa till
Hälsingborg, Stockholm — eller
Örgryte. Sedan stryk — om icke
detta inträffat redan förut.
Nu gällde frågan: hur blir det i år?

för kontorsrummen hämtade hon sina gre-
jor. Därpå ställde honsina steg till dir.
Westers rum, ty hon tyckte det var skönt
att ha. gjort det värsta först.
Honstack nyckeln i patentlåset, öppnade

dörren och gick in.
Men vid den syn som mötte henne i

rummet, ryggade. hon hastigt tillbaka och
skrek:

— Herregud... så här ser ut...!
vad kan det komma sig...? Tjuvar!
Tjuvar!... Här har varit tjuvar!...
Och alldeles utom sig, utan att tänka

på att använda lokaltelefonen rusade hon,
glömsk av all astma nedför trappan, och
allarmerade portvakten.

Hisspojken hade nyss anlänt ochtill-
sammans åkte de upp igen.

— Rör ingenting. Stanna utanför, för-
manade portvakten Kranz, medan jag ringer
till direktören,

— Skall jag springa efter polisen? frå-
gade hisspojken.

Va

Varje år ha föreningens många
anhängare och vi själva drömt om
en seger i mästerskapet. Varje år

ha utsikterna tett sig allt ljusare.

Varje år ha vi sagt: Nu jäklar!
Men ändå...
Varje år har det gått åt skogen.
Varför?
Ja, mina herrar! Läs n:r 2 av

Medlemsbladet och mitt där gjorda

uttalande till hrr. 1:sta-lagsspelare,

så kanske ni få klart för er en del
orsakerna.

Men det finns andra också.
Dock. Vi skola inte sysselsätta

oss med dem nu. Nu gäller det

som den norske statsmannen sade
1903... »at holde Keft...> och
handla...

Alltså. Hur går det i år?

Ja, svaret ha vi delvis fatt. Som
Åtminstone till eng början.förut!
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— Nej, vi vänta till Wester kommer.

Det är inte gott ett veta hur han vill
ha det.

Få minuter därefter infann sig direktör
Wester.

Verkställande direktören i A.-B. Göte-

borgs-Kamraterna var en verklig kämpa-

gestalt. Nära två meter lång, besatt han

en grovlek, som ur kroppsharmonisk syn-

punkt fullt överensstämde med höjden.

Ansiktsdragen voro något grova men den

klara blicken vittnade om både godhet

och en mindre vanlig energi ochviljestyrka.

— Har ni underrättat herr Bråsth? var
hans första fråga.

— Nej!

— Gör då det och gå var ochentill sina

platser. Ni nämner ingenting om det här,

förstår ni, icke ens till bolagets egna. Låt

allt gå sin gilla gång. Visa hit Brästh
när han kommer.

Om en stund anlände denne.

 

ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN

Och fjärde gången å rad ha herrar
fotbollsledare i Stockholm tussat
ihop våra federations- och mäster-

skapsämnen med magknuffs- arm-

bågs- benpipe- och tåsparklaget
Gais i första omgången.

Men. Tillåt en uppriktig yngling

säga det:
Detta börjar verkligen bliva väl

tjötigt!
Kan inte Fotbollsförbundet hitta

på något annat lag för oss?

Det finns ju lag även i Norrkö-

ping, Upsala, Gävle och Hälsingborg.
Och dessa vilja gärna se hur det
beryktade Tivolit på Ullervi ser ut.

Eller är det meningen att man

vill ha oss väck så fort som möj-
ligt, så finns det ju Västerås...

Det är oss alldeles obegripligt att
Djurgården fick resa dit. Ett miss-

tag måste det ha varit. Eller också
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— God morgon, hälsade direktören. Vad

säger ni om det här?

— Jo, här ser justtrevligt ut! Någotborta?

— Vet inte. Håller just på att se efter.

Var god ring upp detektivstationen. Det

kan ju inte skada att någon kommer hit

och tittar...

Bråsth ringde men fick intet svar.

— Ring då till chefens bostad. Han
sover väl inte hårdare än han kan vakna.

Minuten därpå stod Bråsth i förbindelse

med detektivchefen, herr Caspar.

— Hallå! Det är Bråsth i Göteborgs-

Kamraterna. Man har begått inbrott här

i natt... Nej. Jo, här i huvudkon-

toret... Västra Hamngatan 34. Ja, det

är väl bäst att någon tar hand om saken.

Kanske herr Caspar själv... Tack, tack,

så mycket bättre.

Bråsth ringde av och sade vänd till
Wester:

— Han kommer strax,

Omen stund återtog han:
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inte är vår vana — i motsats till
många andra klubbar — att vilja

uppskjuta en match av brist på
spelare, så mobiliserade vi reser-
verna och dessa, kan man säga,

avgjorde matchen. Icke direkt men
indirekt. De spelade nämligen

samt och synnerligen med en fart,
en kläm och energi, som genast
ryckte med de mera »sansade> och

betänksamma1:sta-lagsspelarna. Och
fastän matchen långt ifrån var vacker,
blev den genom ovannämnda för-

hållande pigg och intressant. Det
fanns inga döda punkter.

Från reservlagen deltogo: Georg
Carlsson, John Carlsson, Eiser-
man, Elam Johansson och Karl
Johansson.
Mot Gais blev det hårt mot hårt

och resultatet blev en seger för de
våra med 3—0. Det behövdes
efter de två föregående oavgjorda
matcherna.

Så började svenska mästerskapet,
där vårt lag fått stå över till 1:sta
omgången.

Sedan gammalt vela vi hur vi
få det i denna tävling: först en
match mot Gais. Så en resa till
Hälsingborg, Stockholm — eller
Örgryte. Sedan stryk — om icke
detta inträffat redan förut.
Nu gällde frågan: hur blir det i år?

för kontorsrummen hämtade hon sina gre-
jor. Därpå ställde honsina steg till dir.
Westers rum, ty hon tyckte det var skönt
att ha. gjort det värsta först.
Honstack nyckeln i patentlåset, öppnade

dörren och gick in.
Men vid den syn som mötte henne i

rummet, ryggade. hon hastigt tillbaka och
skrek:

— Herregud... så här ser ut...!
vad kan det komma sig...? Tjuvar!
Tjuvar!... Här har varit tjuvar!...
Och alldeles utom sig, utan att tänka

på att använda lokaltelefonen rusade hon,
glömsk av all astma nedför trappan, och
allarmerade portvakten.

Hisspojken hade nyss anlänt ochtill-
sammans åkte de upp igen.

— Rör ingenting. Stanna utanför, för-
manade portvakten Kranz, medan jag ringer
till direktören,

— Skall jag springa efter polisen? frå-
gade hisspojken.

Va

Varje år ha föreningens många
anhängare och vi själva drömt om
en seger i mästerskapet. Varje år

ha utsikterna tett sig allt ljusare.

Varje år ha vi sagt: Nu jäklar!
Men ändå...
Varje år har det gått åt skogen.
Varför?
Ja, mina herrar! Läs n:r 2 av

Medlemsbladet och mitt där gjorda

uttalande till hrr. 1:sta-lagsspelare,

så kanske ni få klart för er en del
orsakerna.

Men det finns andra också.
Dock. Vi skola inte sysselsätta

oss med dem nu. Nu gäller det

som den norske statsmannen sade
1903... »at holde Keft...> och
handla...

Alltså. Hur går det i år?

Ja, svaret ha vi delvis fatt. Som
Åtminstone till eng början.förut!
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— Nej, vi vänta till Wester kommer.

Det är inte gott ett veta hur han vill
ha det.

Få minuter därefter infann sig direktör
Wester.

Verkställande direktören i A.-B. Göte-

borgs-Kamraterna var en verklig kämpa-

gestalt. Nära två meter lång, besatt han

en grovlek, som ur kroppsharmonisk syn-

punkt fullt överensstämde med höjden.

Ansiktsdragen voro något grova men den

klara blicken vittnade om både godhet

och en mindre vanlig energi ochviljestyrka.

— Har ni underrättat herr Bråsth? var
hans första fråga.

— Nej!

— Gör då det och gå var ochentill sina

platser. Ni nämner ingenting om det här,

förstår ni, icke ens till bolagets egna. Låt

allt gå sin gilla gång. Visa hit Brästh
när han kommer.

Om en stund anlände denne.

 

ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN

Och fjärde gången å rad ha herrar
fotbollsledare i Stockholm tussat
ihop våra federations- och mäster-

skapsämnen med magknuffs- arm-

bågs- benpipe- och tåsparklaget
Gais i första omgången.

Men. Tillåt en uppriktig yngling

säga det:
Detta börjar verkligen bliva väl

tjötigt!
Kan inte Fotbollsförbundet hitta

på något annat lag för oss?

Det finns ju lag även i Norrkö-

ping, Upsala, Gävle och Hälsingborg.
Och dessa vilja gärna se hur det
beryktade Tivolit på Ullervi ser ut.

Eller är det meningen att man

vill ha oss väck så fort som möj-
ligt, så finns det ju Västerås...

Det är oss alldeles obegripligt att
Djurgården fick resa dit. Ett miss-

tag måste det ha varit. Eller också
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— God morgon, hälsade direktören. Vad

säger ni om det här?

— Jo, här ser justtrevligt ut! Någotborta?

— Vet inte. Håller just på att se efter.

Var god ring upp detektivstationen. Det

kan ju inte skada att någon kommer hit

och tittar...

Bråsth ringde men fick intet svar.

— Ring då till chefens bostad. Han
sover väl inte hårdare än han kan vakna.

Minuten därpå stod Bråsth i förbindelse

med detektivchefen, herr Caspar.

— Hallå! Det är Bråsth i Göteborgs-

Kamraterna. Man har begått inbrott här

i natt... Nej. Jo, här i huvudkon-

toret... Västra Hamngatan 34. Ja, det

är väl bäst att någon tar hand om saken.

Kanske herr Caspar själv... Tack, tack,

så mycket bättre.

Bråsth ringde av och sade vänd till
Wester:

— Han kommer strax,

Omen stund återtog han:
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inte är vår vana — i motsats till
många andra klubbar — att vilja

uppskjuta en match av brist på
spelare, så mobiliserade vi reser-
verna och dessa, kan man säga,

avgjorde matchen. Icke direkt men
indirekt. De spelade nämligen

samt och synnerligen med en fart,
en kläm och energi, som genast
ryckte med de mera »sansade> och

betänksamma1:sta-lagsspelarna. Och
fastän matchen långt ifrån var vacker,
blev den genom ovannämnda för-

hållande pigg och intressant. Det
fanns inga döda punkter.

Från reservlagen deltogo: Georg
Carlsson, John Carlsson, Eiser-
man, Elam Johansson och Karl
Johansson.
Mot Gais blev det hårt mot hårt

och resultatet blev en seger för de
våra med 3—0. Det behövdes
efter de två föregående oavgjorda
matcherna.

Så började svenska mästerskapet,
där vårt lag fått stå över till 1:sta
omgången.

Sedan gammalt vela vi hur vi
få det i denna tävling: först en
match mot Gais. Så en resa till
Hälsingborg, Stockholm — eller
Örgryte. Sedan stryk — om icke
detta inträffat redan förut.
Nu gällde frågan: hur blir det i år?

för kontorsrummen hämtade hon sina gre-
jor. Därpå ställde honsina steg till dir.
Westers rum, ty hon tyckte det var skönt
att ha. gjort det värsta först.
Honstack nyckeln i patentlåset, öppnade

dörren och gick in.
Men vid den syn som mötte henne i

rummet, ryggade. hon hastigt tillbaka och
skrek:

— Herregud... så här ser ut...!
vad kan det komma sig...? Tjuvar!
Tjuvar!... Här har varit tjuvar!...
Och alldeles utom sig, utan att tänka

på att använda lokaltelefonen rusade hon,
glömsk av all astma nedför trappan, och
allarmerade portvakten.

Hisspojken hade nyss anlänt ochtill-
sammans åkte de upp igen.

— Rör ingenting. Stanna utanför, för-
manade portvakten Kranz, medan jag ringer
till direktören,

— Skall jag springa efter polisen? frå-
gade hisspojken.

Va

Varje år ha föreningens många
anhängare och vi själva drömt om
en seger i mästerskapet. Varje år

ha utsikterna tett sig allt ljusare.

Varje år ha vi sagt: Nu jäklar!
Men ändå...
Varje år har det gått åt skogen.
Varför?
Ja, mina herrar! Läs n:r 2 av

Medlemsbladet och mitt där gjorda

uttalande till hrr. 1:sta-lagsspelare,

så kanske ni få klart för er en del
orsakerna.

Men det finns andra också.
Dock. Vi skola inte sysselsätta

oss med dem nu. Nu gäller det

som den norske statsmannen sade
1903... »at holde Keft...> och
handla...

Alltså. Hur går det i år?

Ja, svaret ha vi delvis fatt. Som
Åtminstone till eng början.förut!
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— Nej, vi vänta till Wester kommer.

Det är inte gott ett veta hur han vill
ha det.

Få minuter därefter infann sig direktör
Wester.

Verkställande direktören i A.-B. Göte-

borgs-Kamraterna var en verklig kämpa-

gestalt. Nära två meter lång, besatt han

en grovlek, som ur kroppsharmonisk syn-

punkt fullt överensstämde med höjden.

Ansiktsdragen voro något grova men den

klara blicken vittnade om både godhet

och en mindre vanlig energi ochviljestyrka.

— Har ni underrättat herr Bråsth? var
hans första fråga.

— Nej!

— Gör då det och gå var ochentill sina

platser. Ni nämner ingenting om det här,

förstår ni, icke ens till bolagets egna. Låt

allt gå sin gilla gång. Visa hit Brästh
när han kommer.

Om en stund anlände denne.

 

ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN

Och fjärde gången å rad ha herrar
fotbollsledare i Stockholm tussat
ihop våra federations- och mäster-

skapsämnen med magknuffs- arm-

bågs- benpipe- och tåsparklaget
Gais i första omgången.

Men. Tillåt en uppriktig yngling

säga det:
Detta börjar verkligen bliva väl

tjötigt!
Kan inte Fotbollsförbundet hitta

på något annat lag för oss?

Det finns ju lag även i Norrkö-

ping, Upsala, Gävle och Hälsingborg.
Och dessa vilja gärna se hur det
beryktade Tivolit på Ullervi ser ut.

Eller är det meningen att man

vill ha oss väck så fort som möj-
ligt, så finns det ju Västerås...

Det är oss alldeles obegripligt att
Djurgården fick resa dit. Ett miss-

tag måste det ha varit. Eller också
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— God morgon, hälsade direktören. Vad

säger ni om det här?

— Jo, här ser justtrevligt ut! Någotborta?

— Vet inte. Håller just på att se efter.

Var god ring upp detektivstationen. Det

kan ju inte skada att någon kommer hit

och tittar...

Bråsth ringde men fick intet svar.

— Ring då till chefens bostad. Han
sover väl inte hårdare än han kan vakna.

Minuten därpå stod Bråsth i förbindelse

med detektivchefen, herr Caspar.

— Hallå! Det är Bråsth i Göteborgs-

Kamraterna. Man har begått inbrott här

i natt... Nej. Jo, här i huvudkon-

toret... Västra Hamngatan 34. Ja, det

är väl bäst att någon tar hand om saken.

Kanske herr Caspar själv... Tack, tack,

så mycket bättre.

Bråsth ringde av och sade vänd till
Wester:

— Han kommer strax,

Omen stund återtog han:
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inte är vår vana — i motsats till
många andra klubbar — att vilja

uppskjuta en match av brist på
spelare, så mobiliserade vi reser-
verna och dessa, kan man säga,

avgjorde matchen. Icke direkt men
indirekt. De spelade nämligen

samt och synnerligen med en fart,
en kläm och energi, som genast
ryckte med de mera »sansade> och

betänksamma1:sta-lagsspelarna. Och
fastän matchen långt ifrån var vacker,
blev den genom ovannämnda för-

hållande pigg och intressant. Det
fanns inga döda punkter.

Från reservlagen deltogo: Georg
Carlsson, John Carlsson, Eiser-
man, Elam Johansson och Karl
Johansson.
Mot Gais blev det hårt mot hårt

och resultatet blev en seger för de
våra med 3—0. Det behövdes
efter de två föregående oavgjorda
matcherna.

Så började svenska mästerskapet,
där vårt lag fått stå över till 1:sta
omgången.

Sedan gammalt vela vi hur vi
få det i denna tävling: först en
match mot Gais. Så en resa till
Hälsingborg, Stockholm — eller
Örgryte. Sedan stryk — om icke
detta inträffat redan förut.
Nu gällde frågan: hur blir det i år?

för kontorsrummen hämtade hon sina gre-
jor. Därpå ställde honsina steg till dir.
Westers rum, ty hon tyckte det var skönt
att ha. gjort det värsta först.
Honstack nyckeln i patentlåset, öppnade

dörren och gick in.
Men vid den syn som mötte henne i

rummet, ryggade. hon hastigt tillbaka och
skrek:

— Herregud... så här ser ut...!
vad kan det komma sig...? Tjuvar!
Tjuvar!... Här har varit tjuvar!...
Och alldeles utom sig, utan att tänka

på att använda lokaltelefonen rusade hon,
glömsk av all astma nedför trappan, och
allarmerade portvakten.

Hisspojken hade nyss anlänt ochtill-
sammans åkte de upp igen.

— Rör ingenting. Stanna utanför, för-
manade portvakten Kranz, medan jag ringer
till direktören,

— Skall jag springa efter polisen? frå-
gade hisspojken.

Va

Varje år ha föreningens många
anhängare och vi själva drömt om
en seger i mästerskapet. Varje år

ha utsikterna tett sig allt ljusare.

Varje år ha vi sagt: Nu jäklar!
Men ändå...
Varje år har det gått åt skogen.
Varför?
Ja, mina herrar! Läs n:r 2 av

Medlemsbladet och mitt där gjorda

uttalande till hrr. 1:sta-lagsspelare,

så kanske ni få klart för er en del
orsakerna.

Men det finns andra också.
Dock. Vi skola inte sysselsätta

oss med dem nu. Nu gäller det

som den norske statsmannen sade
1903... »at holde Keft...> och
handla...

Alltså. Hur går det i år?

Ja, svaret ha vi delvis fatt. Som
Åtminstone till eng början.förut!
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— Nej, vi vänta till Wester kommer.

Det är inte gott ett veta hur han vill
ha det.

Få minuter därefter infann sig direktör
Wester.

Verkställande direktören i A.-B. Göte-

borgs-Kamraterna var en verklig kämpa-

gestalt. Nära två meter lång, besatt han

en grovlek, som ur kroppsharmonisk syn-

punkt fullt överensstämde med höjden.

Ansiktsdragen voro något grova men den

klara blicken vittnade om både godhet

och en mindre vanlig energi ochviljestyrka.

— Har ni underrättat herr Bråsth? var
hans första fråga.

— Nej!

— Gör då det och gå var ochentill sina

platser. Ni nämner ingenting om det här,

förstår ni, icke ens till bolagets egna. Låt

allt gå sin gilla gång. Visa hit Brästh
när han kommer.

Om en stund anlände denne.

 

ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN

Och fjärde gången å rad ha herrar
fotbollsledare i Stockholm tussat
ihop våra federations- och mäster-

skapsämnen med magknuffs- arm-

bågs- benpipe- och tåsparklaget
Gais i första omgången.

Men. Tillåt en uppriktig yngling

säga det:
Detta börjar verkligen bliva väl

tjötigt!
Kan inte Fotbollsförbundet hitta

på något annat lag för oss?

Det finns ju lag även i Norrkö-

ping, Upsala, Gävle och Hälsingborg.
Och dessa vilja gärna se hur det
beryktade Tivolit på Ullervi ser ut.

Eller är det meningen att man

vill ha oss väck så fort som möj-
ligt, så finns det ju Västerås...

Det är oss alldeles obegripligt att
Djurgården fick resa dit. Ett miss-

tag måste det ha varit. Eller också
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— God morgon, hälsade direktören. Vad

säger ni om det här?

— Jo, här ser justtrevligt ut! Någotborta?

— Vet inte. Håller just på att se efter.

Var god ring upp detektivstationen. Det

kan ju inte skada att någon kommer hit

och tittar...

Bråsth ringde men fick intet svar.

— Ring då till chefens bostad. Han
sover väl inte hårdare än han kan vakna.

Minuten därpå stod Bråsth i förbindelse

med detektivchefen, herr Caspar.

— Hallå! Det är Bråsth i Göteborgs-

Kamraterna. Man har begått inbrott här

i natt... Nej. Jo, här i huvudkon-

toret... Västra Hamngatan 34. Ja, det

är väl bäst att någon tar hand om saken.

Kanske herr Caspar själv... Tack, tack,

så mycket bättre.

Bråsth ringde av och sade vänd till
Wester:

— Han kommer strax,

Omen stund återtog han:
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inte är vår vana — i motsats till
många andra klubbar — att vilja

uppskjuta en match av brist på
spelare, så mobiliserade vi reser-
verna och dessa, kan man säga,

avgjorde matchen. Icke direkt men
indirekt. De spelade nämligen

samt och synnerligen med en fart,
en kläm och energi, som genast
ryckte med de mera »sansade> och

betänksamma1:sta-lagsspelarna. Och
fastän matchen långt ifrån var vacker,
blev den genom ovannämnda för-

hållande pigg och intressant. Det
fanns inga döda punkter.

Från reservlagen deltogo: Georg
Carlsson, John Carlsson, Eiser-
man, Elam Johansson och Karl
Johansson.
Mot Gais blev det hårt mot hårt

och resultatet blev en seger för de
våra med 3—0. Det behövdes
efter de två föregående oavgjorda
matcherna.

Så började svenska mästerskapet,
där vårt lag fått stå över till 1:sta
omgången.

Sedan gammalt vela vi hur vi
få det i denna tävling: först en
match mot Gais. Så en resa till
Hälsingborg, Stockholm — eller
Örgryte. Sedan stryk — om icke
detta inträffat redan förut.
Nu gällde frågan: hur blir det i år?

för kontorsrummen hämtade hon sina gre-
jor. Därpå ställde honsina steg till dir.
Westers rum, ty hon tyckte det var skönt
att ha. gjort det värsta först.
Honstack nyckeln i patentlåset, öppnade

dörren och gick in.
Men vid den syn som mötte henne i

rummet, ryggade. hon hastigt tillbaka och
skrek:

— Herregud... så här ser ut...!
vad kan det komma sig...? Tjuvar!
Tjuvar!... Här har varit tjuvar!...
Och alldeles utom sig, utan att tänka

på att använda lokaltelefonen rusade hon,
glömsk av all astma nedför trappan, och
allarmerade portvakten.

Hisspojken hade nyss anlänt ochtill-
sammans åkte de upp igen.

— Rör ingenting. Stanna utanför, för-
manade portvakten Kranz, medan jag ringer
till direktören,

— Skall jag springa efter polisen? frå-
gade hisspojken.

Va

Varje år ha föreningens många
anhängare och vi själva drömt om
en seger i mästerskapet. Varje år

ha utsikterna tett sig allt ljusare.

Varje år ha vi sagt: Nu jäklar!
Men ändå...
Varje år har det gått åt skogen.
Varför?
Ja, mina herrar! Läs n:r 2 av

Medlemsbladet och mitt där gjorda

uttalande till hrr. 1:sta-lagsspelare,

så kanske ni få klart för er en del
orsakerna.

Men det finns andra också.
Dock. Vi skola inte sysselsätta

oss med dem nu. Nu gäller det

som den norske statsmannen sade
1903... »at holde Keft...> och
handla...

Alltså. Hur går det i år?

Ja, svaret ha vi delvis fatt. Som
Åtminstone till eng början.förut!
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— Nej, vi vänta till Wester kommer.

Det är inte gott ett veta hur han vill
ha det.

Få minuter därefter infann sig direktör
Wester.

Verkställande direktören i A.-B. Göte-

borgs-Kamraterna var en verklig kämpa-

gestalt. Nära två meter lång, besatt han

en grovlek, som ur kroppsharmonisk syn-

punkt fullt överensstämde med höjden.

Ansiktsdragen voro något grova men den

klara blicken vittnade om både godhet

och en mindre vanlig energi ochviljestyrka.

— Har ni underrättat herr Bråsth? var
hans första fråga.

— Nej!

— Gör då det och gå var ochentill sina

platser. Ni nämner ingenting om det här,

förstår ni, icke ens till bolagets egna. Låt

allt gå sin gilla gång. Visa hit Brästh
när han kommer.

Om en stund anlände denne.

 

ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN

Och fjärde gången å rad ha herrar
fotbollsledare i Stockholm tussat
ihop våra federations- och mäster-

skapsämnen med magknuffs- arm-

bågs- benpipe- och tåsparklaget
Gais i första omgången.

Men. Tillåt en uppriktig yngling

säga det:
Detta börjar verkligen bliva väl

tjötigt!
Kan inte Fotbollsförbundet hitta

på något annat lag för oss?

Det finns ju lag även i Norrkö-

ping, Upsala, Gävle och Hälsingborg.
Och dessa vilja gärna se hur det
beryktade Tivolit på Ullervi ser ut.

Eller är det meningen att man

vill ha oss väck så fort som möj-
ligt, så finns det ju Västerås...

Det är oss alldeles obegripligt att
Djurgården fick resa dit. Ett miss-

tag måste det ha varit. Eller också
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— God morgon, hälsade direktören. Vad

säger ni om det här?

— Jo, här ser justtrevligt ut! Någotborta?

— Vet inte. Håller just på att se efter.

Var god ring upp detektivstationen. Det

kan ju inte skada att någon kommer hit

och tittar...

Bråsth ringde men fick intet svar.

— Ring då till chefens bostad. Han
sover väl inte hårdare än han kan vakna.

Minuten därpå stod Bråsth i förbindelse

med detektivchefen, herr Caspar.

— Hallå! Det är Bråsth i Göteborgs-

Kamraterna. Man har begått inbrott här

i natt... Nej. Jo, här i huvudkon-

toret... Västra Hamngatan 34. Ja, det

är väl bäst att någon tar hand om saken.

Kanske herr Caspar själv... Tack, tack,

så mycket bättre.

Bråsth ringde av och sade vänd till
Wester:

— Han kommer strax,

Omen stund återtog han:
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inte är vår vana — i motsats till
många andra klubbar — att vilja

uppskjuta en match av brist på
spelare, så mobiliserade vi reser-
verna och dessa, kan man säga,

avgjorde matchen. Icke direkt men
indirekt. De spelade nämligen

samt och synnerligen med en fart,
en kläm och energi, som genast
ryckte med de mera »sansade> och

betänksamma1:sta-lagsspelarna. Och
fastän matchen långt ifrån var vacker,
blev den genom ovannämnda för-

hållande pigg och intressant. Det
fanns inga döda punkter.

Från reservlagen deltogo: Georg
Carlsson, John Carlsson, Eiser-
man, Elam Johansson och Karl
Johansson.
Mot Gais blev det hårt mot hårt

och resultatet blev en seger för de
våra med 3—0. Det behövdes
efter de två föregående oavgjorda
matcherna.

Så började svenska mästerskapet,
där vårt lag fått stå över till 1:sta
omgången.

Sedan gammalt vela vi hur vi
få det i denna tävling: först en
match mot Gais. Så en resa till
Hälsingborg, Stockholm — eller
Örgryte. Sedan stryk — om icke
detta inträffat redan förut.
Nu gällde frågan: hur blir det i år?

för kontorsrummen hämtade hon sina gre-
jor. Därpå ställde honsina steg till dir.
Westers rum, ty hon tyckte det var skönt
att ha. gjort det värsta först.
Honstack nyckeln i patentlåset, öppnade

dörren och gick in.
Men vid den syn som mötte henne i

rummet, ryggade. hon hastigt tillbaka och
skrek:

— Herregud... så här ser ut...!
vad kan det komma sig...? Tjuvar!
Tjuvar!... Här har varit tjuvar!...
Och alldeles utom sig, utan att tänka

på att använda lokaltelefonen rusade hon,
glömsk av all astma nedför trappan, och
allarmerade portvakten.

Hisspojken hade nyss anlänt ochtill-
sammans åkte de upp igen.

— Rör ingenting. Stanna utanför, för-
manade portvakten Kranz, medan jag ringer
till direktören,

— Skall jag springa efter polisen? frå-
gade hisspojken.

Va

Varje år ha föreningens många
anhängare och vi själva drömt om
en seger i mästerskapet. Varje år

ha utsikterna tett sig allt ljusare.

Varje år ha vi sagt: Nu jäklar!
Men ändå...
Varje år har det gått åt skogen.
Varför?
Ja, mina herrar! Läs n:r 2 av

Medlemsbladet och mitt där gjorda

uttalande till hrr. 1:sta-lagsspelare,

så kanske ni få klart för er en del
orsakerna.

Men det finns andra också.
Dock. Vi skola inte sysselsätta

oss med dem nu. Nu gäller det

som den norske statsmannen sade
1903... »at holde Keft...> och
handla...

Alltså. Hur går det i år?

Ja, svaret ha vi delvis fatt. Som
Åtminstone till eng början.förut!
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— Nej, vi vänta till Wester kommer.

Det är inte gott ett veta hur han vill
ha det.

Få minuter därefter infann sig direktör
Wester.

Verkställande direktören i A.-B. Göte-

borgs-Kamraterna var en verklig kämpa-

gestalt. Nära två meter lång, besatt han

en grovlek, som ur kroppsharmonisk syn-

punkt fullt överensstämde med höjden.

Ansiktsdragen voro något grova men den

klara blicken vittnade om både godhet

och en mindre vanlig energi ochviljestyrka.

— Har ni underrättat herr Bråsth? var
hans första fråga.

— Nej!

— Gör då det och gå var ochentill sina

platser. Ni nämner ingenting om det här,

förstår ni, icke ens till bolagets egna. Låt

allt gå sin gilla gång. Visa hit Brästh
när han kommer.

Om en stund anlände denne.

 

ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN

Och fjärde gången å rad ha herrar
fotbollsledare i Stockholm tussat
ihop våra federations- och mäster-

skapsämnen med magknuffs- arm-

bågs- benpipe- och tåsparklaget
Gais i första omgången.

Men. Tillåt en uppriktig yngling

säga det:
Detta börjar verkligen bliva väl

tjötigt!
Kan inte Fotbollsförbundet hitta

på något annat lag för oss?

Det finns ju lag även i Norrkö-

ping, Upsala, Gävle och Hälsingborg.
Och dessa vilja gärna se hur det
beryktade Tivolit på Ullervi ser ut.

Eller är det meningen att man

vill ha oss väck så fort som möj-
ligt, så finns det ju Västerås...

Det är oss alldeles obegripligt att
Djurgården fick resa dit. Ett miss-

tag måste det ha varit. Eller också
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— God morgon, hälsade direktören. Vad

säger ni om det här?

— Jo, här ser justtrevligt ut! Någotborta?

— Vet inte. Håller just på att se efter.

Var god ring upp detektivstationen. Det

kan ju inte skada att någon kommer hit

och tittar...

Bråsth ringde men fick intet svar.

— Ring då till chefens bostad. Han
sover väl inte hårdare än han kan vakna.

Minuten därpå stod Bråsth i förbindelse

med detektivchefen, herr Caspar.

— Hallå! Det är Bråsth i Göteborgs-

Kamraterna. Man har begått inbrott här

i natt... Nej. Jo, här i huvudkon-

toret... Västra Hamngatan 34. Ja, det

är väl bäst att någon tar hand om saken.

Kanske herr Caspar själv... Tack, tack,

så mycket bättre.

Bråsth ringde av och sade vänd till
Wester:

— Han kommer strax,

Omen stund återtog han:
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har lottherrarna ej vetat av att man
kan spela boll i Västerås. Eller
också har Djurgården själv bett att
att få resa dit för att få köpa »smör

och bröd och ost och sill» — och
gurkor, ty sådana äro visst billiga där.
Ack ja, vad veta vi? Vi bara veta,

att vi måste möta Gais och det

också med besked. Vårt lag gav
sig den »den röde» (ingen vitz,

herr Rylander!) på att vinna och

Gais brist på spelkultur hjälpte
dem (Gais) inte en smul. (Denna para-
dox är värd sin plats i »Vidi>!)

Vårt lag såg ut så här: Rylander,
Lund, Svensson; Karl Olsson, Törn-

qvist, Almén; Eiserman, H. Carls-

son, Börjesson, Hjelm, Sandberg.

Schylander gick linjeman och var
ett par gånger nära att göra mål.
Spelet var denna gång inte alls så
hårt som förut. Antagligen var
man rädd för Idrottsbladet; som

skäller bra och har en stygg Göte-
borgs-redaktör. Likväl påstod »Lu-
kas» att »Murren> sparkat honom
så märgen i benpipan trängt ut.

Detta är med förlov sagt ett far-

ligt skämt från »Lukas», som dock
ville tagas på allvar. Ty »Lukas»

måste väl veta från » Murrens» 3:dje-
lags-tid, att han (»Murren>») är en

mycket farlig och stark person, som
man varje lördagskväll måste spärra

in i en garderob med två hänglås,
tre detektivlås och fyra skalliga neg-
rer på var sida med bart huggande
svärd, bara därför att han (Murren)

redan på lördagen vill sätta i gång
med matchen. Härnäst gör »Mur-

ren» lika många mål på »Lukas»> som
han har tår på »blana» och då blir

den sista villan värre än denförsta.
För resten har »Lukas» ingen

märg alls i benen, det har en ste-
wart på »Stockholm; själv talat om.

När dennalåg i Halifax bakade man
pudding på den och åt »så rocken

stod rätt ut». Så var det med den

saken.

Men — för att tala allvar! — mat-

chen vanns med 5—3 och det var

ju huvudsaken.
Nästa match blev den mot Örgryte,

i samband med arbetarefesten å

Walhalla den 25 aug.
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LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva.

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd

——

Vi ställde upp med den slagord:
ning, som antagligen blir vår ordi
narie i mästerskapet, nämligen: Ry.

lander i mål; Lund och Svensson

backar; Karl Olsson, Törnqvist och

Almén halvbackar; Schylander, H

Carlsson, Börjesson, Hjelm oc
Sandberg forwards.

Det är vårt starkaste lag och fö
andra gången i år måste våra gam

konkurrenter från Walhalla se si
slagna: 2—0. Spelarne fingo såsor
minne var sin lilla bägare

När detta kommeri tryck ha andr
omgångens matcher redan spelat

och vi känna då resultatet från vå
match mot Örgryte.

Vi återkomma i nästa numme

med referat över detta och seder

mera timade evenemang.

Mastix.

 : SeRsRone EN.

mellan GÖTEBORG och ENG-

 Göteborg. :

SaEReERDEROnERORenEeeseeesennerensoneeonnonsonenenennennessennenennennennened
 

— Mycket har gått framåt i samhället

under decenniernas lopp men omdet är
något som stått tämligen stilla, så är det
väl polisens hemliga spaningsarbete.

— Byräåkrati och enfald, anmärkte Wester.

— Mest det senare. Inom ett offentligt

ämbetsverk kan väl för resten det ena

svårligen existera utan det andra. Och så

som detektivkåren rekryteras är det ej att

undra på. Genierna bli förbrytare och

dumbommarne spanare, det är snålhetens
triumf...

Vid sitt inträde i direktörsrummet häl-

sades herr Caspar av de båda männen med

ett spetsigt leende.

— Jag ringde kl. 7.20 i morgse till de-

tektivstationen, sade Peter Bräåsth, men

ingen svarade, Vad kommer det sig?
Sover man sä hårt?

Vi sova aldrig på stationen, genmälde

herr Caspar stolt. Det är oss omöjligt
alt göra det, helt enkelt därför att mellan

kl. 4 och 8 på morgonenfinns det ingen där.

— Ingen där...?

— Ja, statistiken visar att 95 22 av alla

brott begås och anmälas på andra tider

av dygnet och då är det onödigt att hålla

folk på vakt när de i alla fall inte få nå-

gonting att göra.

Gentemot denna underbara logik kunde

varken Wester eller Bråsth invända någon-

ting utan den förre anmärkte helt kallt.

—Det var en värdefull upplysning. Mitt

nästa mord skall jag då utföra vid 5-tiden

på morgonen och vet då, att jag har ett

par timmars försprång undan den skarp-

synta rättvisan.

Herr Caspar lät en orolig blick glida

över de båda herrarnas ansikten men

vände därefter sitt intresse till skådeplatsen
för inbrottet.

— Allting är väl orubbat? frågade han.

— Jag har ej rört något, upplyste dir.

Wester. Men jag har så gott sig göra läter
tittat efter om något är taget.

— Nå...

— Så vitt jag nu kan se saknas e&

dast ett fickur. Jag brukar lägga d

framför mig här på skrivbordet så läns

jag arbetar här. En gammal vana! Me

i går afton glömde jag stoppa det på mi:

Nu är det borta.

— Vidare?

— Ja, så är det en anteckningsbok, fö

varad i översta skrivbordslådan till höge

Ladan stod utdragen när jag komin.

— Var det viktiga anteckningar?

— Inte särdeles. Mest börsnoteringzg

dag från dag. Och så en del personlig

utgiftsposter, som jag antecknat där. Någt

minnesdata. Och så vidare.

— Tack, försök att erinra erom det är någt

mera. Undertiden skalljag granska terränge

Direktör Westers rum var stort, nästi

fyrkantigt. Det hade två fönster åt Väst

Hamngatan. En dörr ledde utåt kor:

doren, som löpte längs de övriga rummé
i denna våning, och en annan dörr förd
till de i fil liggande kontoren.
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minne var sin lilla bägare

När detta kommeri tryck ha andr
omgångens matcher redan spelat

och vi känna då resultatet från vå
match mot Örgryte.

Vi återkomma i nästa numme

med referat över detta och seder

mera timade evenemang.
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— Mycket har gått framåt i samhället

under decenniernas lopp men omdet är
något som stått tämligen stilla, så är det
väl polisens hemliga spaningsarbete.

— Byräåkrati och enfald, anmärkte Wester.

— Mest det senare. Inom ett offentligt

ämbetsverk kan väl för resten det ena

svårligen existera utan det andra. Och så

som detektivkåren rekryteras är det ej att

undra på. Genierna bli förbrytare och

dumbommarne spanare, det är snålhetens
triumf...

Vid sitt inträde i direktörsrummet häl-

sades herr Caspar av de båda männen med

ett spetsigt leende.

— Jag ringde kl. 7.20 i morgse till de-

tektivstationen, sade Peter Bräåsth, men

ingen svarade, Vad kommer det sig?
Sover man sä hårt?

Vi sova aldrig på stationen, genmälde

herr Caspar stolt. Det är oss omöjligt
alt göra det, helt enkelt därför att mellan

kl. 4 och 8 på morgonenfinns det ingen där.

— Ingen där...?

— Ja, statistiken visar att 95 22 av alla

brott begås och anmälas på andra tider

av dygnet och då är det onödigt att hålla

folk på vakt när de i alla fall inte få nå-

gonting att göra.

Gentemot denna underbara logik kunde

varken Wester eller Bråsth invända någon-

ting utan den förre anmärkte helt kallt.

—Det var en värdefull upplysning. Mitt

nästa mord skall jag då utföra vid 5-tiden

på morgonen och vet då, att jag har ett

par timmars försprång undan den skarp-

synta rättvisan.

Herr Caspar lät en orolig blick glida

över de båda herrarnas ansikten men

vände därefter sitt intresse till skådeplatsen
för inbrottet.

— Allting är väl orubbat? frågade han.

— Jag har ej rört något, upplyste dir.

Wester. Men jag har så gott sig göra läter
tittat efter om något är taget.

— Nå...

— Så vitt jag nu kan se saknas e&

dast ett fickur. Jag brukar lägga d

framför mig här på skrivbordet så läns

jag arbetar här. En gammal vana! Me

i går afton glömde jag stoppa det på mi:

Nu är det borta.

— Vidare?

— Ja, så är det en anteckningsbok, fö

varad i översta skrivbordslådan till höge

Ladan stod utdragen när jag komin.

— Var det viktiga anteckningar?

— Inte särdeles. Mest börsnoteringzg

dag från dag. Och så en del personlig

utgiftsposter, som jag antecknat där. Någt

minnesdata. Och så vidare.

— Tack, försök att erinra erom det är någt

mera. Undertiden skalljag granska terränge

Direktör Westers rum var stort, nästi

fyrkantigt. Det hade två fönster åt Väst

Hamngatan. En dörr ledde utåt kor:

doren, som löpte längs de övriga rummé
i denna våning, och en annan dörr förd
till de i fil liggande kontoren.
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har lottherrarna ej vetat av att man
kan spela boll i Västerås. Eller
också har Djurgården själv bett att
att få resa dit för att få köpa »smör

och bröd och ost och sill» — och
gurkor, ty sådana äro visst billiga där.
Ack ja, vad veta vi? Vi bara veta,

att vi måste möta Gais och det

också med besked. Vårt lag gav
sig den »den röde» (ingen vitz,

herr Rylander!) på att vinna och

Gais brist på spelkultur hjälpte
dem (Gais) inte en smul. (Denna para-
dox är värd sin plats i »Vidi>!)

Vårt lag såg ut så här: Rylander,
Lund, Svensson; Karl Olsson, Törn-

qvist, Almén; Eiserman, H. Carls-

son, Börjesson, Hjelm, Sandberg.

Schylander gick linjeman och var
ett par gånger nära att göra mål.
Spelet var denna gång inte alls så
hårt som förut. Antagligen var
man rädd för Idrottsbladet; som

skäller bra och har en stygg Göte-
borgs-redaktör. Likväl påstod »Lu-
kas» att »Murren> sparkat honom
så märgen i benpipan trängt ut.

Detta är med förlov sagt ett far-

ligt skämt från »Lukas», som dock
ville tagas på allvar. Ty »Lukas»

måste väl veta från » Murrens» 3:dje-
lags-tid, att han (»Murren>») är en

mycket farlig och stark person, som
man varje lördagskväll måste spärra

in i en garderob med två hänglås,
tre detektivlås och fyra skalliga neg-
rer på var sida med bart huggande
svärd, bara därför att han (Murren)

redan på lördagen vill sätta i gång
med matchen. Härnäst gör »Mur-

ren» lika många mål på »Lukas»> som
han har tår på »blana» och då blir

den sista villan värre än denförsta.
För resten har »Lukas» ingen

märg alls i benen, det har en ste-
wart på »Stockholm; själv talat om.

När dennalåg i Halifax bakade man
pudding på den och åt »så rocken

stod rätt ut». Så var det med den

saken.

Men — för att tala allvar! — mat-

chen vanns med 5—3 och det var

ju huvudsaken.
Nästa match blev den mot Örgryte,

i samband med arbetarefesten å

Walhalla den 25 aug.
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— Nå...

— Så vitt jag nu kan se saknas e&

dast ett fickur. Jag brukar lägga d
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dag från dag. Och så en del personlig
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minnesdata. Och så vidare.

— Tack, försök att erinra erom det är någt

mera. Undertiden skalljag granska terränge

Direktör Westers rum var stort, nästi

fyrkantigt. Det hade två fönster åt Väst

Hamngatan. En dörr ledde utåt kor:

doren, som löpte längs de övriga rummé
i denna våning, och en annan dörr förd
till de i fil liggande kontoren.
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har lottherrarna ej vetat av att man
kan spela boll i Västerås. Eller
också har Djurgården själv bett att
att få resa dit för att få köpa »smör

och bröd och ost och sill» — och
gurkor, ty sådana äro visst billiga där.
Ack ja, vad veta vi? Vi bara veta,

att vi måste möta Gais och det

också med besked. Vårt lag gav
sig den »den röde» (ingen vitz,

herr Rylander!) på att vinna och

Gais brist på spelkultur hjälpte
dem (Gais) inte en smul. (Denna para-
dox är värd sin plats i »Vidi>!)

Vårt lag såg ut så här: Rylander,
Lund, Svensson; Karl Olsson, Törn-

qvist, Almén; Eiserman, H. Carls-

son, Börjesson, Hjelm, Sandberg.

Schylander gick linjeman och var
ett par gånger nära att göra mål.
Spelet var denna gång inte alls så
hårt som förut. Antagligen var
man rädd för Idrottsbladet; som

skäller bra och har en stygg Göte-
borgs-redaktör. Likväl påstod »Lu-
kas» att »Murren> sparkat honom
så märgen i benpipan trängt ut.

Detta är med förlov sagt ett far-

ligt skämt från »Lukas», som dock
ville tagas på allvar. Ty »Lukas»

måste väl veta från » Murrens» 3:dje-
lags-tid, att han (»Murren>») är en

mycket farlig och stark person, som
man varje lördagskväll måste spärra

in i en garderob med två hänglås,
tre detektivlås och fyra skalliga neg-
rer på var sida med bart huggande
svärd, bara därför att han (Murren)

redan på lördagen vill sätta i gång
med matchen. Härnäst gör »Mur-

ren» lika många mål på »Lukas»> som
han har tår på »blana» och då blir

den sista villan värre än denförsta.
För resten har »Lukas» ingen

märg alls i benen, det har en ste-
wart på »Stockholm; själv talat om.

När dennalåg i Halifax bakade man
pudding på den och åt »så rocken

stod rätt ut». Så var det med den

saken.

Men — för att tala allvar! — mat-

chen vanns med 5—3 och det var

ju huvudsaken.
Nästa match blev den mot Örgryte,

i samband med arbetarefesten å

Walhalla den 25 aug.
OECELEEEEEELTEEECEEEEEELTECEEEEEEEEEEEEETEEEEECEET)
SATAEEREEURREENREETPEAARRT TENNEDR
ne

Reguliär förbindelse

Närmare upplysningar lämna 

a
t

Sverige-England
& Retur.

upprätthålles

LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva.

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd

——

Vi ställde upp med den slagord:
ning, som antagligen blir vår ordi
narie i mästerskapet, nämligen: Ry.

lander i mål; Lund och Svensson

backar; Karl Olsson, Törnqvist och

Almén halvbackar; Schylander, H

Carlsson, Börjesson, Hjelm oc
Sandberg forwards.

Det är vårt starkaste lag och fö
andra gången i år måste våra gam

konkurrenter från Walhalla se si
slagna: 2—0. Spelarne fingo såsor
minne var sin lilla bägare

När detta kommeri tryck ha andr
omgångens matcher redan spelat

och vi känna då resultatet från vå
match mot Örgryte.

Vi återkomma i nästa numme

med referat över detta och seder

mera timade evenemang.

Mastix.

 : SeRsRone EN.

mellan GÖTEBORG och ENG-

 Göteborg. :

SaEReERDEROnERORenEeeseeesennerensoneeonnonsonenenennennessennenennennennened
 

— Mycket har gått framåt i samhället

under decenniernas lopp men omdet är
något som stått tämligen stilla, så är det
väl polisens hemliga spaningsarbete.

— Byräåkrati och enfald, anmärkte Wester.

— Mest det senare. Inom ett offentligt

ämbetsverk kan väl för resten det ena

svårligen existera utan det andra. Och så

som detektivkåren rekryteras är det ej att

undra på. Genierna bli förbrytare och

dumbommarne spanare, det är snålhetens
triumf...

Vid sitt inträde i direktörsrummet häl-

sades herr Caspar av de båda männen med

ett spetsigt leende.

— Jag ringde kl. 7.20 i morgse till de-

tektivstationen, sade Peter Bräåsth, men

ingen svarade, Vad kommer det sig?
Sover man sä hårt?

Vi sova aldrig på stationen, genmälde

herr Caspar stolt. Det är oss omöjligt
alt göra det, helt enkelt därför att mellan

kl. 4 och 8 på morgonenfinns det ingen där.

— Ingen där...?

— Ja, statistiken visar att 95 22 av alla

brott begås och anmälas på andra tider

av dygnet och då är det onödigt att hålla

folk på vakt när de i alla fall inte få nå-

gonting att göra.

Gentemot denna underbara logik kunde

varken Wester eller Bråsth invända någon-

ting utan den förre anmärkte helt kallt.

—Det var en värdefull upplysning. Mitt

nästa mord skall jag då utföra vid 5-tiden

på morgonen och vet då, att jag har ett

par timmars försprång undan den skarp-

synta rättvisan.

Herr Caspar lät en orolig blick glida

över de båda herrarnas ansikten men

vände därefter sitt intresse till skådeplatsen
för inbrottet.

— Allting är väl orubbat? frågade han.

— Jag har ej rört något, upplyste dir.

Wester. Men jag har så gott sig göra läter
tittat efter om något är taget.

— Nå...

— Så vitt jag nu kan se saknas e&

dast ett fickur. Jag brukar lägga d

framför mig här på skrivbordet så läns

jag arbetar här. En gammal vana! Me

i går afton glömde jag stoppa det på mi:

Nu är det borta.

— Vidare?

— Ja, så är det en anteckningsbok, fö

varad i översta skrivbordslådan till höge

Ladan stod utdragen när jag komin.

— Var det viktiga anteckningar?

— Inte särdeles. Mest börsnoteringzg

dag från dag. Och så en del personlig

utgiftsposter, som jag antecknat där. Någt

minnesdata. Och så vidare.

— Tack, försök att erinra erom det är någt

mera. Undertiden skalljag granska terränge

Direktör Westers rum var stort, nästi

fyrkantigt. Det hade två fönster åt Väst

Hamngatan. En dörr ledde utåt kor:

doren, som löpte längs de övriga rummé
i denna våning, och en annan dörr förd
till de i fil liggande kontoren.
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under decenniernas lopp men omdet är
något som stått tämligen stilla, så är det
väl polisens hemliga spaningsarbete.

— Byräåkrati och enfald, anmärkte Wester.
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triumf...

Vid sitt inträde i direktörsrummet häl-
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ett spetsigt leende.
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Vi sova aldrig på stationen, genmälde

herr Caspar stolt. Det är oss omöjligt
alt göra det, helt enkelt därför att mellan

kl. 4 och 8 på morgonenfinns det ingen där.

— Ingen där...?

— Ja, statistiken visar att 95 22 av alla

brott begås och anmälas på andra tider

av dygnet och då är det onödigt att hålla

folk på vakt när de i alla fall inte få nå-

gonting att göra.

Gentemot denna underbara logik kunde

varken Wester eller Bråsth invända någon-

ting utan den förre anmärkte helt kallt.

—Det var en värdefull upplysning. Mitt

nästa mord skall jag då utföra vid 5-tiden

på morgonen och vet då, att jag har ett

par timmars försprång undan den skarp-

synta rättvisan.

Herr Caspar lät en orolig blick glida

över de båda herrarnas ansikten men

vände därefter sitt intresse till skådeplatsen
för inbrottet.

— Allting är väl orubbat? frågade han.

— Jag har ej rört något, upplyste dir.

Wester. Men jag har så gott sig göra läter
tittat efter om något är taget.

— Nå...

— Så vitt jag nu kan se saknas e&

dast ett fickur. Jag brukar lägga d

framför mig här på skrivbordet så läns

jag arbetar här. En gammal vana! Me

i går afton glömde jag stoppa det på mi:

Nu är det borta.

— Vidare?

— Ja, så är det en anteckningsbok, fö

varad i översta skrivbordslådan till höge

Ladan stod utdragen när jag komin.

— Var det viktiga anteckningar?

— Inte särdeles. Mest börsnoteringzg

dag från dag. Och så en del personlig

utgiftsposter, som jag antecknat där. Någt

minnesdata. Och så vidare.

— Tack, försök att erinra erom det är någt

mera. Undertiden skalljag granska terränge

Direktör Westers rum var stort, nästi

fyrkantigt. Det hade två fönster åt Väst

Hamngatan. En dörr ledde utåt kor:

doren, som löpte längs de övriga rummé
i denna våning, och en annan dörr förd
till de i fil liggande kontoren.



GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 39
 

Litet av varje.
Ullervi fotbollsplan ter sig nu

efter omläggningenfrisk, grön, jämn
och vacker och utan tvivel är den
numera att anse såsom landets bästa,

ej sämsta, fotbollsplan. Våra spe-
lare brinna av begär att taga den i
bruk och vi trösta dem med att de

inom den allra närmaste tiden få
släppas lösa därpå. Men, kom ihåg!
Intet kickande »på ett mål»! An-

tingen spel på två mål eller också
bollande mitt på planen.

+

W. Magnusson blev fjärde man
å 10,000 m. vid mästerskapen i
Stockholm. Magnussonär en löpare,
som gått framåt år efter år och icke
utan orsak hoppas vi stora ting av
honom i framtiden.

+

Eiserman, som blev tvåa å 100
m. vid en klubbtävling, har ofta
tänkt slå sig på kortdistanslöpning
i stället för fotboll. Uppriktigt sagt

har E. kanske större anlag för det
förra än för det senare och vore,
om hanfullföljer sin avsikt, ett vär-
defullt tillskott till vår löparestab,

som icke är allt för representativ
på de korta distanserna.

Rummet var påfallande enkelt men dock
smakfullt möblerat. Något på sned mot

ena fönstret stod ett kolossalt skrivbord

med en svängstol och hörnan strax vid

det andra fönstret vid skiljoväggen åt

närmaste kontorsrum uppfylldes av en soffa

och ett par stolar, klädda med buffelläder,
samt ett rökbord.

Bordet var omkullvält och på golvet lågo

diverse föremål: tändstickor, en halvtömd

cigarrlåda, tidningar och ett par böcker.

Cigarrkoppen hade rullat bort till motsatta

väggen. Stolarna, som voro tunga och

massiva, stodo undanskuffade, den ena
invid fönstret, den andra framför dörren

till det närmaste rummet.

På skrivbordet var utom den låda, i

vilken dir. Wester förvarat sin antecknings-

bok, nästan allting omflyttat och i oord-

ning, Dörrarna stodo öppna. Lådorna

voro endast halft igenskjutna. En liten

skrivmaskin, som brukade ha sin plats på
en klaff till vänster på skrivbordet, stod

Till nästa nummer hoppas vi våra

medlemmar inlämnat bidrag i litet
större utsträckning än hittills varit
fallet. Tidningens stackars redak-
törer, som ha händerna fulla med
arbete för andra kulturorgan, ha
dag efter dag med ångest i hjärtat
vittjat brevlådan, som dock alltid
varit lika tom.

Hej, go vänner! Ruska upp er
och gnugga geniknölarna.

=

Alltid
finns det något ni vill ha fram i
Medlemsbladet.

När och hur skola vi fira före-
ningens årsfest?

Denna fråga uppställa vi till med-
lemmarnas begrundande och vänta
på förslag. Det är väl alltid någon
som kan komma med ett gott —
och praktiskt! — uppslag.

Alltså! Tänk på Medlemsbladets
brevlåda nere på Ullervi!

nu på golvet, dock fullständigt oskadad.

Men huven läg ett stycke därifrån, nedan-

för en bokhylla, som upptog hela väggen

bakom skrivbordet ända bort till en dörr

vid korridorväggen. Denna dörr ledde
till direktörens mottagningsrum.

Medan dir. Wester genomgick skrivbor-

dets innehåll låg Caspar på alla fyra och
undersökte golvet.

Detta erbjöd en bedrövlig anblick, Det vari

vanliga fall betäckt av en rätttjock linoleum-

matta, men nu hade denna rispats upp både

härs och tvärs. Flikarna utgingo strålfor-

migt från mitten och runt omkring på golvet

lågo bitar av murbruk, kalk och takfyl!nad

Det enda i rummet, som var orört, var

egentligen bokhyllan, det stora vägguret,

taklampan samt en piedestal framför skriv-

bordet, vilken uppbar en ofantlig stålkula.

Måhända hade skrivbordet kommit att

utgöra ett slags skydd för denna prydnad

undan den drabbning, som efter allt att
döma ägt rum här.

OO jo

Fråto och
1a. När går klubbmästerskapstäv-

lingarne i allmän idrott av stapeln?

    
 —

b. När kommer John Carlsson att spela
igen?

c. Varför har han ej varit med sedan

den 3 juni (om jag minns rätt)?

E. S—g.

Svar:

a. När detta kommer i tryck äro täv-

lingarne redan undanstökade. Se referatet!

b. Om den dagen och den stunden vet

ingen, icke ens Hugo Levin, som dock

synes vilja ha honom medtill federations-

matchen.

c. C. fick i en av vårens senare mat-

cher en svår stöt i bröstet, som vållat

honom mycket obehag. Efter federations-

matchen har han visst varken haft tid eller

tillfälle att ägna sig åt fotbollsspelet.

2. Är det verkligen lämpligt att damer
spela fotboll?

>Brazil Jack.»

Svar: Nej! Åtminstone ej på sammasätt

som männens. Kvinnlig fotboll, om det

nu nödvändigt skall sparkas, borde ha mera

karaktär av lek, ej så ansträngande som

det »riktiga»> fotbollspelet. Se här ett
förslag:

Plan: 50X35 m Deltagare: 7 på varje

sida, en målvakt, en back, två halvbackar,

tre forwards. Klädsel: tjocka strumpor,

gymnastikskor och gymnastikdräkt. Boll
av starkt gummi, utan läderhölje. Speltid
30 minuter.

— Se här, utropade Caspar, vad man

försökt sig på! Golvet här har varit ut-

satt för ett försök att bryta igenom det.

Man har stuckit ett spett eller ett vasst

och skarpt föremål under mattan... kanske

en dolk... ha! .. ja visst, en dolk...

här är spetsen (Caspar lyfte triumferande

ett litet blankt föremål upp i luften)...

och så kört den framåt, åt alla sidor. Se

här... och här!... Rispori själva golvytan,

precis där flikarna av mattanlöpasamman...

Helt upplivad av att så hastigt ha fätt

upp ett spår fortsatte herr Caspar sin
upptäcktsfärd.

— Det elektriska värmeelementet är

rubbat. Jaha, flyttat helt åt sidan... Ni
ska” få se att... nej, ledningen är hel,
felfri ... besynnerligt. Jag trodde... nej,

men se hit! Fingeravtryck... en, två...
ja, tre... en hel hand, Sådana dum-
bomar! Och i kalk till på köpet! Jo, jag
tackar jag. Herrar inbottstjuvar ha varit
gentila denna gång! Forts.
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arbete för andra kulturorgan, ha
dag efter dag med ångest i hjärtat
vittjat brevlådan, som dock alltid
varit lika tom.

Hej, go vänner! Ruska upp er
och gnugga geniknölarna.

=

Alltid
finns det något ni vill ha fram i
Medlemsbladet.

När och hur skola vi fira före-
ningens årsfest?

Denna fråga uppställa vi till med-
lemmarnas begrundande och vänta
på förslag. Det är väl alltid någon
som kan komma med ett gott —
och praktiskt! — uppslag.

Alltså! Tänk på Medlemsbladets
brevlåda nere på Ullervi!

nu på golvet, dock fullständigt oskadad.

Men huven läg ett stycke därifrån, nedan-

för en bokhylla, som upptog hela väggen

bakom skrivbordet ända bort till en dörr

vid korridorväggen. Denna dörr ledde
till direktörens mottagningsrum.

Medan dir. Wester genomgick skrivbor-

dets innehåll låg Caspar på alla fyra och
undersökte golvet.

Detta erbjöd en bedrövlig anblick, Det vari

vanliga fall betäckt av en rätttjock linoleum-

matta, men nu hade denna rispats upp både

härs och tvärs. Flikarna utgingo strålfor-

migt från mitten och runt omkring på golvet

lågo bitar av murbruk, kalk och takfyl!nad

Det enda i rummet, som var orört, var

egentligen bokhyllan, det stora vägguret,

taklampan samt en piedestal framför skriv-

bordet, vilken uppbar en ofantlig stålkula.

Måhända hade skrivbordet kommit att

utgöra ett slags skydd för denna prydnad

undan den drabbning, som efter allt att
döma ägt rum här.

OO jo

Fråto och
1a. När går klubbmästerskapstäv-

lingarne i allmän idrott av stapeln?

    
 —

b. När kommer John Carlsson att spela
igen?

c. Varför har han ej varit med sedan

den 3 juni (om jag minns rätt)?

E. S—g.

Svar:

a. När detta kommer i tryck äro täv-

lingarne redan undanstökade. Se referatet!

b. Om den dagen och den stunden vet

ingen, icke ens Hugo Levin, som dock

synes vilja ha honom medtill federations-

matchen.

c. C. fick i en av vårens senare mat-

cher en svår stöt i bröstet, som vållat

honom mycket obehag. Efter federations-

matchen har han visst varken haft tid eller

tillfälle att ägna sig åt fotbollsspelet.

2. Är det verkligen lämpligt att damer
spela fotboll?

>Brazil Jack.»

Svar: Nej! Åtminstone ej på sammasätt

som männens. Kvinnlig fotboll, om det

nu nödvändigt skall sparkas, borde ha mera

karaktär av lek, ej så ansträngande som

det »riktiga»> fotbollspelet. Se här ett
förslag:

Plan: 50X35 m Deltagare: 7 på varje

sida, en målvakt, en back, två halvbackar,

tre forwards. Klädsel: tjocka strumpor,

gymnastikskor och gymnastikdräkt. Boll
av starkt gummi, utan läderhölje. Speltid
30 minuter.

— Se här, utropade Caspar, vad man

försökt sig på! Golvet här har varit ut-

satt för ett försök att bryta igenom det.

Man har stuckit ett spett eller ett vasst

och skarpt föremål under mattan... kanske

en dolk... ha! .. ja visst, en dolk...

här är spetsen (Caspar lyfte triumferande

ett litet blankt föremål upp i luften)...

och så kört den framåt, åt alla sidor. Se

här... och här!... Rispori själva golvytan,

precis där flikarna av mattanlöpasamman...

Helt upplivad av att så hastigt ha fätt

upp ett spår fortsatte herr Caspar sin
upptäcktsfärd.

— Det elektriska värmeelementet är

rubbat. Jaha, flyttat helt åt sidan... Ni
ska” få se att... nej, ledningen är hel,
felfri ... besynnerligt. Jag trodde... nej,

men se hit! Fingeravtryck... en, två...
ja, tre... en hel hand, Sådana dum-
bomar! Och i kalk till på köpet! Jo, jag
tackar jag. Herrar inbottstjuvar ha varit
gentila denna gång! Forts.
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Litet av varje.
Ullervi fotbollsplan ter sig nu

efter omläggningenfrisk, grön, jämn
och vacker och utan tvivel är den
numera att anse såsom landets bästa,

ej sämsta, fotbollsplan. Våra spe-
lare brinna av begär att taga den i
bruk och vi trösta dem med att de

inom den allra närmaste tiden få
släppas lösa därpå. Men, kom ihåg!
Intet kickande »på ett mål»! An-

tingen spel på två mål eller också
bollande mitt på planen.

+

W. Magnusson blev fjärde man
å 10,000 m. vid mästerskapen i
Stockholm. Magnussonär en löpare,
som gått framåt år efter år och icke
utan orsak hoppas vi stora ting av
honom i framtiden.

+

Eiserman, som blev tvåa å 100
m. vid en klubbtävling, har ofta
tänkt slå sig på kortdistanslöpning
i stället för fotboll. Uppriktigt sagt

har E. kanske större anlag för det
förra än för det senare och vore,
om hanfullföljer sin avsikt, ett vär-
defullt tillskott till vår löparestab,

som icke är allt för representativ
på de korta distanserna.

Rummet var påfallande enkelt men dock
smakfullt möblerat. Något på sned mot

ena fönstret stod ett kolossalt skrivbord

med en svängstol och hörnan strax vid

det andra fönstret vid skiljoväggen åt

närmaste kontorsrum uppfylldes av en soffa

och ett par stolar, klädda med buffelläder,
samt ett rökbord.

Bordet var omkullvält och på golvet lågo

diverse föremål: tändstickor, en halvtömd

cigarrlåda, tidningar och ett par böcker.

Cigarrkoppen hade rullat bort till motsatta

väggen. Stolarna, som voro tunga och

massiva, stodo undanskuffade, den ena
invid fönstret, den andra framför dörren

till det närmaste rummet.

På skrivbordet var utom den låda, i

vilken dir. Wester förvarat sin antecknings-

bok, nästan allting omflyttat och i oord-

ning, Dörrarna stodo öppna. Lådorna

voro endast halft igenskjutna. En liten

skrivmaskin, som brukade ha sin plats på
en klaff till vänster på skrivbordet, stod

Till nästa nummer hoppas vi våra

medlemmar inlämnat bidrag i litet
större utsträckning än hittills varit
fallet. Tidningens stackars redak-
törer, som ha händerna fulla med
arbete för andra kulturorgan, ha
dag efter dag med ångest i hjärtat
vittjat brevlådan, som dock alltid
varit lika tom.

Hej, go vänner! Ruska upp er
och gnugga geniknölarna.

=

Alltid
finns det något ni vill ha fram i
Medlemsbladet.

När och hur skola vi fira före-
ningens årsfest?

Denna fråga uppställa vi till med-
lemmarnas begrundande och vänta
på förslag. Det är väl alltid någon
som kan komma med ett gott —
och praktiskt! — uppslag.

Alltså! Tänk på Medlemsbladets
brevlåda nere på Ullervi!

nu på golvet, dock fullständigt oskadad.

Men huven läg ett stycke därifrån, nedan-

för en bokhylla, som upptog hela väggen

bakom skrivbordet ända bort till en dörr

vid korridorväggen. Denna dörr ledde
till direktörens mottagningsrum.

Medan dir. Wester genomgick skrivbor-

dets innehåll låg Caspar på alla fyra och
undersökte golvet.

Detta erbjöd en bedrövlig anblick, Det vari

vanliga fall betäckt av en rätttjock linoleum-

matta, men nu hade denna rispats upp både

härs och tvärs. Flikarna utgingo strålfor-

migt från mitten och runt omkring på golvet

lågo bitar av murbruk, kalk och takfyl!nad

Det enda i rummet, som var orört, var

egentligen bokhyllan, det stora vägguret,

taklampan samt en piedestal framför skriv-

bordet, vilken uppbar en ofantlig stålkula.

Måhända hade skrivbordet kommit att

utgöra ett slags skydd för denna prydnad

undan den drabbning, som efter allt att
döma ägt rum här.

OO jo

Fråto och
1a. När går klubbmästerskapstäv-

lingarne i allmän idrott av stapeln?

    
 —

b. När kommer John Carlsson att spela
igen?

c. Varför har han ej varit med sedan

den 3 juni (om jag minns rätt)?

E. S—g.

Svar:

a. När detta kommer i tryck äro täv-

lingarne redan undanstökade. Se referatet!

b. Om den dagen och den stunden vet

ingen, icke ens Hugo Levin, som dock

synes vilja ha honom medtill federations-

matchen.

c. C. fick i en av vårens senare mat-

cher en svår stöt i bröstet, som vållat

honom mycket obehag. Efter federations-

matchen har han visst varken haft tid eller

tillfälle att ägna sig åt fotbollsspelet.

2. Är det verkligen lämpligt att damer
spela fotboll?

>Brazil Jack.»

Svar: Nej! Åtminstone ej på sammasätt

som männens. Kvinnlig fotboll, om det

nu nödvändigt skall sparkas, borde ha mera

karaktär av lek, ej så ansträngande som

det »riktiga»> fotbollspelet. Se här ett
förslag:

Plan: 50X35 m Deltagare: 7 på varje

sida, en målvakt, en back, två halvbackar,

tre forwards. Klädsel: tjocka strumpor,

gymnastikskor och gymnastikdräkt. Boll
av starkt gummi, utan läderhölje. Speltid
30 minuter.

— Se här, utropade Caspar, vad man

försökt sig på! Golvet här har varit ut-

satt för ett försök att bryta igenom det.

Man har stuckit ett spett eller ett vasst

och skarpt föremål under mattan... kanske

en dolk... ha! .. ja visst, en dolk...

här är spetsen (Caspar lyfte triumferande

ett litet blankt föremål upp i luften)...

och så kört den framåt, åt alla sidor. Se

här... och här!... Rispori själva golvytan,

precis där flikarna av mattanlöpasamman...

Helt upplivad av att så hastigt ha fätt

upp ett spår fortsatte herr Caspar sin
upptäcktsfärd.

— Det elektriska värmeelementet är

rubbat. Jaha, flyttat helt åt sidan... Ni
ska” få se att... nej, ledningen är hel,
felfri ... besynnerligt. Jag trodde... nej,

men se hit! Fingeravtryck... en, två...
ja, tre... en hel hand, Sådana dum-
bomar! Och i kalk till på köpet! Jo, jag
tackar jag. Herrar inbottstjuvar ha varit
gentila denna gång! Forts.
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bruk och vi trösta dem med att de

inom den allra närmaste tiden få
släppas lösa därpå. Men, kom ihåg!
Intet kickande »på ett mål»! An-

tingen spel på två mål eller också
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W. Magnusson blev fjärde man
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Stockholm. Magnussonär en löpare,
som gått framåt år efter år och icke
utan orsak hoppas vi stora ting av
honom i framtiden.
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i stället för fotboll. Uppriktigt sagt

har E. kanske större anlag för det
förra än för det senare och vore,
om hanfullföljer sin avsikt, ett vär-
defullt tillskott till vår löparestab,

som icke är allt för representativ
på de korta distanserna.

Rummet var påfallande enkelt men dock
smakfullt möblerat. Något på sned mot

ena fönstret stod ett kolossalt skrivbord

med en svängstol och hörnan strax vid

det andra fönstret vid skiljoväggen åt

närmaste kontorsrum uppfylldes av en soffa

och ett par stolar, klädda med buffelläder,
samt ett rökbord.

Bordet var omkullvält och på golvet lågo

diverse föremål: tändstickor, en halvtömd

cigarrlåda, tidningar och ett par böcker.

Cigarrkoppen hade rullat bort till motsatta

väggen. Stolarna, som voro tunga och

massiva, stodo undanskuffade, den ena
invid fönstret, den andra framför dörren

till det närmaste rummet.

På skrivbordet var utom den låda, i

vilken dir. Wester förvarat sin antecknings-

bok, nästan allting omflyttat och i oord-

ning, Dörrarna stodo öppna. Lådorna

voro endast halft igenskjutna. En liten

skrivmaskin, som brukade ha sin plats på
en klaff till vänster på skrivbordet, stod

Till nästa nummer hoppas vi våra

medlemmar inlämnat bidrag i litet
större utsträckning än hittills varit
fallet. Tidningens stackars redak-
törer, som ha händerna fulla med
arbete för andra kulturorgan, ha
dag efter dag med ångest i hjärtat
vittjat brevlådan, som dock alltid
varit lika tom.

Hej, go vänner! Ruska upp er
och gnugga geniknölarna.

=

Alltid
finns det något ni vill ha fram i
Medlemsbladet.

När och hur skola vi fira före-
ningens årsfest?

Denna fråga uppställa vi till med-
lemmarnas begrundande och vänta
på förslag. Det är väl alltid någon
som kan komma med ett gott —
och praktiskt! — uppslag.

Alltså! Tänk på Medlemsbladets
brevlåda nere på Ullervi!

nu på golvet, dock fullständigt oskadad.

Men huven läg ett stycke därifrån, nedan-

för en bokhylla, som upptog hela väggen

bakom skrivbordet ända bort till en dörr

vid korridorväggen. Denna dörr ledde
till direktörens mottagningsrum.

Medan dir. Wester genomgick skrivbor-

dets innehåll låg Caspar på alla fyra och
undersökte golvet.

Detta erbjöd en bedrövlig anblick, Det vari

vanliga fall betäckt av en rätttjock linoleum-

matta, men nu hade denna rispats upp både

härs och tvärs. Flikarna utgingo strålfor-

migt från mitten och runt omkring på golvet

lågo bitar av murbruk, kalk och takfyl!nad

Det enda i rummet, som var orört, var

egentligen bokhyllan, det stora vägguret,

taklampan samt en piedestal framför skriv-

bordet, vilken uppbar en ofantlig stålkula.

Måhända hade skrivbordet kommit att

utgöra ett slags skydd för denna prydnad

undan den drabbning, som efter allt att
döma ägt rum här.

OO jo

Fråto och
1a. När går klubbmästerskapstäv-

lingarne i allmän idrott av stapeln?

    
 —

b. När kommer John Carlsson att spela
igen?

c. Varför har han ej varit med sedan

den 3 juni (om jag minns rätt)?

E. S—g.

Svar:

a. När detta kommer i tryck äro täv-

lingarne redan undanstökade. Se referatet!

b. Om den dagen och den stunden vet

ingen, icke ens Hugo Levin, som dock

synes vilja ha honom medtill federations-

matchen.

c. C. fick i en av vårens senare mat-

cher en svår stöt i bröstet, som vållat

honom mycket obehag. Efter federations-

matchen har han visst varken haft tid eller

tillfälle att ägna sig åt fotbollsspelet.

2. Är det verkligen lämpligt att damer
spela fotboll?

>Brazil Jack.»

Svar: Nej! Åtminstone ej på sammasätt

som männens. Kvinnlig fotboll, om det

nu nödvändigt skall sparkas, borde ha mera

karaktär av lek, ej så ansträngande som

det »riktiga»> fotbollspelet. Se här ett
förslag:

Plan: 50X35 m Deltagare: 7 på varje

sida, en målvakt, en back, två halvbackar,

tre forwards. Klädsel: tjocka strumpor,

gymnastikskor och gymnastikdräkt. Boll
av starkt gummi, utan läderhölje. Speltid
30 minuter.

— Se här, utropade Caspar, vad man

försökt sig på! Golvet här har varit ut-

satt för ett försök att bryta igenom det.

Man har stuckit ett spett eller ett vasst

och skarpt föremål under mattan... kanske

en dolk... ha! .. ja visst, en dolk...

här är spetsen (Caspar lyfte triumferande

ett litet blankt föremål upp i luften)...

och så kört den framåt, åt alla sidor. Se

här... och här!... Rispori själva golvytan,

precis där flikarna av mattanlöpasamman...

Helt upplivad av att så hastigt ha fätt

upp ett spår fortsatte herr Caspar sin
upptäcktsfärd.

— Det elektriska värmeelementet är

rubbat. Jaha, flyttat helt åt sidan... Ni
ska” få se att... nej, ledningen är hel,
felfri ... besynnerligt. Jag trodde... nej,

men se hit! Fingeravtryck... en, två...
ja, tre... en hel hand, Sådana dum-
bomar! Och i kalk till på köpet! Jo, jag
tackar jag. Herrar inbottstjuvar ha varit
gentila denna gång! Forts.
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invid fönstret, den andra framför dörren

till det närmaste rummet.
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vilken dir. Wester förvarat sin antecknings-

bok, nästan allting omflyttat och i oord-

ning, Dörrarna stodo öppna. Lådorna

voro endast halft igenskjutna. En liten

skrivmaskin, som brukade ha sin plats på
en klaff till vänster på skrivbordet, stod

Till nästa nummer hoppas vi våra

medlemmar inlämnat bidrag i litet
större utsträckning än hittills varit
fallet. Tidningens stackars redak-
törer, som ha händerna fulla med
arbete för andra kulturorgan, ha
dag efter dag med ångest i hjärtat
vittjat brevlådan, som dock alltid
varit lika tom.

Hej, go vänner! Ruska upp er
och gnugga geniknölarna.
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Alltid
finns det något ni vill ha fram i
Medlemsbladet.

När och hur skola vi fira före-
ningens årsfest?

Denna fråga uppställa vi till med-
lemmarnas begrundande och vänta
på förslag. Det är väl alltid någon
som kan komma med ett gott —
och praktiskt! — uppslag.

Alltså! Tänk på Medlemsbladets
brevlåda nere på Ullervi!

nu på golvet, dock fullständigt oskadad.

Men huven läg ett stycke därifrån, nedan-

för en bokhylla, som upptog hela väggen

bakom skrivbordet ända bort till en dörr

vid korridorväggen. Denna dörr ledde
till direktörens mottagningsrum.

Medan dir. Wester genomgick skrivbor-

dets innehåll låg Caspar på alla fyra och
undersökte golvet.

Detta erbjöd en bedrövlig anblick, Det vari

vanliga fall betäckt av en rätttjock linoleum-

matta, men nu hade denna rispats upp både

härs och tvärs. Flikarna utgingo strålfor-

migt från mitten och runt omkring på golvet

lågo bitar av murbruk, kalk och takfyl!nad

Det enda i rummet, som var orört, var

egentligen bokhyllan, det stora vägguret,

taklampan samt en piedestal framför skriv-

bordet, vilken uppbar en ofantlig stålkula.

Måhända hade skrivbordet kommit att

utgöra ett slags skydd för denna prydnad

undan den drabbning, som efter allt att
döma ägt rum här.

OO jo

Fråto och
1a. När går klubbmästerskapstäv-

lingarne i allmän idrott av stapeln?

    
 —

b. När kommer John Carlsson att spela
igen?

c. Varför har han ej varit med sedan

den 3 juni (om jag minns rätt)?

E. S—g.

Svar:

a. När detta kommer i tryck äro täv-

lingarne redan undanstökade. Se referatet!

b. Om den dagen och den stunden vet

ingen, icke ens Hugo Levin, som dock

synes vilja ha honom medtill federations-

matchen.

c. C. fick i en av vårens senare mat-

cher en svår stöt i bröstet, som vållat

honom mycket obehag. Efter federations-

matchen har han visst varken haft tid eller

tillfälle att ägna sig åt fotbollsspelet.

2. Är det verkligen lämpligt att damer
spela fotboll?

>Brazil Jack.»

Svar: Nej! Åtminstone ej på sammasätt

som männens. Kvinnlig fotboll, om det

nu nödvändigt skall sparkas, borde ha mera

karaktär av lek, ej så ansträngande som

det »riktiga»> fotbollspelet. Se här ett
förslag:

Plan: 50X35 m Deltagare: 7 på varje

sida, en målvakt, en back, två halvbackar,

tre forwards. Klädsel: tjocka strumpor,

gymnastikskor och gymnastikdräkt. Boll
av starkt gummi, utan läderhölje. Speltid
30 minuter.

— Se här, utropade Caspar, vad man

försökt sig på! Golvet här har varit ut-

satt för ett försök att bryta igenom det.

Man har stuckit ett spett eller ett vasst

och skarpt föremål under mattan... kanske

en dolk... ha! .. ja visst, en dolk...

här är spetsen (Caspar lyfte triumferande

ett litet blankt föremål upp i luften)...

och så kört den framåt, åt alla sidor. Se

här... och här!... Rispori själva golvytan,

precis där flikarna av mattanlöpasamman...

Helt upplivad av att så hastigt ha fätt

upp ett spår fortsatte herr Caspar sin
upptäcktsfärd.

— Det elektriska värmeelementet är

rubbat. Jaha, flyttat helt åt sidan... Ni
ska” få se att... nej, ledningen är hel,
felfri ... besynnerligt. Jag trodde... nej,

men se hit! Fingeravtryck... en, två...
ja, tre... en hel hand, Sådana dum-
bomar! Och i kalk till på köpet! Jo, jag
tackar jag. Herrar inbottstjuvar ha varit
gentila denna gång! Forts.
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Litet av varje.
Ullervi fotbollsplan ter sig nu

efter omläggningenfrisk, grön, jämn
och vacker och utan tvivel är den
numera att anse såsom landets bästa,

ej sämsta, fotbollsplan. Våra spe-
lare brinna av begär att taga den i
bruk och vi trösta dem med att de

inom den allra närmaste tiden få
släppas lösa därpå. Men, kom ihåg!
Intet kickande »på ett mål»! An-

tingen spel på två mål eller också
bollande mitt på planen.

+

W. Magnusson blev fjärde man
å 10,000 m. vid mästerskapen i
Stockholm. Magnussonär en löpare,
som gått framåt år efter år och icke
utan orsak hoppas vi stora ting av
honom i framtiden.

+

Eiserman, som blev tvåa å 100
m. vid en klubbtävling, har ofta
tänkt slå sig på kortdistanslöpning
i stället för fotboll. Uppriktigt sagt

har E. kanske större anlag för det
förra än för det senare och vore,
om hanfullföljer sin avsikt, ett vär-
defullt tillskott till vår löparestab,

som icke är allt för representativ
på de korta distanserna.

Rummet var påfallande enkelt men dock
smakfullt möblerat. Något på sned mot

ena fönstret stod ett kolossalt skrivbord

med en svängstol och hörnan strax vid

det andra fönstret vid skiljoväggen åt

närmaste kontorsrum uppfylldes av en soffa

och ett par stolar, klädda med buffelläder,
samt ett rökbord.

Bordet var omkullvält och på golvet lågo

diverse föremål: tändstickor, en halvtömd

cigarrlåda, tidningar och ett par böcker.

Cigarrkoppen hade rullat bort till motsatta

väggen. Stolarna, som voro tunga och

massiva, stodo undanskuffade, den ena
invid fönstret, den andra framför dörren

till det närmaste rummet.

På skrivbordet var utom den låda, i

vilken dir. Wester förvarat sin antecknings-

bok, nästan allting omflyttat och i oord-

ning, Dörrarna stodo öppna. Lådorna

voro endast halft igenskjutna. En liten

skrivmaskin, som brukade ha sin plats på
en klaff till vänster på skrivbordet, stod

Till nästa nummer hoppas vi våra

medlemmar inlämnat bidrag i litet
större utsträckning än hittills varit
fallet. Tidningens stackars redak-
törer, som ha händerna fulla med
arbete för andra kulturorgan, ha
dag efter dag med ångest i hjärtat
vittjat brevlådan, som dock alltid
varit lika tom.

Hej, go vänner! Ruska upp er
och gnugga geniknölarna.

=

Alltid
finns det något ni vill ha fram i
Medlemsbladet.

När och hur skola vi fira före-
ningens årsfest?

Denna fråga uppställa vi till med-
lemmarnas begrundande och vänta
på förslag. Det är väl alltid någon
som kan komma med ett gott —
och praktiskt! — uppslag.

Alltså! Tänk på Medlemsbladets
brevlåda nere på Ullervi!

nu på golvet, dock fullständigt oskadad.

Men huven läg ett stycke därifrån, nedan-

för en bokhylla, som upptog hela väggen

bakom skrivbordet ända bort till en dörr

vid korridorväggen. Denna dörr ledde
till direktörens mottagningsrum.

Medan dir. Wester genomgick skrivbor-

dets innehåll låg Caspar på alla fyra och
undersökte golvet.

Detta erbjöd en bedrövlig anblick, Det vari

vanliga fall betäckt av en rätttjock linoleum-

matta, men nu hade denna rispats upp både

härs och tvärs. Flikarna utgingo strålfor-

migt från mitten och runt omkring på golvet

lågo bitar av murbruk, kalk och takfyl!nad

Det enda i rummet, som var orört, var

egentligen bokhyllan, det stora vägguret,

taklampan samt en piedestal framför skriv-

bordet, vilken uppbar en ofantlig stålkula.

Måhända hade skrivbordet kommit att

utgöra ett slags skydd för denna prydnad

undan den drabbning, som efter allt att
döma ägt rum här.

OO jo

Fråto och
1a. När går klubbmästerskapstäv-

lingarne i allmän idrott av stapeln?

    
 —

b. När kommer John Carlsson att spela
igen?

c. Varför har han ej varit med sedan

den 3 juni (om jag minns rätt)?

E. S—g.

Svar:

a. När detta kommer i tryck äro täv-

lingarne redan undanstökade. Se referatet!

b. Om den dagen och den stunden vet

ingen, icke ens Hugo Levin, som dock

synes vilja ha honom medtill federations-

matchen.

c. C. fick i en av vårens senare mat-

cher en svår stöt i bröstet, som vållat

honom mycket obehag. Efter federations-

matchen har han visst varken haft tid eller

tillfälle att ägna sig åt fotbollsspelet.

2. Är det verkligen lämpligt att damer
spela fotboll?

>Brazil Jack.»

Svar: Nej! Åtminstone ej på sammasätt

som männens. Kvinnlig fotboll, om det

nu nödvändigt skall sparkas, borde ha mera

karaktär av lek, ej så ansträngande som

det »riktiga»> fotbollspelet. Se här ett
förslag:

Plan: 50X35 m Deltagare: 7 på varje

sida, en målvakt, en back, två halvbackar,

tre forwards. Klädsel: tjocka strumpor,

gymnastikskor och gymnastikdräkt. Boll
av starkt gummi, utan läderhölje. Speltid
30 minuter.

— Se här, utropade Caspar, vad man

försökt sig på! Golvet här har varit ut-

satt för ett försök att bryta igenom det.

Man har stuckit ett spett eller ett vasst

och skarpt föremål under mattan... kanske

en dolk... ha! .. ja visst, en dolk...

här är spetsen (Caspar lyfte triumferande

ett litet blankt föremål upp i luften)...

och så kört den framåt, åt alla sidor. Se

här... och här!... Rispori själva golvytan,

precis där flikarna av mattanlöpasamman...

Helt upplivad av att så hastigt ha fätt

upp ett spår fortsatte herr Caspar sin
upptäcktsfärd.

— Det elektriska värmeelementet är

rubbat. Jaha, flyttat helt åt sidan... Ni
ska” få se att... nej, ledningen är hel,
felfri ... besynnerligt. Jag trodde... nej,

men se hit! Fingeravtryck... en, två...
ja, tre... en hel hand, Sådana dum-
bomar! Och i kalk till på köpet! Jo, jag
tackar jag. Herrar inbottstjuvar ha varit
gentila denna gång! Forts.
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det andra fönstret vid skiljoväggen åt

närmaste kontorsrum uppfylldes av en soffa

och ett par stolar, klädda med buffelläder,
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Bordet var omkullvält och på golvet lågo

diverse föremål: tändstickor, en halvtömd

cigarrlåda, tidningar och ett par böcker.
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massiva, stodo undanskuffade, den ena
invid fönstret, den andra framför dörren

till det närmaste rummet.

På skrivbordet var utom den låda, i

vilken dir. Wester förvarat sin antecknings-

bok, nästan allting omflyttat och i oord-

ning, Dörrarna stodo öppna. Lådorna

voro endast halft igenskjutna. En liten

skrivmaskin, som brukade ha sin plats på
en klaff till vänster på skrivbordet, stod

Till nästa nummer hoppas vi våra

medlemmar inlämnat bidrag i litet
större utsträckning än hittills varit
fallet. Tidningens stackars redak-
törer, som ha händerna fulla med
arbete för andra kulturorgan, ha
dag efter dag med ångest i hjärtat
vittjat brevlådan, som dock alltid
varit lika tom.

Hej, go vänner! Ruska upp er
och gnugga geniknölarna.
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Alltid
finns det något ni vill ha fram i
Medlemsbladet.

När och hur skola vi fira före-
ningens årsfest?

Denna fråga uppställa vi till med-
lemmarnas begrundande och vänta
på förslag. Det är väl alltid någon
som kan komma med ett gott —
och praktiskt! — uppslag.

Alltså! Tänk på Medlemsbladets
brevlåda nere på Ullervi!

nu på golvet, dock fullständigt oskadad.

Men huven läg ett stycke därifrån, nedan-

för en bokhylla, som upptog hela väggen

bakom skrivbordet ända bort till en dörr

vid korridorväggen. Denna dörr ledde
till direktörens mottagningsrum.

Medan dir. Wester genomgick skrivbor-

dets innehåll låg Caspar på alla fyra och
undersökte golvet.

Detta erbjöd en bedrövlig anblick, Det vari

vanliga fall betäckt av en rätttjock linoleum-

matta, men nu hade denna rispats upp både

härs och tvärs. Flikarna utgingo strålfor-

migt från mitten och runt omkring på golvet

lågo bitar av murbruk, kalk och takfyl!nad

Det enda i rummet, som var orört, var

egentligen bokhyllan, det stora vägguret,

taklampan samt en piedestal framför skriv-

bordet, vilken uppbar en ofantlig stålkula.

Måhända hade skrivbordet kommit att

utgöra ett slags skydd för denna prydnad

undan den drabbning, som efter allt att
döma ägt rum här.

OO jo

Fråto och
1a. När går klubbmästerskapstäv-

lingarne i allmän idrott av stapeln?

    
 —

b. När kommer John Carlsson att spela
igen?

c. Varför har han ej varit med sedan

den 3 juni (om jag minns rätt)?

E. S—g.

Svar:

a. När detta kommer i tryck äro täv-

lingarne redan undanstökade. Se referatet!

b. Om den dagen och den stunden vet

ingen, icke ens Hugo Levin, som dock

synes vilja ha honom medtill federations-

matchen.

c. C. fick i en av vårens senare mat-

cher en svår stöt i bröstet, som vållat

honom mycket obehag. Efter federations-

matchen har han visst varken haft tid eller

tillfälle att ägna sig åt fotbollsspelet.

2. Är det verkligen lämpligt att damer
spela fotboll?

>Brazil Jack.»

Svar: Nej! Åtminstone ej på sammasätt

som männens. Kvinnlig fotboll, om det

nu nödvändigt skall sparkas, borde ha mera

karaktär av lek, ej så ansträngande som

det »riktiga»> fotbollspelet. Se här ett
förslag:

Plan: 50X35 m Deltagare: 7 på varje

sida, en målvakt, en back, två halvbackar,

tre forwards. Klädsel: tjocka strumpor,

gymnastikskor och gymnastikdräkt. Boll
av starkt gummi, utan läderhölje. Speltid
30 minuter.

— Se här, utropade Caspar, vad man

försökt sig på! Golvet här har varit ut-

satt för ett försök att bryta igenom det.

Man har stuckit ett spett eller ett vasst

och skarpt föremål under mattan... kanske

en dolk... ha! .. ja visst, en dolk...

här är spetsen (Caspar lyfte triumferande

ett litet blankt föremål upp i luften)...

och så kört den framåt, åt alla sidor. Se

här... och här!... Rispori själva golvytan,

precis där flikarna av mattanlöpasamman...

Helt upplivad av att så hastigt ha fätt

upp ett spår fortsatte herr Caspar sin
upptäcktsfärd.

— Det elektriska värmeelementet är

rubbat. Jaha, flyttat helt åt sidan... Ni
ska” få se att... nej, ledningen är hel,
felfri ... besynnerligt. Jag trodde... nej,

men se hit! Fingeravtryck... en, två...
ja, tre... en hel hand, Sådana dum-
bomar! Och i kalk till på köpet! Jo, jag
tackar jag. Herrar inbottstjuvar ha varit
gentila denna gång! Forts.
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bok, nästan allting omflyttat och i oord-
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voro endast halft igenskjutna. En liten

skrivmaskin, som brukade ha sin plats på
en klaff till vänster på skrivbordet, stod

Till nästa nummer hoppas vi våra

medlemmar inlämnat bidrag i litet
större utsträckning än hittills varit
fallet. Tidningens stackars redak-
törer, som ha händerna fulla med
arbete för andra kulturorgan, ha
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vittjat brevlådan, som dock alltid
varit lika tom.

Hej, go vänner! Ruska upp er
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Alltid
finns det något ni vill ha fram i
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När och hur skola vi fira före-
ningens årsfest?

Denna fråga uppställa vi till med-
lemmarnas begrundande och vänta
på förslag. Det är väl alltid någon
som kan komma med ett gott —
och praktiskt! — uppslag.

Alltså! Tänk på Medlemsbladets
brevlåda nere på Ullervi!

nu på golvet, dock fullständigt oskadad.

Men huven läg ett stycke därifrån, nedan-

för en bokhylla, som upptog hela väggen

bakom skrivbordet ända bort till en dörr

vid korridorväggen. Denna dörr ledde
till direktörens mottagningsrum.

Medan dir. Wester genomgick skrivbor-

dets innehåll låg Caspar på alla fyra och
undersökte golvet.

Detta erbjöd en bedrövlig anblick, Det vari

vanliga fall betäckt av en rätttjock linoleum-

matta, men nu hade denna rispats upp både

härs och tvärs. Flikarna utgingo strålfor-

migt från mitten och runt omkring på golvet

lågo bitar av murbruk, kalk och takfyl!nad

Det enda i rummet, som var orört, var

egentligen bokhyllan, det stora vägguret,

taklampan samt en piedestal framför skriv-

bordet, vilken uppbar en ofantlig stålkula.

Måhända hade skrivbordet kommit att

utgöra ett slags skydd för denna prydnad

undan den drabbning, som efter allt att
döma ägt rum här.

OO jo

Fråto och
1a. När går klubbmästerskapstäv-

lingarne i allmän idrott av stapeln?
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igen?
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a. När detta kommer i tryck äro täv-
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matchen har han visst varken haft tid eller
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2. Är det verkligen lämpligt att damer
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som männens. Kvinnlig fotboll, om det

nu nödvändigt skall sparkas, borde ha mera

karaktär av lek, ej så ansträngande som

det »riktiga»> fotbollspelet. Se här ett
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Plan: 50X35 m Deltagare: 7 på varje
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av starkt gummi, utan läderhölje. Speltid
30 minuter.
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satt för ett försök att bryta igenom det.
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och skarpt föremål under mattan... kanske

en dolk... ha! .. ja visst, en dolk...

här är spetsen (Caspar lyfte triumferande

ett litet blankt föremål upp i luften)...

och så kört den framåt, åt alla sidor. Se

här... och här!... Rispori själva golvytan,

precis där flikarna av mattanlöpasamman...

Helt upplivad av att så hastigt ha fätt

upp ett spår fortsatte herr Caspar sin
upptäcktsfärd.

— Det elektriska värmeelementet är

rubbat. Jaha, flyttat helt åt sidan... Ni
ska” få se att... nej, ledningen är hel,
felfri ... besynnerligt. Jag trodde... nej,

men se hit! Fingeravtryck... en, två...
ja, tre... en hel hand, Sådana dum-
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=

Alltid
finns det något ni vill ha fram i
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OO jo

Fråto och
1a. När går klubbmästerskapstäv-

lingarne i allmän idrott av stapeln?

    
 —

b. När kommer John Carlsson att spela
igen?

c. Varför har han ej varit med sedan

den 3 juni (om jag minns rätt)?

E. S—g.

Svar:

a. När detta kommer i tryck äro täv-

lingarne redan undanstökade. Se referatet!

b. Om den dagen och den stunden vet

ingen, icke ens Hugo Levin, som dock

synes vilja ha honom medtill federations-
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c. C. fick i en av vårens senare mat-
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honom mycket obehag. Efter federations-

matchen har han visst varken haft tid eller
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>Brazil Jack.»
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gymnastikskor och gymnastikdräkt. Boll
av starkt gummi, utan läderhölje. Speltid
30 minuter.
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en dolk... ha! .. ja visst, en dolk...

här är spetsen (Caspar lyfte triumferande

ett litet blankt föremål upp i luften)...

och så kört den framåt, åt alla sidor. Se

här... och här!... Rispori själva golvytan,

precis där flikarna av mattanlöpasamman...

Helt upplivad av att så hastigt ha fätt

upp ett spår fortsatte herr Caspar sin
upptäcktsfärd.

— Det elektriska värmeelementet är

rubbat. Jaha, flyttat helt åt sidan... Ni
ska” få se att... nej, ledningen är hel,
felfri ... besynnerligt. Jag trodde... nej,

men se hit! Fingeravtryck... en, två...
ja, tre... en hel hand, Sådana dum-
bomar! Och i kalk till på köpet! Jo, jag
tackar jag. Herrar inbottstjuvar ha varit
gentila denna gång! Forts.
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GÖTEBORG
Kyrkogatan 58.

Olycksfall-;  Automobil-,

Sjuk-, Glas-,

Skadestånds- Vattenskade-

försäkring.

Tel -adr.: »Assuransnornan.

Rikstelefoner 18311, 18312.
Feleseros rss sr rss rs rer ere senses ARR RAR RR RAPPA KARA KRA ARKA R ARR RKA”

I. F. Kamraternas styrelse
1918:

Ordförande: Herbert
Keiller, Lundström &
Husargatan 29, telefoner:
bostaden 17253.

v. Ordförande: Thorsten Mellberg, Värm-
landsgatan 28, telefon 2023.

Johanson, firma
Co, bostad Ovra

”kontoret 4534,

Sekreterare: Erik Alstam, Soliditet, bostad
Majorsgatan 4, telefoner: kontoret 6638,
bostaden 6224.

v. Sekreterare: Arvid Fagrell, Gustav E.
Reuters Kolimport A.-B., bostad Linné-
gatan 68, telefoner: kontoret 5403, bo-
staden 7081.

Skattmästare: Gustaf Magnusson Jönkö-
pings Juridiska Byrå, bostad Smålands-
gatan 1, telefoner: kontoret 4141, bo-
staden 15242.

Klubbmästare: Carl Linde, A.-B. Göte-
borgs Bank, bostad Svangatan 7, telefon
4954.

Intendent: A. Forsberg, firma J. Andrén,
bostad Risåsgatan 17.

Suppleanter: Jakob Schylander, firma
Bröderna Bratt, bostad Plantagegatan 10.
Oscar Söderberg, firma Hugo Traneus,
bostad Nordenskjöldsgatan 26, telefoner:
kontoret 914, bostaden 15677.

Medlemmarna bedes endast i undan-
tagsfall begagna kontorstelefonerna. Sek-
reteraren träffas säkrast i bostaden varje
dag kl. 5,30 — 7 e. m.
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v. Sekreterare: Arvid Fagrell, Gustav E.
Reuters Kolimport A.-B., bostad Linné-
gatan 68, telefoner: kontoret 5403, bo-
staden 7081.

Skattmästare: Gustaf Magnusson Jönkö-
pings Juridiska Byrå, bostad Smålands-
gatan 1, telefoner: kontoret 4141, bo-
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reteraren träffas säkrast i bostaden varje
dag kl. 5,30 — 7 e. m.
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. SEPT. 1918
  

Våra internationella spelare.
Allt sedan Sverige började spela fe-

derationsmatcher ha Göteborgs-Kamra-

ternas representanter spelat en framstå-

ende roll i Redan

allra första matchen (mot Norge d. 12

juli 1908) cdeltogo tva Göteboros-Kam-

rater därefter har intet är förgätt

var förening vid flera eller

färre tillfällen haft spelare med i årets

federationsmatcher.

desamma. i den

och

utan att

Med tiden, och allt efter som spel-

skickligheten hos de vära höjts, ha de

vara allt flitigare anlitats i kampen för

1913 blev sa-

lunda hela värt lag utsett att represen-

tera landet i matchen mot Norge i Kri-

Sveriges fotbollsära. Ar

stiania och när man numera skall sam-

mansätta det starkaste lacet här i lan-

det få Göteborgs-Kamraternas spelare

oftast bilda stommen däri. Icke därför

att man genom en sådan anordning

tänker åstadkomma större homogenitet

i landslaget, utan fastmer därför att

vara spelare faktiskt var för sig äro

individuellt skickligare än alla andra

konkurrenter om resp. platser i laget.

Under de svenska federationslagens

mer eller mindre lyckliga strider för

Sverige ha våra pojkar givetvis fätt fara

vida omkring och åtskilliga av dem ha

blivit mera vittberesta än den argaste

tyske provryttare kan föreställa sig. Så-

lunda ha Göteborgs-Kamrater dykt upp

i Ryssland, Ungern, Tyskland, Holland,
Belgien och England. Och att Norge

 

samt Danmark hemsökts snart sagt tjog-

tals gånger, är en given sak.

Ar 1908 seglade sålunda Nils An-

dersson och Valter Lidén med Olym-

till. England. För

rätt så Överras-

pia-fotbollsmännen

den senare kom resan

kande.  Avfärden skulle ske på afto-

nen och på eftermiddagen ringde Nisse

till Valter och hade hälsningar från

Gösta Dalman om han ville resa med

till London.

Vänta lite"! sade Valter, lade ner

luren och gick in till chefen och fra-

oade om han kunde få lediot för att

resa till London.

Chefen varken svimmade. ellertrilla-

de baklänges men nekade kategoriskt.

Då slutar jag, sade Valter. Och

gick. Hämtade en handväska med en

löskrage i,

okände

lånade 10 rdr. av den då

Ceve>, satte sig på tåget, vif-

tade med kalla handen ochfor till Lon-

don, Yankeesjungande doodle >,

Kamraternas resa till Jerusalem och

manga andra sköna sånger under fär-

den.

Så enkelt var det den vangen.

Nils Andersson och Lidén fingo på

hemvägen också se Holland och Bel-

gien, där den förre spelade med i tre

och den senare i två matcher.

Ar 1909 se vi äter Nils Andersson

resa till England,

Hull, och i sällskap med bl. a. Börjes-

son och Törnqvist.

denna gangen till

John Olsson och Börje voro medi

Hamburg 1911 och Törnqvist samt

Harry Hellberg (>Fat-Olle-) i Ryssland

och Ungern 1913.

Våra internationella > ”) äro

Herbert Carlsson och

Dessa äro relativt nya

nyaste

Moje Sandberg,

Karl Johansson.

och unga spelare och vi vänta oss myc-

ket av dem.

att efter

Det är verkligen sällsynt

endast ett ars deltagande i

främsta ledet, såsomfallet är med Sand-

berg: och Carlsson, kunna arbeta sig

fram till en sadan position inom den

aktiva fotbollsvärlden; och beträffande

Kalle Makarn

meteorlik.

är ju hans bana rent

Ena söndagen spelar .han

som häst i en internationell

halvbackskedja, andra söndagen uppre-

» reserv »

men nu såsom en

av Svenska Fotbollsförbundets officiella

Efter detta är Kalle gi-

vetvis ordinarie spelare i värt första lag

par han bedriften

representanter.

och det blir nu styrelsens närmaste upp-

vift att manövrera sa att alla vära bästa

spelare fa tillfälle representera. Detta

bör icke falla sig så svårt då

1) en mycket god kamratanda räder

inom vart lag, och

2) flera av vara spelare kunna spela

både försvar och anfall.

”) Internationell

som missbrukas rätt ofta

re, som representerar ett

federationsmatceh.

en benämning,

är den spela-

land i en dess
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färre tillfällen haft spelare med i årets

federationsmatcher.

desamma. i den

och

utan att

Med tiden, och allt efter som spel-

skickligheten hos de vära höjts, ha de

vara allt flitigare anlitats i kampen för

1913 blev sa-

lunda hela värt lag utsett att represen-

tera landet i matchen mot Norge i Kri-

Sveriges fotbollsära. Ar

stiania och när man numera skall sam-

mansätta det starkaste lacet här i lan-

det få Göteborgs-Kamraternas spelare

oftast bilda stommen däri. Icke därför

att man genom en sådan anordning

tänker åstadkomma större homogenitet

i landslaget, utan fastmer därför att

vara spelare faktiskt var för sig äro

individuellt skickligare än alla andra

konkurrenter om resp. platser i laget.

Under de svenska federationslagens

mer eller mindre lyckliga strider för

Sverige ha våra pojkar givetvis fätt fara

vida omkring och åtskilliga av dem ha

blivit mera vittberesta än den argaste

tyske provryttare kan föreställa sig. Så-

lunda ha Göteborgs-Kamrater dykt upp

i Ryssland, Ungern, Tyskland, Holland,
Belgien och England. Och att Norge

 

samt Danmark hemsökts snart sagt tjog-

tals gånger, är en given sak.

Ar 1908 seglade sålunda Nils An-

dersson och Valter Lidén med Olym-

till. England. För

rätt så Överras-

pia-fotbollsmännen

den senare kom resan

kande.  Avfärden skulle ske på afto-

nen och på eftermiddagen ringde Nisse

till Valter och hade hälsningar från

Gösta Dalman om han ville resa med

till London.

Vänta lite"! sade Valter, lade ner

luren och gick in till chefen och fra-

oade om han kunde få lediot för att

resa till London.

Chefen varken svimmade. ellertrilla-

de baklänges men nekade kategoriskt.

Då slutar jag, sade Valter. Och

gick. Hämtade en handväska med en

löskrage i,

okände

lånade 10 rdr. av den då

Ceve>, satte sig på tåget, vif-

tade med kalla handen ochfor till Lon-

don, Yankeesjungande doodle >,

Kamraternas resa till Jerusalem och

manga andra sköna sånger under fär-

den.

Så enkelt var det den vangen.

Nils Andersson och Lidén fingo på

hemvägen också se Holland och Bel-

gien, där den förre spelade med i tre

och den senare i två matcher.

Ar 1909 se vi äter Nils Andersson

resa till England,

Hull, och i sällskap med bl. a. Börjes-

son och Törnqvist.

denna gangen till

John Olsson och Börje voro medi

Hamburg 1911 och Törnqvist samt

Harry Hellberg (>Fat-Olle-) i Ryssland

och Ungern 1913.

Våra internationella > ”) äro

Herbert Carlsson och

Dessa äro relativt nya

nyaste

Moje Sandberg,

Karl Johansson.

och unga spelare och vi vänta oss myc-

ket av dem.

att efter

Det är verkligen sällsynt

endast ett ars deltagande i

främsta ledet, såsomfallet är med Sand-

berg: och Carlsson, kunna arbeta sig

fram till en sadan position inom den

aktiva fotbollsvärlden; och beträffande

Kalle Makarn

meteorlik.

är ju hans bana rent

Ena söndagen spelar .han

som häst i en internationell

halvbackskedja, andra söndagen uppre-

» reserv »

men nu såsom en

av Svenska Fotbollsförbundets officiella

Efter detta är Kalle gi-

vetvis ordinarie spelare i värt första lag

par han bedriften

representanter.

och det blir nu styrelsens närmaste upp-

vift att manövrera sa att alla vära bästa

spelare fa tillfälle representera. Detta

bör icke falla sig så svårt då

1) en mycket god kamratanda räder

inom vart lag, och

2) flera av vara spelare kunna spela

både försvar och anfall.

”) Internationell

som missbrukas rätt ofta

re, som representerar ett

federationsmatceh.

en benämning,

är den spela-

land i en dess
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de baklänges men nekade kategoriskt.
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Ceve>, satte sig på tåget, vif-

tade med kalla handen ochfor till Lon-

don, Yankeesjungande doodle >,
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den.

Så enkelt var det den vangen.

Nils Andersson och Lidén fingo på

hemvägen också se Holland och Bel-

gien, där den förre spelade med i tre

och den senare i två matcher.

Ar 1909 se vi äter Nils Andersson

resa till England,

Hull, och i sällskap med bl. a. Börjes-

son och Törnqvist.

denna gangen till

John Olsson och Börje voro medi

Hamburg 1911 och Törnqvist samt

Harry Hellberg (>Fat-Olle-) i Ryssland

och Ungern 1913.

Våra internationella > ”) äro

Herbert Carlsson och

Dessa äro relativt nya

nyaste

Moje Sandberg,

Karl Johansson.

och unga spelare och vi vänta oss myc-

ket av dem.

att efter

Det är verkligen sällsynt

endast ett ars deltagande i

främsta ledet, såsomfallet är med Sand-

berg: och Carlsson, kunna arbeta sig

fram till en sadan position inom den

aktiva fotbollsvärlden; och beträffande

Kalle Makarn

meteorlik.

är ju hans bana rent

Ena söndagen spelar .han

som häst i en internationell

halvbackskedja, andra söndagen uppre-

» reserv »

men nu såsom en

av Svenska Fotbollsförbundets officiella

Efter detta är Kalle gi-

vetvis ordinarie spelare i värt första lag

par han bedriften

representanter.

och det blir nu styrelsens närmaste upp-

vift att manövrera sa att alla vära bästa

spelare fa tillfälle representera. Detta

bör icke falla sig så svårt då

1) en mycket god kamratanda räder

inom vart lag, och

2) flera av vara spelare kunna spela

både försvar och anfall.

”) Internationell

som missbrukas rätt ofta

re, som representerar ett

federationsmatceh.
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är den spela-
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Våra internationella spelare.
Allt sedan Sverige började spela fe-

derationsmatcher ha Göteborgs-Kamra-

ternas representanter spelat en framstå-

ende roll i Redan

allra första matchen (mot Norge d. 12

juli 1908) cdeltogo tva Göteboros-Kam-

rater därefter har intet är förgätt

var förening vid flera eller

färre tillfällen haft spelare med i årets

federationsmatcher.

desamma. i den

och

utan att

Med tiden, och allt efter som spel-

skickligheten hos de vära höjts, ha de

vara allt flitigare anlitats i kampen för

1913 blev sa-

lunda hela värt lag utsett att represen-

tera landet i matchen mot Norge i Kri-

Sveriges fotbollsära. Ar

stiania och när man numera skall sam-

mansätta det starkaste lacet här i lan-

det få Göteborgs-Kamraternas spelare

oftast bilda stommen däri. Icke därför

att man genom en sådan anordning

tänker åstadkomma större homogenitet

i landslaget, utan fastmer därför att

vara spelare faktiskt var för sig äro

individuellt skickligare än alla andra

konkurrenter om resp. platser i laget.

Under de svenska federationslagens

mer eller mindre lyckliga strider för

Sverige ha våra pojkar givetvis fätt fara

vida omkring och åtskilliga av dem ha

blivit mera vittberesta än den argaste

tyske provryttare kan föreställa sig. Så-

lunda ha Göteborgs-Kamrater dykt upp

i Ryssland, Ungern, Tyskland, Holland,
Belgien och England. Och att Norge

 

samt Danmark hemsökts snart sagt tjog-

tals gånger, är en given sak.

Ar 1908 seglade sålunda Nils An-

dersson och Valter Lidén med Olym-

till. England. För

rätt så Överras-

pia-fotbollsmännen

den senare kom resan

kande.  Avfärden skulle ske på afto-

nen och på eftermiddagen ringde Nisse

till Valter och hade hälsningar från

Gösta Dalman om han ville resa med

till London.

Vänta lite"! sade Valter, lade ner

luren och gick in till chefen och fra-

oade om han kunde få lediot för att

resa till London.

Chefen varken svimmade. ellertrilla-

de baklänges men nekade kategoriskt.

Då slutar jag, sade Valter. Och

gick. Hämtade en handväska med en

löskrage i,

okände

lånade 10 rdr. av den då

Ceve>, satte sig på tåget, vif-

tade med kalla handen ochfor till Lon-

don, Yankeesjungande doodle >,

Kamraternas resa till Jerusalem och

manga andra sköna sånger under fär-

den.

Så enkelt var det den vangen.

Nils Andersson och Lidén fingo på

hemvägen också se Holland och Bel-

gien, där den förre spelade med i tre

och den senare i två matcher.

Ar 1909 se vi äter Nils Andersson

resa till England,

Hull, och i sällskap med bl. a. Börjes-

son och Törnqvist.

denna gangen till

John Olsson och Börje voro medi

Hamburg 1911 och Törnqvist samt

Harry Hellberg (>Fat-Olle-) i Ryssland

och Ungern 1913.

Våra internationella > ”) äro

Herbert Carlsson och

Dessa äro relativt nya

nyaste

Moje Sandberg,

Karl Johansson.

och unga spelare och vi vänta oss myc-

ket av dem.

att efter

Det är verkligen sällsynt

endast ett ars deltagande i

främsta ledet, såsomfallet är med Sand-

berg: och Carlsson, kunna arbeta sig

fram till en sadan position inom den

aktiva fotbollsvärlden; och beträffande

Kalle Makarn

meteorlik.

är ju hans bana rent

Ena söndagen spelar .han

som häst i en internationell

halvbackskedja, andra söndagen uppre-

» reserv »

men nu såsom en

av Svenska Fotbollsförbundets officiella

Efter detta är Kalle gi-

vetvis ordinarie spelare i värt första lag

par han bedriften

representanter.

och det blir nu styrelsens närmaste upp-

vift att manövrera sa att alla vära bästa

spelare fa tillfälle representera. Detta

bör icke falla sig så svårt då

1) en mycket god kamratanda räder

inom vart lag, och

2) flera av vara spelare kunna spela

både försvar och anfall.

”) Internationell

som missbrukas rätt ofta

re, som representerar ett

federationsmatceh.

en benämning,

är den spela-

land i en dess
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Allt sedan Sverige började spela fe-
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ternas representanter spelat en framstå-

ende roll i Redan

allra första matchen (mot Norge d. 12

juli 1908) cdeltogo tva Göteboros-Kam-

rater därefter har intet är förgätt

var förening vid flera eller

färre tillfällen haft spelare med i årets

federationsmatcher.

desamma. i den

och

utan att

Med tiden, och allt efter som spel-

skickligheten hos de vära höjts, ha de

vara allt flitigare anlitats i kampen för

1913 blev sa-

lunda hela värt lag utsett att represen-
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Sveriges fotbollsära. Ar
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oftast bilda stommen däri. Icke därför
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i landslaget, utan fastmer därför att

vara spelare faktiskt var för sig äro

individuellt skickligare än alla andra
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Under de svenska federationslagens

mer eller mindre lyckliga strider för

Sverige ha våra pojkar givetvis fätt fara

vida omkring och åtskilliga av dem ha

blivit mera vittberesta än den argaste

tyske provryttare kan föreställa sig. Så-

lunda ha Göteborgs-Kamrater dykt upp

i Ryssland, Ungern, Tyskland, Holland,
Belgien och England. Och att Norge

 

samt Danmark hemsökts snart sagt tjog-

tals gånger, är en given sak.

Ar 1908 seglade sålunda Nils An-

dersson och Valter Lidén med Olym-

till. England. För

rätt så Överras-

pia-fotbollsmännen

den senare kom resan

kande.  Avfärden skulle ske på afto-

nen och på eftermiddagen ringde Nisse

till Valter och hade hälsningar från

Gösta Dalman om han ville resa med

till London.

Vänta lite"! sade Valter, lade ner

luren och gick in till chefen och fra-

oade om han kunde få lediot för att

resa till London.

Chefen varken svimmade. ellertrilla-

de baklänges men nekade kategoriskt.

Då slutar jag, sade Valter. Och

gick. Hämtade en handväska med en

löskrage i,

okände

lånade 10 rdr. av den då

Ceve>, satte sig på tåget, vif-

tade med kalla handen ochfor till Lon-

don, Yankeesjungande doodle >,

Kamraternas resa till Jerusalem och

manga andra sköna sånger under fär-

den.

Så enkelt var det den vangen.

Nils Andersson och Lidén fingo på

hemvägen också se Holland och Bel-

gien, där den förre spelade med i tre

och den senare i två matcher.

Ar 1909 se vi äter Nils Andersson

resa till England,

Hull, och i sällskap med bl. a. Börjes-

son och Törnqvist.

denna gangen till

John Olsson och Börje voro medi

Hamburg 1911 och Törnqvist samt

Harry Hellberg (>Fat-Olle-) i Ryssland

och Ungern 1913.

Våra internationella > ”) äro

Herbert Carlsson och

Dessa äro relativt nya

nyaste

Moje Sandberg,

Karl Johansson.

och unga spelare och vi vänta oss myc-

ket av dem.

att efter

Det är verkligen sällsynt

endast ett ars deltagande i

främsta ledet, såsomfallet är med Sand-

berg: och Carlsson, kunna arbeta sig

fram till en sadan position inom den

aktiva fotbollsvärlden; och beträffande

Kalle Makarn

meteorlik.

är ju hans bana rent

Ena söndagen spelar .han

som häst i en internationell

halvbackskedja, andra söndagen uppre-

» reserv »

men nu såsom en

av Svenska Fotbollsförbundets officiella

Efter detta är Kalle gi-

vetvis ordinarie spelare i värt första lag

par han bedriften

representanter.

och det blir nu styrelsens närmaste upp-

vift att manövrera sa att alla vära bästa

spelare fa tillfälle representera. Detta

bör icke falla sig så svårt då

1) en mycket god kamratanda räder

inom vart lag, och

2) flera av vara spelare kunna spela

både försvar och anfall.
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som missbrukas rätt ofta
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rater därefter har intet är förgätt

var förening vid flera eller
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desamma. i den

och

utan att

Med tiden, och allt efter som spel-
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1913 blev sa-

lunda hela värt lag utsett att represen-

tera landet i matchen mot Norge i Kri-

Sveriges fotbollsära. Ar
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individuellt skickligare än alla andra
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vida omkring och åtskilliga av dem ha

blivit mera vittberesta än den argaste
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samt Danmark hemsökts snart sagt tjog-

tals gånger, är en given sak.
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den senare kom resan
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oade om han kunde få lediot för att

resa till London.
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de baklänges men nekade kategoriskt.
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lånade 10 rdr. av den då
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tade med kalla handen ochfor till Lon-

don, Yankeesjungande doodle >,

Kamraternas resa till Jerusalem och

manga andra sköna sånger under fär-

den.

Så enkelt var det den vangen.

Nils Andersson och Lidén fingo på

hemvägen också se Holland och Bel-

gien, där den förre spelade med i tre

och den senare i två matcher.

Ar 1909 se vi äter Nils Andersson

resa till England,

Hull, och i sällskap med bl. a. Börjes-

son och Törnqvist.

denna gangen till

John Olsson och Börje voro medi

Hamburg 1911 och Törnqvist samt

Harry Hellberg (>Fat-Olle-) i Ryssland

och Ungern 1913.
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Herbert Carlsson och

Dessa äro relativt nya

nyaste

Moje Sandberg,

Karl Johansson.

och unga spelare och vi vänta oss myc-

ket av dem.

att efter

Det är verkligen sällsynt

endast ett ars deltagande i

främsta ledet, såsomfallet är med Sand-

berg: och Carlsson, kunna arbeta sig

fram till en sadan position inom den

aktiva fotbollsvärlden; och beträffande

Kalle Makarn

meteorlik.

är ju hans bana rent

Ena söndagen spelar .han

som häst i en internationell

halvbackskedja, andra söndagen uppre-

» reserv »

men nu såsom en

av Svenska Fotbollsförbundets officiella

Efter detta är Kalle gi-

vetvis ordinarie spelare i värt första lag

par han bedriften

representanter.

och det blir nu styrelsens närmaste upp-

vift att manövrera sa att alla vära bästa

spelare fa tillfälle representera. Detta

bör icke falla sig så svårt då

1) en mycket god kamratanda räder

inom vart lag, och

2) flera av vara spelare kunna spela

både försvar och anfall.

”) Internationell

som missbrukas rätt ofta

re, som representerar ett

federationsmatceh.

en benämning,

är den spela-

land i en dess

Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01918, 2020 IFK Göteborg.
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allisa blir nödvändigt att

tur och ordning avsta

Om det

vara spelare i

var elfte match bör detta icke i syn-

nerlig erad inverka på lagets homoge-

nitet. För de enskilda spelarna bety-

der det heller icke så mycket då det

bli fråga om knappt två

matcher på aret. Vårt lag spelar näm-

ligen numera endast 20 å 25 matcher

pr ar. Och tyvärr kan man ej spela

med 12 eller 13 man i ett lag.

Murrens»-, »Makarns» och Mojes

exempel böra stimulera vara unga spe-

endast kan

lare i särskilt hög orad. Intet mal bör

för dem vara för högt. Med talamod

och energi, gott kamratskap och ett

olatt humör kommer man langt här i

världen och varhelst en lovande spe-

inom vära leder kan

han vara säker om att hans förtjänster

skall Men kom ihag en

sak, herrar juniorer och reservspelare!

lare yppar sig

uppskattas.

Inga olater eller primadonnefasoner;

ingen oblyghet eller självöverskattning'!

Rom Det

är bra med lite självsäkerhet, men det

byggdes icke på en dar.

är klädsamt att icke visa den.

Lat icke be-

När

Ni vuxit till Er och äro på väg att sla

igenom

Och sa en annan sak!

draga Er av de falske profeter!

sirentoner att

locka i Edra öron, men tänk då på

Edra kamrater och kom ihac att Göte-

borgs-Kamraterna är den starkaste fot-

komma säkert

bollsklubben inom Skandinavien och

ingen annan förening Öppnar sådana

lysande framtidsutsikter på Eder fot-

bollsbana som just I. F. K. i Göteborg.

Att bära våra blå-vita färger och att

representera vår förening betyder oänd-

ligt mycket mera inom den internatio-

nella fotbollsvärlden

vilken annan klubb som helst.

än att spela för

För att nu återga till de >internatio-

nella» och medan vi äro på väg att

tala om de stora namnen inom före-

ningen kanske ett sammandrag av deras

federationshistoria intresserar.

Vi börja då med att ange vära spe-

lares internationella »födelsedagar> i

kronologisk ordning samt antalet fede-

rationsmatcher:

d. 12.7 1908 Erik Börjesson 15 m.

D:o Nils Andersson 5 m.

d. 21.10 1908 Valter Lidén 2 m.

d. 5.11 1909 Konrad Törnqvist 11 am.

d. 11.9 1910 Erik Alstam

d. 29.10 1911 John Olsson

d. 15.6 1912 Arvid Fagrell

d. 15.6 1912 Henning Svensson m.

Im.

1

1

17

d: 3.11 1912 Carl Olsson 2 m.

2

3

1

m.

nm.

D:0o Harry Hellbers m.

d. 20.10 1913 Arthur Lundin m.

D:0o John Karlsson (h.y.) m.

D:o John Carlsson (malv.) 11 m.

D:o Erik Hielm 10 m.

D:o Knut Holmgren 2 m.

D:0o Theod. Andersson I m.

D:o Gustaf Magnusson I m.

d. 6.6 1915 Valdus Lund 7 m.

D:0o Caleb Schylander 3 m.

D:o Rolf Borsén I m.

d. 3.6 1917 Henry Almén 3 m.

d. 15.9 1918 Mauritz Sandberg 1 m.

D:o Herbert Carlsson 1 m.

D:o Karl Johansson Im.

Här aterge vi i sammandrag våra spe-

lares internationella» historia.

Erik börjesson, centerforward, mot

Norge I Gbg 12.8 08, mot England i

Hull 6.11 09, mot Norge i Sthlm d.

17.9 1911, mot Tyskland i Hamburg

d. 29.10 1911, mot Ungern i Gbgd.

20.6 1912, mot Holland”) i Sthlm d.

29.6 12, mot Italien i Sthlm d. 1.7

12, mot Danmark : Kphn d. 25.5 13,

mot Norge i K:nia d. 26.10 13, mot

England i Sthlm 10.6 14, mot Ungern

i Sthlin 21.6 14, mot Danmark i Kphn

d. 6.6 15, mot Danmark i Kpn. d.

3.6 17, mot Danmark i Kphn d. 2.0

18, mot Norge d. 15.9 1918.

Nils Andersson, vänster back, mot

Norve i Gbg d. 12.7 12, mot Holland

i London d. 21.10 08, mot Holland

i Haag d. 25.10 08, mot Belgien i

Brössel d. 26.10 08, mot England i

Hull d. 6.11 09.

Valter Lidén, vänster halv, mot

Holland i London 2.10 08, mot Hol-

land i Haag d. 25.10 08.

Nonrad Törnqvist, höger ialv, mot

England i Hull 6.11 09, mot Norge i

K:nia d. 15.6 12, mot Finland i Sthlm

”) Olympiska spelens matcher likställas

allmänt med federationsmatcher.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
—

.
d. 27.6 12, mot alien i Sthlm 17

17, vänster back mot Norge i Gbg

d. 3.11 12, mot Ryssland i Moskw

d. 4.5 13, mot Ungern i Budapest d

18.53 13, höger back mot Danmark |

Kphn d. 25.5 13, vänster back. mo

Danmark i Sthlm d. 35.10 13, me

Norge I K:nia d. 26.10 18, center hab

mot Danmark i Kpn. d. 3.6 17.

Erik Åistam, målvakt, mot Norge

i K:nia d. 11.9 10.

Folin Olsson, vänster halv, mo

Tyskland i Hamburg d. 29.10 11.

Arvid Fagrell, centerforward, mö

Norge i K:nia d. 15.6 12.

Henning -Svensson. vänster back

mot Norge i K:nia d. 15.6 12, höge

back mot Norge i K:nia d. 26.10 13

vänster back mot England i Sthlm d

10.6 44, mot Danmark i Sthlm d

31.10 13, mot Danmark i Kpn. d. 24t

18, mot Norge i K:nia d. 15.9 18.

Karl Olsson, höger inner, mo
Norge i Gbg d. 3.11 12, mot Norgt

i K:nia d. 26.10 13.

fHarry Hellberg. höger ytter, mo

Norge 1 Gbg d. 3.11 12, mot Ryss

land i Moskwa d. 4.5 13.

Arthur Landin, vänster ytter, mö

Norge i K:nia d. 26.10 13, mot Unger

i Sthlm d. 21.6 14, mot Norge i K:ni

d. 28.6 14.

John Karlsson, höger ytter, mo

Norge i K:nia d. 26.10 13.

Foln Carlsson, målvakt, mot Nor:

i K:nia 26.10 13, mot Englandi Sthlm
d. 10.6 14, mot England i Sthlm d.

12.6 14, mot Ungern i Sthlm d. 194
14, mot Norge i K:nia d. 28.6 4,

mot Danmark i Kpn. 6.6 15, mo

Danmark d. 31.10 15, mot Danmark

i Kpn. 4.6 16, mot Danmark i Kpn

d. 3.6 17, mot Danmark i Kpn. d

2.0 18.

Erik Iljelm, vänster inner, mö

Norge i K:nia 26.10 13, mot England

i Sthlm cd. 10.6 14, köger inner må
England i Sthlm d. 12.6 14, vänster

änner mot Ungern i Sthlm d. 21.40

14, mot Norge i K:nia d. 20.6 14

mot Danmark i Kpn. d. 6.6 15. mot
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allisa blir nödvändigt att

tur och ordning avsta

Om det

vara spelare i

var elfte match bör detta icke i syn-

nerlig erad inverka på lagets homoge-

nitet. För de enskilda spelarna bety-

der det heller icke så mycket då det

bli fråga om knappt två

matcher på aret. Vårt lag spelar näm-

ligen numera endast 20 å 25 matcher

pr ar. Och tyvärr kan man ej spela

med 12 eller 13 man i ett lag.

Murrens»-, »Makarns» och Mojes

exempel böra stimulera vara unga spe-

endast kan

lare i särskilt hög orad. Intet mal bör

för dem vara för högt. Med talamod

och energi, gott kamratskap och ett

olatt humör kommer man langt här i

världen och varhelst en lovande spe-

inom vära leder kan

han vara säker om att hans förtjänster

skall Men kom ihag en

sak, herrar juniorer och reservspelare!

lare yppar sig

uppskattas.

Inga olater eller primadonnefasoner;

ingen oblyghet eller självöverskattning'!

Rom Det

är bra med lite självsäkerhet, men det

byggdes icke på en dar.

är klädsamt att icke visa den.

Lat icke be-

När

Ni vuxit till Er och äro på väg att sla

igenom

Och sa en annan sak!

draga Er av de falske profeter!

sirentoner att

locka i Edra öron, men tänk då på

Edra kamrater och kom ihac att Göte-

borgs-Kamraterna är den starkaste fot-

komma säkert

bollsklubben inom Skandinavien och

ingen annan förening Öppnar sådana

lysande framtidsutsikter på Eder fot-

bollsbana som just I. F. K. i Göteborg.

Att bära våra blå-vita färger och att

representera vår förening betyder oänd-

ligt mycket mera inom den internatio-

nella fotbollsvärlden

vilken annan klubb som helst.

än att spela för

För att nu återga till de >internatio-

nella» och medan vi äro på väg att

tala om de stora namnen inom före-

ningen kanske ett sammandrag av deras

federationshistoria intresserar.

Vi börja då med att ange vära spe-

lares internationella »födelsedagar> i

kronologisk ordning samt antalet fede-

rationsmatcher:

d. 12.7 1908 Erik Börjesson 15 m.

D:o Nils Andersson 5 m.

d. 21.10 1908 Valter Lidén 2 m.

d. 5.11 1909 Konrad Törnqvist 11 am.

d. 11.9 1910 Erik Alstam

d. 29.10 1911 John Olsson

d. 15.6 1912 Arvid Fagrell

d. 15.6 1912 Henning Svensson m.

Im.

1

1

17

d: 3.11 1912 Carl Olsson 2 m.

2

3

1

m.

nm.

D:0o Harry Hellbers m.

d. 20.10 1913 Arthur Lundin m.

D:0o John Karlsson (h.y.) m.

D:o John Carlsson (malv.) 11 m.

D:o Erik Hielm 10 m.

D:o Knut Holmgren 2 m.

D:0o Theod. Andersson I m.

D:o Gustaf Magnusson I m.

d. 6.6 1915 Valdus Lund 7 m.

D:0o Caleb Schylander 3 m.

D:o Rolf Borsén I m.

d. 3.6 1917 Henry Almén 3 m.

d. 15.9 1918 Mauritz Sandberg 1 m.

D:o Herbert Carlsson 1 m.

D:o Karl Johansson Im.

Här aterge vi i sammandrag våra spe-

lares internationella» historia.

Erik börjesson, centerforward, mot

Norge I Gbg 12.8 08, mot England i

Hull 6.11 09, mot Norge i Sthlm d.

17.9 1911, mot Tyskland i Hamburg

d. 29.10 1911, mot Ungern i Gbgd.

20.6 1912, mot Holland”) i Sthlm d.

29.6 12, mot Italien i Sthlm d. 1.7

12, mot Danmark : Kphn d. 25.5 13,

mot Norge i K:nia d. 26.10 13, mot

England i Sthlm 10.6 14, mot Ungern

i Sthlin 21.6 14, mot Danmark i Kphn

d. 6.6 15, mot Danmark i Kpn. d.

3.6 17, mot Danmark i Kphn d. 2.0

18, mot Norge d. 15.9 1918.

Nils Andersson, vänster back, mot

Norve i Gbg d. 12.7 12, mot Holland

i London d. 21.10 08, mot Holland

i Haag d. 25.10 08, mot Belgien i

Brössel d. 26.10 08, mot England i

Hull d. 6.11 09.

Valter Lidén, vänster halv, mot

Holland i London 2.10 08, mot Hol-

land i Haag d. 25.10 08.

Nonrad Törnqvist, höger ialv, mot

England i Hull 6.11 09, mot Norge i

K:nia d. 15.6 12, mot Finland i Sthlm

”) Olympiska spelens matcher likställas

allmänt med federationsmatcher.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
—

.
d. 27.6 12, mot alien i Sthlm 17

17, vänster back mot Norge i Gbg

d. 3.11 12, mot Ryssland i Moskw

d. 4.5 13, mot Ungern i Budapest d

18.53 13, höger back mot Danmark |

Kphn d. 25.5 13, vänster back. mo

Danmark i Sthlm d. 35.10 13, me

Norge I K:nia d. 26.10 18, center hab

mot Danmark i Kpn. d. 3.6 17.

Erik Åistam, målvakt, mot Norge

i K:nia d. 11.9 10.

Folin Olsson, vänster halv, mo

Tyskland i Hamburg d. 29.10 11.

Arvid Fagrell, centerforward, mö

Norge i K:nia d. 15.6 12.

Henning -Svensson. vänster back

mot Norge i K:nia d. 15.6 12, höge

back mot Norge i K:nia d. 26.10 13

vänster back mot England i Sthlm d

10.6 44, mot Danmark i Sthlm d

31.10 13, mot Danmark i Kpn. d. 24t

18, mot Norge i K:nia d. 15.9 18.

Karl Olsson, höger inner, mo
Norge i Gbg d. 3.11 12, mot Norgt

i K:nia d. 26.10 13.

fHarry Hellberg. höger ytter, mo

Norge 1 Gbg d. 3.11 12, mot Ryss

land i Moskwa d. 4.5 13.

Arthur Landin, vänster ytter, mö

Norge i K:nia d. 26.10 13, mot Unger

i Sthlm d. 21.6 14, mot Norge i K:ni

d. 28.6 14.

John Karlsson, höger ytter, mo

Norge i K:nia d. 26.10 13.

Foln Carlsson, målvakt, mot Nor:

i K:nia 26.10 13, mot Englandi Sthlm
d. 10.6 14, mot England i Sthlm d.

12.6 14, mot Ungern i Sthlm d. 194
14, mot Norge i K:nia d. 28.6 4,

mot Danmark i Kpn. 6.6 15, mo

Danmark d. 31.10 15, mot Danmark

i Kpn. 4.6 16, mot Danmark i Kpn

d. 3.6 17, mot Danmark i Kpn. d

2.0 18.

Erik Iljelm, vänster inner, mö

Norge i K:nia 26.10 13, mot England

i Sthlm cd. 10.6 14, köger inner må
England i Sthlm d. 12.6 14, vänster

änner mot Ungern i Sthlm d. 21.40

14, mot Norge i K:nia d. 20.6 14

mot Danmark i Kpn. d. 6.6 15. mot
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allisa blir nödvändigt att

tur och ordning avsta

Om det

vara spelare i

var elfte match bör detta icke i syn-

nerlig erad inverka på lagets homoge-

nitet. För de enskilda spelarna bety-

der det heller icke så mycket då det

bli fråga om knappt två

matcher på aret. Vårt lag spelar näm-

ligen numera endast 20 å 25 matcher

pr ar. Och tyvärr kan man ej spela

med 12 eller 13 man i ett lag.

Murrens»-, »Makarns» och Mojes

exempel böra stimulera vara unga spe-

endast kan

lare i särskilt hög orad. Intet mal bör

för dem vara för högt. Med talamod

och energi, gott kamratskap och ett

olatt humör kommer man langt här i

världen och varhelst en lovande spe-

inom vära leder kan

han vara säker om att hans förtjänster

skall Men kom ihag en

sak, herrar juniorer och reservspelare!

lare yppar sig

uppskattas.

Inga olater eller primadonnefasoner;

ingen oblyghet eller självöverskattning'!

Rom Det

är bra med lite självsäkerhet, men det

byggdes icke på en dar.

är klädsamt att icke visa den.

Lat icke be-

När

Ni vuxit till Er och äro på väg att sla

igenom

Och sa en annan sak!

draga Er av de falske profeter!

sirentoner att

locka i Edra öron, men tänk då på

Edra kamrater och kom ihac att Göte-

borgs-Kamraterna är den starkaste fot-

komma säkert

bollsklubben inom Skandinavien och

ingen annan förening Öppnar sådana

lysande framtidsutsikter på Eder fot-

bollsbana som just I. F. K. i Göteborg.

Att bära våra blå-vita färger och att

representera vår förening betyder oänd-

ligt mycket mera inom den internatio-

nella fotbollsvärlden

vilken annan klubb som helst.

än att spela för

För att nu återga till de >internatio-

nella» och medan vi äro på väg att

tala om de stora namnen inom före-

ningen kanske ett sammandrag av deras

federationshistoria intresserar.

Vi börja då med att ange vära spe-

lares internationella »födelsedagar> i

kronologisk ordning samt antalet fede-

rationsmatcher:

d. 12.7 1908 Erik Börjesson 15 m.

D:o Nils Andersson 5 m.

d. 21.10 1908 Valter Lidén 2 m.

d. 5.11 1909 Konrad Törnqvist 11 am.

d. 11.9 1910 Erik Alstam

d. 29.10 1911 John Olsson

d. 15.6 1912 Arvid Fagrell

d. 15.6 1912 Henning Svensson m.

Im.

1

1

17

d: 3.11 1912 Carl Olsson 2 m.

2

3

1

m.

nm.

D:0o Harry Hellbers m.

d. 20.10 1913 Arthur Lundin m.

D:0o John Karlsson (h.y.) m.

D:o John Carlsson (malv.) 11 m.

D:o Erik Hielm 10 m.

D:o Knut Holmgren 2 m.

D:0o Theod. Andersson I m.

D:o Gustaf Magnusson I m.

d. 6.6 1915 Valdus Lund 7 m.

D:0o Caleb Schylander 3 m.

D:o Rolf Borsén I m.

d. 3.6 1917 Henry Almén 3 m.

d. 15.9 1918 Mauritz Sandberg 1 m.

D:o Herbert Carlsson 1 m.

D:o Karl Johansson Im.

Här aterge vi i sammandrag våra spe-

lares internationella» historia.

Erik börjesson, centerforward, mot

Norge I Gbg 12.8 08, mot England i

Hull 6.11 09, mot Norge i Sthlm d.

17.9 1911, mot Tyskland i Hamburg

d. 29.10 1911, mot Ungern i Gbgd.

20.6 1912, mot Holland”) i Sthlm d.

29.6 12, mot Italien i Sthlm d. 1.7

12, mot Danmark : Kphn d. 25.5 13,

mot Norge i K:nia d. 26.10 13, mot

England i Sthlm 10.6 14, mot Ungern

i Sthlin 21.6 14, mot Danmark i Kphn

d. 6.6 15, mot Danmark i Kpn. d.

3.6 17, mot Danmark i Kphn d. 2.0

18, mot Norge d. 15.9 1918.

Nils Andersson, vänster back, mot

Norve i Gbg d. 12.7 12, mot Holland

i London d. 21.10 08, mot Holland

i Haag d. 25.10 08, mot Belgien i

Brössel d. 26.10 08, mot England i

Hull d. 6.11 09.

Valter Lidén, vänster halv, mot

Holland i London 2.10 08, mot Hol-

land i Haag d. 25.10 08.

Nonrad Törnqvist, höger ialv, mot

England i Hull 6.11 09, mot Norge i

K:nia d. 15.6 12, mot Finland i Sthlm

”) Olympiska spelens matcher likställas

allmänt med federationsmatcher.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
—

.
d. 27.6 12, mot alien i Sthlm 17

17, vänster back mot Norge i Gbg

d. 3.11 12, mot Ryssland i Moskw

d. 4.5 13, mot Ungern i Budapest d

18.53 13, höger back mot Danmark |

Kphn d. 25.5 13, vänster back. mo

Danmark i Sthlm d. 35.10 13, me

Norge I K:nia d. 26.10 18, center hab

mot Danmark i Kpn. d. 3.6 17.

Erik Åistam, målvakt, mot Norge

i K:nia d. 11.9 10.

Folin Olsson, vänster halv, mo

Tyskland i Hamburg d. 29.10 11.

Arvid Fagrell, centerforward, mö

Norge i K:nia d. 15.6 12.

Henning -Svensson. vänster back

mot Norge i K:nia d. 15.6 12, höge

back mot Norge i K:nia d. 26.10 13

vänster back mot England i Sthlm d

10.6 44, mot Danmark i Sthlm d

31.10 13, mot Danmark i Kpn. d. 24t

18, mot Norge i K:nia d. 15.9 18.

Karl Olsson, höger inner, mo
Norge i Gbg d. 3.11 12, mot Norgt

i K:nia d. 26.10 13.

fHarry Hellberg. höger ytter, mo

Norge 1 Gbg d. 3.11 12, mot Ryss

land i Moskwa d. 4.5 13.

Arthur Landin, vänster ytter, mö

Norge i K:nia d. 26.10 13, mot Unger

i Sthlm d. 21.6 14, mot Norge i K:ni

d. 28.6 14.

John Karlsson, höger ytter, mo

Norge i K:nia d. 26.10 13.

Foln Carlsson, målvakt, mot Nor:

i K:nia 26.10 13, mot Englandi Sthlm
d. 10.6 14, mot England i Sthlm d.

12.6 14, mot Ungern i Sthlm d. 194
14, mot Norge i K:nia d. 28.6 4,

mot Danmark i Kpn. 6.6 15, mo

Danmark d. 31.10 15, mot Danmark

i Kpn. 4.6 16, mot Danmark i Kpn

d. 3.6 17, mot Danmark i Kpn. d

2.0 18.

Erik Iljelm, vänster inner, mö

Norge i K:nia 26.10 13, mot England

i Sthlm cd. 10.6 14, köger inner må
England i Sthlm d. 12.6 14, vänster

änner mot Ungern i Sthlm d. 21.40

14, mot Norge i K:nia d. 20.6 14

mot Danmark i Kpn. d. 6.6 15. mot
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allisa blir nödvändigt att

tur och ordning avsta

Om det

vara spelare i

var elfte match bör detta icke i syn-

nerlig erad inverka på lagets homoge-

nitet. För de enskilda spelarna bety-

der det heller icke så mycket då det

bli fråga om knappt två

matcher på aret. Vårt lag spelar näm-

ligen numera endast 20 å 25 matcher

pr ar. Och tyvärr kan man ej spela

med 12 eller 13 man i ett lag.

Murrens»-, »Makarns» och Mojes

exempel böra stimulera vara unga spe-

endast kan

lare i särskilt hög orad. Intet mal bör

för dem vara för högt. Med talamod

och energi, gott kamratskap och ett

olatt humör kommer man langt här i

världen och varhelst en lovande spe-

inom vära leder kan

han vara säker om att hans förtjänster

skall Men kom ihag en

sak, herrar juniorer och reservspelare!

lare yppar sig

uppskattas.

Inga olater eller primadonnefasoner;

ingen oblyghet eller självöverskattning'!

Rom Det

är bra med lite självsäkerhet, men det

byggdes icke på en dar.

är klädsamt att icke visa den.

Lat icke be-

När

Ni vuxit till Er och äro på väg att sla

igenom

Och sa en annan sak!

draga Er av de falske profeter!

sirentoner att

locka i Edra öron, men tänk då på

Edra kamrater och kom ihac att Göte-

borgs-Kamraterna är den starkaste fot-

komma säkert

bollsklubben inom Skandinavien och

ingen annan förening Öppnar sådana

lysande framtidsutsikter på Eder fot-

bollsbana som just I. F. K. i Göteborg.

Att bära våra blå-vita färger och att

representera vår förening betyder oänd-

ligt mycket mera inom den internatio-

nella fotbollsvärlden

vilken annan klubb som helst.

än att spela för

För att nu återga till de >internatio-

nella» och medan vi äro på väg att

tala om de stora namnen inom före-

ningen kanske ett sammandrag av deras

federationshistoria intresserar.

Vi börja då med att ange vära spe-

lares internationella »födelsedagar> i

kronologisk ordning samt antalet fede-

rationsmatcher:

d. 12.7 1908 Erik Börjesson 15 m.

D:o Nils Andersson 5 m.

d. 21.10 1908 Valter Lidén 2 m.

d. 5.11 1909 Konrad Törnqvist 11 am.

d. 11.9 1910 Erik Alstam

d. 29.10 1911 John Olsson

d. 15.6 1912 Arvid Fagrell

d. 15.6 1912 Henning Svensson m.

Im.

1

1

17

d: 3.11 1912 Carl Olsson 2 m.

2

3

1

m.

nm.

D:0o Harry Hellbers m.

d. 20.10 1913 Arthur Lundin m.

D:0o John Karlsson (h.y.) m.

D:o John Carlsson (malv.) 11 m.

D:o Erik Hielm 10 m.

D:o Knut Holmgren 2 m.

D:0o Theod. Andersson I m.

D:o Gustaf Magnusson I m.

d. 6.6 1915 Valdus Lund 7 m.

D:0o Caleb Schylander 3 m.

D:o Rolf Borsén I m.

d. 3.6 1917 Henry Almén 3 m.

d. 15.9 1918 Mauritz Sandberg 1 m.

D:o Herbert Carlsson 1 m.

D:o Karl Johansson Im.

Här aterge vi i sammandrag våra spe-

lares internationella» historia.

Erik börjesson, centerforward, mot

Norge I Gbg 12.8 08, mot England i

Hull 6.11 09, mot Norge i Sthlm d.

17.9 1911, mot Tyskland i Hamburg

d. 29.10 1911, mot Ungern i Gbgd.

20.6 1912, mot Holland”) i Sthlm d.

29.6 12, mot Italien i Sthlm d. 1.7

12, mot Danmark : Kphn d. 25.5 13,

mot Norge i K:nia d. 26.10 13, mot

England i Sthlm 10.6 14, mot Ungern

i Sthlin 21.6 14, mot Danmark i Kphn

d. 6.6 15, mot Danmark i Kpn. d.

3.6 17, mot Danmark i Kphn d. 2.0

18, mot Norge d. 15.9 1918.

Nils Andersson, vänster back, mot

Norve i Gbg d. 12.7 12, mot Holland

i London d. 21.10 08, mot Holland

i Haag d. 25.10 08, mot Belgien i

Brössel d. 26.10 08, mot England i

Hull d. 6.11 09.

Valter Lidén, vänster halv, mot

Holland i London 2.10 08, mot Hol-

land i Haag d. 25.10 08.

Nonrad Törnqvist, höger ialv, mot

England i Hull 6.11 09, mot Norge i

K:nia d. 15.6 12, mot Finland i Sthlm

”) Olympiska spelens matcher likställas

allmänt med federationsmatcher.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
—

.
d. 27.6 12, mot alien i Sthlm 17

17, vänster back mot Norge i Gbg

d. 3.11 12, mot Ryssland i Moskw

d. 4.5 13, mot Ungern i Budapest d

18.53 13, höger back mot Danmark |

Kphn d. 25.5 13, vänster back. mo

Danmark i Sthlm d. 35.10 13, me

Norge I K:nia d. 26.10 18, center hab

mot Danmark i Kpn. d. 3.6 17.

Erik Åistam, målvakt, mot Norge

i K:nia d. 11.9 10.

Folin Olsson, vänster halv, mo

Tyskland i Hamburg d. 29.10 11.

Arvid Fagrell, centerforward, mö

Norge i K:nia d. 15.6 12.

Henning -Svensson. vänster back

mot Norge i K:nia d. 15.6 12, höge

back mot Norge i K:nia d. 26.10 13

vänster back mot England i Sthlm d

10.6 44, mot Danmark i Sthlm d

31.10 13, mot Danmark i Kpn. d. 24t

18, mot Norge i K:nia d. 15.9 18.

Karl Olsson, höger inner, mo
Norge i Gbg d. 3.11 12, mot Norgt

i K:nia d. 26.10 13.

fHarry Hellberg. höger ytter, mo

Norge 1 Gbg d. 3.11 12, mot Ryss

land i Moskwa d. 4.5 13.

Arthur Landin, vänster ytter, mö

Norge i K:nia d. 26.10 13, mot Unger

i Sthlm d. 21.6 14, mot Norge i K:ni

d. 28.6 14.

John Karlsson, höger ytter, mo

Norge i K:nia d. 26.10 13.

Foln Carlsson, målvakt, mot Nor:

i K:nia 26.10 13, mot Englandi Sthlm
d. 10.6 14, mot England i Sthlm d.

12.6 14, mot Ungern i Sthlm d. 194
14, mot Norge i K:nia d. 28.6 4,

mot Danmark i Kpn. 6.6 15, mo

Danmark d. 31.10 15, mot Danmark

i Kpn. 4.6 16, mot Danmark i Kpn

d. 3.6 17, mot Danmark i Kpn. d

2.0 18.

Erik Iljelm, vänster inner, mö

Norge i K:nia 26.10 13, mot England

i Sthlm cd. 10.6 14, köger inner må
England i Sthlm d. 12.6 14, vänster

änner mot Ungern i Sthlm d. 21.40

14, mot Norge i K:nia d. 20.6 14

mot Danmark i Kpn. d. 6.6 15. mot
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allisa blir nödvändigt att

tur och ordning avsta

Om det

vara spelare i

var elfte match bör detta icke i syn-

nerlig erad inverka på lagets homoge-

nitet. För de enskilda spelarna bety-

der det heller icke så mycket då det

bli fråga om knappt två

matcher på aret. Vårt lag spelar näm-

ligen numera endast 20 å 25 matcher

pr ar. Och tyvärr kan man ej spela

med 12 eller 13 man i ett lag.

Murrens»-, »Makarns» och Mojes

exempel böra stimulera vara unga spe-

endast kan

lare i särskilt hög orad. Intet mal bör

för dem vara för högt. Med talamod

och energi, gott kamratskap och ett

olatt humör kommer man langt här i

världen och varhelst en lovande spe-

inom vära leder kan

han vara säker om att hans förtjänster

skall Men kom ihag en

sak, herrar juniorer och reservspelare!

lare yppar sig

uppskattas.

Inga olater eller primadonnefasoner;

ingen oblyghet eller självöverskattning'!

Rom Det

är bra med lite självsäkerhet, men det

byggdes icke på en dar.

är klädsamt att icke visa den.

Lat icke be-

När

Ni vuxit till Er och äro på väg att sla

igenom

Och sa en annan sak!

draga Er av de falske profeter!

sirentoner att

locka i Edra öron, men tänk då på

Edra kamrater och kom ihac att Göte-

borgs-Kamraterna är den starkaste fot-

komma säkert

bollsklubben inom Skandinavien och

ingen annan förening Öppnar sådana

lysande framtidsutsikter på Eder fot-

bollsbana som just I. F. K. i Göteborg.

Att bära våra blå-vita färger och att

representera vår förening betyder oänd-

ligt mycket mera inom den internatio-

nella fotbollsvärlden

vilken annan klubb som helst.

än att spela för

För att nu återga till de >internatio-

nella» och medan vi äro på väg att

tala om de stora namnen inom före-

ningen kanske ett sammandrag av deras

federationshistoria intresserar.

Vi börja då med att ange vära spe-

lares internationella »födelsedagar> i

kronologisk ordning samt antalet fede-

rationsmatcher:

d. 12.7 1908 Erik Börjesson 15 m.

D:o Nils Andersson 5 m.

d. 21.10 1908 Valter Lidén 2 m.

d. 5.11 1909 Konrad Törnqvist 11 am.

d. 11.9 1910 Erik Alstam

d. 29.10 1911 John Olsson

d. 15.6 1912 Arvid Fagrell

d. 15.6 1912 Henning Svensson m.

Im.

1

1

17

d: 3.11 1912 Carl Olsson 2 m.

2

3

1

m.

nm.

D:0o Harry Hellbers m.

d. 20.10 1913 Arthur Lundin m.

D:0o John Karlsson (h.y.) m.

D:o John Carlsson (malv.) 11 m.

D:o Erik Hielm 10 m.

D:o Knut Holmgren 2 m.

D:0o Theod. Andersson I m.

D:o Gustaf Magnusson I m.

d. 6.6 1915 Valdus Lund 7 m.

D:0o Caleb Schylander 3 m.

D:o Rolf Borsén I m.

d. 3.6 1917 Henry Almén 3 m.

d. 15.9 1918 Mauritz Sandberg 1 m.

D:o Herbert Carlsson 1 m.

D:o Karl Johansson Im.

Här aterge vi i sammandrag våra spe-

lares internationella» historia.

Erik börjesson, centerforward, mot

Norge I Gbg 12.8 08, mot England i

Hull 6.11 09, mot Norge i Sthlm d.

17.9 1911, mot Tyskland i Hamburg

d. 29.10 1911, mot Ungern i Gbgd.

20.6 1912, mot Holland”) i Sthlm d.

29.6 12, mot Italien i Sthlm d. 1.7

12, mot Danmark : Kphn d. 25.5 13,

mot Norge i K:nia d. 26.10 13, mot

England i Sthlm 10.6 14, mot Ungern

i Sthlin 21.6 14, mot Danmark i Kphn

d. 6.6 15, mot Danmark i Kpn. d.

3.6 17, mot Danmark i Kphn d. 2.0

18, mot Norge d. 15.9 1918.

Nils Andersson, vänster back, mot

Norve i Gbg d. 12.7 12, mot Holland

i London d. 21.10 08, mot Holland

i Haag d. 25.10 08, mot Belgien i

Brössel d. 26.10 08, mot England i

Hull d. 6.11 09.

Valter Lidén, vänster halv, mot

Holland i London 2.10 08, mot Hol-

land i Haag d. 25.10 08.

Nonrad Törnqvist, höger ialv, mot

England i Hull 6.11 09, mot Norge i

K:nia d. 15.6 12, mot Finland i Sthlm

”) Olympiska spelens matcher likställas

allmänt med federationsmatcher.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
—

.
d. 27.6 12, mot alien i Sthlm 17

17, vänster back mot Norge i Gbg

d. 3.11 12, mot Ryssland i Moskw

d. 4.5 13, mot Ungern i Budapest d

18.53 13, höger back mot Danmark |

Kphn d. 25.5 13, vänster back. mo

Danmark i Sthlm d. 35.10 13, me

Norge I K:nia d. 26.10 18, center hab

mot Danmark i Kpn. d. 3.6 17.

Erik Åistam, målvakt, mot Norge

i K:nia d. 11.9 10.

Folin Olsson, vänster halv, mo

Tyskland i Hamburg d. 29.10 11.

Arvid Fagrell, centerforward, mö

Norge i K:nia d. 15.6 12.

Henning -Svensson. vänster back

mot Norge i K:nia d. 15.6 12, höge

back mot Norge i K:nia d. 26.10 13

vänster back mot England i Sthlm d

10.6 44, mot Danmark i Sthlm d

31.10 13, mot Danmark i Kpn. d. 24t

18, mot Norge i K:nia d. 15.9 18.

Karl Olsson, höger inner, mo
Norge i Gbg d. 3.11 12, mot Norgt

i K:nia d. 26.10 13.

fHarry Hellberg. höger ytter, mo

Norge 1 Gbg d. 3.11 12, mot Ryss

land i Moskwa d. 4.5 13.

Arthur Landin, vänster ytter, mö

Norge i K:nia d. 26.10 13, mot Unger

i Sthlm d. 21.6 14, mot Norge i K:ni

d. 28.6 14.

John Karlsson, höger ytter, mo

Norge i K:nia d. 26.10 13.

Foln Carlsson, målvakt, mot Nor:

i K:nia 26.10 13, mot Englandi Sthlm
d. 10.6 14, mot England i Sthlm d.

12.6 14, mot Ungern i Sthlm d. 194
14, mot Norge i K:nia d. 28.6 4,

mot Danmark i Kpn. 6.6 15, mo

Danmark d. 31.10 15, mot Danmark

i Kpn. 4.6 16, mot Danmark i Kpn

d. 3.6 17, mot Danmark i Kpn. d

2.0 18.

Erik Iljelm, vänster inner, mö

Norge i K:nia 26.10 13, mot England

i Sthlm cd. 10.6 14, köger inner må
England i Sthlm d. 12.6 14, vänster

änner mot Ungern i Sthlm d. 21.40

14, mot Norge i K:nia d. 20.6 14

mot Danmark i Kpn. d. 6.6 15. mot
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allisa blir nödvändigt att

tur och ordning avsta

Om det

vara spelare i

var elfte match bör detta icke i syn-

nerlig erad inverka på lagets homoge-

nitet. För de enskilda spelarna bety-

der det heller icke så mycket då det

bli fråga om knappt två

matcher på aret. Vårt lag spelar näm-

ligen numera endast 20 å 25 matcher

pr ar. Och tyvärr kan man ej spela

med 12 eller 13 man i ett lag.

Murrens»-, »Makarns» och Mojes

exempel böra stimulera vara unga spe-

endast kan

lare i särskilt hög orad. Intet mal bör

för dem vara för högt. Med talamod

och energi, gott kamratskap och ett

olatt humör kommer man langt här i

världen och varhelst en lovande spe-

inom vära leder kan

han vara säker om att hans förtjänster

skall Men kom ihag en

sak, herrar juniorer och reservspelare!

lare yppar sig

uppskattas.

Inga olater eller primadonnefasoner;

ingen oblyghet eller självöverskattning'!

Rom Det

är bra med lite självsäkerhet, men det

byggdes icke på en dar.

är klädsamt att icke visa den.

Lat icke be-

När

Ni vuxit till Er och äro på väg att sla

igenom

Och sa en annan sak!

draga Er av de falske profeter!

sirentoner att

locka i Edra öron, men tänk då på

Edra kamrater och kom ihac att Göte-

borgs-Kamraterna är den starkaste fot-

komma säkert

bollsklubben inom Skandinavien och

ingen annan förening Öppnar sådana

lysande framtidsutsikter på Eder fot-

bollsbana som just I. F. K. i Göteborg.

Att bära våra blå-vita färger och att

representera vår förening betyder oänd-

ligt mycket mera inom den internatio-

nella fotbollsvärlden

vilken annan klubb som helst.

än att spela för

För att nu återga till de >internatio-

nella» och medan vi äro på väg att

tala om de stora namnen inom före-

ningen kanske ett sammandrag av deras

federationshistoria intresserar.

Vi börja då med att ange vära spe-

lares internationella »födelsedagar> i

kronologisk ordning samt antalet fede-

rationsmatcher:

d. 12.7 1908 Erik Börjesson 15 m.

D:o Nils Andersson 5 m.

d. 21.10 1908 Valter Lidén 2 m.

d. 5.11 1909 Konrad Törnqvist 11 am.

d. 11.9 1910 Erik Alstam

d. 29.10 1911 John Olsson

d. 15.6 1912 Arvid Fagrell

d. 15.6 1912 Henning Svensson m.

Im.

1

1

17

d: 3.11 1912 Carl Olsson 2 m.

2

3

1

m.

nm.

D:0o Harry Hellbers m.

d. 20.10 1913 Arthur Lundin m.

D:0o John Karlsson (h.y.) m.

D:o John Carlsson (malv.) 11 m.

D:o Erik Hielm 10 m.

D:o Knut Holmgren 2 m.

D:0o Theod. Andersson I m.

D:o Gustaf Magnusson I m.

d. 6.6 1915 Valdus Lund 7 m.

D:0o Caleb Schylander 3 m.

D:o Rolf Borsén I m.

d. 3.6 1917 Henry Almén 3 m.

d. 15.9 1918 Mauritz Sandberg 1 m.

D:o Herbert Carlsson 1 m.

D:o Karl Johansson Im.

Här aterge vi i sammandrag våra spe-

lares internationella» historia.

Erik börjesson, centerforward, mot

Norge I Gbg 12.8 08, mot England i

Hull 6.11 09, mot Norge i Sthlm d.

17.9 1911, mot Tyskland i Hamburg

d. 29.10 1911, mot Ungern i Gbgd.

20.6 1912, mot Holland”) i Sthlm d.

29.6 12, mot Italien i Sthlm d. 1.7

12, mot Danmark : Kphn d. 25.5 13,

mot Norge i K:nia d. 26.10 13, mot

England i Sthlm 10.6 14, mot Ungern

i Sthlin 21.6 14, mot Danmark i Kphn

d. 6.6 15, mot Danmark i Kpn. d.

3.6 17, mot Danmark i Kphn d. 2.0

18, mot Norge d. 15.9 1918.

Nils Andersson, vänster back, mot

Norve i Gbg d. 12.7 12, mot Holland

i London d. 21.10 08, mot Holland

i Haag d. 25.10 08, mot Belgien i

Brössel d. 26.10 08, mot England i

Hull d. 6.11 09.

Valter Lidén, vänster halv, mot

Holland i London 2.10 08, mot Hol-

land i Haag d. 25.10 08.

Nonrad Törnqvist, höger ialv, mot

England i Hull 6.11 09, mot Norge i

K:nia d. 15.6 12, mot Finland i Sthlm

”) Olympiska spelens matcher likställas

allmänt med federationsmatcher.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
—

.
d. 27.6 12, mot alien i Sthlm 17

17, vänster back mot Norge i Gbg

d. 3.11 12, mot Ryssland i Moskw

d. 4.5 13, mot Ungern i Budapest d

18.53 13, höger back mot Danmark |

Kphn d. 25.5 13, vänster back. mo

Danmark i Sthlm d. 35.10 13, me

Norge I K:nia d. 26.10 18, center hab

mot Danmark i Kpn. d. 3.6 17.

Erik Åistam, målvakt, mot Norge

i K:nia d. 11.9 10.

Folin Olsson, vänster halv, mo

Tyskland i Hamburg d. 29.10 11.

Arvid Fagrell, centerforward, mö

Norge i K:nia d. 15.6 12.

Henning -Svensson. vänster back

mot Norge i K:nia d. 15.6 12, höge

back mot Norge i K:nia d. 26.10 13

vänster back mot England i Sthlm d

10.6 44, mot Danmark i Sthlm d

31.10 13, mot Danmark i Kpn. d. 24t

18, mot Norge i K:nia d. 15.9 18.

Karl Olsson, höger inner, mo
Norge i Gbg d. 3.11 12, mot Norgt

i K:nia d. 26.10 13.

fHarry Hellberg. höger ytter, mo

Norge 1 Gbg d. 3.11 12, mot Ryss

land i Moskwa d. 4.5 13.

Arthur Landin, vänster ytter, mö

Norge i K:nia d. 26.10 13, mot Unger

i Sthlm d. 21.6 14, mot Norge i K:ni

d. 28.6 14.

John Karlsson, höger ytter, mo

Norge i K:nia d. 26.10 13.

Foln Carlsson, målvakt, mot Nor:

i K:nia 26.10 13, mot Englandi Sthlm
d. 10.6 14, mot England i Sthlm d.

12.6 14, mot Ungern i Sthlm d. 194
14, mot Norge i K:nia d. 28.6 4,

mot Danmark i Kpn. 6.6 15, mo

Danmark d. 31.10 15, mot Danmark

i Kpn. 4.6 16, mot Danmark i Kpn

d. 3.6 17, mot Danmark i Kpn. d

2.0 18.

Erik Iljelm, vänster inner, mö

Norge i K:nia 26.10 13, mot England

i Sthlm cd. 10.6 14, köger inner må
England i Sthlm d. 12.6 14, vänster

änner mot Ungern i Sthlm d. 21.40

14, mot Norge i K:nia d. 20.6 14

mot Danmark i Kpn. d. 6.6 15. mot
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allisa blir nödvändigt att

tur och ordning avsta

Om det

vara spelare i

var elfte match bör detta icke i syn-

nerlig erad inverka på lagets homoge-

nitet. För de enskilda spelarna bety-

der det heller icke så mycket då det

bli fråga om knappt två

matcher på aret. Vårt lag spelar näm-

ligen numera endast 20 å 25 matcher

pr ar. Och tyvärr kan man ej spela

med 12 eller 13 man i ett lag.

Murrens»-, »Makarns» och Mojes

exempel böra stimulera vara unga spe-

endast kan

lare i särskilt hög orad. Intet mal bör

för dem vara för högt. Med talamod

och energi, gott kamratskap och ett

olatt humör kommer man langt här i

världen och varhelst en lovande spe-

inom vära leder kan

han vara säker om att hans förtjänster

skall Men kom ihag en

sak, herrar juniorer och reservspelare!

lare yppar sig

uppskattas.

Inga olater eller primadonnefasoner;

ingen oblyghet eller självöverskattning'!

Rom Det

är bra med lite självsäkerhet, men det

byggdes icke på en dar.

är klädsamt att icke visa den.

Lat icke be-

När

Ni vuxit till Er och äro på väg att sla

igenom

Och sa en annan sak!

draga Er av de falske profeter!

sirentoner att

locka i Edra öron, men tänk då på

Edra kamrater och kom ihac att Göte-

borgs-Kamraterna är den starkaste fot-

komma säkert

bollsklubben inom Skandinavien och

ingen annan förening Öppnar sådana

lysande framtidsutsikter på Eder fot-

bollsbana som just I. F. K. i Göteborg.

Att bära våra blå-vita färger och att

representera vår förening betyder oänd-

ligt mycket mera inom den internatio-

nella fotbollsvärlden

vilken annan klubb som helst.

än att spela för

För att nu återga till de >internatio-

nella» och medan vi äro på väg att

tala om de stora namnen inom före-

ningen kanske ett sammandrag av deras

federationshistoria intresserar.

Vi börja då med att ange vära spe-

lares internationella »födelsedagar> i

kronologisk ordning samt antalet fede-

rationsmatcher:

d. 12.7 1908 Erik Börjesson 15 m.

D:o Nils Andersson 5 m.

d. 21.10 1908 Valter Lidén 2 m.

d. 5.11 1909 Konrad Törnqvist 11 am.

d. 11.9 1910 Erik Alstam

d. 29.10 1911 John Olsson

d. 15.6 1912 Arvid Fagrell

d. 15.6 1912 Henning Svensson m.

Im.

1

1

17

d: 3.11 1912 Carl Olsson 2 m.

2

3

1

m.

nm.

D:0o Harry Hellbers m.

d. 20.10 1913 Arthur Lundin m.

D:0o John Karlsson (h.y.) m.

D:o John Carlsson (malv.) 11 m.

D:o Erik Hielm 10 m.

D:o Knut Holmgren 2 m.

D:0o Theod. Andersson I m.

D:o Gustaf Magnusson I m.

d. 6.6 1915 Valdus Lund 7 m.

D:0o Caleb Schylander 3 m.

D:o Rolf Borsén I m.

d. 3.6 1917 Henry Almén 3 m.

d. 15.9 1918 Mauritz Sandberg 1 m.

D:o Herbert Carlsson 1 m.

D:o Karl Johansson Im.

Här aterge vi i sammandrag våra spe-

lares internationella» historia.

Erik börjesson, centerforward, mot

Norge I Gbg 12.8 08, mot England i

Hull 6.11 09, mot Norge i Sthlm d.

17.9 1911, mot Tyskland i Hamburg

d. 29.10 1911, mot Ungern i Gbgd.

20.6 1912, mot Holland”) i Sthlm d.

29.6 12, mot Italien i Sthlm d. 1.7

12, mot Danmark : Kphn d. 25.5 13,

mot Norge i K:nia d. 26.10 13, mot

England i Sthlm 10.6 14, mot Ungern

i Sthlin 21.6 14, mot Danmark i Kphn

d. 6.6 15, mot Danmark i Kpn. d.

3.6 17, mot Danmark i Kphn d. 2.0

18, mot Norge d. 15.9 1918.

Nils Andersson, vänster back, mot

Norve i Gbg d. 12.7 12, mot Holland

i London d. 21.10 08, mot Holland

i Haag d. 25.10 08, mot Belgien i

Brössel d. 26.10 08, mot England i

Hull d. 6.11 09.

Valter Lidén, vänster halv, mot

Holland i London 2.10 08, mot Hol-

land i Haag d. 25.10 08.

Nonrad Törnqvist, höger ialv, mot

England i Hull 6.11 09, mot Norge i

K:nia d. 15.6 12, mot Finland i Sthlm

”) Olympiska spelens matcher likställas

allmänt med federationsmatcher.
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.
d. 27.6 12, mot alien i Sthlm 17

17, vänster back mot Norge i Gbg

d. 3.11 12, mot Ryssland i Moskw

d. 4.5 13, mot Ungern i Budapest d

18.53 13, höger back mot Danmark |

Kphn d. 25.5 13, vänster back. mo

Danmark i Sthlm d. 35.10 13, me

Norge I K:nia d. 26.10 18, center hab

mot Danmark i Kpn. d. 3.6 17.

Erik Åistam, målvakt, mot Norge

i K:nia d. 11.9 10.

Folin Olsson, vänster halv, mo

Tyskland i Hamburg d. 29.10 11.

Arvid Fagrell, centerforward, mö

Norge i K:nia d. 15.6 12.

Henning -Svensson. vänster back

mot Norge i K:nia d. 15.6 12, höge

back mot Norge i K:nia d. 26.10 13

vänster back mot England i Sthlm d

10.6 44, mot Danmark i Sthlm d

31.10 13, mot Danmark i Kpn. d. 24t

18, mot Norge i K:nia d. 15.9 18.

Karl Olsson, höger inner, mo
Norge i Gbg d. 3.11 12, mot Norgt

i K:nia d. 26.10 13.

fHarry Hellberg. höger ytter, mo

Norge 1 Gbg d. 3.11 12, mot Ryss

land i Moskwa d. 4.5 13.

Arthur Landin, vänster ytter, mö

Norge i K:nia d. 26.10 13, mot Unger

i Sthlm d. 21.6 14, mot Norge i K:ni

d. 28.6 14.

John Karlsson, höger ytter, mo

Norge i K:nia d. 26.10 13.

Foln Carlsson, målvakt, mot Nor:

i K:nia 26.10 13, mot Englandi Sthlm
d. 10.6 14, mot England i Sthlm d.

12.6 14, mot Ungern i Sthlm d. 194
14, mot Norge i K:nia d. 28.6 4,

mot Danmark i Kpn. 6.6 15, mo

Danmark d. 31.10 15, mot Danmark

i Kpn. 4.6 16, mot Danmark i Kpn

d. 3.6 17, mot Danmark i Kpn. d

2.0 18.

Erik Iljelm, vänster inner, mö

Norge i K:nia 26.10 13, mot England

i Sthlm cd. 10.6 14, köger inner må
England i Sthlm d. 12.6 14, vänster

änner mot Ungern i Sthlm d. 21.40

14, mot Norge i K:nia d. 20.6 14

mot Danmark i Kpn. d. 6.6 15. mot
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allisa blir nödvändigt att

tur och ordning avsta

Om det

vara spelare i
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skall Men kom ihag en
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England i Sthlm 10.6 14, mot Ungern

i Sthlin 21.6 14, mot Danmark i Kphn

d. 6.6 15, mot Danmark i Kpn. d.

3.6 17, mot Danmark i Kphn d. 2.0

18, mot Norge d. 15.9 1918.

Nils Andersson, vänster back, mot

Norve i Gbg d. 12.7 12, mot Holland

i London d. 21.10 08, mot Holland

i Haag d. 25.10 08, mot Belgien i

Brössel d. 26.10 08, mot England i

Hull d. 6.11 09.

Valter Lidén, vänster halv, mot

Holland i London 2.10 08, mot Hol-

land i Haag d. 25.10 08.

Nonrad Törnqvist, höger ialv, mot

England i Hull 6.11 09, mot Norge i

K:nia d. 15.6 12, mot Finland i Sthlm

”) Olympiska spelens matcher likställas

allmänt med federationsmatcher.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
—

.
d. 27.6 12, mot alien i Sthlm 17

17, vänster back mot Norge i Gbg

d. 3.11 12, mot Ryssland i Moskw
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Danmark i Sthlm d. 31.10 15, mot

Danmark i Kpn. 3.6 17, mot Danmark

i Kpn. 26.6 18, mot Norge i K:nia d.

15.9 18. |

Gastav Magnusson, höger halv, mot

Norge i K:nia d. 26.10 13.

: Valdas Lund, vänster back, mot

Danmark i Kphn 6.6 15, höger back
mot Danmark i Sthlm d. 31.10 15,

mot Danmark i Kpn. d. 4.6 15, mot

Danmark i Kpn. 3.6 17, vänster back

mot Danmark i Sthlm 14.10 17, höger
back mot Danmark i Kpn, 2.6 18,

mot Norge i K:nia 15.9 18.

Caleb Schylander, höger inner, mot
Danmark i Kpn. 6.6 15, mot Danmark

i Sthlm 'd. 31.10 15, mot Danmark i

Kpn. 3.6 17, mot Danmark i Sthlm d.

14.10 17, mot Danmark i Kpn. d. 2.6
18.

Knut Holmgren, vänster halv;mot
Norge, i Kinia d. 26.1014, mot Norge

i K:nia d. 28.6 14.

Theodor Andersson, center hal,

mot Norge i K:nia d. 26.10 13.

Rolf PBorséin, vänster ylter,

Danmark i Kpn. d. 6.6 15.

lHenry Almin, vänster halv, mot

Danmark i Kpn. d. 3.6 17, mot Dan-
mark i Kpn. cd. 2.6 18, mot Norgei

K:nia 15.9 18.

Mauridz Sandberse,

mot Norge I Inia ad,

mot

vänster ytter.

15-9 18.

Herbert Carlsson, höger inner, mot
Norge i K:nia d. 15.9 18,

Karl Johansson, höger hal,
Norge i K:nia .d. 15.9 18.

| CC. Le.

mot

fre aret RE ner

 

  
 

ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN 13

Söndagen den 8 sept.
Det var till en del (men också

endast till en del) glömska, som or-

sakade, att Kamraterna lovat spela
mot K. B. den 8 september, trots
att det i avtalet .med Djurgården

bestämts match mot detta lag sam-

ma dag. Kamraterna voro nämli-
gen övertygade om, att Djurgården
skulle visa tillmötesgående. Men
detta ville man inte. Sekreteraren

hade personliga samtal i Stockholm

med Djurgårdens styrelseledamöter
(även hr Jönsson). Ingenting hjälp-

te trots att man visste, att det skulle

bli en finare affär för Djurgården att

få Kamraterna efter Ninalen än före.

Och därför kunde vi ej göra annat

än att säga återbud till K. B., som
förut förklarat sig ej ha någon an-
nan dag ledig!

Kamraterna beklaga Djurgårdens
bristande tillmötesgående. Vilket

närmast får tillskrivas skåningen

Jönsson, diktator i föreningen.
Det var lustigt att. se, att Fot-

boillsförbundet höll sin hand över
Kamraterna i saken. . Genom att

vägra sanktion för K. B.-matchen.
Ty då hade Kamraterna fått böta

5,000 kr. till Djurgården. Men vad

hade fotbollsförbundet att göra med
vår privata utfästelse till Djurgår-

den? Det hade stått Kamraterna
fritt att taga risken (eller stannat

hemma) och bötat de 5,000 kro-
norna!

N. I. L. tror, att Kamraterna tänkt

ställa upp med sitt B-lag mot Diur-
gården. Ursprungligen fanns ingen

Utg,

€

vid köp av

SKODON   
att

sådan tanke. Ty det är vid 5,000
kronors vite förbjudet för resande

lag att spela med andraät! sina

bästa spelare!

»Sakkunnskapen>

N. LL.

För några veckor sedan läste vi
bl. a. följande tre »luftmeningara
(vi ha visserligen aldrig själva sett
det där ordet förut, men vi tycka
att det passar just nu): S

»Backman : deltog icke, ehuru an-
mäld» (ur ett referat från tävlingar
i Kristiania). Sekreteraren ber. få

meddela, alt Backman aldrig blivit

anmäld till tävlingarna ifråga. Arran-
görerna ha tydligen som vanligt

»lånat» någrabra namn för reklamen;
Finalen i fotbollsmästerskapet

bör alltid gå på Stadions klassiska
mark» (eller ungefär så löd me-

ningen). Tänk att man kan bli så

inbiten stockholmare, när man om-
planterats från den karga jordmå-

nen ute i landsorten till stenåkrarna
i huvudstaden! Landsorten är inte

god nog för en finalmatch. Trots
att det kanske (såsom i år) är två

landsortslag, som spela i den. Och
lrots:att det kommer in mer pengar

där, åtminstone i Göteborg. .: Och
trots. alt det finnes en mera hyfsad
publik här: än i Stockholm. Och
trots att landsorten bättre än Stock-

holm behöver stimuleras med vackra
matcher, denna jilandsort, som ej

kan få en federations- eller annan

dylik match utan ekonomiska : ut-

fästelser! Allt bör gå i Stockholm:
finalerna om mästerskapet i fotboll,
sv. mästerskapstävlingarna i allmän
idrott. "Intill dess Anton Johanson

tröttnat på allt käbblet och låtit
Hugo Levin bliva fotbollsgeneral.

3) »Kamraterna ha opererat på
två linjer: den 8 sept. ville de skicka
B-laget mot Djurgården och första
laget till Köpenhamn. Vilket emel-
lertid inte lyckades, tack vare Djur-
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Danmark i Kpn. 6.6 15, mot Danmark
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Söndagen den 8 sept.
Det var till en del (men också

endast till en del) glömska, som or-

sakade, att Kamraterna lovat spela
mot K. B. den 8 september, trots
att det i avtalet .med Djurgården

bestämts match mot detta lag sam-

ma dag. Kamraterna voro nämli-
gen övertygade om, att Djurgården
skulle visa tillmötesgående. Men
detta ville man inte. Sekreteraren

hade personliga samtal i Stockholm

med Djurgårdens styrelseledamöter
(även hr Jönsson). Ingenting hjälp-

te trots att man visste, att det skulle

bli en finare affär för Djurgården att

få Kamraterna efter Ninalen än före.

Och därför kunde vi ej göra annat

än att säga återbud till K. B., som
förut förklarat sig ej ha någon an-
nan dag ledig!

Kamraterna beklaga Djurgårdens
bristande tillmötesgående. Vilket

närmast får tillskrivas skåningen

Jönsson, diktator i föreningen.
Det var lustigt att. se, att Fot-

boillsförbundet höll sin hand över
Kamraterna i saken. . Genom att

vägra sanktion för K. B.-matchen.
Ty då hade Kamraterna fått böta

5,000 kr. till Djurgården. Men vad

hade fotbollsförbundet att göra med
vår privata utfästelse till Djurgår-

den? Det hade stått Kamraterna
fritt att taga risken (eller stannat

hemma) och bötat de 5,000 kro-
norna!

N. I. L. tror, att Kamraterna tänkt

ställa upp med sitt B-lag mot Diur-
gården. Ursprungligen fanns ingen

Utg,

€

vid köp av

SKODON   
att

sådan tanke. Ty det är vid 5,000
kronors vite förbjudet för resande

lag att spela med andraät! sina

bästa spelare!

»Sakkunnskapen>

N. LL.

För några veckor sedan läste vi
bl. a. följande tre »luftmeningara
(vi ha visserligen aldrig själva sett
det där ordet förut, men vi tycka
att det passar just nu): S

»Backman : deltog icke, ehuru an-
mäld» (ur ett referat från tävlingar
i Kristiania). Sekreteraren ber. få

meddela, alt Backman aldrig blivit

anmäld till tävlingarna ifråga. Arran-
görerna ha tydligen som vanligt

»lånat» någrabra namn för reklamen;
Finalen i fotbollsmästerskapet

bör alltid gå på Stadions klassiska
mark» (eller ungefär så löd me-

ningen). Tänk att man kan bli så

inbiten stockholmare, när man om-
planterats från den karga jordmå-

nen ute i landsorten till stenåkrarna
i huvudstaden! Landsorten är inte

god nog för en finalmatch. Trots
att det kanske (såsom i år) är två

landsortslag, som spela i den. Och
lrots:att det kommer in mer pengar

där, åtminstone i Göteborg. .: Och
trots. alt det finnes en mera hyfsad
publik här: än i Stockholm. Och
trots att landsorten bättre än Stock-

holm behöver stimuleras med vackra
matcher, denna jilandsort, som ej

kan få en federations- eller annan

dylik match utan ekonomiska : ut-

fästelser! Allt bör gå i Stockholm:
finalerna om mästerskapet i fotboll,
sv. mästerskapstävlingarna i allmän
idrott. "Intill dess Anton Johanson

tröttnat på allt käbblet och låtit
Hugo Levin bliva fotbollsgeneral.

3) »Kamraterna ha opererat på
två linjer: den 8 sept. ville de skicka
B-laget mot Djurgården och första
laget till Köpenhamn. Vilket emel-
lertid inte lyckades, tack vare Djur-
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boillsförbundet höll sin hand över
Kamraterna i saken. . Genom att

vägra sanktion för K. B.-matchen.
Ty då hade Kamraterna fått böta

5,000 kr. till Djurgården. Men vad

hade fotbollsförbundet att göra med
vår privata utfästelse till Djurgår-

den? Det hade stått Kamraterna
fritt att taga risken (eller stannat

hemma) och bötat de 5,000 kro-
norna!

N. I. L. tror, att Kamraterna tänkt

ställa upp med sitt B-lag mot Diur-
gården. Ursprungligen fanns ingen

Utg,

€

vid köp av

SKODON   
att

sådan tanke. Ty det är vid 5,000
kronors vite förbjudet för resande

lag att spela med andraät! sina

bästa spelare!

»Sakkunnskapen>

N. LL.

För några veckor sedan läste vi
bl. a. följande tre »luftmeningara
(vi ha visserligen aldrig själva sett
det där ordet förut, men vi tycka
att det passar just nu): S

»Backman : deltog icke, ehuru an-
mäld» (ur ett referat från tävlingar
i Kristiania). Sekreteraren ber. få

meddela, alt Backman aldrig blivit

anmäld till tävlingarna ifråga. Arran-
görerna ha tydligen som vanligt

»lånat» någrabra namn för reklamen;
Finalen i fotbollsmästerskapet

bör alltid gå på Stadions klassiska
mark» (eller ungefär så löd me-

ningen). Tänk att man kan bli så

inbiten stockholmare, när man om-
planterats från den karga jordmå-

nen ute i landsorten till stenåkrarna
i huvudstaden! Landsorten är inte

god nog för en finalmatch. Trots
att det kanske (såsom i år) är två

landsortslag, som spela i den. Och
lrots:att det kommer in mer pengar

där, åtminstone i Göteborg. .: Och
trots. alt det finnes en mera hyfsad
publik här: än i Stockholm. Och
trots att landsorten bättre än Stock-

holm behöver stimuleras med vackra
matcher, denna jilandsort, som ej

kan få en federations- eller annan

dylik match utan ekonomiska : ut-

fästelser! Allt bör gå i Stockholm:
finalerna om mästerskapet i fotboll,
sv. mästerskapstävlingarna i allmän
idrott. "Intill dess Anton Johanson

tröttnat på allt käbblet och låtit
Hugo Levin bliva fotbollsgeneral.

3) »Kamraterna ha opererat på
två linjer: den 8 sept. ville de skicka
B-laget mot Djurgården och första
laget till Köpenhamn. Vilket emel-
lertid inte lyckades, tack vare Djur-
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Juniorerna klandra styrelsen.
Ett officiöst svar.

Redaktionen av Medlemsbladet
har från en anonym medlem, vilken
tecknar sig »Junior>, mottagit en
till styrelsen ställd skrivelse samt
begärt svar på följande öppna fråga:

»Varför gör ej styrelsen något för
sina och föreningens juniorer».
Utrymmet tillåter inte skrivelsens

intagande in extenso, men inne-
hället går i huvudsak ut på klander
av styrelsen för det ett representa-
tivt juniorlag ej fått göra någon

resa. Bl. a. påpekas, att A. J. K:s
juniorlag fått göra en resa till Kris-
tiania.

Redaktionen känner visserligen
inte hela styrelsens mening i saken,

men säkerligen har denna icke all-
deles glömt juniorerna. Och det

torde inte skada att påpeka följande.
Redan i fjol, alltså 1917, sökte

såväl sekreteraren som andra av
styrelsens ledamöter få till stånd
matcher mellan föreningens och
bl. a. Köbenhavns Boldklubs junior-
lag. K. B. stälde sig mycket sym-
patisk till förslaget, men vederbö-
rande förklarade, att det syntes dem
lämpligare vänta med dessa matcher
till dess bättre förhållanden inträtt,
på det att resekostnaderna skulle
kunna hållas så låga som möjligt.
Sedan dess ha kostnaderna gått i

höjden med närmare hundra procent.
Styrelsen har ofta sökt få ut lagen

på resor till olika städer i västra
Sverige. Den oftast oöverstigliga

stötestenen har varit kostnaderna.
Småföreningarna i landsorten ha
inga inhägnade planer och kunna
därför icke erhålla några nämnvärda
inkomster. Man kan oftast inte

gården

—

och

=

fotbollsförbundet.»
Kamraterna äro tack skyldiga båda
institutionerna. Huru ynkligt illa
underrättat N. I. L. emellertid varit:
se annat ställe i detta nummer.

betala ens järnvägsbiljetten. Och

vidare vilja föreningarna inte ha lag,

som stå i en rang, som för lands-
ortsöron klingar synnerligen lågt,
t. ex. 5:te laget eller något av ju-

niorlagen. Ibland vill manha första-
laget, oftast B-laget, och endast i

nödfall går man med på att taga
emot IlII-laget.

Att det för tillfället ej är lämp-
ligt ha för mycket gemensamt med

Kristianias fotbollsvärld, är kanske
bekant. Vilket dock borde varit

en diplomatisk hemlighet!
Om det nu inte kan göras något

åt de mindre lagens resor i år,
torde dock styrelsen kunna realise-
ra tanken härpå nästa år. Och vi
hoppas, att juniorerna nöja sig med
och lita på detta genom Medlems-
bladet gjorda löfte!

SERIEN.
8-0 mot Djurgården!

En mera sensationell match än den
i Stadion den 8 sept. får man leta
efter. Här gingo vi omkring och
bravade i knävecken för Djurgår-
dens »höstform» och inbillade oss
allt möjligt om de fruktansvärda
stockholmarna. När vi släppte iväg
våra grabbar till Stockholm fälldes
många tårar vid stationen av mer

eller mindre sköna och tjocka be-
undrarinnor till lagets pampar, ty

de föreställde sig, att Stadions ring-
murar voro liktydiga med Roms
amfiteatrar, inom vilka hjältarna
skulle lida martyrdöden och på en
vink av Anton Johansson, Jönsson
eller någon annan fotbollskejsare
slitas i stycken av de vilda djuren
ungefär som när Nero vände tum-
men neråt för att ge signal till

lejonens kalas på de första kristna.
Men ingenting av detta hände.

Det visade sig, att Stadion ej alls
var nagon hm! djurgård,

utan helt enkelt ett hemvist för en

skara mycket snälla gossar, vilka

gjorde sitt bästa för att begränsa
katastrofen.

Våra pojkar spelade utan Över:

driven fart men heller icke non:
chalant eller tafatt. De åtta målen
beteckna det största nederlag som

ett stockholmslag lidit i huvudsta.

den mot utsocknes lag ettrekord
alltså. Och det är den största seger
Kamra'erna vunnit i Stockholm.

Vi tillåta oss saxa Dagens Ny

heters trevliga kåseri om matchen,
där »Mr J.> skriver under rubriken:

Fotbollsträning på Stadion.

Göteborgarnas bästa fotbollslag, Kam

raterna, hade i gårrest upp till Stockholm,

Vid middagstiden gingo de till Stadion

och tränade fotboll 90 minuter. De spe

lade -mellan mål» eller »med tva lag;

som termen lyder; och det andra lage

var Djurgården. 8,000 människor hade in

funnit sig fr att se träningen. Götebor

garna togo ett överslag av publikens tal

rikhet och gjorde i anslutning till detta

överslag ett mål för varje tusental när

varande personer, d. v. s. 8. Djurgården

gjorde å sin sida lika manga mål som de

fanns tusental personer på norra läktaren

d. v. s. 0.

M. a o., fotbollsmatchen (vackert ord),

rörde sig om seriemästerskapet Stockholm

— Göteborg. Den var av stor och avgö

rande betydelse. Nu äntligen skulle del

nämligen fastslås, vilken stad är fotbolls

spelets stamort i Sverige, ty Djurgården
hade sent omsider kommit i sin vanliga

höstform, definitivt dokumenterad genom

en seger över Stockholmskamraterna med

4-1. Visserligen har man hört talas om

att Göteborgskamraterna ännu inte lagt

upp att spela. Men sapass borde de nu

ha blivit efter att man inte hade så myc

ket att riskera av dem. Ty säga vad

man vill, men se höstformen...

Därför var det som 8,000 livliga och

med frejdligt mod försedda själar bänka

sig i Stadion; därför att den stockholm

ska fotbollsäran skulle uppsnyggas. Nu,

när spelet väl ligger i historisk tid, ha

dessa 8,000 själar redan kommit överens

om att bemälda fotbollsära befinner sig

på samma plats som förut. Ithy att lägre

kan den inte komma.

Man visste inte riktigt om man skulle

skratta eller gråta at resultatet. Man

beslöt sig i varje fall inte för det senare

ty göteborgarna gjorde sina mal på ett så

snällt, tillbakadraget och hjärtevinnande

sätt, nästan som om de bett omförlåtelse

alt man inte alls kunde bli ond på den:

Man kunde alltsä inte gråta i ilskan — och

annat än i ilska torde man vid mognare
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se annat ställe i detta nummer.

betala ens järnvägsbiljetten. Och

vidare vilja föreningarna inte ha lag,

som stå i en rang, som för lands-
ortsöron klingar synnerligen lågt,
t. ex. 5:te laget eller något av ju-

niorlagen. Ibland vill manha första-
laget, oftast B-laget, och endast i

nödfall går man med på att taga
emot IlII-laget.

Att det för tillfället ej är lämp-
ligt ha för mycket gemensamt med

Kristianias fotbollsvärld, är kanske
bekant. Vilket dock borde varit

en diplomatisk hemlighet!
Om det nu inte kan göras något

åt de mindre lagens resor i år,
torde dock styrelsen kunna realise-
ra tanken härpå nästa år. Och vi
hoppas, att juniorerna nöja sig med
och lita på detta genom Medlems-
bladet gjorda löfte!

SERIEN.
8-0 mot Djurgården!

En mera sensationell match än den
i Stadion den 8 sept. får man leta
efter. Här gingo vi omkring och
bravade i knävecken för Djurgår-
dens »höstform» och inbillade oss
allt möjligt om de fruktansvärda
stockholmarna. När vi släppte iväg
våra grabbar till Stockholm fälldes
många tårar vid stationen av mer

eller mindre sköna och tjocka be-
undrarinnor till lagets pampar, ty

de föreställde sig, att Stadions ring-
murar voro liktydiga med Roms
amfiteatrar, inom vilka hjältarna
skulle lida martyrdöden och på en
vink av Anton Johansson, Jönsson
eller någon annan fotbollskejsare
slitas i stycken av de vilda djuren
ungefär som när Nero vände tum-
men neråt för att ge signal till

lejonens kalas på de första kristna.
Men ingenting av detta hände.

Det visade sig, att Stadion ej alls
var nagon hm! djurgård,

utan helt enkelt ett hemvist för en

skara mycket snälla gossar, vilka

gjorde sitt bästa för att begränsa
katastrofen.

Våra pojkar spelade utan Över:

driven fart men heller icke non:
chalant eller tafatt. De åtta målen
beteckna det största nederlag som

ett stockholmslag lidit i huvudsta.

den mot utsocknes lag ettrekord
alltså. Och det är den största seger
Kamra'erna vunnit i Stockholm.

Vi tillåta oss saxa Dagens Ny

heters trevliga kåseri om matchen,
där »Mr J.> skriver under rubriken:

Fotbollsträning på Stadion.

Göteborgarnas bästa fotbollslag, Kam

raterna, hade i gårrest upp till Stockholm,

Vid middagstiden gingo de till Stadion

och tränade fotboll 90 minuter. De spe

lade -mellan mål» eller »med tva lag;

som termen lyder; och det andra lage

var Djurgården. 8,000 människor hade in

funnit sig fr att se träningen. Götebor

garna togo ett överslag av publikens tal

rikhet och gjorde i anslutning till detta

överslag ett mål för varje tusental när

varande personer, d. v. s. 8. Djurgården

gjorde å sin sida lika manga mål som de

fanns tusental personer på norra läktaren

d. v. s. 0.

M. a o., fotbollsmatchen (vackert ord),

rörde sig om seriemästerskapet Stockholm

— Göteborg. Den var av stor och avgö

rande betydelse. Nu äntligen skulle del

nämligen fastslås, vilken stad är fotbolls

spelets stamort i Sverige, ty Djurgården
hade sent omsider kommit i sin vanliga

höstform, definitivt dokumenterad genom

en seger över Stockholmskamraterna med

4-1. Visserligen har man hört talas om

att Göteborgskamraterna ännu inte lagt

upp att spela. Men sapass borde de nu

ha blivit efter att man inte hade så myc

ket att riskera av dem. Ty säga vad

man vill, men se höstformen...

Därför var det som 8,000 livliga och

med frejdligt mod försedda själar bänka

sig i Stadion; därför att den stockholm

ska fotbollsäran skulle uppsnyggas. Nu,

när spelet väl ligger i historisk tid, ha

dessa 8,000 själar redan kommit överens

om att bemälda fotbollsära befinner sig

på samma plats som förut. Ithy att lägre

kan den inte komma.

Man visste inte riktigt om man skulle

skratta eller gråta at resultatet. Man

beslöt sig i varje fall inte för det senare

ty göteborgarna gjorde sina mal på ett så

snällt, tillbakadraget och hjärtevinnande

sätt, nästan som om de bett omförlåtelse

alt man inte alls kunde bli ond på den:

Man kunde alltsä inte gråta i ilskan — och

annat än i ilska torde man vid mognare
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Juniorerna klandra styrelsen.
Ett officiöst svar.

Redaktionen av Medlemsbladet
har från en anonym medlem, vilken
tecknar sig »Junior>, mottagit en
till styrelsen ställd skrivelse samt
begärt svar på följande öppna fråga:

»Varför gör ej styrelsen något för
sina och föreningens juniorer».
Utrymmet tillåter inte skrivelsens

intagande in extenso, men inne-
hället går i huvudsak ut på klander
av styrelsen för det ett representa-
tivt juniorlag ej fått göra någon

resa. Bl. a. påpekas, att A. J. K:s
juniorlag fått göra en resa till Kris-
tiania.

Redaktionen känner visserligen
inte hela styrelsens mening i saken,

men säkerligen har denna icke all-
deles glömt juniorerna. Och det

torde inte skada att påpeka följande.
Redan i fjol, alltså 1917, sökte

såväl sekreteraren som andra av
styrelsens ledamöter få till stånd
matcher mellan föreningens och
bl. a. Köbenhavns Boldklubs junior-
lag. K. B. stälde sig mycket sym-
patisk till förslaget, men vederbö-
rande förklarade, att det syntes dem
lämpligare vänta med dessa matcher
till dess bättre förhållanden inträtt,
på det att resekostnaderna skulle
kunna hållas så låga som möjligt.
Sedan dess ha kostnaderna gått i

höjden med närmare hundra procent.
Styrelsen har ofta sökt få ut lagen

på resor till olika städer i västra
Sverige. Den oftast oöverstigliga

stötestenen har varit kostnaderna.
Småföreningarna i landsorten ha
inga inhägnade planer och kunna
därför icke erhålla några nämnvärda
inkomster. Man kan oftast inte
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spelets stamort i Sverige, ty Djurgården
hade sent omsider kommit i sin vanliga

höstform, definitivt dokumenterad genom

en seger över Stockholmskamraterna med

4-1. Visserligen har man hört talas om

att Göteborgskamraterna ännu inte lagt

upp att spela. Men sapass borde de nu

ha blivit efter att man inte hade så myc

ket att riskera av dem. Ty säga vad

man vill, men se höstformen...

Därför var det som 8,000 livliga och

med frejdligt mod försedda själar bänka

sig i Stadion; därför att den stockholm

ska fotbollsäran skulle uppsnyggas. Nu,

när spelet väl ligger i historisk tid, ha

dessa 8,000 själar redan kommit överens

om att bemälda fotbollsära befinner sig

på samma plats som förut. Ithy att lägre

kan den inte komma.

Man visste inte riktigt om man skulle

skratta eller gråta at resultatet. Man

beslöt sig i varje fall inte för det senare

ty göteborgarna gjorde sina mal på ett så

snällt, tillbakadraget och hjärtevinnande

sätt, nästan som om de bett omförlåtelse

alt man inte alls kunde bli ond på den:

Man kunde alltsä inte gråta i ilskan — och

annat än i ilska torde man vid mognare
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Juniorerna klandra styrelsen.
Ett officiöst svar.

Redaktionen av Medlemsbladet
har från en anonym medlem, vilken
tecknar sig »Junior>, mottagit en
till styrelsen ställd skrivelse samt
begärt svar på följande öppna fråga:

»Varför gör ej styrelsen något för
sina och föreningens juniorer».
Utrymmet tillåter inte skrivelsens

intagande in extenso, men inne-
hället går i huvudsak ut på klander
av styrelsen för det ett representa-
tivt juniorlag ej fått göra någon

resa. Bl. a. påpekas, att A. J. K:s
juniorlag fått göra en resa till Kris-
tiania.

Redaktionen känner visserligen
inte hela styrelsens mening i saken,

men säkerligen har denna icke all-
deles glömt juniorerna. Och det

torde inte skada att påpeka följande.
Redan i fjol, alltså 1917, sökte

såväl sekreteraren som andra av
styrelsens ledamöter få till stånd
matcher mellan föreningens och
bl. a. Köbenhavns Boldklubs junior-
lag. K. B. stälde sig mycket sym-
patisk till förslaget, men vederbö-
rande förklarade, att det syntes dem
lämpligare vänta med dessa matcher
till dess bättre förhållanden inträtt,
på det att resekostnaderna skulle
kunna hållas så låga som möjligt.
Sedan dess ha kostnaderna gått i

höjden med närmare hundra procent.
Styrelsen har ofta sökt få ut lagen

på resor till olika städer i västra
Sverige. Den oftast oöverstigliga

stötestenen har varit kostnaderna.
Småföreningarna i landsorten ha
inga inhägnade planer och kunna
därför icke erhålla några nämnvärda
inkomster. Man kan oftast inte

gården

—

och

=

fotbollsförbundet.»
Kamraterna äro tack skyldiga båda
institutionerna. Huru ynkligt illa
underrättat N. I. L. emellertid varit:
se annat ställe i detta nummer.

betala ens järnvägsbiljetten. Och

vidare vilja föreningarna inte ha lag,

som stå i en rang, som för lands-
ortsöron klingar synnerligen lågt,
t. ex. 5:te laget eller något av ju-

niorlagen. Ibland vill manha första-
laget, oftast B-laget, och endast i

nödfall går man med på att taga
emot IlII-laget.

Att det för tillfället ej är lämp-
ligt ha för mycket gemensamt med

Kristianias fotbollsvärld, är kanske
bekant. Vilket dock borde varit

en diplomatisk hemlighet!
Om det nu inte kan göras något

åt de mindre lagens resor i år,
torde dock styrelsen kunna realise-
ra tanken härpå nästa år. Och vi
hoppas, att juniorerna nöja sig med
och lita på detta genom Medlems-
bladet gjorda löfte!

SERIEN.
8-0 mot Djurgården!

En mera sensationell match än den
i Stadion den 8 sept. får man leta
efter. Här gingo vi omkring och
bravade i knävecken för Djurgår-
dens »höstform» och inbillade oss
allt möjligt om de fruktansvärda
stockholmarna. När vi släppte iväg
våra grabbar till Stockholm fälldes
många tårar vid stationen av mer

eller mindre sköna och tjocka be-
undrarinnor till lagets pampar, ty

de föreställde sig, att Stadions ring-
murar voro liktydiga med Roms
amfiteatrar, inom vilka hjältarna
skulle lida martyrdöden och på en
vink av Anton Johansson, Jönsson
eller någon annan fotbollskejsare
slitas i stycken av de vilda djuren
ungefär som när Nero vände tum-
men neråt för att ge signal till

lejonens kalas på de första kristna.
Men ingenting av detta hände.

Det visade sig, att Stadion ej alls
var nagon hm! djurgård,

utan helt enkelt ett hemvist för en

skara mycket snälla gossar, vilka

gjorde sitt bästa för att begränsa
katastrofen.

Våra pojkar spelade utan Över:

driven fart men heller icke non:
chalant eller tafatt. De åtta målen
beteckna det största nederlag som

ett stockholmslag lidit i huvudsta.

den mot utsocknes lag ettrekord
alltså. Och det är den största seger
Kamra'erna vunnit i Stockholm.

Vi tillåta oss saxa Dagens Ny

heters trevliga kåseri om matchen,
där »Mr J.> skriver under rubriken:

Fotbollsträning på Stadion.

Göteborgarnas bästa fotbollslag, Kam

raterna, hade i gårrest upp till Stockholm,

Vid middagstiden gingo de till Stadion

och tränade fotboll 90 minuter. De spe

lade -mellan mål» eller »med tva lag;

som termen lyder; och det andra lage

var Djurgården. 8,000 människor hade in

funnit sig fr att se träningen. Götebor

garna togo ett överslag av publikens tal

rikhet och gjorde i anslutning till detta

överslag ett mål för varje tusental när

varande personer, d. v. s. 8. Djurgården

gjorde å sin sida lika manga mål som de

fanns tusental personer på norra läktaren

d. v. s. 0.

M. a o., fotbollsmatchen (vackert ord),

rörde sig om seriemästerskapet Stockholm

— Göteborg. Den var av stor och avgö
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år ha rätt långt till tårarna. Vi ha emel-

lertid omnämnt resultatet för en av våra

kvinnliga vänner, visserligen endast spo-

radiskt intresserad för idrott, enkannerligen

fotboll, men dock icke saknande omdöme.

Hennes replik föll ordagrant sälunda:

— Men snälla du, bär ut mig! Så

rysligt!

Därmed kunna vi övergå till mera sak-
liga betraktelser.

Göteborgarna verkade välfödda och dock

vina vid kroppsrörelse. Det votre orätt-

vist mot dem att säga att de visade sitt

bästa spel. Hr Börjeson ledde sine lin-
jetrupper med fältherrens blick, det är

sant, men han lade sig personligen inte

i leken så som han kan. Herr Hjelm och

Karlson lurade sina moitiéer på ett ur

"göteborgsk synpunkt mycket tillfiedsstäl-

lande maner, hr Schylander spelade hö-

gerytter finfint, men hade svårt att hålla

sig för skratt; och att man numera skulle

föredra Appelgren framför hr Sandberg

som vänsterytter förefaller mindre trev-

ligt, så effektivt som hr Sandberg går

tillväga. Tillsammans bildade dessa fem

vad mankallar en forwardskedja. De gjor-
de 8 mål.

Vi tveka inte att stämpla K. Johansson

(Kålle?), som bäste halvbacksspelare på

planen. Hans stil första halvtid var gran-

dios, andra halvtid lugn och sympatiskt

fräck, men alltid effektiv. -Naturligivis

sätta vi inte Törnkvist och Almén mycket

efter. Svenson och Karl Olson bildade ett

backpar utin fruktan och tadel. Rylan-

der gjurde en underbar räddning, vid det

endatillfälle han behövdeailvarligt gripain.

(Det var sant: Wicksell måste ha ett
erkännande för några vällvilliga upplägg-

ningartill yttrarna andra halvlek.)

Domaren, hr Gustafsson från Uppsala,

är utmärkt. Låt sig inte imponera av att
publiken visslar ibland, hr Gustafsson.
Det kan den behöva.

Redan under Stadionmatchen förspor-
des telefonledes att A. I. K. som bäst höll

på att placera en del besparingar hos

Örgryte i Göteborg. På upp- och av-

skrivning?

Mr.

 

Förspelet till finalen.
Kamraternas framställning om

ändrad spelplan.

Lotten gynnade som bekant Kam-

raterna för första gången på 8 år
när det gällde årets semifinal. Vi

fingo möta Sirius här, medan Häl-
singborg fick resa till Stockholm
för alt möta Marieberg. Hälsing-
borgs-Pettersson var inte glad åt
detta. Han hade velat ha Kamra-

terna till Hälsingborg. För att se-
dan ha fått göra resan till en final i

Stockholm mot Sirius eller Marie-

berg. Men, som sagt, försynen
ville något annat.

Kamraternas styrelse hemställde
naturligtvis hos fotbollsförbundets

styrelse, att finalen skulle gå i
Göteborg. Men mera härom längre
ner. Vi voro säkra på, att Hälsing-
borg ville detsamma. Ty Levin
sade sig ha fått Petterssons löfte.
Men efter en telefon mellan vår

sekreterare och P. anlände en vacker
dag följande telegram:

»Finna ej anledning föreligga bi-
träda eder hemställan till fotbolls-
förbundet om ändring av spelplan

för finalen. Hälsingborgs idrotts-
förening.»

Kamraterna kunde härpå blott
svara med ett påpekande av att fi-

nalens  förläggande till Göteborg
skulle öka fotbollsförbundets in-

komster med några tusen kronor
och ge Hälsingborg en högre
vinstutdelning.

Kamraterna togo emellertid, som
det heter, Gud i hågen och ingav
följande framställning till förbunds-
styrelsen:

Till

Svenska Futbollsförbundets styrelse.
NAN

Sedan vi genom seger överIdrottsklub-

ben Sirius, Upsala, kvalificerat oss till fi-

nalen om årets svenska mästerskap i fot-

boll och sedan vi erhållit kännedom om,

att Svenska Fotbollsförbundets verkställan-

de utskott beslutat låta finalmatchen spelas

i Stockholm den 6 oktober, oavsett vilka

två lag som kvarstode till denna, tillåta

vi oss härmed göra framställning om, att

detta utskottets beslut måtte upphävas

samt matchen förläggas till Göteborg.
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För vär del mäste vi finna det olämp-

ligt alt då ett lag från Göteborg och elt

lag från Hälsingborg kvarstå, lata dessa

mötas i Stockholm. Med hänsyn icke

minst till de numera betydligt förstorade

resekostnaderna anse vi det mindre klokt

för fotbollsförbundet att utsätta sig för de

ökade utgifier det redan fattade beslutet

innebär. Detta tyckes f. ö. illa stämnia

överens med de ckonomiska piinciper

fotbollsförbundet tidigare såväl beträffande
mästerskapstävlingen som eljest brukat

tillämpa.  Härjämte hava samtliga i mäs-

terskapstävlingen deltagande föreningar

intresse av att utgifterna för tävlingen i

sin helhet hållas så låga som möjligt.

Det råder intet tvivel därom, att en

finalmatch urder för handen varande om-

ständigheter samlar betydligt större äskaä-

dareantal i Göteborg än i Stockholm.

Génom att något huvudstadslag icke del-

tager har dess publik mist intresset för

detta års mästerskapstävlan och endast en

mindre del av den mera inbitna publiken

kommer att infinna sig. Detta i trots av

matchen gäller svenska mästerskapet.

Därest matchen förlägges till Göteborg

kan man däremot vara förvissad om en

rekordartad åskadaretillströmning, betyd-

ligt större än i Stockholm. Kamraternas

spelare äro i särskild grad publikens gunst-

lingar, och att nu få se dessa efter 8 års

hårda men fruktlösa strider i finalen och

med utsikt att vinna det eftersträvansvärda

mästerskapet, ger publiken intet högre att

önska. Art nu förlägga finalmatchen till

Göteborg vore ett klokt steg i ett lämp-

ligt psykologiskt ögonblick.

Då vi tro oss kunna garantera en högre

entréinkomst i Göteborg än i Stockholm

och då utgifterna betydligt minskas genom
spel i Göteborg (i detta fall blir det en-

dast fråga om en kortare resa för ett lag,

men i fall av match i Stockholm en längre

resa för två lag), tillåta vi oss yrka bifall

till vår nu gjorda framställning.

Göteborg den 23 september 1918.

IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA

Herbert Johansoz.

Erik Alstam,
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tillväga. Tillsammans bildade dessa fem

vad mankallar en forwardskedja. De gjor-
de 8 mål.

Vi tveka inte att stämpla K. Johansson

(Kålle?), som bäste halvbacksspelare på

planen. Hans stil första halvtid var gran-

dios, andra halvtid lugn och sympatiskt

fräck, men alltid effektiv. -Naturligivis

sätta vi inte Törnkvist och Almén mycket

efter. Svenson och Karl Olson bildade ett

backpar utin fruktan och tadel. Rylan-

der gjurde en underbar räddning, vid det

endatillfälle han behövdeailvarligt gripain.

(Det var sant: Wicksell måste ha ett
erkännande för några vällvilliga upplägg-

ningartill yttrarna andra halvlek.)

Domaren, hr Gustafsson från Uppsala,

är utmärkt. Låt sig inte imponera av att
publiken visslar ibland, hr Gustafsson.
Det kan den behöva.

Redan under Stadionmatchen förspor-
des telefonledes att A. I. K. som bäst höll

på att placera en del besparingar hos

Örgryte i Göteborg. På upp- och av-

skrivning?

Mr.

 

Förspelet till finalen.
Kamraternas framställning om

ändrad spelplan.

Lotten gynnade som bekant Kam-

raterna för första gången på 8 år
när det gällde årets semifinal. Vi

fingo möta Sirius här, medan Häl-
singborg fick resa till Stockholm
för alt möta Marieberg. Hälsing-
borgs-Pettersson var inte glad åt
detta. Han hade velat ha Kamra-

terna till Hälsingborg. För att se-
dan ha fått göra resan till en final i

Stockholm mot Sirius eller Marie-

berg. Men, som sagt, försynen
ville något annat.

Kamraternas styrelse hemställde
naturligtvis hos fotbollsförbundets

styrelse, att finalen skulle gå i
Göteborg. Men mera härom längre
ner. Vi voro säkra på, att Hälsing-
borg ville detsamma. Ty Levin
sade sig ha fått Petterssons löfte.
Men efter en telefon mellan vår

sekreterare och P. anlände en vacker
dag följande telegram:

»Finna ej anledning föreligga bi-
träda eder hemställan till fotbolls-
förbundet om ändring av spelplan

för finalen. Hälsingborgs idrotts-
förening.»

Kamraterna kunde härpå blott
svara med ett påpekande av att fi-

nalens  förläggande till Göteborg
skulle öka fotbollsförbundets in-

komster med några tusen kronor
och ge Hälsingborg en högre
vinstutdelning.

Kamraterna togo emellertid, som
det heter, Gud i hågen och ingav
följande framställning till förbunds-
styrelsen:

Till

Svenska Futbollsförbundets styrelse.
NAN

Sedan vi genom seger överIdrottsklub-

ben Sirius, Upsala, kvalificerat oss till fi-

nalen om årets svenska mästerskap i fot-

boll och sedan vi erhållit kännedom om,

att Svenska Fotbollsförbundets verkställan-

de utskott beslutat låta finalmatchen spelas

i Stockholm den 6 oktober, oavsett vilka

två lag som kvarstode till denna, tillåta

vi oss härmed göra framställning om, att

detta utskottets beslut måtte upphävas

samt matchen förläggas till Göteborg.
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För vär del mäste vi finna det olämp-

ligt alt då ett lag från Göteborg och elt

lag från Hälsingborg kvarstå, lata dessa

mötas i Stockholm. Med hänsyn icke

minst till de numera betydligt förstorade

resekostnaderna anse vi det mindre klokt

för fotbollsförbundet att utsätta sig för de

ökade utgifier det redan fattade beslutet

innebär. Detta tyckes f. ö. illa stämnia

överens med de ckonomiska piinciper

fotbollsförbundet tidigare såväl beträffande
mästerskapstävlingen som eljest brukat

tillämpa.  Härjämte hava samtliga i mäs-

terskapstävlingen deltagande föreningar

intresse av att utgifterna för tävlingen i

sin helhet hållas så låga som möjligt.

Det råder intet tvivel därom, att en

finalmatch urder för handen varande om-

ständigheter samlar betydligt större äskaä-

dareantal i Göteborg än i Stockholm.

Génom att något huvudstadslag icke del-

tager har dess publik mist intresset för

detta års mästerskapstävlan och endast en

mindre del av den mera inbitna publiken

kommer att infinna sig. Detta i trots av

matchen gäller svenska mästerskapet.

Därest matchen förlägges till Göteborg

kan man däremot vara förvissad om en

rekordartad åskadaretillströmning, betyd-

ligt större än i Stockholm. Kamraternas

spelare äro i särskild grad publikens gunst-

lingar, och att nu få se dessa efter 8 års

hårda men fruktlösa strider i finalen och

med utsikt att vinna det eftersträvansvärda

mästerskapet, ger publiken intet högre att

önska. Art nu förlägga finalmatchen till

Göteborg vore ett klokt steg i ett lämp-

ligt psykologiskt ögonblick.

Då vi tro oss kunna garantera en högre

entréinkomst i Göteborg än i Stockholm

och då utgifterna betydligt minskas genom
spel i Göteborg (i detta fall blir det en-

dast fråga om en kortare resa för ett lag,

men i fall av match i Stockholm en längre

resa för två lag), tillåta vi oss yrka bifall

till vår nu gjorda framställning.

Göteborg den 23 september 1918.

IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA

Herbert Johansoz.

Erik Alstam,
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år ha rätt långt till tårarna. Vi ha emel-

lertid omnämnt resultatet för en av våra

kvinnliga vänner, visserligen endast spo-

radiskt intresserad för idrott, enkannerligen

fotboll, men dock icke saknande omdöme.

Hennes replik föll ordagrant sälunda:

— Men snälla du, bär ut mig! Så

rysligt!

Därmed kunna vi övergå till mera sak-
liga betraktelser.

Göteborgarna verkade välfödda och dock

vina vid kroppsrörelse. Det votre orätt-

vist mot dem att säga att de visade sitt

bästa spel. Hr Börjeson ledde sine lin-
jetrupper med fältherrens blick, det är

sant, men han lade sig personligen inte

i leken så som han kan. Herr Hjelm och

Karlson lurade sina moitiéer på ett ur

"göteborgsk synpunkt mycket tillfiedsstäl-

lande maner, hr Schylander spelade hö-

gerytter finfint, men hade svårt att hålla

sig för skratt; och att man numera skulle

föredra Appelgren framför hr Sandberg

som vänsterytter förefaller mindre trev-

ligt, så effektivt som hr Sandberg går

tillväga. Tillsammans bildade dessa fem

vad mankallar en forwardskedja. De gjor-
de 8 mål.

Vi tveka inte att stämpla K. Johansson

(Kålle?), som bäste halvbacksspelare på

planen. Hans stil första halvtid var gran-

dios, andra halvtid lugn och sympatiskt

fräck, men alltid effektiv. -Naturligivis

sätta vi inte Törnkvist och Almén mycket

efter. Svenson och Karl Olson bildade ett

backpar utin fruktan och tadel. Rylan-

der gjurde en underbar räddning, vid det

endatillfälle han behövdeailvarligt gripain.

(Det var sant: Wicksell måste ha ett
erkännande för några vällvilliga upplägg-

ningartill yttrarna andra halvlek.)

Domaren, hr Gustafsson från Uppsala,

är utmärkt. Låt sig inte imponera av att
publiken visslar ibland, hr Gustafsson.
Det kan den behöva.

Redan under Stadionmatchen förspor-
des telefonledes att A. I. K. som bäst höll

på att placera en del besparingar hos

Örgryte i Göteborg. På upp- och av-

skrivning?

Mr.
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singborg fick resa till Stockholm
för alt möta Marieberg. Hälsing-
borgs-Pettersson var inte glad åt
detta. Han hade velat ha Kamra-

terna till Hälsingborg. För att se-
dan ha fått göra resan till en final i

Stockholm mot Sirius eller Marie-

berg. Men, som sagt, försynen
ville något annat.

Kamraternas styrelse hemställde
naturligtvis hos fotbollsförbundets

styrelse, att finalen skulle gå i
Göteborg. Men mera härom längre
ner. Vi voro säkra på, att Hälsing-
borg ville detsamma. Ty Levin
sade sig ha fått Petterssons löfte.
Men efter en telefon mellan vår

sekreterare och P. anlände en vacker
dag följande telegram:

»Finna ej anledning föreligga bi-
träda eder hemställan till fotbolls-
förbundet om ändring av spelplan

för finalen. Hälsingborgs idrotts-
förening.»

Kamraterna kunde härpå blott
svara med ett påpekande av att fi-

nalens  förläggande till Göteborg
skulle öka fotbollsförbundets in-

komster med några tusen kronor
och ge Hälsingborg en högre
vinstutdelning.

Kamraterna togo emellertid, som
det heter, Gud i hågen och ingav
följande framställning till förbunds-
styrelsen:

Till

Svenska Futbollsförbundets styrelse.
NAN

Sedan vi genom seger överIdrottsklub-

ben Sirius, Upsala, kvalificerat oss till fi-

nalen om årets svenska mästerskap i fot-

boll och sedan vi erhållit kännedom om,

att Svenska Fotbollsförbundets verkställan-

de utskott beslutat låta finalmatchen spelas

i Stockholm den 6 oktober, oavsett vilka

två lag som kvarstode till denna, tillåta

vi oss härmed göra framställning om, att

detta utskottets beslut måtte upphävas

samt matchen förläggas till Göteborg.
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detta års mästerskapstävlan och endast en

mindre del av den mera inbitna publiken

kommer att infinna sig. Detta i trots av

matchen gäller svenska mästerskapet.

Därest matchen förlägges till Göteborg

kan man däremot vara förvissad om en

rekordartad åskadaretillströmning, betyd-

ligt större än i Stockholm. Kamraternas

spelare äro i särskild grad publikens gunst-

lingar, och att nu få se dessa efter 8 års

hårda men fruktlösa strider i finalen och

med utsikt att vinna det eftersträvansvärda

mästerskapet, ger publiken intet högre att

önska. Art nu förlägga finalmatchen till

Göteborg vore ett klokt steg i ett lämp-

ligt psykologiskt ögonblick.

Då vi tro oss kunna garantera en högre

entréinkomst i Göteborg än i Stockholm

och då utgifterna betydligt minskas genom
spel i Göteborg (i detta fall blir det en-

dast fråga om en kortare resa för ett lag,

men i fall av match i Stockholm en längre

resa för två lag), tillåta vi oss yrka bifall

till vår nu gjorda framställning.
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kvinnliga vänner, visserligen endast spo-

radiskt intresserad för idrott, enkannerligen

fotboll, men dock icke saknande omdöme.

Hennes replik föll ordagrant sälunda:

— Men snälla du, bär ut mig! Så

rysligt!

Därmed kunna vi övergå till mera sak-
liga betraktelser.

Göteborgarna verkade välfödda och dock

vina vid kroppsrörelse. Det votre orätt-

vist mot dem att säga att de visade sitt

bästa spel. Hr Börjeson ledde sine lin-
jetrupper med fältherrens blick, det är

sant, men han lade sig personligen inte

i leken så som han kan. Herr Hjelm och

Karlson lurade sina moitiéer på ett ur

"göteborgsk synpunkt mycket tillfiedsstäl-

lande maner, hr Schylander spelade hö-

gerytter finfint, men hade svårt att hålla

sig för skratt; och att man numera skulle

föredra Appelgren framför hr Sandberg

som vänsterytter förefaller mindre trev-

ligt, så effektivt som hr Sandberg går

tillväga. Tillsammans bildade dessa fem

vad mankallar en forwardskedja. De gjor-
de 8 mål.

Vi tveka inte att stämpla K. Johansson

(Kålle?), som bäste halvbacksspelare på

planen. Hans stil första halvtid var gran-

dios, andra halvtid lugn och sympatiskt

fräck, men alltid effektiv. -Naturligivis

sätta vi inte Törnkvist och Almén mycket

efter. Svenson och Karl Olson bildade ett

backpar utin fruktan och tadel. Rylan-

der gjurde en underbar räddning, vid det

endatillfälle han behövdeailvarligt gripain.

(Det var sant: Wicksell måste ha ett
erkännande för några vällvilliga upplägg-

ningartill yttrarna andra halvlek.)

Domaren, hr Gustafsson från Uppsala,

är utmärkt. Låt sig inte imponera av att
publiken visslar ibland, hr Gustafsson.
Det kan den behöva.

Redan under Stadionmatchen förspor-
des telefonledes att A. I. K. som bäst höll

på att placera en del besparingar hos

Örgryte i Göteborg. På upp- och av-

skrivning?

Mr.
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ändrad spelplan.
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när det gällde årets semifinal. Vi

fingo möta Sirius här, medan Häl-
singborg fick resa till Stockholm
för alt möta Marieberg. Hälsing-
borgs-Pettersson var inte glad åt
detta. Han hade velat ha Kamra-

terna till Hälsingborg. För att se-
dan ha fått göra resan till en final i

Stockholm mot Sirius eller Marie-

berg. Men, som sagt, försynen
ville något annat.

Kamraternas styrelse hemställde
naturligtvis hos fotbollsförbundets

styrelse, att finalen skulle gå i
Göteborg. Men mera härom längre
ner. Vi voro säkra på, att Hälsing-
borg ville detsamma. Ty Levin
sade sig ha fått Petterssons löfte.
Men efter en telefon mellan vår
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dag följande telegram:
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förbundet om ändring av spelplan
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Kamraterna kunde härpå blott
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nalens  förläggande till Göteborg
skulle öka fotbollsförbundets in-
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och ge Hälsingborg en högre
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Kamraterna togo emellertid, som
det heter, Gud i hågen och ingav
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styrelsen:
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ben Sirius, Upsala, kvalificerat oss till fi-

nalen om årets svenska mästerskap i fot-
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samt matchen förläggas till Göteborg.

4008000800000 000000 00 R0 022000 60PI0102000000000000000n 400000 22 Berne bog,

Oscar Andersons
Boktryckeri

Göteborg.

. Kronhusgatan 22. Celeflon 9393. i

foreeeeeneee nar tron rr RARNA ISEN ANA NHS PRAK PANKKIN AN RAR ANAR KRKA KKR RR KR IA

För vär del mäste vi finna det olämp-

ligt alt då ett lag från Göteborg och elt

lag från Hälsingborg kvarstå, lata dessa

mötas i Stockholm. Med hänsyn icke

minst till de numera betydligt förstorade

resekostnaderna anse vi det mindre klokt

för fotbollsförbundet att utsätta sig för de
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terna till Hälsingborg. För att se-
dan ha fått göra resan till en final i

Stockholm mot Sirius eller Marie-

berg. Men, som sagt, försynen
ville något annat.

Kamraternas styrelse hemställde
naturligtvis hos fotbollsförbundets

styrelse, att finalen skulle gå i
Göteborg. Men mera härom längre
ner. Vi voro säkra på, att Hälsing-
borg ville detsamma. Ty Levin
sade sig ha fått Petterssons löfte.
Men efter en telefon mellan vår

sekreterare och P. anlände en vacker
dag följande telegram:

»Finna ej anledning föreligga bi-
träda eder hemställan till fotbolls-
förbundet om ändring av spelplan

för finalen. Hälsingborgs idrotts-
förening.»

Kamraterna kunde härpå blott
svara med ett påpekande av att fi-

nalens  förläggande till Göteborg
skulle öka fotbollsförbundets in-

komster med några tusen kronor
och ge Hälsingborg en högre
vinstutdelning.

Kamraterna togo emellertid, som
det heter, Gud i hågen och ingav
följande framställning till förbunds-
styrelsen:

Till

Svenska Futbollsförbundets styrelse.
NAN

Sedan vi genom seger överIdrottsklub-

ben Sirius, Upsala, kvalificerat oss till fi-

nalen om årets svenska mästerskap i fot-

boll och sedan vi erhållit kännedom om,

att Svenska Fotbollsförbundets verkställan-

de utskott beslutat låta finalmatchen spelas

i Stockholm den 6 oktober, oavsett vilka

två lag som kvarstode till denna, tillåta

vi oss härmed göra framställning om, att

detta utskottets beslut måtte upphävas

samt matchen förläggas till Göteborg.
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För vär del mäste vi finna det olämp-

ligt alt då ett lag från Göteborg och elt

lag från Hälsingborg kvarstå, lata dessa

mötas i Stockholm. Med hänsyn icke

minst till de numera betydligt förstorade

resekostnaderna anse vi det mindre klokt

för fotbollsförbundet att utsätta sig för de

ökade utgifier det redan fattade beslutet

innebär. Detta tyckes f. ö. illa stämnia

överens med de ckonomiska piinciper

fotbollsförbundet tidigare såväl beträffande
mästerskapstävlingen som eljest brukat

tillämpa.  Härjämte hava samtliga i mäs-

terskapstävlingen deltagande föreningar

intresse av att utgifterna för tävlingen i

sin helhet hållas så låga som möjligt.

Det råder intet tvivel därom, att en

finalmatch urder för handen varande om-

ständigheter samlar betydligt större äskaä-

dareantal i Göteborg än i Stockholm.

Génom att något huvudstadslag icke del-

tager har dess publik mist intresset för

detta års mästerskapstävlan och endast en

mindre del av den mera inbitna publiken

kommer att infinna sig. Detta i trots av

matchen gäller svenska mästerskapet.

Därest matchen förlägges till Göteborg

kan man däremot vara förvissad om en

rekordartad åskadaretillströmning, betyd-

ligt större än i Stockholm. Kamraternas

spelare äro i särskild grad publikens gunst-

lingar, och att nu få se dessa efter 8 års

hårda men fruktlösa strider i finalen och

med utsikt att vinna det eftersträvansvärda

mästerskapet, ger publiken intet högre att

önska. Art nu förlägga finalmatchen till

Göteborg vore ett klokt steg i ett lämp-

ligt psykologiskt ögonblick.

Då vi tro oss kunna garantera en högre

entréinkomst i Göteborg än i Stockholm

och då utgifterna betydligt minskas genom
spel i Göteborg (i detta fall blir det en-

dast fråga om en kortare resa för ett lag,

men i fall av match i Stockholm en längre

resa för två lag), tillåta vi oss yrka bifall

till vår nu gjorda framställning.

Göteborg den 23 september 1918.

IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA

Herbert Johansoz.

Erik Alstam,
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år ha rätt långt till tårarna. Vi ha emel-

lertid omnämnt resultatet för en av våra

kvinnliga vänner, visserligen endast spo-

radiskt intresserad för idrott, enkannerligen

fotboll, men dock icke saknande omdöme.

Hennes replik föll ordagrant sälunda:

— Men snälla du, bär ut mig! Så

rysligt!

Därmed kunna vi övergå till mera sak-
liga betraktelser.

Göteborgarna verkade välfödda och dock

vina vid kroppsrörelse. Det votre orätt-

vist mot dem att säga att de visade sitt

bästa spel. Hr Börjeson ledde sine lin-
jetrupper med fältherrens blick, det är

sant, men han lade sig personligen inte

i leken så som han kan. Herr Hjelm och

Karlson lurade sina moitiéer på ett ur

"göteborgsk synpunkt mycket tillfiedsstäl-

lande maner, hr Schylander spelade hö-

gerytter finfint, men hade svårt att hålla

sig för skratt; och att man numera skulle

föredra Appelgren framför hr Sandberg

som vänsterytter förefaller mindre trev-

ligt, så effektivt som hr Sandberg går

tillväga. Tillsammans bildade dessa fem

vad mankallar en forwardskedja. De gjor-
de 8 mål.

Vi tveka inte att stämpla K. Johansson

(Kålle?), som bäste halvbacksspelare på

planen. Hans stil första halvtid var gran-

dios, andra halvtid lugn och sympatiskt

fräck, men alltid effektiv. -Naturligivis

sätta vi inte Törnkvist och Almén mycket

efter. Svenson och Karl Olson bildade ett

backpar utin fruktan och tadel. Rylan-

der gjurde en underbar räddning, vid det

endatillfälle han behövdeailvarligt gripain.

(Det var sant: Wicksell måste ha ett
erkännande för några vällvilliga upplägg-

ningartill yttrarna andra halvlek.)

Domaren, hr Gustafsson från Uppsala,

är utmärkt. Låt sig inte imponera av att
publiken visslar ibland, hr Gustafsson.
Det kan den behöva.

Redan under Stadionmatchen förspor-
des telefonledes att A. I. K. som bäst höll

på att placera en del besparingar hos

Örgryte i Göteborg. På upp- och av-

skrivning?

Mr.
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två lag som kvarstode till denna, tillåta

vi oss härmed göra framställning om, att

detta utskottets beslut måtte upphävas

samt matchen förläggas till Göteborg.
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För vär del mäste vi finna det olämp-

ligt alt då ett lag från Göteborg och elt

lag från Hälsingborg kvarstå, lata dessa

mötas i Stockholm. Med hänsyn icke

minst till de numera betydligt förstorade

resekostnaderna anse vi det mindre klokt

för fotbollsförbundet att utsätta sig för de

ökade utgifier det redan fattade beslutet

innebär. Detta tyckes f. ö. illa stämnia

överens med de ckonomiska piinciper

fotbollsförbundet tidigare såväl beträffande
mästerskapstävlingen som eljest brukat

tillämpa.  Härjämte hava samtliga i mäs-

terskapstävlingen deltagande föreningar

intresse av att utgifterna för tävlingen i

sin helhet hållas så låga som möjligt.

Det råder intet tvivel därom, att en

finalmatch urder för handen varande om-

ständigheter samlar betydligt större äskaä-

dareantal i Göteborg än i Stockholm.

Génom att något huvudstadslag icke del-

tager har dess publik mist intresset för

detta års mästerskapstävlan och endast en

mindre del av den mera inbitna publiken

kommer att infinna sig. Detta i trots av

matchen gäller svenska mästerskapet.

Därest matchen förlägges till Göteborg

kan man däremot vara förvissad om en

rekordartad åskadaretillströmning, betyd-

ligt större än i Stockholm. Kamraternas

spelare äro i särskild grad publikens gunst-

lingar, och att nu få se dessa efter 8 års

hårda men fruktlösa strider i finalen och

med utsikt att vinna det eftersträvansvärda

mästerskapet, ger publiken intet högre att

önska. Art nu förlägga finalmatchen till

Göteborg vore ett klokt steg i ett lämp-

ligt psykologiskt ögonblick.

Då vi tro oss kunna garantera en högre

entréinkomst i Göteborg än i Stockholm

och då utgifterna betydligt minskas genom
spel i Göteborg (i detta fall blir det en-

dast fråga om en kortare resa för ett lag,

men i fall av match i Stockholm en längre

resa för två lag), tillåta vi oss yrka bifall

till vår nu gjorda framställning.

Göteborg den 23 september 1918.

IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA

Herbert Johansoz.

Erik Alstam,
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Seger i fotbolls-

semifinalen.

I år lyckas Kamraterna bättre än
förr om åren med det de ha för
händer. Vi ha t. o. m. lyckats nå

fotbollsfinalen! Märkliga händelser!
Tack vare Rylander, Karl Olsson,

Svensson, Karl Johanson, Törnqvist,
Almén, Schylander, Herbert Carl-

son, Börjesson, Hjelm och Sand-
berg (puh!) klarade vi semifinalen.

Sirius från Upsala fick åka hem med
6 mål på nacken. Och bara ett
till godo. Men de vorointe ledsna

för det. Ty de hade ju fått smörj
av Kamraterna! Det finns bara

ett >Kamraterna» i Sverige f. n.
Och det har hemortsrätt på Ullervi.

Siriuspojkarna voro mycket nöjda
med oss. Enligt N. I. L. Däri grab-
barna tackade oss för vänligt bemö-
tande och många lärdomar. För

all del! Vi gåvo dem vad de voro
värda! Ty de voro trevliga grabbar,
dessa ynglingar från Fyrisstaden.

Vi skulle kanske risa och rosa
våra pojkars spel. Men utrymmet
medger inte detta. Det vare nog
sagt, att plan var härlig och regnet
vått och att Lund ej kommit lös
från Karlskrona och att publiken
var möcke nöjd. Börjeson gjorde
f. ö 4 mål och Hjelm ett och
Borssén ett.

En reprimande åt

Sven Rylander.

Sven Rylander, första-lagets mål-
vakt och predestinerad fotbollsmäs-
tare, har gjort sig förtjänt av en
åthutning. Styrelsen har inte på
annat sätt velat ge honom den än
att han genom Medlemsbladet upp-
manas att tänka något mera på silt
och B-lagets anständiga uppförande.
Sig självom till straff och androm
till varnagel!

Ty Sven Rylander var pappa för

det B-lag, som en gång i somras

spelade på Heden, då deras egen
boll gick sönder, och då man hän-

synslöst roffade åt sig II juniorla-

gets boll. Som laget använde
i en match på en annan av Hedens
planer. Och vilket klandervärdiga

förfarande av B-laget gjorde, att

juniorerna fingo sluta upp medsitt
älsklingsspel.

Vi hoppas, att B-laget inte gör

om bravaden. Och att inte något
av de övriga lagen häller gör sig

skyldigt till dylik pennalism. Ty

då kan påföljden bliva betydligt
allvarligare än i förevarande fall.

Det kanske kan påpekas, att den
boll juniorlaget använde var deras
egen!

En anmälan från Kamraterna till
Sy, Idrottsförbundet,

Örgryte anordnade tävlingar i fri
idrott söndagen den 8 september.

Kamraterna hjälpte till med arrange-
mangen beträffande entimmaslöp-
ningen, där bl. a Backman och

Runar Öhman skulle starta. Men
som bekant kom inte Öhman. Han
föredrog att genomsin klubb Göta,

2 dagar efter tävlingen, meddela att
han var sjuk. Ehuru han i själva

verket samma dag, den 8, tävlade
i Upsala.

Sekreteraren träffade, vid besök
i Stockholm den 2 sept., avtal med

en representant för Göta om Öh-
mans deltagande. Och den 3 an-
lände följande telegrafiska bekräftel-

se: »Öhman kommer, avreser fre-
dag afton, Göta». Så beställde vi

rum och mat för gästen på Eggers,
meddelade tidningarna det remar-

kabla besöket, hade mannar nere
vid vederbörliga tåg under det att

Örgryte reklamerade med Öhmans
namn stående på affischerna. Men
han kom aldrig.

Den 10 sept. avgick en anmälan
mot Öhman till Svenska Idrottsför:'
bundet. Man får hoppas att den:

samma kommit fram. Ännu har
icke något som hälst meddelande

ingått från förbundet. Men det
kommer nog en gång — — -—!

Idrottsförbundet resolverar:

Ingen åtgärd.

I prässläggningsögonblicket (Med:
lemsbladet har, såsom alla andra
tidningsalster, ett sådant ögonblick)

ingår ett officiellt meddelande frän
Sv. Idrottsförbundet, att Kamratenas
anmälan icke föranleder någon åt

gärd. Öhmans förklaring bifogas
i avskrift och innehål!er ungefär

följande:
Öhman hade varit svårt ansatt av em

ryggåkomma, föranledd av tungt skörde-

arbete. Då han på fredagen den 6 fort;
farande kände sig oförmögen att löpa,

meddelade han detta till Göta i express

brev, med anhållan, att Kamraterna mätte

underrättas. Detta brev kom emellertid,
inte fram förrän på måndagen den 9

Beträffande Öhmans löpning i Upsala
säger han, att han på morgonen kände

sig tillräckligt kry att taga en cykeltur dit

Han ämnade som åskådare närvara vid.

några tävlingar, men blev hampad och

gjord till tävlande. Och handeltog, iz
det gällde att agitera för idrotten på plat. em

Kamraterna få naturligtvis som

vanligt nöja sig med det åtgjorda.

Små notiser.

Vid Örgrytes internationella täv

lingar den 28 sept. erövrade Kant

raternas löparelag (Backman, E. Lar
son och W. Magnusson) lagprise

i löpning 5000 m. och hemfördt
därmed för alltid Lyckholmska

vandringspriset. Fredrikshofs lag

blev andra, en poäng efter vårt.

En honnör för de tre!
Vid samma tävlingar erövrade

Backman första pris i löpning !
2 eng. mil och Kronberg ett tredje
löpning 400 m. Duktigt!
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Seger i fotbolls-

semifinalen.

I år lyckas Kamraterna bättre än
förr om åren med det de ha för
händer. Vi ha t. o. m. lyckats nå

fotbollsfinalen! Märkliga händelser!
Tack vare Rylander, Karl Olsson,

Svensson, Karl Johanson, Törnqvist,
Almén, Schylander, Herbert Carl-

son, Börjesson, Hjelm och Sand-
berg (puh!) klarade vi semifinalen.

Sirius från Upsala fick åka hem med
6 mål på nacken. Och bara ett
till godo. Men de vorointe ledsna

för det. Ty de hade ju fått smörj
av Kamraterna! Det finns bara

ett >Kamraterna» i Sverige f. n.
Och det har hemortsrätt på Ullervi.

Siriuspojkarna voro mycket nöjda
med oss. Enligt N. I. L. Däri grab-
barna tackade oss för vänligt bemö-
tande och många lärdomar. För

all del! Vi gåvo dem vad de voro
värda! Ty de voro trevliga grabbar,
dessa ynglingar från Fyrisstaden.

Vi skulle kanske risa och rosa
våra pojkars spel. Men utrymmet
medger inte detta. Det vare nog
sagt, att plan var härlig och regnet
vått och att Lund ej kommit lös
från Karlskrona och att publiken
var möcke nöjd. Börjeson gjorde
f. ö 4 mål och Hjelm ett och
Borssén ett.

En reprimande åt

Sven Rylander.

Sven Rylander, första-lagets mål-
vakt och predestinerad fotbollsmäs-
tare, har gjort sig förtjänt av en
åthutning. Styrelsen har inte på
annat sätt velat ge honom den än
att han genom Medlemsbladet upp-
manas att tänka något mera på silt
och B-lagets anständiga uppförande.
Sig självom till straff och androm
till varnagel!

Ty Sven Rylander var pappa för

det B-lag, som en gång i somras

spelade på Heden, då deras egen
boll gick sönder, och då man hän-

synslöst roffade åt sig II juniorla-

gets boll. Som laget använde
i en match på en annan av Hedens
planer. Och vilket klandervärdiga

förfarande av B-laget gjorde, att

juniorerna fingo sluta upp medsitt
älsklingsspel.

Vi hoppas, att B-laget inte gör

om bravaden. Och att inte något
av de övriga lagen häller gör sig

skyldigt till dylik pennalism. Ty

då kan påföljden bliva betydligt
allvarligare än i förevarande fall.

Det kanske kan påpekas, att den
boll juniorlaget använde var deras
egen!

En anmälan från Kamraterna till
Sy, Idrottsförbundet,

Örgryte anordnade tävlingar i fri
idrott söndagen den 8 september.

Kamraterna hjälpte till med arrange-
mangen beträffande entimmaslöp-
ningen, där bl. a Backman och

Runar Öhman skulle starta. Men
som bekant kom inte Öhman. Han
föredrog att genomsin klubb Göta,

2 dagar efter tävlingen, meddela att
han var sjuk. Ehuru han i själva

verket samma dag, den 8, tävlade
i Upsala.

Sekreteraren träffade, vid besök
i Stockholm den 2 sept., avtal med

en representant för Göta om Öh-
mans deltagande. Och den 3 an-
lände följande telegrafiska bekräftel-

se: »Öhman kommer, avreser fre-
dag afton, Göta». Så beställde vi

rum och mat för gästen på Eggers,
meddelade tidningarna det remar-

kabla besöket, hade mannar nere
vid vederbörliga tåg under det att

Örgryte reklamerade med Öhmans
namn stående på affischerna. Men
han kom aldrig.

Den 10 sept. avgick en anmälan
mot Öhman till Svenska Idrottsför:'
bundet. Man får hoppas att den:

samma kommit fram. Ännu har
icke något som hälst meddelande

ingått från förbundet. Men det
kommer nog en gång — — -—!

Idrottsförbundet resolverar:

Ingen åtgärd.

I prässläggningsögonblicket (Med:
lemsbladet har, såsom alla andra
tidningsalster, ett sådant ögonblick)

ingår ett officiellt meddelande frän
Sv. Idrottsförbundet, att Kamratenas
anmälan icke föranleder någon åt

gärd. Öhmans förklaring bifogas
i avskrift och innehål!er ungefär

följande:
Öhman hade varit svårt ansatt av em

ryggåkomma, föranledd av tungt skörde-

arbete. Då han på fredagen den 6 fort;
farande kände sig oförmögen att löpa,

meddelade han detta till Göta i express

brev, med anhållan, att Kamraterna mätte

underrättas. Detta brev kom emellertid,
inte fram förrän på måndagen den 9

Beträffande Öhmans löpning i Upsala
säger han, att han på morgonen kände

sig tillräckligt kry att taga en cykeltur dit

Han ämnade som åskådare närvara vid.

några tävlingar, men blev hampad och

gjord till tävlande. Och handeltog, iz
det gällde att agitera för idrotten på plat. em

Kamraterna få naturligtvis som

vanligt nöja sig med det åtgjorda.

Små notiser.

Vid Örgrytes internationella täv

lingar den 28 sept. erövrade Kant

raternas löparelag (Backman, E. Lar
son och W. Magnusson) lagprise

i löpning 5000 m. och hemfördt
därmed för alltid Lyckholmska

vandringspriset. Fredrikshofs lag

blev andra, en poäng efter vårt.

En honnör för de tre!
Vid samma tävlingar erövrade

Backman första pris i löpning !
2 eng. mil och Kronberg ett tredje
löpning 400 m. Duktigt!
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Seger i fotbolls-

semifinalen.

I år lyckas Kamraterna bättre än
förr om åren med det de ha för
händer. Vi ha t. o. m. lyckats nå

fotbollsfinalen! Märkliga händelser!
Tack vare Rylander, Karl Olsson,

Svensson, Karl Johanson, Törnqvist,
Almén, Schylander, Herbert Carl-

son, Börjesson, Hjelm och Sand-
berg (puh!) klarade vi semifinalen.

Sirius från Upsala fick åka hem med
6 mål på nacken. Och bara ett
till godo. Men de vorointe ledsna

för det. Ty de hade ju fått smörj
av Kamraterna! Det finns bara

ett >Kamraterna» i Sverige f. n.
Och det har hemortsrätt på Ullervi.

Siriuspojkarna voro mycket nöjda
med oss. Enligt N. I. L. Däri grab-
barna tackade oss för vänligt bemö-
tande och många lärdomar. För

all del! Vi gåvo dem vad de voro
värda! Ty de voro trevliga grabbar,
dessa ynglingar från Fyrisstaden.

Vi skulle kanske risa och rosa
våra pojkars spel. Men utrymmet
medger inte detta. Det vare nog
sagt, att plan var härlig och regnet
vått och att Lund ej kommit lös
från Karlskrona och att publiken
var möcke nöjd. Börjeson gjorde
f. ö 4 mål och Hjelm ett och
Borssén ett.

En reprimande åt

Sven Rylander.

Sven Rylander, första-lagets mål-
vakt och predestinerad fotbollsmäs-
tare, har gjort sig förtjänt av en
åthutning. Styrelsen har inte på
annat sätt velat ge honom den än
att han genom Medlemsbladet upp-
manas att tänka något mera på silt
och B-lagets anständiga uppförande.
Sig självom till straff och androm
till varnagel!

Ty Sven Rylander var pappa för

det B-lag, som en gång i somras

spelade på Heden, då deras egen
boll gick sönder, och då man hän-

synslöst roffade åt sig II juniorla-

gets boll. Som laget använde
i en match på en annan av Hedens
planer. Och vilket klandervärdiga

förfarande av B-laget gjorde, att

juniorerna fingo sluta upp medsitt
älsklingsspel.

Vi hoppas, att B-laget inte gör

om bravaden. Och att inte något
av de övriga lagen häller gör sig

skyldigt till dylik pennalism. Ty

då kan påföljden bliva betydligt
allvarligare än i förevarande fall.

Det kanske kan påpekas, att den
boll juniorlaget använde var deras
egen!

En anmälan från Kamraterna till
Sy, Idrottsförbundet,

Örgryte anordnade tävlingar i fri
idrott söndagen den 8 september.

Kamraterna hjälpte till med arrange-
mangen beträffande entimmaslöp-
ningen, där bl. a Backman och

Runar Öhman skulle starta. Men
som bekant kom inte Öhman. Han
föredrog att genomsin klubb Göta,

2 dagar efter tävlingen, meddela att
han var sjuk. Ehuru han i själva

verket samma dag, den 8, tävlade
i Upsala.

Sekreteraren träffade, vid besök
i Stockholm den 2 sept., avtal med

en representant för Göta om Öh-
mans deltagande. Och den 3 an-
lände följande telegrafiska bekräftel-

se: »Öhman kommer, avreser fre-
dag afton, Göta». Så beställde vi

rum och mat för gästen på Eggers,
meddelade tidningarna det remar-

kabla besöket, hade mannar nere
vid vederbörliga tåg under det att

Örgryte reklamerade med Öhmans
namn stående på affischerna. Men
han kom aldrig.

Den 10 sept. avgick en anmälan
mot Öhman till Svenska Idrottsför:'
bundet. Man får hoppas att den:

samma kommit fram. Ännu har
icke något som hälst meddelande

ingått från förbundet. Men det
kommer nog en gång — — -—!

Idrottsförbundet resolverar:

Ingen åtgärd.

I prässläggningsögonblicket (Med:
lemsbladet har, såsom alla andra
tidningsalster, ett sådant ögonblick)

ingår ett officiellt meddelande frän
Sv. Idrottsförbundet, att Kamratenas
anmälan icke föranleder någon åt

gärd. Öhmans förklaring bifogas
i avskrift och innehål!er ungefär

följande:
Öhman hade varit svårt ansatt av em

ryggåkomma, föranledd av tungt skörde-

arbete. Då han på fredagen den 6 fort;
farande kände sig oförmögen att löpa,

meddelade han detta till Göta i express

brev, med anhållan, att Kamraterna mätte

underrättas. Detta brev kom emellertid,
inte fram förrän på måndagen den 9

Beträffande Öhmans löpning i Upsala
säger han, att han på morgonen kände

sig tillräckligt kry att taga en cykeltur dit

Han ämnade som åskådare närvara vid.

några tävlingar, men blev hampad och

gjord till tävlande. Och handeltog, iz
det gällde att agitera för idrotten på plat. em

Kamraterna få naturligtvis som

vanligt nöja sig med det åtgjorda.

Små notiser.

Vid Örgrytes internationella täv

lingar den 28 sept. erövrade Kant

raternas löparelag (Backman, E. Lar
son och W. Magnusson) lagprise

i löpning 5000 m. och hemfördt
därmed för alltid Lyckholmska

vandringspriset. Fredrikshofs lag

blev andra, en poäng efter vårt.

En honnör för de tre!
Vid samma tävlingar erövrade

Backman första pris i löpning !
2 eng. mil och Kronberg ett tredje
löpning 400 m. Duktigt!
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Seger i fotbolls-

semifinalen.

I år lyckas Kamraterna bättre än
förr om åren med det de ha för
händer. Vi ha t. o. m. lyckats nå

fotbollsfinalen! Märkliga händelser!
Tack vare Rylander, Karl Olsson,

Svensson, Karl Johanson, Törnqvist,
Almén, Schylander, Herbert Carl-

son, Börjesson, Hjelm och Sand-
berg (puh!) klarade vi semifinalen.

Sirius från Upsala fick åka hem med
6 mål på nacken. Och bara ett
till godo. Men de vorointe ledsna

för det. Ty de hade ju fått smörj
av Kamraterna! Det finns bara

ett >Kamraterna» i Sverige f. n.
Och det har hemortsrätt på Ullervi.

Siriuspojkarna voro mycket nöjda
med oss. Enligt N. I. L. Däri grab-
barna tackade oss för vänligt bemö-
tande och många lärdomar. För

all del! Vi gåvo dem vad de voro
värda! Ty de voro trevliga grabbar,
dessa ynglingar från Fyrisstaden.

Vi skulle kanske risa och rosa
våra pojkars spel. Men utrymmet
medger inte detta. Det vare nog
sagt, att plan var härlig och regnet
vått och att Lund ej kommit lös
från Karlskrona och att publiken
var möcke nöjd. Börjeson gjorde
f. ö 4 mål och Hjelm ett och
Borssén ett.

En reprimande åt

Sven Rylander.

Sven Rylander, första-lagets mål-
vakt och predestinerad fotbollsmäs-
tare, har gjort sig förtjänt av en
åthutning. Styrelsen har inte på
annat sätt velat ge honom den än
att han genom Medlemsbladet upp-
manas att tänka något mera på silt
och B-lagets anständiga uppförande.
Sig självom till straff och androm
till varnagel!

Ty Sven Rylander var pappa för

det B-lag, som en gång i somras

spelade på Heden, då deras egen
boll gick sönder, och då man hän-

synslöst roffade åt sig II juniorla-

gets boll. Som laget använde
i en match på en annan av Hedens
planer. Och vilket klandervärdiga

förfarande av B-laget gjorde, att

juniorerna fingo sluta upp medsitt
älsklingsspel.

Vi hoppas, att B-laget inte gör

om bravaden. Och att inte något
av de övriga lagen häller gör sig

skyldigt till dylik pennalism. Ty

då kan påföljden bliva betydligt
allvarligare än i förevarande fall.

Det kanske kan påpekas, att den
boll juniorlaget använde var deras
egen!

En anmälan från Kamraterna till
Sy, Idrottsförbundet,

Örgryte anordnade tävlingar i fri
idrott söndagen den 8 september.

Kamraterna hjälpte till med arrange-
mangen beträffande entimmaslöp-
ningen, där bl. a Backman och

Runar Öhman skulle starta. Men
som bekant kom inte Öhman. Han
föredrog att genomsin klubb Göta,

2 dagar efter tävlingen, meddela att
han var sjuk. Ehuru han i själva

verket samma dag, den 8, tävlade
i Upsala.

Sekreteraren träffade, vid besök
i Stockholm den 2 sept., avtal med

en representant för Göta om Öh-
mans deltagande. Och den 3 an-
lände följande telegrafiska bekräftel-

se: »Öhman kommer, avreser fre-
dag afton, Göta». Så beställde vi

rum och mat för gästen på Eggers,
meddelade tidningarna det remar-

kabla besöket, hade mannar nere
vid vederbörliga tåg under det att

Örgryte reklamerade med Öhmans
namn stående på affischerna. Men
han kom aldrig.

Den 10 sept. avgick en anmälan
mot Öhman till Svenska Idrottsför:'
bundet. Man får hoppas att den:

samma kommit fram. Ännu har
icke något som hälst meddelande

ingått från förbundet. Men det
kommer nog en gång — — -—!

Idrottsförbundet resolverar:

Ingen åtgärd.

I prässläggningsögonblicket (Med:
lemsbladet har, såsom alla andra
tidningsalster, ett sådant ögonblick)

ingår ett officiellt meddelande frän
Sv. Idrottsförbundet, att Kamratenas
anmälan icke föranleder någon åt

gärd. Öhmans förklaring bifogas
i avskrift och innehål!er ungefär

följande:
Öhman hade varit svårt ansatt av em

ryggåkomma, föranledd av tungt skörde-

arbete. Då han på fredagen den 6 fort;
farande kände sig oförmögen att löpa,

meddelade han detta till Göta i express

brev, med anhållan, att Kamraterna mätte

underrättas. Detta brev kom emellertid,
inte fram förrän på måndagen den 9

Beträffande Öhmans löpning i Upsala
säger han, att han på morgonen kände

sig tillräckligt kry att taga en cykeltur dit

Han ämnade som åskådare närvara vid.

några tävlingar, men blev hampad och

gjord till tävlande. Och handeltog, iz
det gällde att agitera för idrotten på plat. em

Kamraterna få naturligtvis som

vanligt nöja sig med det åtgjorda.

Små notiser.

Vid Örgrytes internationella täv

lingar den 28 sept. erövrade Kant

raternas löparelag (Backman, E. Lar
son och W. Magnusson) lagprise

i löpning 5000 m. och hemfördt
därmed för alltid Lyckholmska

vandringspriset. Fredrikshofs lag

blev andra, en poäng efter vårt.

En honnör för de tre!
Vid samma tävlingar erövrade

Backman första pris i löpning !
2 eng. mil och Kronberg ett tredje
löpning 400 m. Duktigt!
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Seger i fotbolls-

semifinalen.

I år lyckas Kamraterna bättre än
förr om åren med det de ha för
händer. Vi ha t. o. m. lyckats nå

fotbollsfinalen! Märkliga händelser!
Tack vare Rylander, Karl Olsson,

Svensson, Karl Johanson, Törnqvist,
Almén, Schylander, Herbert Carl-

son, Börjesson, Hjelm och Sand-
berg (puh!) klarade vi semifinalen.

Sirius från Upsala fick åka hem med
6 mål på nacken. Och bara ett
till godo. Men de vorointe ledsna

för det. Ty de hade ju fått smörj
av Kamraterna! Det finns bara

ett >Kamraterna» i Sverige f. n.
Och det har hemortsrätt på Ullervi.

Siriuspojkarna voro mycket nöjda
med oss. Enligt N. I. L. Däri grab-
barna tackade oss för vänligt bemö-
tande och många lärdomar. För

all del! Vi gåvo dem vad de voro
värda! Ty de voro trevliga grabbar,
dessa ynglingar från Fyrisstaden.

Vi skulle kanske risa och rosa
våra pojkars spel. Men utrymmet
medger inte detta. Det vare nog
sagt, att plan var härlig och regnet
vått och att Lund ej kommit lös
från Karlskrona och att publiken
var möcke nöjd. Börjeson gjorde
f. ö 4 mål och Hjelm ett och
Borssén ett.

En reprimande åt

Sven Rylander.

Sven Rylander, första-lagets mål-
vakt och predestinerad fotbollsmäs-
tare, har gjort sig förtjänt av en
åthutning. Styrelsen har inte på
annat sätt velat ge honom den än
att han genom Medlemsbladet upp-
manas att tänka något mera på silt
och B-lagets anständiga uppförande.
Sig självom till straff och androm
till varnagel!

Ty Sven Rylander var pappa för

det B-lag, som en gång i somras

spelade på Heden, då deras egen
boll gick sönder, och då man hän-

synslöst roffade åt sig II juniorla-

gets boll. Som laget använde
i en match på en annan av Hedens
planer. Och vilket klandervärdiga

förfarande av B-laget gjorde, att

juniorerna fingo sluta upp medsitt
älsklingsspel.

Vi hoppas, att B-laget inte gör

om bravaden. Och att inte något
av de övriga lagen häller gör sig

skyldigt till dylik pennalism. Ty

då kan påföljden bliva betydligt
allvarligare än i förevarande fall.

Det kanske kan påpekas, att den
boll juniorlaget använde var deras
egen!

En anmälan från Kamraterna till
Sy, Idrottsförbundet,

Örgryte anordnade tävlingar i fri
idrott söndagen den 8 september.

Kamraterna hjälpte till med arrange-
mangen beträffande entimmaslöp-
ningen, där bl. a Backman och

Runar Öhman skulle starta. Men
som bekant kom inte Öhman. Han
föredrog att genomsin klubb Göta,

2 dagar efter tävlingen, meddela att
han var sjuk. Ehuru han i själva

verket samma dag, den 8, tävlade
i Upsala.

Sekreteraren träffade, vid besök
i Stockholm den 2 sept., avtal med

en representant för Göta om Öh-
mans deltagande. Och den 3 an-
lände följande telegrafiska bekräftel-

se: »Öhman kommer, avreser fre-
dag afton, Göta». Så beställde vi

rum och mat för gästen på Eggers,
meddelade tidningarna det remar-

kabla besöket, hade mannar nere
vid vederbörliga tåg under det att

Örgryte reklamerade med Öhmans
namn stående på affischerna. Men
han kom aldrig.

Den 10 sept. avgick en anmälan
mot Öhman till Svenska Idrottsför:'
bundet. Man får hoppas att den:

samma kommit fram. Ännu har
icke något som hälst meddelande

ingått från förbundet. Men det
kommer nog en gång — — -—!

Idrottsförbundet resolverar:

Ingen åtgärd.

I prässläggningsögonblicket (Med:
lemsbladet har, såsom alla andra
tidningsalster, ett sådant ögonblick)

ingår ett officiellt meddelande frän
Sv. Idrottsförbundet, att Kamratenas
anmälan icke föranleder någon åt

gärd. Öhmans förklaring bifogas
i avskrift och innehål!er ungefär

följande:
Öhman hade varit svårt ansatt av em

ryggåkomma, föranledd av tungt skörde-

arbete. Då han på fredagen den 6 fort;
farande kände sig oförmögen att löpa,

meddelade han detta till Göta i express

brev, med anhållan, att Kamraterna mätte

underrättas. Detta brev kom emellertid,
inte fram förrän på måndagen den 9

Beträffande Öhmans löpning i Upsala
säger han, att han på morgonen kände

sig tillräckligt kry att taga en cykeltur dit

Han ämnade som åskådare närvara vid.

några tävlingar, men blev hampad och

gjord till tävlande. Och handeltog, iz
det gällde att agitera för idrotten på plat. em

Kamraterna få naturligtvis som

vanligt nöja sig med det åtgjorda.

Små notiser.

Vid Örgrytes internationella täv

lingar den 28 sept. erövrade Kant

raternas löparelag (Backman, E. Lar
son och W. Magnusson) lagprise

i löpning 5000 m. och hemfördt
därmed för alltid Lyckholmska

vandringspriset. Fredrikshofs lag

blev andra, en poäng efter vårt.

En honnör för de tre!
Vid samma tävlingar erövrade

Backman första pris i löpning !
2 eng. mil och Kronberg ett tredje
löpning 400 m. Duktigt!
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Seger i fotbolls-

semifinalen.

I år lyckas Kamraterna bättre än
förr om åren med det de ha för
händer. Vi ha t. o. m. lyckats nå

fotbollsfinalen! Märkliga händelser!
Tack vare Rylander, Karl Olsson,

Svensson, Karl Johanson, Törnqvist,
Almén, Schylander, Herbert Carl-

son, Börjesson, Hjelm och Sand-
berg (puh!) klarade vi semifinalen.

Sirius från Upsala fick åka hem med
6 mål på nacken. Och bara ett
till godo. Men de vorointe ledsna

för det. Ty de hade ju fått smörj
av Kamraterna! Det finns bara

ett >Kamraterna» i Sverige f. n.
Och det har hemortsrätt på Ullervi.

Siriuspojkarna voro mycket nöjda
med oss. Enligt N. I. L. Däri grab-
barna tackade oss för vänligt bemö-
tande och många lärdomar. För

all del! Vi gåvo dem vad de voro
värda! Ty de voro trevliga grabbar,
dessa ynglingar från Fyrisstaden.

Vi skulle kanske risa och rosa
våra pojkars spel. Men utrymmet
medger inte detta. Det vare nog
sagt, att plan var härlig och regnet
vått och att Lund ej kommit lös
från Karlskrona och att publiken
var möcke nöjd. Börjeson gjorde
f. ö 4 mål och Hjelm ett och
Borssén ett.

En reprimande åt

Sven Rylander.

Sven Rylander, första-lagets mål-
vakt och predestinerad fotbollsmäs-
tare, har gjort sig förtjänt av en
åthutning. Styrelsen har inte på
annat sätt velat ge honom den än
att han genom Medlemsbladet upp-
manas att tänka något mera på silt
och B-lagets anständiga uppförande.
Sig självom till straff och androm
till varnagel!

Ty Sven Rylander var pappa för

det B-lag, som en gång i somras

spelade på Heden, då deras egen
boll gick sönder, och då man hän-

synslöst roffade åt sig II juniorla-

gets boll. Som laget använde
i en match på en annan av Hedens
planer. Och vilket klandervärdiga

förfarande av B-laget gjorde, att

juniorerna fingo sluta upp medsitt
älsklingsspel.

Vi hoppas, att B-laget inte gör

om bravaden. Och att inte något
av de övriga lagen häller gör sig

skyldigt till dylik pennalism. Ty

då kan påföljden bliva betydligt
allvarligare än i förevarande fall.

Det kanske kan påpekas, att den
boll juniorlaget använde var deras
egen!

En anmälan från Kamraterna till
Sy, Idrottsförbundet,

Örgryte anordnade tävlingar i fri
idrott söndagen den 8 september.

Kamraterna hjälpte till med arrange-
mangen beträffande entimmaslöp-
ningen, där bl. a Backman och

Runar Öhman skulle starta. Men
som bekant kom inte Öhman. Han
föredrog att genomsin klubb Göta,

2 dagar efter tävlingen, meddela att
han var sjuk. Ehuru han i själva

verket samma dag, den 8, tävlade
i Upsala.

Sekreteraren träffade, vid besök
i Stockholm den 2 sept., avtal med

en representant för Göta om Öh-
mans deltagande. Och den 3 an-
lände följande telegrafiska bekräftel-

se: »Öhman kommer, avreser fre-
dag afton, Göta». Så beställde vi

rum och mat för gästen på Eggers,
meddelade tidningarna det remar-

kabla besöket, hade mannar nere
vid vederbörliga tåg under det att

Örgryte reklamerade med Öhmans
namn stående på affischerna. Men
han kom aldrig.

Den 10 sept. avgick en anmälan
mot Öhman till Svenska Idrottsför:'
bundet. Man får hoppas att den:

samma kommit fram. Ännu har
icke något som hälst meddelande

ingått från förbundet. Men det
kommer nog en gång — — -—!

Idrottsförbundet resolverar:

Ingen åtgärd.

I prässläggningsögonblicket (Med:
lemsbladet har, såsom alla andra
tidningsalster, ett sådant ögonblick)

ingår ett officiellt meddelande frän
Sv. Idrottsförbundet, att Kamratenas
anmälan icke föranleder någon åt

gärd. Öhmans förklaring bifogas
i avskrift och innehål!er ungefär

följande:
Öhman hade varit svårt ansatt av em

ryggåkomma, föranledd av tungt skörde-

arbete. Då han på fredagen den 6 fort;
farande kände sig oförmögen att löpa,

meddelade han detta till Göta i express

brev, med anhållan, att Kamraterna mätte

underrättas. Detta brev kom emellertid,
inte fram förrän på måndagen den 9

Beträffande Öhmans löpning i Upsala
säger han, att han på morgonen kände

sig tillräckligt kry att taga en cykeltur dit

Han ämnade som åskådare närvara vid.

några tävlingar, men blev hampad och

gjord till tävlande. Och handeltog, iz
det gällde att agitera för idrotten på plat. em

Kamraterna få naturligtvis som

vanligt nöja sig med det åtgjorda.

Små notiser.

Vid Örgrytes internationella täv

lingar den 28 sept. erövrade Kant

raternas löparelag (Backman, E. Lar
son och W. Magnusson) lagprise

i löpning 5000 m. och hemfördt
därmed för alltid Lyckholmska

vandringspriset. Fredrikshofs lag

blev andra, en poäng efter vårt.

En honnör för de tre!
Vid samma tävlingar erövrade

Backman första pris i löpning !
2 eng. mil och Kronberg ett tredje
löpning 400 m. Duktigt!
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Seger i fotbolls-

semifinalen.

I år lyckas Kamraterna bättre än
förr om åren med det de ha för
händer. Vi ha t. o. m. lyckats nå

fotbollsfinalen! Märkliga händelser!
Tack vare Rylander, Karl Olsson,

Svensson, Karl Johanson, Törnqvist,
Almén, Schylander, Herbert Carl-

son, Börjesson, Hjelm och Sand-
berg (puh!) klarade vi semifinalen.

Sirius från Upsala fick åka hem med
6 mål på nacken. Och bara ett
till godo. Men de vorointe ledsna

för det. Ty de hade ju fått smörj
av Kamraterna! Det finns bara

ett >Kamraterna» i Sverige f. n.
Och det har hemortsrätt på Ullervi.

Siriuspojkarna voro mycket nöjda
med oss. Enligt N. I. L. Däri grab-
barna tackade oss för vänligt bemö-
tande och många lärdomar. För

all del! Vi gåvo dem vad de voro
värda! Ty de voro trevliga grabbar,
dessa ynglingar från Fyrisstaden.

Vi skulle kanske risa och rosa
våra pojkars spel. Men utrymmet
medger inte detta. Det vare nog
sagt, att plan var härlig och regnet
vått och att Lund ej kommit lös
från Karlskrona och att publiken
var möcke nöjd. Börjeson gjorde
f. ö 4 mål och Hjelm ett och
Borssén ett.

En reprimande åt

Sven Rylander.

Sven Rylander, första-lagets mål-
vakt och predestinerad fotbollsmäs-
tare, har gjort sig förtjänt av en
åthutning. Styrelsen har inte på
annat sätt velat ge honom den än
att han genom Medlemsbladet upp-
manas att tänka något mera på silt
och B-lagets anständiga uppförande.
Sig självom till straff och androm
till varnagel!

Ty Sven Rylander var pappa för

det B-lag, som en gång i somras

spelade på Heden, då deras egen
boll gick sönder, och då man hän-

synslöst roffade åt sig II juniorla-

gets boll. Som laget använde
i en match på en annan av Hedens
planer. Och vilket klandervärdiga

förfarande av B-laget gjorde, att

juniorerna fingo sluta upp medsitt
älsklingsspel.

Vi hoppas, att B-laget inte gör

om bravaden. Och att inte något
av de övriga lagen häller gör sig

skyldigt till dylik pennalism. Ty

då kan påföljden bliva betydligt
allvarligare än i förevarande fall.

Det kanske kan påpekas, att den
boll juniorlaget använde var deras
egen!

En anmälan från Kamraterna till
Sy, Idrottsförbundet,

Örgryte anordnade tävlingar i fri
idrott söndagen den 8 september.

Kamraterna hjälpte till med arrange-
mangen beträffande entimmaslöp-
ningen, där bl. a Backman och

Runar Öhman skulle starta. Men
som bekant kom inte Öhman. Han
föredrog att genomsin klubb Göta,

2 dagar efter tävlingen, meddela att
han var sjuk. Ehuru han i själva

verket samma dag, den 8, tävlade
i Upsala.

Sekreteraren träffade, vid besök
i Stockholm den 2 sept., avtal med

en representant för Göta om Öh-
mans deltagande. Och den 3 an-
lände följande telegrafiska bekräftel-

se: »Öhman kommer, avreser fre-
dag afton, Göta». Så beställde vi

rum och mat för gästen på Eggers,
meddelade tidningarna det remar-

kabla besöket, hade mannar nere
vid vederbörliga tåg under det att

Örgryte reklamerade med Öhmans
namn stående på affischerna. Men
han kom aldrig.

Den 10 sept. avgick en anmälan
mot Öhman till Svenska Idrottsför:'
bundet. Man får hoppas att den:

samma kommit fram. Ännu har
icke något som hälst meddelande

ingått från förbundet. Men det
kommer nog en gång — — -—!

Idrottsförbundet resolverar:

Ingen åtgärd.

I prässläggningsögonblicket (Med:
lemsbladet har, såsom alla andra
tidningsalster, ett sådant ögonblick)

ingår ett officiellt meddelande frän
Sv. Idrottsförbundet, att Kamratenas
anmälan icke föranleder någon åt

gärd. Öhmans förklaring bifogas
i avskrift och innehål!er ungefär

följande:
Öhman hade varit svårt ansatt av em

ryggåkomma, föranledd av tungt skörde-

arbete. Då han på fredagen den 6 fort;
farande kände sig oförmögen att löpa,

meddelade han detta till Göta i express

brev, med anhållan, att Kamraterna mätte

underrättas. Detta brev kom emellertid,
inte fram förrän på måndagen den 9

Beträffande Öhmans löpning i Upsala
säger han, att han på morgonen kände

sig tillräckligt kry att taga en cykeltur dit

Han ämnade som åskådare närvara vid.

några tävlingar, men blev hampad och

gjord till tävlande. Och handeltog, iz
det gällde att agitera för idrotten på plat. em

Kamraterna få naturligtvis som

vanligt nöja sig med det åtgjorda.

Små notiser.

Vid Örgrytes internationella täv

lingar den 28 sept. erövrade Kant

raternas löparelag (Backman, E. Lar
son och W. Magnusson) lagprise

i löpning 5000 m. och hemfördt
därmed för alltid Lyckholmska

vandringspriset. Fredrikshofs lag

blev andra, en poäng efter vårt.

En honnör för de tre!
Vid samma tävlingar erövrade

Backman första pris i löpning !
2 eng. mil och Kronberg ett tredje
löpning 400 m. Duktigt!
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Reservernas match

mot Örgrytes reserver samma dag våra
»ordinarie> voro i Kristiania och fingo
»däng» spelades å Walhalla i samband
med Barnens Dag. Då vårt första lag ju
merendels går segrande ur striden mot

Örgryte, ville våra coming men: ej vara
sämre och vunno också med 3 -0. Det
bör dock anmärkas att reserverna hade
hjälp av Törnqvist och Rylander som fätt
stanna hemma. Spelet var bra i första
halvleken, men sedan slöade mantill rätt
betänkligt.

Örgrytes kvällstävlan

den 5 sept. såg flera av våra medlemmar
såsom medverkande. Backman skulle löpa
motett stafettlag på 5,000 meter och söka
slå rekord, men laget löpte så dåligt och
huvudlöst att vår champion ledsnade på
»konkurrensen» och gav upp efter 6 hvaårv.

I seniorernas löpning 800 m. bl. J. Hols-
ner n:r 1 på 2. 9,6 och R. Kronberg n:r
2 på 2. 13,7.

I 5,000-meterslöpningen segrade W.
Magnusson på 16. 9,2 och E. Larsson blev
tvåa med 16. 40. Ad. Johansson blev trea
med 19. 47.

Juniormästerskapen

arrangerades den 7 och 8 sept, men blevo
delvis misslyckade på grund av söndagens
intensiva regnande. Våra pojkar skötte
sig emellertid briljant i de tävlingar de
deltogo.
Mellan Backman och Öhman skulle en

I-timmeslöpning äga rum-och det var me-
ningen den förre skulle slå rekordet, men

Öhman behagade helt enkelt utebli och
tävlade samma dag i Upsala, vilket ren-
derat honom en anmälan från arrangörer-
na. — Juniormästare blevo följande Kam-
rater:

1,500 m. E. Larsson 4. 27,6. 2 A. Mag-
nusson, 4. 33,7. 5,000 m. G. Johansson,
17. 34,8: 4. R. Andersson, 18. 31.

Distriktsmästerskapen

som ägde rum den 4.8, blevo i de

längre löpningarna såsom vanligt vårtg pning 8

byte.

7.500 ». vann Backman på 4.13,1.

2:a J. Holsner, 4.18,7.

70,000 mi. blev en seger för W. Mag-

nusson, som gjorde en av årets bästa

löpningar å denna distans. Tiden var

32.51,4.

S00 2». såg J. Holsner som segrare

på en tid av 2.6,7. Andre man blev

F. Ryberg på 2.8,2 och tredje A.

Magnusson.

5,000 2. gick till Backman, som

löpte på 15.12,7 utan spår till kon-

kurrens. Andre man blev E. Larsson,

17.9,2.

GY ERANNRERPRNARRSEENEESDAR
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Närmare upplysningar lämna

DÅ

Svenska Maäster-

skapet.
det 1 sept. å Walhalla utföll till vår

fördel med det lyckliga resultatet 2—-0

och därmed klarade vi andra omgån-

gen.

Icke utan orsak fruktade vi Örgryte-

laget, ty ehuru vi som regel besegra

våra konkurrenter från Walhalla, har

erfarenheten visat, att Örgrytarne under

de senare åren varit bättre cupfighters

'Men Kamratlaget spelade med

sådan kläm och med ett sådant tem-

perament, att utgången egentligen aldrig

behövde betvivlas. Vår överlägsenhet

var stor: Rylander hade icke ett enda

mälskott att klara på hela matchen!

Lagets uppställning var:

Rylander; Lund, Svensson; Karl Ols-

son, Törnqvist, Almén; Schylander,

H. Carlsson, Börjesson, Hjelm, Sand-

berg.;

Målen gjordes av Schylander (i för-

sta halvleken) och Börjesson (i andra

halvleken) genom straffspark.

än vi.

Reflexioner.
2 sept.

Detta skrives dagen efter.

Missförstå mig rätt!

Det finns ej numera

gammal god bemärkelse.

tionerna äro legio.

Men det finns andra rus än spritens.

Exempelvis segerns.

Och i går var det en seger. Ocn

ett segerrus. En victoria, mer värde-

full än någon föregående under året:

seger över Ö. I. S. med 2—0. |

dagen efter» i

Ty restrik-

Sverige-England
& Retur.

Reguliär förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och ENG-

LANDS OSTKUST med avgång sä ofta förhållandena medgiva.

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd
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Vi — Kamrater — hysa inget hat

till Örgrytarne. Det finns fantaster bland

oss och bland våra anhängare. Liksom

det finns sådana i alla klubbar. Icke

minst i Örgryte. Men ingen av oss

vill Örgryte något ont.

Vi glädja oss av hjärtat när vi lyc-

kas slå våra gamla konkurrenter. Vi

fröjda oss åt våra pojkars triumf. Vi

>» Prassa

det går framåt.

Forts.

hurra och väsnas och skrika:

på! Vi jubla när

 

 

1, Undertecknade anhålla härmed om
upplysning, av vad anledning Kamrater-

nas malvakt, herr John Karlsson, numera

ej står målvakt i I. F. K.

» Fotbollsintresserade.>

Svar:

Se förra numret av

Frågor och svar.

medlemsbladet

2. Vilka äro Kamraternas första och se-

naste internationella spelare?

»Jumbo>

Svar:

Börjesson, resp. Sandberg, Karl Johan-

son och Herbert Carlsson, Se f. ö. arti-

keln härom i dagens nummer.

3. I Göteborgs-Tidningens referat över

matchen mot Örgryte läsas följande: Kam-

raternas stormkedja sände formliga rekord-

bollar mot Örgrytes mål».
Vad är en rekordboll?

Svar:
Fråga herr Gillis Ahlberg i G. T.
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Reservernas match

mot Örgrytes reserver samma dag våra
»ordinarie> voro i Kristiania och fingo
»däng» spelades å Walhalla i samband
med Barnens Dag. Då vårt första lag ju
merendels går segrande ur striden mot

Örgryte, ville våra coming men: ej vara
sämre och vunno också med 3 -0. Det
bör dock anmärkas att reserverna hade
hjälp av Törnqvist och Rylander som fätt
stanna hemma. Spelet var bra i första
halvleken, men sedan slöade mantill rätt
betänkligt.

Örgrytes kvällstävlan

den 5 sept. såg flera av våra medlemmar
såsom medverkande. Backman skulle löpa
motett stafettlag på 5,000 meter och söka
slå rekord, men laget löpte så dåligt och
huvudlöst att vår champion ledsnade på
»konkurrensen» och gav upp efter 6 hvaårv.

I seniorernas löpning 800 m. bl. J. Hols-
ner n:r 1 på 2. 9,6 och R. Kronberg n:r
2 på 2. 13,7.

I 5,000-meterslöpningen segrade W.
Magnusson på 16. 9,2 och E. Larsson blev
tvåa med 16. 40. Ad. Johansson blev trea
med 19. 47.

Juniormästerskapen

arrangerades den 7 och 8 sept, men blevo
delvis misslyckade på grund av söndagens
intensiva regnande. Våra pojkar skötte
sig emellertid briljant i de tävlingar de
deltogo.
Mellan Backman och Öhman skulle en

I-timmeslöpning äga rum-och det var me-
ningen den förre skulle slå rekordet, men

Öhman behagade helt enkelt utebli och
tävlade samma dag i Upsala, vilket ren-
derat honom en anmälan från arrangörer-
na. — Juniormästare blevo följande Kam-
rater:

1,500 m. E. Larsson 4. 27,6. 2 A. Mag-
nusson, 4. 33,7. 5,000 m. G. Johansson,
17. 34,8: 4. R. Andersson, 18. 31.

Distriktsmästerskapen

som ägde rum den 4.8, blevo i de

längre löpningarna såsom vanligt vårtg pning 8

byte.

7.500 ». vann Backman på 4.13,1.

2:a J. Holsner, 4.18,7.

70,000 mi. blev en seger för W. Mag-

nusson, som gjorde en av årets bästa

löpningar å denna distans. Tiden var

32.51,4.

S00 2». såg J. Holsner som segrare

på en tid av 2.6,7. Andre man blev

F. Ryberg på 2.8,2 och tredje A.

Magnusson.

5,000 2. gick till Backman, som

löpte på 15.12,7 utan spår till kon-

kurrens. Andre man blev E. Larsson,

17.9,2.

GY ERANNRERPRNARRSEENEESDAR
KÖRTITTTTTITTTTETTTTTTTTTT+

Närmare upplysningar lämna

DÅ

Svenska Maäster-

skapet.
det 1 sept. å Walhalla utföll till vår

fördel med det lyckliga resultatet 2—-0

och därmed klarade vi andra omgån-

gen.

Icke utan orsak fruktade vi Örgryte-

laget, ty ehuru vi som regel besegra

våra konkurrenter från Walhalla, har

erfarenheten visat, att Örgrytarne under

de senare åren varit bättre cupfighters

'Men Kamratlaget spelade med

sådan kläm och med ett sådant tem-

perament, att utgången egentligen aldrig

behövde betvivlas. Vår överlägsenhet

var stor: Rylander hade icke ett enda

mälskott att klara på hela matchen!

Lagets uppställning var:

Rylander; Lund, Svensson; Karl Ols-

son, Törnqvist, Almén; Schylander,

H. Carlsson, Börjesson, Hjelm, Sand-

berg.;

Målen gjordes av Schylander (i för-

sta halvleken) och Börjesson (i andra

halvleken) genom straffspark.

än vi.

Reflexioner.
2 sept.

Detta skrives dagen efter.

Missförstå mig rätt!

Det finns ej numera

gammal god bemärkelse.

tionerna äro legio.

Men det finns andra rus än spritens.

Exempelvis segerns.

Och i går var det en seger. Ocn

ett segerrus. En victoria, mer värde-

full än någon föregående under året:

seger över Ö. I. S. med 2—0. |

dagen efter» i

Ty restrik-

Sverige-England
& Retur.
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till Örgrytarne. Det finns fantaster bland

oss och bland våra anhängare. Liksom

det finns sådana i alla klubbar. Icke

minst i Örgryte. Men ingen av oss

vill Örgryte något ont.

Vi glädja oss av hjärtat när vi lyc-

kas slå våra gamla konkurrenter. Vi

fröjda oss åt våra pojkars triumf. Vi

>» Prassa

det går framåt.

Forts.

hurra och väsnas och skrika:

på! Vi jubla när

 

 

1, Undertecknade anhålla härmed om
upplysning, av vad anledning Kamrater-

nas malvakt, herr John Karlsson, numera

ej står målvakt i I. F. K.

» Fotbollsintresserade.>

Svar:

Se förra numret av

Frågor och svar.

medlemsbladet

2. Vilka äro Kamraternas första och se-

naste internationella spelare?

»Jumbo>

Svar:

Börjesson, resp. Sandberg, Karl Johan-

son och Herbert Carlsson, Se f. ö. arti-

keln härom i dagens nummer.

3. I Göteborgs-Tidningens referat över

matchen mot Örgryte läsas följande: Kam-

raternas stormkedja sände formliga rekord-

bollar mot Örgrytes mål».
Vad är en rekordboll?

Svar:
Fråga herr Gillis Ahlberg i G. T.
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Reservernas match

mot Örgrytes reserver samma dag våra
»ordinarie> voro i Kristiania och fingo
»däng» spelades å Walhalla i samband
med Barnens Dag. Då vårt första lag ju
merendels går segrande ur striden mot

Örgryte, ville våra coming men: ej vara
sämre och vunno också med 3 -0. Det
bör dock anmärkas att reserverna hade
hjälp av Törnqvist och Rylander som fätt
stanna hemma. Spelet var bra i första
halvleken, men sedan slöade mantill rätt
betänkligt.

Örgrytes kvällstävlan

den 5 sept. såg flera av våra medlemmar
såsom medverkande. Backman skulle löpa
motett stafettlag på 5,000 meter och söka
slå rekord, men laget löpte så dåligt och
huvudlöst att vår champion ledsnade på
»konkurrensen» och gav upp efter 6 hvaårv.

I seniorernas löpning 800 m. bl. J. Hols-
ner n:r 1 på 2. 9,6 och R. Kronberg n:r
2 på 2. 13,7.

I 5,000-meterslöpningen segrade W.
Magnusson på 16. 9,2 och E. Larsson blev
tvåa med 16. 40. Ad. Johansson blev trea
med 19. 47.

Juniormästerskapen

arrangerades den 7 och 8 sept, men blevo
delvis misslyckade på grund av söndagens
intensiva regnande. Våra pojkar skötte
sig emellertid briljant i de tävlingar de
deltogo.
Mellan Backman och Öhman skulle en

I-timmeslöpning äga rum-och det var me-
ningen den förre skulle slå rekordet, men

Öhman behagade helt enkelt utebli och
tävlade samma dag i Upsala, vilket ren-
derat honom en anmälan från arrangörer-
na. — Juniormästare blevo följande Kam-
rater:

1,500 m. E. Larsson 4. 27,6. 2 A. Mag-
nusson, 4. 33,7. 5,000 m. G. Johansson,
17. 34,8: 4. R. Andersson, 18. 31.

Distriktsmästerskapen

som ägde rum den 4.8, blevo i de

längre löpningarna såsom vanligt vårtg pning 8

byte.

7.500 ». vann Backman på 4.13,1.

2:a J. Holsner, 4.18,7.

70,000 mi. blev en seger för W. Mag-

nusson, som gjorde en av årets bästa

löpningar å denna distans. Tiden var

32.51,4.

S00 2». såg J. Holsner som segrare

på en tid av 2.6,7. Andre man blev

F. Ryberg på 2.8,2 och tredje A.

Magnusson.

5,000 2. gick till Backman, som

löpte på 15.12,7 utan spår till kon-

kurrens. Andre man blev E. Larsson,

17.9,2.
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Närmare upplysningar lämna

DÅ

Svenska Maäster-

skapet.
det 1 sept. å Walhalla utföll till vår

fördel med det lyckliga resultatet 2—-0

och därmed klarade vi andra omgån-

gen.

Icke utan orsak fruktade vi Örgryte-

laget, ty ehuru vi som regel besegra

våra konkurrenter från Walhalla, har

erfarenheten visat, att Örgrytarne under

de senare åren varit bättre cupfighters

'Men Kamratlaget spelade med

sådan kläm och med ett sådant tem-

perament, att utgången egentligen aldrig

behövde betvivlas. Vår överlägsenhet

var stor: Rylander hade icke ett enda

mälskott att klara på hela matchen!

Lagets uppställning var:

Rylander; Lund, Svensson; Karl Ols-

son, Törnqvist, Almén; Schylander,

H. Carlsson, Börjesson, Hjelm, Sand-

berg.;

Målen gjordes av Schylander (i för-

sta halvleken) och Börjesson (i andra

halvleken) genom straffspark.

än vi.

Reflexioner.
2 sept.

Detta skrives dagen efter.

Missförstå mig rätt!

Det finns ej numera

gammal god bemärkelse.

tionerna äro legio.

Men det finns andra rus än spritens.

Exempelvis segerns.

Och i går var det en seger. Ocn

ett segerrus. En victoria, mer värde-

full än någon föregående under året:

seger över Ö. I. S. med 2—0. |

dagen efter» i

Ty restrik-

Sverige-England
& Retur.
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till Örgrytarne. Det finns fantaster bland

oss och bland våra anhängare. Liksom

det finns sådana i alla klubbar. Icke

minst i Örgryte. Men ingen av oss

vill Örgryte något ont.

Vi glädja oss av hjärtat när vi lyc-

kas slå våra gamla konkurrenter. Vi

fröjda oss åt våra pojkars triumf. Vi

>» Prassa

det går framåt.

Forts.

hurra och väsnas och skrika:

på! Vi jubla när

 

 

1, Undertecknade anhålla härmed om
upplysning, av vad anledning Kamrater-

nas malvakt, herr John Karlsson, numera

ej står målvakt i I. F. K.

» Fotbollsintresserade.>

Svar:

Se förra numret av

Frågor och svar.

medlemsbladet

2. Vilka äro Kamraternas första och se-

naste internationella spelare?

»Jumbo>

Svar:

Börjesson, resp. Sandberg, Karl Johan-

son och Herbert Carlsson, Se f. ö. arti-

keln härom i dagens nummer.

3. I Göteborgs-Tidningens referat över

matchen mot Örgryte läsas följande: Kam-

raternas stormkedja sände formliga rekord-

bollar mot Örgrytes mål».
Vad är en rekordboll?

Svar:
Fråga herr Gillis Ahlberg i G. T.
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Reservernas match

mot Örgrytes reserver samma dag våra
»ordinarie> voro i Kristiania och fingo
»däng» spelades å Walhalla i samband
med Barnens Dag. Då vårt första lag ju
merendels går segrande ur striden mot

Örgryte, ville våra coming men: ej vara
sämre och vunno också med 3 -0. Det
bör dock anmärkas att reserverna hade
hjälp av Törnqvist och Rylander som fätt
stanna hemma. Spelet var bra i första
halvleken, men sedan slöade mantill rätt
betänkligt.

Örgrytes kvällstävlan

den 5 sept. såg flera av våra medlemmar
såsom medverkande. Backman skulle löpa
motett stafettlag på 5,000 meter och söka
slå rekord, men laget löpte så dåligt och
huvudlöst att vår champion ledsnade på
»konkurrensen» och gav upp efter 6 hvaårv.

I seniorernas löpning 800 m. bl. J. Hols-
ner n:r 1 på 2. 9,6 och R. Kronberg n:r
2 på 2. 13,7.

I 5,000-meterslöpningen segrade W.
Magnusson på 16. 9,2 och E. Larsson blev
tvåa med 16. 40. Ad. Johansson blev trea
med 19. 47.

Juniormästerskapen

arrangerades den 7 och 8 sept, men blevo
delvis misslyckade på grund av söndagens
intensiva regnande. Våra pojkar skötte
sig emellertid briljant i de tävlingar de
deltogo.
Mellan Backman och Öhman skulle en

I-timmeslöpning äga rum-och det var me-
ningen den förre skulle slå rekordet, men

Öhman behagade helt enkelt utebli och
tävlade samma dag i Upsala, vilket ren-
derat honom en anmälan från arrangörer-
na. — Juniormästare blevo följande Kam-
rater:

1,500 m. E. Larsson 4. 27,6. 2 A. Mag-
nusson, 4. 33,7. 5,000 m. G. Johansson,
17. 34,8: 4. R. Andersson, 18. 31.

Distriktsmästerskapen

som ägde rum den 4.8, blevo i de

längre löpningarna såsom vanligt vårtg pning 8

byte.

7.500 ». vann Backman på 4.13,1.

2:a J. Holsner, 4.18,7.

70,000 mi. blev en seger för W. Mag-

nusson, som gjorde en av årets bästa

löpningar å denna distans. Tiden var

32.51,4.

S00 2». såg J. Holsner som segrare

på en tid av 2.6,7. Andre man blev

F. Ryberg på 2.8,2 och tredje A.

Magnusson.

5,000 2. gick till Backman, som

löpte på 15.12,7 utan spår till kon-

kurrens. Andre man blev E. Larsson,

17.9,2.
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Närmare upplysningar lämna

DÅ

Svenska Maäster-

skapet.
det 1 sept. å Walhalla utföll till vår

fördel med det lyckliga resultatet 2—-0

och därmed klarade vi andra omgån-

gen.

Icke utan orsak fruktade vi Örgryte-

laget, ty ehuru vi som regel besegra

våra konkurrenter från Walhalla, har

erfarenheten visat, att Örgrytarne under

de senare åren varit bättre cupfighters

'Men Kamratlaget spelade med

sådan kläm och med ett sådant tem-

perament, att utgången egentligen aldrig

behövde betvivlas. Vår överlägsenhet

var stor: Rylander hade icke ett enda

mälskott att klara på hela matchen!

Lagets uppställning var:

Rylander; Lund, Svensson; Karl Ols-

son, Törnqvist, Almén; Schylander,

H. Carlsson, Börjesson, Hjelm, Sand-

berg.;

Målen gjordes av Schylander (i för-

sta halvleken) och Börjesson (i andra

halvleken) genom straffspark.

än vi.

Reflexioner.
2 sept.

Detta skrives dagen efter.

Missförstå mig rätt!

Det finns ej numera

gammal god bemärkelse.

tionerna äro legio.

Men det finns andra rus än spritens.

Exempelvis segerns.

Och i går var det en seger. Ocn

ett segerrus. En victoria, mer värde-

full än någon föregående under året:

seger över Ö. I. S. med 2—0. |

dagen efter» i

Ty restrik-

Sverige-England
& Retur.
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till Örgrytarne. Det finns fantaster bland

oss och bland våra anhängare. Liksom

det finns sådana i alla klubbar. Icke

minst i Örgryte. Men ingen av oss

vill Örgryte något ont.

Vi glädja oss av hjärtat när vi lyc-

kas slå våra gamla konkurrenter. Vi

fröjda oss åt våra pojkars triumf. Vi

>» Prassa

det går framåt.

Forts.

hurra och väsnas och skrika:

på! Vi jubla när

 

 

1, Undertecknade anhålla härmed om
upplysning, av vad anledning Kamrater-

nas malvakt, herr John Karlsson, numera

ej står målvakt i I. F. K.

» Fotbollsintresserade.>

Svar:

Se förra numret av

Frågor och svar.

medlemsbladet

2. Vilka äro Kamraternas första och se-

naste internationella spelare?

»Jumbo>

Svar:

Börjesson, resp. Sandberg, Karl Johan-

son och Herbert Carlsson, Se f. ö. arti-

keln härom i dagens nummer.

3. I Göteborgs-Tidningens referat över

matchen mot Örgryte läsas följande: Kam-

raternas stormkedja sände formliga rekord-

bollar mot Örgrytes mål».
Vad är en rekordboll?

Svar:
Fråga herr Gillis Ahlberg i G. T.
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Reservernas match

mot Örgrytes reserver samma dag våra
»ordinarie> voro i Kristiania och fingo
»däng» spelades å Walhalla i samband
med Barnens Dag. Då vårt första lag ju
merendels går segrande ur striden mot

Örgryte, ville våra coming men: ej vara
sämre och vunno också med 3 -0. Det
bör dock anmärkas att reserverna hade
hjälp av Törnqvist och Rylander som fätt
stanna hemma. Spelet var bra i första
halvleken, men sedan slöade mantill rätt
betänkligt.

Örgrytes kvällstävlan

den 5 sept. såg flera av våra medlemmar
såsom medverkande. Backman skulle löpa
motett stafettlag på 5,000 meter och söka
slå rekord, men laget löpte så dåligt och
huvudlöst att vår champion ledsnade på
»konkurrensen» och gav upp efter 6 hvaårv.

I seniorernas löpning 800 m. bl. J. Hols-
ner n:r 1 på 2. 9,6 och R. Kronberg n:r
2 på 2. 13,7.

I 5,000-meterslöpningen segrade W.
Magnusson på 16. 9,2 och E. Larsson blev
tvåa med 16. 40. Ad. Johansson blev trea
med 19. 47.

Juniormästerskapen

arrangerades den 7 och 8 sept, men blevo
delvis misslyckade på grund av söndagens
intensiva regnande. Våra pojkar skötte
sig emellertid briljant i de tävlingar de
deltogo.
Mellan Backman och Öhman skulle en

I-timmeslöpning äga rum-och det var me-
ningen den förre skulle slå rekordet, men

Öhman behagade helt enkelt utebli och
tävlade samma dag i Upsala, vilket ren-
derat honom en anmälan från arrangörer-
na. — Juniormästare blevo följande Kam-
rater:

1,500 m. E. Larsson 4. 27,6. 2 A. Mag-
nusson, 4. 33,7. 5,000 m. G. Johansson,
17. 34,8: 4. R. Andersson, 18. 31.

Distriktsmästerskapen

som ägde rum den 4.8, blevo i de

längre löpningarna såsom vanligt vårtg pning 8

byte.

7.500 ». vann Backman på 4.13,1.

2:a J. Holsner, 4.18,7.

70,000 mi. blev en seger för W. Mag-

nusson, som gjorde en av årets bästa

löpningar å denna distans. Tiden var

32.51,4.

S00 2». såg J. Holsner som segrare

på en tid av 2.6,7. Andre man blev

F. Ryberg på 2.8,2 och tredje A.

Magnusson.

5,000 2. gick till Backman, som

löpte på 15.12,7 utan spår till kon-

kurrens. Andre man blev E. Larsson,

17.9,2.
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Närmare upplysningar lämna

DÅ

Svenska Maäster-

skapet.
det 1 sept. å Walhalla utföll till vår

fördel med det lyckliga resultatet 2—-0

och därmed klarade vi andra omgån-

gen.

Icke utan orsak fruktade vi Örgryte-

laget, ty ehuru vi som regel besegra

våra konkurrenter från Walhalla, har

erfarenheten visat, att Örgrytarne under

de senare åren varit bättre cupfighters

'Men Kamratlaget spelade med

sådan kläm och med ett sådant tem-

perament, att utgången egentligen aldrig

behövde betvivlas. Vår överlägsenhet

var stor: Rylander hade icke ett enda

mälskott att klara på hela matchen!

Lagets uppställning var:

Rylander; Lund, Svensson; Karl Ols-

son, Törnqvist, Almén; Schylander,

H. Carlsson, Börjesson, Hjelm, Sand-

berg.;

Målen gjordes av Schylander (i för-

sta halvleken) och Börjesson (i andra

halvleken) genom straffspark.

än vi.

Reflexioner.
2 sept.

Detta skrives dagen efter.

Missförstå mig rätt!

Det finns ej numera

gammal god bemärkelse.

tionerna äro legio.

Men det finns andra rus än spritens.

Exempelvis segerns.

Och i går var det en seger. Ocn

ett segerrus. En victoria, mer värde-

full än någon föregående under året:

seger över Ö. I. S. med 2—0. |

dagen efter» i

Ty restrik-

Sverige-England
& Retur.

Reguliär förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och ENG-

LANDS OSTKUST med avgång sä ofta förhållandena medgiva.

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd
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Vi — Kamrater — hysa inget hat

till Örgrytarne. Det finns fantaster bland

oss och bland våra anhängare. Liksom

det finns sådana i alla klubbar. Icke

minst i Örgryte. Men ingen av oss

vill Örgryte något ont.

Vi glädja oss av hjärtat när vi lyc-

kas slå våra gamla konkurrenter. Vi

fröjda oss åt våra pojkars triumf. Vi

>» Prassa

det går framåt.

Forts.

hurra och väsnas och skrika:

på! Vi jubla när

 

 

1, Undertecknade anhålla härmed om
upplysning, av vad anledning Kamrater-

nas malvakt, herr John Karlsson, numera

ej står målvakt i I. F. K.

» Fotbollsintresserade.>

Svar:

Se förra numret av

Frågor och svar.

medlemsbladet

2. Vilka äro Kamraternas första och se-

naste internationella spelare?

»Jumbo>

Svar:

Börjesson, resp. Sandberg, Karl Johan-

son och Herbert Carlsson, Se f. ö. arti-

keln härom i dagens nummer.

3. I Göteborgs-Tidningens referat över

matchen mot Örgryte läsas följande: Kam-

raternas stormkedja sände formliga rekord-

bollar mot Örgrytes mål».
Vad är en rekordboll?

Svar:
Fråga herr Gillis Ahlberg i G. T.
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Reservernas match

mot Örgrytes reserver samma dag våra
»ordinarie> voro i Kristiania och fingo
»däng» spelades å Walhalla i samband
med Barnens Dag. Då vårt första lag ju
merendels går segrande ur striden mot

Örgryte, ville våra coming men: ej vara
sämre och vunno också med 3 -0. Det
bör dock anmärkas att reserverna hade
hjälp av Törnqvist och Rylander som fätt
stanna hemma. Spelet var bra i första
halvleken, men sedan slöade mantill rätt
betänkligt.

Örgrytes kvällstävlan

den 5 sept. såg flera av våra medlemmar
såsom medverkande. Backman skulle löpa
motett stafettlag på 5,000 meter och söka
slå rekord, men laget löpte så dåligt och
huvudlöst att vår champion ledsnade på
»konkurrensen» och gav upp efter 6 hvaårv.

I seniorernas löpning 800 m. bl. J. Hols-
ner n:r 1 på 2. 9,6 och R. Kronberg n:r
2 på 2. 13,7.

I 5,000-meterslöpningen segrade W.
Magnusson på 16. 9,2 och E. Larsson blev
tvåa med 16. 40. Ad. Johansson blev trea
med 19. 47.

Juniormästerskapen

arrangerades den 7 och 8 sept, men blevo
delvis misslyckade på grund av söndagens
intensiva regnande. Våra pojkar skötte
sig emellertid briljant i de tävlingar de
deltogo.
Mellan Backman och Öhman skulle en

I-timmeslöpning äga rum-och det var me-
ningen den förre skulle slå rekordet, men

Öhman behagade helt enkelt utebli och
tävlade samma dag i Upsala, vilket ren-
derat honom en anmälan från arrangörer-
na. — Juniormästare blevo följande Kam-
rater:

1,500 m. E. Larsson 4. 27,6. 2 A. Mag-
nusson, 4. 33,7. 5,000 m. G. Johansson,
17. 34,8: 4. R. Andersson, 18. 31.

Distriktsmästerskapen

som ägde rum den 4.8, blevo i de

längre löpningarna såsom vanligt vårtg pning 8

byte.

7.500 ». vann Backman på 4.13,1.

2:a J. Holsner, 4.18,7.

70,000 mi. blev en seger för W. Mag-

nusson, som gjorde en av årets bästa

löpningar å denna distans. Tiden var

32.51,4.

S00 2». såg J. Holsner som segrare

på en tid av 2.6,7. Andre man blev

F. Ryberg på 2.8,2 och tredje A.

Magnusson.

5,000 2. gick till Backman, som

löpte på 15.12,7 utan spår till kon-

kurrens. Andre man blev E. Larsson,

17.9,2.

GY ERANNRERPRNARRSEENEESDAR
KÖRTITTTTTITTTTETTTTTTTTTT+
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i Hålleer alla slags dryckesveror kalla i
c:a 72 timmar och vannra I ca V4

FERD. LUNDQUIST & Co.
- KUNGI.. HOFLI ISTÖR » GÖTEBORG.    

 

     
GÖTEBORG : ——Hb pnnnnfnLb,Ls za
Kyrkogatan 58. :

 

Olycksfall-;  Automobil-,

sjuk, Gla5, Kägelbanorna
Skadestånds- Vattenskade-

försäkring. i Arkaden

Tel.-adr.: »>Assuransnornan.

Rikstelefoner 18311, 18312.
Fer Resrr rr reser PR se rrr ere rer er RR Re Reser nes BRPRA PP PPRN PARAR PARA NRK

I. F. Kamraternas styrelse
1918: såmerHÖFVES] AF

Ordförande: Herbert Johanson, firma EKIPERIN SARTIKLAR
Keiller, Lundström & Co, bostad Övra :
Husargatan 29, telefoner: kontoret 4534; FINNESi STÖRSTA URVAL OCH i Obs.!
bostaden 17253.

 

 

Nya amerikanska
Skruvbanor.

Öppet: Vard. 2—12 em. Sön- o
— helgd. 1—535o. 6—12 em.

v. Ordförande: Thorsten Mellberg, Värm-
landsgatan 28, telefon 2023.

Sekreterare: Erik Alstam, A.-B. Solventia,
Ostra Hamngatan 24, tel. 1985, 9273,
bostad Majorsgatan 4, telefon 6224.

 

v. Sekreterare: Arvid Fagrell, Gustav E
Reuters Kolimport A.-B., bostad Linné-
gatan 68, telefoner: kontoret 5408, bo-
staden 7081.

Skattmästare: Gustaf Magnusson Jönkö-
pings Juridiska Byrå, bostad Smålands-
gatan 1, telefoner: kontoret 4141, bo-
staden 15242.

Klubbmästare: Carl Linde, A-B. Göte-
borgs Bank, bostad Svangatan 7, telefon
4954.

Hallbergs
Kunql. Hofjuvelerare  

Intendent: A. Forsberg, firma J. Andrén,
bostad Risåsgatan 17.

00 PRESS NPA SALAS NS SPIN PIPE S SPSS ETSI PAI PP SENAP ISS E SIP AEPDGSPI SSP IASPSIISSSGSSSPIPESSANGSPPI SERGE REDAN SPAAA RS NEPKRKPAR KR NRPNARAA

Suppleanter: Jakob Schylander, firma En annons i
gräderna Bratt, bostad Plantagegatan10. : N yY T är lika med ökad in-
Oscar öderberg, firma Hugo Traneus, : I D . 5 3
bostad Nordenskjöldsgatan 26, telefoner:

=

: komst för affärsmannen.
kontoret 914, bostaden 15677. :

z ; AR Fördelaktigt annonsorgan.
Medlemmarna bedes endast i undan- i 100.000 läsare i Göteborg och Tel. 6. 3293, 0045."tagsfall begagna kontorstelefonerna. Sek- i V. Sverige. Ett 30-tal egna platsexp.

reteraren träffas säkrast i bostaden varje i NE Utförliga Idrottsreferati
dag kl. 5,30 — 7 e. m. ”.

 
PEO2NGSOASNPIGISSOSSSSSNSOS SPN OS TEEN SNOOP PELNOSPPPISNPOPEPIPPENPPPPEGE BEPTIPIGESAPOPOPPEPGEGGPPLSGSSHUPFENAGGN KUNA PGGOsrsåd

Oscar Andersons Boktr. Göteborg 1918.
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Suppleanter: Jakob Schylander, firma En annons i
gräderna Bratt, bostad Plantagegatan10. : N yY T är lika med ökad in-
Oscar öderberg, firma Hugo Traneus, : I D . 5 3
bostad Nordenskjöldsgatan 26, telefoner:

=

: komst för affärsmannen.
kontoret 914, bostaden 15677. :

z ; AR Fördelaktigt annonsorgan.
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. OKT. 1918

  

FOTBOLLSMÄSTERSKAPET.
NÄR VÅRA POJKAR VUNNO FINALEN.

Söndagen den 6 oktober blev för
alla göteborgare, och framför-allt
för alla äkta I..F.K.-are, en fröjdens
dag av första ordningen. Efter åtta
långa års motig-
heter och miss-
räkningar blev

det äntligen en
gång till i livet
förunnat våra

präktiga fotbolls-
spelare att hem-
föra Sv. Mäster-

skapet i fotboll.
Mångenhade sä-
kerligen redan för

ett par år sedan
avskrivit den tan-
ken, att I. F. K.
än en gång skulle
kunna lyckas ta-

ga sig över de
de höga berg av

motigheter och

missräkningar, som speciellt för oss
under de senaste åtta åren tycks
ha varit ofrånkomliga för att nå fi-

nalen och man må då icke förvånas
all budskapet om segern mottogsi
hela Göteborg på ett sätt, som var
den vackra bedriften fullt värdig.

Den skara göteborgare som gjort

sig omaket att företaga resan upp
till Stockholm fick. bevittna en [i-

nalmatch som åtminstone under-
tecknad i sitt:minne icke kän upp-
leta "maken till.

Kl. 1.30 skakade Carl Olsson

 
hand med Helsingborgslagets kap-

ten och minuten därefter var”spe-
let i gång under upsaliensaren N.
Gustavsons erfarna ledning. Till

alla göteborgares odelade glädje
konstaterades genast att våra poj-
kar just voro i det rätta humöret

och tempot som dikterades av de
våra fanns intet att anmärka på.
Helsingborg satte emellertid hårt

mot hårt och den första kvarten
var spelet ganska jämnt fördelat,
ehuru det kunde fastslås att vi ha-
de de farligaste måltillfällena, men

i även att Helsing-
borgs målvakt
spelade säkert
mellan stolparna,

samt dels även
gynnades av en
god portion tur.
Hur det nu var

I så kom första
målet efter 18
min., påpassligt

insatt av Hjelm.
Även »Kairo> o.
Eiserman med-

verkade fördel-
aktigt. till. denna
första framgång.
De. församlade
göteborgarna fin-

go alltså en för-
sta anledning att låta höra sig och
detta gjorde de sannerligen väl,
trots det lilla antal de utgjorde. Nu
var isen bruten tänkte vi och fort-

sättningen motsågs med spänning.
Våra gossar ökade även avsevärt
farten och särskilt lilla »Kairo>

skall här få en komplimang för
den initiativanda han hela tiden
uppehöll.  Stockholmspubliken var

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01918, 2020 IFK Göteborg.
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trots det lilla antal de utgjorde. Nu
var isen bruten tänkte vi och fort-

sättningen motsågs med spänning.
Våra gossar ökade även avsevärt
farten och särskilt lilla »Kairo>

skall här få en komplimang för
den initiativanda han hela tiden
uppehöll.  Stockholmspubliken var
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FOTBOLLSMÄSTERSKAPET.
NÄR VÅRA POJKAR VUNNO FINALEN.
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stygg emot dig »Kairo», de hade
tydligen litet svårt att förstå detta

ständiga »alltid våra med» hos dig.
Vi förstodo dig emellertid till fullo.

Tack, «Kairo»!

Trots den märkbara överlägsen-
het gick tiden och det syntes som
förgjort för våra pojkar när det

gällde att sätta pricken över i:et.
Halvleken avslutades av Helsingborg
och på ett sätt som för oss göte-
borgare kändes som en kalldusch.

Hälsingborgs högersida fick nämli-

gen hand om bollen och drog i väg
upp mot Rylanders hittills. lugna
näste. Ett tu tre brände Bengtsson

av en kanonkula långt ute från lin-
jen och det var en Guds lycka att
det gick som det gick. Bollen form-

ligen slickade hela tvärplankan och
hamnade till .slut med en skräll i
bortre stolpen och returnerades ut.
Den gången var »skrällen» nära.
Halvlek. kom. och resultatet stod
alltså 1—0.

Andra hälvlek kännetecknades från

början av en rasande fart från vår
sida, (Farbror Hjertbergs ord under
vilan hade icke klingat för döva öron)

och redan efter 3 min. spel notera-
des denna halvleks första framgång.
»Moje» ordnade om en hörna uppe

vid Helsingborgs mål och bollen
lade han sedan själv upp på ett så

fulländat sätt, att Eiserman för skams
skull icke kunde låta bli att nita
fast den i Helsingborgs nättak.

Helsingborgarne verkade i denna
halvlek betydligt trögare, vad oörsa-

ken nu kunde bero på. Mig syn-

tes det emellertid som om det var
den hårda farten som tog musten
ur dem och säkerligen hade de icke
inom sig den goda träning, som
Hjertberg så väl förstått att dela ut

på våra spelare, allt efter som det
behövts.  Framgångarne för våra

: färger kommo nu också slag i slag

och. det artade sig till slut att bliva
spel på ett mål. Ytterligare 3 mål

gjordes under denna halvlek och
var Konrad mäster för det 3:dje i
ordningen och »Murren> för det

4:de och 5:te. Det senareefter straff-

spark som »Murren>, som sagt

utförde så det ekade i Stadion.

Och så var 1918 års fotbollfinal

till ända med det för våra färger

hedrande resultatet 5—0.

Sällan eller aldrig har underteck-

nad deltagit i något vikingatåg,

som lämnat så enbart angenäma

minnen efter sig, som denna resa.

Uppresan företogs på lördags afton

i samlad trupp, vilket ur flera syn-

punkter var lämpligt, och borde i

största möjliga utsträckning resorna
till våra matcher företagas på detta
sätt. Ledaren kan då redan på för-

hand göra en del anstalter och i
samråd med spelarna bestämma om
litet av varje som rör matchen.

Alltså för framtiden resa våra spe-

lare i samlad trupp och icke såsom

ibland tidigare hänt, att en delresa

på torsdag en del på fredag mor-

gon, en tredje grupp på fredag

kväll o. s. v. |

Bland intresserade "som åtföljde

truppen, lade vi särskilt märke till

Erine Hjertberg, överste hovmästare
Galligani, samt naturligtvis Noring.

När vi landade i Stockholm på mor-

gonen upptäcktes även »Gobbens»>

lilla söta fru: (Förlåt!)

Innan »snarklådorna» togos i be-

sittning, tillbraktes ett par timmar

under muntert samspråk och när
matchen kom på tal gingo pojkarna

in i samtalet med en hänförelse

och övertygelse, som genast ingav

mig de ljusaste förhoppningar.
Hjertberg var vid ett strålande hu-
mör, men så kom han ju också di-

rekt till tåget från sin egen silver-
bröllopshippa, och berättade ameri-

kanska historier som livligt sente-

rades.

Ja, mycket skulle ännu kunna

skrivas om denna trevliga resa, och
framför allt då om, hur förfärligt

skojigt, de hade det som voro lyck-
liga nog att kunna stanna överi

Stockholm till på måndagen. Mitt
tysthetslöfte förbjuder mig emeller-

tid att lyfta på slöjan till dessa
hemligheter. Endast deltagarna

GÖTEBORGS-KAM RATERNAS MEDLEMSBLAD

själva, samt i någon liten mån
Idrottsbladets store redaktör känna
till något härom.

Ja, tack för den resan pojkar och

tack för spelet "på Stadion, som

gav oss en av de vackraste segrar
vårt kära I. F. K. vunnit.

För den segern lyfta alla I. F. K.

are på hatten och utropa ett rung
ande: »Häll De Tapprel>.

| H. J.

Representationslagets

konditionsträning
Det är kanske inte alla medlem

marna som veta, att första lagets

spelare från början av augusti un
derkastades en, låt vara ej så bras
kande och: originell men dock nyl
tig konditionsträning. Denna igång
sattes närmast med tanke på mäs
terskapsmatcherna. Ty den hå

gången måste Kamraterna vinna!
En liten kommitté, bestående

Linde," -Alstam och Karl Olsson
uppgjorde följande träningsprogrant

Tisdagar: löpning 60 meter;!
startar, högsta fart; Löpning 3 vari
på banan, medelmåttigt tempo, &
spurt å 30 m. undervarje varv, rek

hoppning, massage, varmdusch.

Torsdagar: Löpning 40 m,.
starter, högsta fart, löpning 5 van

runt banan i rätt hård fart, rephopp

ning, massage, dusch.
För att. höja trevnaden erhöll

spelarna förplägnad varje träningt
kväll, bestående av té och smör
gåsar. Galligani var en utmärk

husmor:

En och annan spelare var kanske
mindre flitig i sin träning. Men!

stort sett ådagalade spelarnae
stort intresse och togo träninget
på största allvar. Resultatet ble
också, att spelarna nådde sitt m

Svenska Fotbollsmästare. 1918.
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sattes närmast med tanke på mäs
terskapsmatcherna. Ty den hå

gången måste Kamraterna vinna!
En liten kommitté, bestående

Linde," -Alstam och Karl Olsson
uppgjorde följande träningsprogrant

Tisdagar: löpning 60 meter;!
startar, högsta fart; Löpning 3 vari
på banan, medelmåttigt tempo, &
spurt å 30 m. undervarje varv, rek

hoppning, massage, varmdusch.

Torsdagar: Löpning 40 m,.
starter, högsta fart, löpning 5 van

runt banan i rätt hård fart, rephopp

ning, massage, dusch.
För att. höja trevnaden erhöll

spelarna förplägnad varje träningt
kväll, bestående av té och smör
gåsar. Galligani var en utmärk

husmor:

En och annan spelare var kanske
mindre flitig i sin träning. Men!

stort sett ådagalade spelarnae
stort intresse och togo träninget
på största allvar. Resultatet ble
också, att spelarna nådde sitt m

Svenska Fotbollsmästare. 1918.
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stygg emot dig »Kairo», de hade
tydligen litet svårt att förstå detta

ständiga »alltid våra med» hos dig.
Vi förstodo dig emellertid till fullo.

Tack, «Kairo»!

Trots den märkbara överlägsen-
het gick tiden och det syntes som
förgjort för våra pojkar när det

gällde att sätta pricken över i:et.
Halvleken avslutades av Helsingborg
och på ett sätt som för oss göte-
borgare kändes som en kalldusch.

Hälsingborgs högersida fick nämli-

gen hand om bollen och drog i väg
upp mot Rylanders hittills. lugna
näste. Ett tu tre brände Bengtsson

av en kanonkula långt ute från lin-
jen och det var en Guds lycka att
det gick som det gick. Bollen form-

ligen slickade hela tvärplankan och
hamnade till .slut med en skräll i
bortre stolpen och returnerades ut.
Den gången var »skrällen» nära.
Halvlek. kom. och resultatet stod
alltså 1—0.

Andra hälvlek kännetecknades från

början av en rasande fart från vår
sida, (Farbror Hjertbergs ord under
vilan hade icke klingat för döva öron)

och redan efter 3 min. spel notera-
des denna halvleks första framgång.
»Moje» ordnade om en hörna uppe

vid Helsingborgs mål och bollen
lade han sedan själv upp på ett så

fulländat sätt, att Eiserman för skams
skull icke kunde låta bli att nita
fast den i Helsingborgs nättak.

Helsingborgarne verkade i denna
halvlek betydligt trögare, vad oörsa-

ken nu kunde bero på. Mig syn-

tes det emellertid som om det var
den hårda farten som tog musten
ur dem och säkerligen hade de icke
inom sig den goda träning, som
Hjertberg så väl förstått att dela ut

på våra spelare, allt efter som det
behövts.  Framgångarne för våra

: färger kommo nu också slag i slag

och. det artade sig till slut att bliva
spel på ett mål. Ytterligare 3 mål

gjordes under denna halvlek och
var Konrad mäster för det 3:dje i
ordningen och »Murren> för det

4:de och 5:te. Det senareefter straff-

spark som »Murren>, som sagt

utförde så det ekade i Stadion.

Och så var 1918 års fotbollfinal

till ända med det för våra färger

hedrande resultatet 5—0.

Sällan eller aldrig har underteck-

nad deltagit i något vikingatåg,

som lämnat så enbart angenäma

minnen efter sig, som denna resa.

Uppresan företogs på lördags afton

i samlad trupp, vilket ur flera syn-

punkter var lämpligt, och borde i

största möjliga utsträckning resorna
till våra matcher företagas på detta
sätt. Ledaren kan då redan på för-

hand göra en del anstalter och i
samråd med spelarna bestämma om
litet av varje som rör matchen.

Alltså för framtiden resa våra spe-

lare i samlad trupp och icke såsom

ibland tidigare hänt, att en delresa

på torsdag en del på fredag mor-

gon, en tredje grupp på fredag

kväll o. s. v. |

Bland intresserade "som åtföljde

truppen, lade vi särskilt märke till

Erine Hjertberg, överste hovmästare
Galligani, samt naturligtvis Noring.

När vi landade i Stockholm på mor-

gonen upptäcktes även »Gobbens»>

lilla söta fru: (Förlåt!)

Innan »snarklådorna» togos i be-

sittning, tillbraktes ett par timmar

under muntert samspråk och när
matchen kom på tal gingo pojkarna

in i samtalet med en hänförelse

och övertygelse, som genast ingav

mig de ljusaste förhoppningar.
Hjertberg var vid ett strålande hu-
mör, men så kom han ju också di-

rekt till tåget från sin egen silver-
bröllopshippa, och berättade ameri-

kanska historier som livligt sente-

rades.

Ja, mycket skulle ännu kunna

skrivas om denna trevliga resa, och
framför allt då om, hur förfärligt

skojigt, de hade det som voro lyck-
liga nog att kunna stanna överi

Stockholm till på måndagen. Mitt
tysthetslöfte förbjuder mig emeller-

tid att lyfta på slöjan till dessa
hemligheter. Endast deltagarna

GÖTEBORGS-KAM RATERNAS MEDLEMSBLAD

själva, samt i någon liten mån
Idrottsbladets store redaktör känna
till något härom.

Ja, tack för den resan pojkar och

tack för spelet "på Stadion, som

gav oss en av de vackraste segrar
vårt kära I. F. K. vunnit.

För den segern lyfta alla I. F. K.

are på hatten och utropa ett rung
ande: »Häll De Tapprel>.

| H. J.
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bröllopshippa, och berättade ameri-

kanska historier som livligt sente-

rades.

Ja, mycket skulle ännu kunna

skrivas om denna trevliga resa, och
framför allt då om, hur förfärligt

skojigt, de hade det som voro lyck-
liga nog att kunna stanna överi

Stockholm till på måndagen. Mitt
tysthetslöfte förbjuder mig emeller-

tid att lyfta på slöjan till dessa
hemligheter. Endast deltagarna

GÖTEBORGS-KAM RATERNAS MEDLEMSBLAD

själva, samt i någon liten mån
Idrottsbladets store redaktör känna
till något härom.

Ja, tack för den resan pojkar och

tack för spelet "på Stadion, som

gav oss en av de vackraste segrar
vårt kära I. F. K. vunnit.

För den segern lyfta alla I. F. K.

are på hatten och utropa ett rung
ande: »Häll De Tapprel>.

| H. J.

Representationslagets

konditionsträning
Det är kanske inte alla medlem

marna som veta, att första lagets

spelare från början av augusti un
derkastades en, låt vara ej så bras
kande och: originell men dock nyl
tig konditionsträning. Denna igång
sattes närmast med tanke på mäs
terskapsmatcherna. Ty den hå

gången måste Kamraterna vinna!
En liten kommitté, bestående

Linde," -Alstam och Karl Olsson
uppgjorde följande träningsprogrant

Tisdagar: löpning 60 meter;!
startar, högsta fart; Löpning 3 vari
på banan, medelmåttigt tempo, &
spurt å 30 m. undervarje varv, rek

hoppning, massage, varmdusch.

Torsdagar: Löpning 40 m,.
starter, högsta fart, löpning 5 van

runt banan i rätt hård fart, rephopp

ning, massage, dusch.
För att. höja trevnaden erhöll

spelarna förplägnad varje träningt
kväll, bestående av té och smör
gåsar. Galligani var en utmärk

husmor:

En och annan spelare var kanske
mindre flitig i sin träning. Men!

stort sett ådagalade spelarnae
stort intresse och togo träninget
på största allvar. Resultatet ble
också, att spelarna nådde sitt m
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Svenska Maäster-

skapet.
(Forts. fr. föreg. nr).

Reflexioner.
2 sept.

Och vi belöna våra duktiga represen-

tanter med alla de uttryck för beund-

ran och entusiasm, som gå igen inom

alla tävlingsläger.

Detta är mänskligt. Det är kanske

litet löjligt för den utomstående, för

den kallsinnige, »objektive> betraktaren

och för den andra parten. Men vilken

härlig känsla är icke detta, att låta sig

ryckas med av hänförelsens virvel, att

få glömma allt, allt omkring sig och

berusa sig av segerkänslans oransone-

rade sötma.

Vi — Kamrater — äro alla glada

och stolta i: detta nu och vi känna det

precis så, som våra vänner Örgrytarne

hade känt det idag, om de vunnit. Icke

sant!

Men lat oss skänka det besegrade

laget var aktning! Låt oss icke glöm-

ma idrottsmannens förnämsta plikt: rid-

derligheten! Fjärran vare från oss allt

övermod' och "all skrytsamhet, ty tro

mig, när framgången är som störst är

nederlaget närmast.

Och tänk på att nästa gång är det

kanske vår tur att besegras. Skola vi

då kunna bära motgången lika manligt

som våra motståndare på Walhalla?

Det fanns ingen falskhet, ingen under-

ton, ingen bismak i t. ex. en Lillies

eller en Gunnarssons gratulationer.

Ledsna voro de över sitt lags malheur.

Helst hade de sett sitt eget lag vinna.

Ty de äro goda klubbpatrioter och var

och en är sig själv närmast även i är-

lig kamp bröst mot bröst. Men deras

önskan var uppriktig att våra pojkar

må föra Göteborgs färger vidare med

seger och de erkände nederlagets rätt-

visa.

Omvi ålltså nu äro glada så är det

mest därför, att vi lyckligt övervunnit

den såsom svårast ansedda matchen i

mästerskapet samt därför, att våra ut-

sikter nu te sig ljusare än förut. Först

i andra rummet rörsig vår glädje kring

Örgryte såsom den part, vilken fick
gr
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betala krigskostnaderna. Jag menar att

huvudsaken för oss var att vinna den-

na match, icke att slå just Örgryte.

Ingen kan uppriktigare än underteck-

nad beklaga att det var Örgryte vi

mötte i går, ty det var allas vår ön-

skan att vi först skulle mötas i finalen.

Det är alltså överståndet! Den mara,

som tryckt alla Kamrater, har försvun-

nit. Vi kunna åter andas fritt.

Huru ängsliga ha vi icke varit före

denna match! Aldrigtillförene ha våra

spelare och alla andra hyst sådan fruk-

tan för kampens utgång.

Menjust detta, kan man säga, förde

vårt lag till seger.

Från första stund arbetade a//a med

en föresats att denna match icke finge

förloras. Det vilade en verklig seger-

vilja, en allvarlig, orubblig föresats och

en stark beslutsamhet över hela deras

spel.
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Medlemsbladets följetong.

33136
En futuristisk och något fantastisk skild-

ring av en kommande fotbollsvärld.

(Av Ralph Roy.)

Kap. III.

Chifferskriften.

Caspar kröp runt rummet utmed väggen.
Han mumlade för sig själv hela tiden och
ibiand skrockade han belåtet, -:
— Hm... hm... 'Kan just undra varför

den här har fått stå orörd, sade -han halv-
högt och granskade bokhyllan noga. Ingen-
ting... ingenting... Hade nog intresse
för böcker... nej, men pängar. Jaha, låt

oss se inunder. Jaha, där var inget. Ja-

ha,... men... va” fasen är detta?

Caspar hade tryckt huvudetintill golvet

och tittat under bokhyllan. Då han ingen-

ting fick se där vände han sig på stället

ät skrivbordet till och gjorde mekaniskt

samma rörelse åt detta håll. Därvid fång-

ades hans blick av en liten pappersrulle,

liggande nära kanten av skrivbordet.

Med ett triumferande utrop ryckte han

den till sig. Pappersrullen sammanhölls
med en gummiring. Det visade sig vara
en teckning över en maskin el. dyl. Den
var fullklottrad med cirklar och siffror.
Caspar lämnade teckningen till Wester

och Brästh och lade sig på knä vid den
kalkfläck, där han upptäckt fingeravtrycken.
Ur fickan drog han fram ett etui, öppna-
de en liten tlaska och hä.lde en svart vätska
över avtrycken. Den stelnade snart och
bildade nu en liten papperstunn kaka, som
jämte dolkspetsen fick vandra tillbaka i
Caspars etui.

— Så där ja, sade 'detektiven. Låt oss

nu titta på teckningen.

Han lade etuiet under sin hatt, som han

lagt på skrivbordet, tog teckningen och

bredde ut den på bordet.

De tre herrarna stodo en lång stund och

betraktade de mystiska figurerna. De kän-

de på sig, att denna teckning skulle hjälpa

dem att lösa hemligheten med inbrottet.
Ja, den kanske rent av utgjorde hela nyckeln

till gåtan. De satte till hela sin tankeskär-

pa för att tränga in i andemeningen hos

dessa linjer. Men de förstodo snart, att

det skulle bli omöjligt för dem.

Bråsth var den förste, som bröttystnaden.

— Tusan ock! Vad menas med det här?

Det är ju idel krumelurer, siffror och: re-

busar i varje hörn. Har man verkligen

gjort inbrott för att komma hit och läm-

na detta? De hade haft mindre besvär
genom att skicka pappersbiten pr post.
— Finns det något på baksidan, frågade

Wester?
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na match, icke att slå just Örgryte.

Ingen kan uppriktigare än underteck-

nad beklaga att det var Örgryte vi

mötte i går, ty det var allas vår ön-

skan att vi först skulle mötas i finalen.

Det är alltså överståndet! Den mara,

som tryckt alla Kamrater, har försvun-

nit. Vi kunna åter andas fritt.

Huru ängsliga ha vi icke varit före

denna match! Aldrigtillförene ha våra

spelare och alla andra hyst sådan fruk-

tan för kampens utgång.

Menjust detta, kan man säga, förde

vårt lag till seger.

Från första stund arbetade a//a med

en föresats att denna match icke finge

förloras. Det vilade en verklig seger-

vilja, en allvarlig, orubblig föresats och

en stark beslutsamhet över hela deras

spel.
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Medlemsbladets följetong.

33136
En futuristisk och något fantastisk skild-

ring av en kommande fotbollsvärld.

(Av Ralph Roy.)

Kap. III.

Chifferskriften.

Caspar kröp runt rummet utmed väggen.
Han mumlade för sig själv hela tiden och
ibiand skrockade han belåtet, -:
— Hm... hm... 'Kan just undra varför

den här har fått stå orörd, sade -han halv-
högt och granskade bokhyllan noga. Ingen-
ting... ingenting... Hade nog intresse
för böcker... nej, men pängar. Jaha, låt

oss se inunder. Jaha, där var inget. Ja-

ha,... men... va” fasen är detta?

Caspar hade tryckt huvudetintill golvet

och tittat under bokhyllan. Då han ingen-

ting fick se där vände han sig på stället

ät skrivbordet till och gjorde mekaniskt

samma rörelse åt detta håll. Därvid fång-

ades hans blick av en liten pappersrulle,

liggande nära kanten av skrivbordet.

Med ett triumferande utrop ryckte han

den till sig. Pappersrullen sammanhölls
med en gummiring. Det visade sig vara
en teckning över en maskin el. dyl. Den
var fullklottrad med cirklar och siffror.
Caspar lämnade teckningen till Wester

och Brästh och lade sig på knä vid den
kalkfläck, där han upptäckt fingeravtrycken.
Ur fickan drog han fram ett etui, öppna-
de en liten tlaska och hä.lde en svart vätska
över avtrycken. Den stelnade snart och
bildade nu en liten papperstunn kaka, som
jämte dolkspetsen fick vandra tillbaka i
Caspars etui.

— Så där ja, sade 'detektiven. Låt oss

nu titta på teckningen.

Han lade etuiet under sin hatt, som han

lagt på skrivbordet, tog teckningen och

bredde ut den på bordet.

De tre herrarna stodo en lång stund och

betraktade de mystiska figurerna. De kän-

de på sig, att denna teckning skulle hjälpa

dem att lösa hemligheten med inbrottet.
Ja, den kanske rent av utgjorde hela nyckeln

till gåtan. De satte till hela sin tankeskär-

pa för att tränga in i andemeningen hos

dessa linjer. Men de förstodo snart, att

det skulle bli omöjligt för dem.

Bråsth var den förste, som bröttystnaden.

— Tusan ock! Vad menas med det här?

Det är ju idel krumelurer, siffror och: re-

busar i varje hörn. Har man verkligen

gjort inbrott för att komma hit och läm-

na detta? De hade haft mindre besvär
genom att skicka pappersbiten pr post.
— Finns det något på baksidan, frågade

Wester?

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 5(
 

Svenska Maäster-

skapet.
(Forts. fr. föreg. nr).

Reflexioner.
2 sept.

Och vi belöna våra duktiga represen-

tanter med alla de uttryck för beund-

ran och entusiasm, som gå igen inom

alla tävlingsläger.

Detta är mänskligt. Det är kanske

litet löjligt för den utomstående, för

den kallsinnige, »objektive> betraktaren

och för den andra parten. Men vilken

härlig känsla är icke detta, att låta sig

ryckas med av hänförelsens virvel, att

få glömma allt, allt omkring sig och

berusa sig av segerkänslans oransone-

rade sötma.

Vi — Kamrater — äro alla glada

och stolta i: detta nu och vi känna det

precis så, som våra vänner Örgrytarne

hade känt det idag, om de vunnit. Icke

sant!

Men lat oss skänka det besegrade

laget var aktning! Låt oss icke glöm-

ma idrottsmannens förnämsta plikt: rid-

derligheten! Fjärran vare från oss allt

övermod' och "all skrytsamhet, ty tro

mig, när framgången är som störst är

nederlaget närmast.

Och tänk på att nästa gång är det

kanske vår tur att besegras. Skola vi

då kunna bära motgången lika manligt

som våra motståndare på Walhalla?

Det fanns ingen falskhet, ingen under-

ton, ingen bismak i t. ex. en Lillies

eller en Gunnarssons gratulationer.

Ledsna voro de över sitt lags malheur.

Helst hade de sett sitt eget lag vinna.

Ty de äro goda klubbpatrioter och var

och en är sig själv närmast även i är-

lig kamp bröst mot bröst. Men deras

önskan var uppriktig att våra pojkar

må föra Göteborgs färger vidare med

seger och de erkände nederlagets rätt-

visa.

Omvi ålltså nu äro glada så är det

mest därför, att vi lyckligt övervunnit

den såsom svårast ansedda matchen i

mästerskapet samt därför, att våra ut-

sikter nu te sig ljusare än förut. Först

i andra rummet rörsig vår glädje kring

Örgryte såsom den part, vilken fick
gr
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huvudsaken för oss var att vinna den-

na match, icke att slå just Örgryte.

Ingen kan uppriktigare än underteck-

nad beklaga att det var Örgryte vi

mötte i går, ty det var allas vår ön-

skan att vi först skulle mötas i finalen.

Det är alltså överståndet! Den mara,

som tryckt alla Kamrater, har försvun-

nit. Vi kunna åter andas fritt.

Huru ängsliga ha vi icke varit före

denna match! Aldrigtillförene ha våra

spelare och alla andra hyst sådan fruk-

tan för kampens utgång.

Menjust detta, kan man säga, förde

vårt lag till seger.

Från första stund arbetade a//a med

en föresats att denna match icke finge

förloras. Det vilade en verklig seger-

vilja, en allvarlig, orubblig föresats och

en stark beslutsamhet över hela deras
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Caspar hade tryckt huvudetintill golvet
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ät skrivbordet till och gjorde mekaniskt

samma rörelse åt detta håll. Därvid fång-

ades hans blick av en liten pappersrulle,

liggande nära kanten av skrivbordet.

Med ett triumferande utrop ryckte han

den till sig. Pappersrullen sammanhölls
med en gummiring. Det visade sig vara
en teckning över en maskin el. dyl. Den
var fullklottrad med cirklar och siffror.
Caspar lämnade teckningen till Wester

och Brästh och lade sig på knä vid den
kalkfläck, där han upptäckt fingeravtrycken.
Ur fickan drog han fram ett etui, öppna-
de en liten tlaska och hä.lde en svart vätska
över avtrycken. Den stelnade snart och
bildade nu en liten papperstunn kaka, som
jämte dolkspetsen fick vandra tillbaka i
Caspars etui.

— Så där ja, sade 'detektiven. Låt oss

nu titta på teckningen.

Han lade etuiet under sin hatt, som han

lagt på skrivbordet, tog teckningen och

bredde ut den på bordet.

De tre herrarna stodo en lång stund och

betraktade de mystiska figurerna. De kän-

de på sig, att denna teckning skulle hjälpa

dem att lösa hemligheten med inbrottet.
Ja, den kanske rent av utgjorde hela nyckeln

till gåtan. De satte till hela sin tankeskär-

pa för att tränga in i andemeningen hos

dessa linjer. Men de förstodo snart, att

det skulle bli omöjligt för dem.

Bråsth var den förste, som bröttystnaden.

— Tusan ock! Vad menas med det här?

Det är ju idel krumelurer, siffror och: re-

busar i varje hörn. Har man verkligen

gjort inbrott för att komma hit och läm-

na detta? De hade haft mindre besvär
genom att skicka pappersbiten pr post.
— Finns det något på baksidan, frågade

Wester?
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huvudsaken för oss var att vinna den-

na match, icke att slå just Örgryte.

Ingen kan uppriktigare än underteck-

nad beklaga att det var Örgryte vi

mötte i går, ty det var allas vår ön-

skan att vi först skulle mötas i finalen.

Det är alltså överståndet! Den mara,

som tryckt alla Kamrater, har försvun-

nit. Vi kunna åter andas fritt.

Huru ängsliga ha vi icke varit före

denna match! Aldrigtillförene ha våra

spelare och alla andra hyst sådan fruk-

tan för kampens utgång.

Menjust detta, kan man säga, förde

vårt lag till seger.

Från första stund arbetade a//a med

en föresats att denna match icke finge

förloras. Det vilade en verklig seger-

vilja, en allvarlig, orubblig föresats och

en stark beslutsamhet över hela deras
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ibiand skrockade han belåtet, -:
— Hm... hm... 'Kan just undra varför
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ting... ingenting... Hade nog intresse
för böcker... nej, men pängar. Jaha, låt

oss se inunder. Jaha, där var inget. Ja-
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och tittat under bokhyllan. Då han ingen-

ting fick se där vände han sig på stället

ät skrivbordet till och gjorde mekaniskt

samma rörelse åt detta håll. Därvid fång-

ades hans blick av en liten pappersrulle,

liggande nära kanten av skrivbordet.

Med ett triumferande utrop ryckte han

den till sig. Pappersrullen sammanhölls
med en gummiring. Det visade sig vara
en teckning över en maskin el. dyl. Den
var fullklottrad med cirklar och siffror.
Caspar lämnade teckningen till Wester

och Brästh och lade sig på knä vid den
kalkfläck, där han upptäckt fingeravtrycken.
Ur fickan drog han fram ett etui, öppna-
de en liten tlaska och hä.lde en svart vätska
över avtrycken. Den stelnade snart och
bildade nu en liten papperstunn kaka, som
jämte dolkspetsen fick vandra tillbaka i
Caspars etui.

— Så där ja, sade 'detektiven. Låt oss

nu titta på teckningen.

Han lade etuiet under sin hatt, som han

lagt på skrivbordet, tog teckningen och

bredde ut den på bordet.

De tre herrarna stodo en lång stund och

betraktade de mystiska figurerna. De kän-

de på sig, att denna teckning skulle hjälpa

dem att lösa hemligheten med inbrottet.
Ja, den kanske rent av utgjorde hela nyckeln

till gåtan. De satte till hela sin tankeskär-

pa för att tränga in i andemeningen hos

dessa linjer. Men de förstodo snart, att

det skulle bli omöjligt för dem.

Bråsth var den förste, som bröttystnaden.

— Tusan ock! Vad menas med det här?

Det är ju idel krumelurer, siffror och: re-

busar i varje hörn. Har man verkligen

gjort inbrott för att komma hit och läm-

na detta? De hade haft mindre besvär
genom att skicka pappersbiten pr post.
— Finns det något på baksidan, frågade

Wester?

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 5(
 

Svenska Maäster-

skapet.
(Forts. fr. föreg. nr).

Reflexioner.
2 sept.

Och vi belöna våra duktiga represen-

tanter med alla de uttryck för beund-

ran och entusiasm, som gå igen inom

alla tävlingsläger.

Detta är mänskligt. Det är kanske

litet löjligt för den utomstående, för
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ton, ingen bismak i t. ex. en Lillies

eller en Gunnarssons gratulationer.
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i andra rummet rörsig vår glädje kring

Örgryte såsom den part, vilken fick
gr

om ihåg

W
i
,

| ÅBERGS SN
| SÖDRA LARMGATAN 13

S
w

z

IOA

betala krigskostnaderna. Jag menar att
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na match, icke att slå just Örgryte.

Ingen kan uppriktigare än underteck-

nad beklaga att det var Örgryte vi

mötte i går, ty det var allas vår ön-

skan att vi först skulle mötas i finalen.

Det är alltså överståndet! Den mara,

som tryckt alla Kamrater, har försvun-

nit. Vi kunna åter andas fritt.

Huru ängsliga ha vi icke varit före

denna match! Aldrigtillförene ha våra

spelare och alla andra hyst sådan fruk-

tan för kampens utgång.

Menjust detta, kan man säga, förde

vårt lag till seger.

Från första stund arbetade a//a med

en föresats att denna match icke finge

förloras. Det vilade en verklig seger-

vilja, en allvarlig, orubblig föresats och
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jämte dolkspetsen fick vandra tillbaka i
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Han lade etuiet under sin hatt, som han

lagt på skrivbordet, tog teckningen och

bredde ut den på bordet.

De tre herrarna stodo en lång stund och

betraktade de mystiska figurerna. De kän-

de på sig, att denna teckning skulle hjälpa

dem att lösa hemligheten med inbrottet.
Ja, den kanske rent av utgjorde hela nyckeln

till gåtan. De satte till hela sin tankeskär-

pa för att tränga in i andemeningen hos

dessa linjer. Men de förstodo snart, att

det skulle bli omöjligt för dem.

Bråsth var den förste, som bröttystnaden.

— Tusan ock! Vad menas med det här?

Det är ju idel krumelurer, siffror och: re-

busar i varje hörn. Har man verkligen

gjort inbrott för att komma hit och läm-

na detta? De hade haft mindre besvär
genom att skicka pappersbiten pr post.
— Finns det något på baksidan, frågade
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Det var ett nytt Kamratlag, som helt

plötsligt avslöjade sig för alla gamla

pessimister. >All  lojhet, tveksamhet,

räddhåga var borta. Vilken skillnad

på spel nu och på pingstdagen!

Man satt där på läktaren, inklämd

mellan darrande klubbpatrioter, utsatt

för den häftigaste nervositet, ett rov för

tusen farhågor.

Men hur välgörande var det icke att

se den energi, som kringstrålade våra

pojkars gestalter, liksom var och en av

demvarit ett elektriskt batteri, som ingen

obehörig utan livsfara torde nalkas.

Se bara hur »>Gobben> satte respekt

i jätten Dahlenborg 'och hela omgiv-

ningen för resten! Huru Törnqvist,

som en gång varit en segelskuta på

Göta älv, nu förvandlats till den ar-

gaste torpeédbåtsförstörare! "Huru Bör-

jesson, den gamle ... ack, nej, nej . .

icke den gamle, utan den nye, ung-

domlige, spänstige, gudabenådade cen-

terforwarden Börjesson härjade omkring

i fiendens försvar, spridande fasa och

förskräckelse i de otrognas leder!

Heja, Börje! Så skall det spelas!

Dina pojkars dans med backarna och

dina energiutbrott, lika vulkanens i o-

emotständlig kraft och förintande över-

raskning, var ett praktfullt skådespel.

Vad gjorde väl det, att en eller annan

frispark gavs? Friskt gå-på-spel är det,

somgörsusen och rycker medde övriga.

— Ett” sådant fårhuvud jag är! Natur-

ligtvis! Se här... här har vi gåtans lös-

ning.

Men med alltmera stegrad förvåning läs-

te han följande:

>Klubbmästarens nummer i det goda

landet bär strålen upplysande på Din stig

över- min slutliga boning.»

Under texten var ritat ett ugglehuvud

med bokstäverna S. K. å ena sidan samt

F. å den andra.

Missräkning och bestörtning stodo mä-

lade i samtligas ansikten sedande tagit del

av denna besynnerliga skrift. Wester var

den förste, som hämtade sig

— Detär tydligt, att tjuven eller tjuvar-

na tappat detta papper här, sade han ef-

tertänksamt. Det är också tydligt, att åt-

minstone den ena delen av papperets text

är skriven här.

— Hur så? frågade Caspar skarpt.

—Ni är dålig detektiv, herr detektivchef,

genmälde Wester lugnt. Ni skulle eljest

Jag har varit såsom en Paulus och

Jag har tvivlat på dig och

förnekat dig, Börje! Och mina ögon

ha varit slagna med blindhet. Men

Du öppnade dem i söndags och jag

blev varse ett spelhumör, en enistran-

de intellekt, en kallblodig säkerhet, som

kom fiendens sista försvarslinjer att

gång på gång vackla och slutligen falla

sönder såsom Jerikos murar inför ba-

sunernas ljudvågor.

en Petrus.

Och Almén sedan! Han var som en

järnridå, förbi vilken Örgrytes högra
flygel gjorde fruktlösa försök att kom-

ma in på scenen. Kalle Olsson hade

fått något av »Tusan djävla» hos sig

och strödde ut minor och bomber un-

der de fientliga anfallen så att de totalt

sprängdes sönder. Svensson gav fritt

spelrum för sitt strategiska snille så att

samtliga angripare gång på gang häng-

de upp sig i hans taggtråd och slutli-

gen förblödde framför hans mästerligt

lagda skytteoravar. Och Rylander hade

icke ett målskott att klara! Han var

glad som en lärka och när Örgryte-

forwards stormade fram ochville göra

mål, sjöng han emot dem refrängen:

»Här är upptaget, rär inte för'et men

mitt emot kanske man kan fa. -

Och vände vi sedan vära blickartill

forwardskedjan fängslades ocnast vär

uppmärksamhet av den outtröttlige

Sandberg, vars centringar förena den

sett, att läskpapperet här på skrivbordet

bär ett tydligt avtryck av samma ugglehu-

vud, som där på originalet. Och om Ni

granskar detta läskpapper litet närmare

skall ni finna så gott som hela den besyn-

nerliga tiraden kopierad därpå.

Caspar höll läskpapperet framför sin

fickspegel och konstaterade riktigheten av

direktörens ord.

— För tusan! utbrast han, ni är skarp-

synt. Detta var minsann en icke oriktig

upptäckt!

— Att jag är skarpsynt?

— Nej, att skriften är gjord här. Det

ger oss ett motiv till besöket här i natt...

Det gäller att finna... jag kan undra..:

Caspar såg sig omkring, forskande lik-

som väntade han att det sökta plötsligt

skulle stiga fram ur sitt fördolda och sä-

ga: här är jag. Men över Peter Bråsths
ansikte drog ett leende, han fångade Caäs-

pars uppmärksamhet med en häftig åtbörd

och sade:

GÖTEBORGS-KA MRATERNAS MEDLEMSBLAD
-—

tyske bombkastarens precision med den

franske fältartilleristens snabbhet.

Omväxlande med de dova knallarna

från Börjessons 10-mila-kanon hördes

dundret från Murrens med en hittills.

okänd men desto mera fruktansvärd

kaliber försedda eldvapen. |

Ytterst på linjen galopperade »Kairo»

såsom en yster fölunge tidigt om vå-

ren och gäckade med näpen friskhet

alla förföljares försök att infånga honom.

Och slutligen plöjde Hjelm djupa

fåror i de fientliga lederna liksom en

av de allierades krigsmaskiner, ocmot-

standlig och förfärlig.

Icke mäktar jag tälja alla krigets fa:

sor, då under andra halvleken vära

motståndares läger fullständigt inneslöts

och utsattes för ett bombardemang,

som hördes överallt på hela Skandi-

naviska halvön utom i Morgonpostens

spalter. T. o. m, bläcket i min penna

stelnar av skräck då publikens inferna

liska jubeltjut vid Schylanders och Bör:

jessons mål bringas i erinran. Dec vord

sådana, att >Koralen> vände sig i sin

orav av lutter förtjusning och vansin:

nigt frenetiska, att fåglarna flydde och

hela djurvärlden f. ö. i stadens södra

delar lades platt öde.

Ja, det var en stor dag. Ha vi kur

ske icke rätt vara glada! Missunna o$8

det icke, Härnäst blir del

kanske er tur. C. Le.

ni Öisare!

Ni behöver inte leta. Det ni söka

star där.
Han pekade på stalkulan framför skriv-:

bordet.

— Javisst! utbrast Wester. Att jag inle:

kom att tänka på det straxt! Del är ju

Strandbergs gamla chifferskrift, som går
igen. Ni behöver ej se så förvänad ut
herr Caspar,..: jag skall straxt förklara.

Han gick runt skrivbordet och satle'

pekfingret på centrum av den glänsandej
kulan. Denna var helt och hållet av stål

och fullständigt betäckt med etsningar.

Figurerna föreställde två fotbollslag ifulfl

spel och hela planen var uppritad. All
var utfört in i minsta detalj: åskådareplat
serna, fulla av viftande och fäktände nät

niskor, linjemännen med flaggor, domare

med sin pipa och spelarna i sina dräkter

Det var 'ett utomordentligt våckert arbe

te, uffört av en gudabenådad konstnät på

området. rv

Kilan, som var av en fotbolls storlek;

a
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Det var ett nytt Kamratlag, som helt

plötsligt avslöjade sig för alla gamla

pessimister. >All  lojhet, tveksamhet,

räddhåga var borta. Vilken skillnad

på spel nu och på pingstdagen!

Man satt där på läktaren, inklämd

mellan darrande klubbpatrioter, utsatt

för den häftigaste nervositet, ett rov för

tusen farhågor.

Men hur välgörande var det icke att
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Se bara hur »>Gobben> satte respekt

i jätten Dahlenborg 'och hela omgiv-

ningen för resten! Huru Törnqvist,

som en gång varit en segelskuta på

Göta älv, nu förvandlats till den ar-

gaste torpeédbåtsförstörare! "Huru Bör-

jesson, den gamle ... ack, nej, nej . .

icke den gamle, utan den nye, ung-

domlige, spänstige, gudabenådade cen-

terforwarden Börjesson härjade omkring

i fiendens försvar, spridande fasa och

förskräckelse i de otrognas leder!

Heja, Börje! Så skall det spelas!

Dina pojkars dans med backarna och

dina energiutbrott, lika vulkanens i o-

emotständlig kraft och förintande över-

raskning, var ett praktfullt skådespel.

Vad gjorde väl det, att en eller annan

frispark gavs? Friskt gå-på-spel är det,

somgörsusen och rycker medde övriga.

— Ett” sådant fårhuvud jag är! Natur-

ligtvis! Se här... här har vi gåtans lös-

ning.

Men med alltmera stegrad förvåning läs-

te han följande:

>Klubbmästarens nummer i det goda

landet bär strålen upplysande på Din stig

över- min slutliga boning.»

Under texten var ritat ett ugglehuvud

med bokstäverna S. K. å ena sidan samt

F. å den andra.

Missräkning och bestörtning stodo mä-

lade i samtligas ansikten sedande tagit del

av denna besynnerliga skrift. Wester var

den förste, som hämtade sig

— Detär tydligt, att tjuven eller tjuvar-

na tappat detta papper här, sade han ef-

tertänksamt. Det är också tydligt, att åt-

minstone den ena delen av papperets text

är skriven här.

— Hur så? frågade Caspar skarpt.

—Ni är dålig detektiv, herr detektivchef,

genmälde Wester lugnt. Ni skulle eljest

Jag har varit såsom en Paulus och

Jag har tvivlat på dig och

förnekat dig, Börje! Och mina ögon

ha varit slagna med blindhet. Men

Du öppnade dem i söndags och jag

blev varse ett spelhumör, en enistran-

de intellekt, en kallblodig säkerhet, som

kom fiendens sista försvarslinjer att

gång på gång vackla och slutligen falla

sönder såsom Jerikos murar inför ba-

sunernas ljudvågor.

en Petrus.

Och Almén sedan! Han var som en

järnridå, förbi vilken Örgrytes högra
flygel gjorde fruktlösa försök att kom-

ma in på scenen. Kalle Olsson hade

fått något av »Tusan djävla» hos sig

och strödde ut minor och bomber un-

der de fientliga anfallen så att de totalt

sprängdes sönder. Svensson gav fritt

spelrum för sitt strategiska snille så att

samtliga angripare gång på gang häng-

de upp sig i hans taggtråd och slutli-

gen förblödde framför hans mästerligt

lagda skytteoravar. Och Rylander hade

icke ett målskott att klara! Han var

glad som en lärka och när Örgryte-

forwards stormade fram ochville göra

mål, sjöng han emot dem refrängen:

»Här är upptaget, rär inte för'et men

mitt emot kanske man kan fa. -

Och vände vi sedan vära blickartill

forwardskedjan fängslades ocnast vär

uppmärksamhet av den outtröttlige

Sandberg, vars centringar förena den

sett, att läskpapperet här på skrivbordet

bär ett tydligt avtryck av samma ugglehu-

vud, som där på originalet. Och om Ni

granskar detta läskpapper litet närmare

skall ni finna så gott som hela den besyn-

nerliga tiraden kopierad därpå.

Caspar höll läskpapperet framför sin

fickspegel och konstaterade riktigheten av

direktörens ord.

— För tusan! utbrast han, ni är skarp-

synt. Detta var minsann en icke oriktig

upptäckt!

— Att jag är skarpsynt?

— Nej, att skriften är gjord här. Det

ger oss ett motiv till besöket här i natt...

Det gäller att finna... jag kan undra..:

Caspar såg sig omkring, forskande lik-

som väntade han att det sökta plötsligt

skulle stiga fram ur sitt fördolda och sä-

ga: här är jag. Men över Peter Bråsths
ansikte drog ett leende, han fångade Caäs-

pars uppmärksamhet med en häftig åtbörd

och sade:

GÖTEBORGS-KA MRATERNAS MEDLEMSBLAD
-—

tyske bombkastarens precision med den

franske fältartilleristens snabbhet.

Omväxlande med de dova knallarna

från Börjessons 10-mila-kanon hördes

dundret från Murrens med en hittills.

okänd men desto mera fruktansvärd

kaliber försedda eldvapen. |

Ytterst på linjen galopperade »Kairo»

såsom en yster fölunge tidigt om vå-

ren och gäckade med näpen friskhet

alla förföljares försök att infånga honom.

Och slutligen plöjde Hjelm djupa

fåror i de fientliga lederna liksom en

av de allierades krigsmaskiner, ocmot-

standlig och förfärlig.

Icke mäktar jag tälja alla krigets fa:

sor, då under andra halvleken vära

motståndares läger fullständigt inneslöts

och utsattes för ett bombardemang,

som hördes överallt på hela Skandi-

naviska halvön utom i Morgonpostens

spalter. T. o. m, bläcket i min penna

stelnar av skräck då publikens inferna

liska jubeltjut vid Schylanders och Bör:

jessons mål bringas i erinran. Dec vord

sådana, att >Koralen> vände sig i sin

orav av lutter förtjusning och vansin:

nigt frenetiska, att fåglarna flydde och

hela djurvärlden f. ö. i stadens södra

delar lades platt öde.

Ja, det var en stor dag. Ha vi kur

ske icke rätt vara glada! Missunna o$8

det icke, Härnäst blir del

kanske er tur. C. Le.

ni Öisare!

Ni behöver inte leta. Det ni söka

star där.
Han pekade på stalkulan framför skriv-:

bordet.

— Javisst! utbrast Wester. Att jag inle:

kom att tänka på det straxt! Del är ju

Strandbergs gamla chifferskrift, som går
igen. Ni behöver ej se så förvänad ut
herr Caspar,..: jag skall straxt förklara.

Han gick runt skrivbordet och satle'

pekfingret på centrum av den glänsandej
kulan. Denna var helt och hållet av stål

och fullständigt betäckt med etsningar.

Figurerna föreställde två fotbollslag ifulfl

spel och hela planen var uppritad. All
var utfört in i minsta detalj: åskådareplat
serna, fulla av viftande och fäktände nät

niskor, linjemännen med flaggor, domare

med sin pipa och spelarna i sina dräkter

Det var 'ett utomordentligt våckert arbe

te, uffört av en gudabenådad konstnät på

området. rv

Kilan, som var av en fotbolls storlek;

a
n
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Det var ett nytt Kamratlag, som helt
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ULLERVIS SKAPARE UR TIDEN.

Hugo Levin är icke mer. Spanska

sjukan tvingade honom att omedel-
bart efter federationsmatchen mot
Danmark gå till sängs, tillståndet
blev sämre, dubbelsidig lunginflam-

"mation i den form denna sjukdom
numera fått tillstötte, och den 26
oktober kl. 7,50 släcktes livsgnistan.
Redan på fredagen ansågo läkarne
hoppet vara ute. Den sjuke låg

tidtals i yrsel, som fortsatte även
på lördagen. På lördagsmiddagen

kunde han dock föra ett ganska
redigt samtal med sin fru. Han
tycktes emellertid vara på det klara
med utgången. Framemot kvällen
föll han i dvala och utan på det

minsta vara ansatt av några märk-
bara plågor lämnade han det jordiska.

Herbert Johanson och den som
skriver detta besökte Levin på tis-
dagskvällen. Ingen kunde då ana
vad som skulle inträffa och avske-
det blev därför bara den vanliga
kamratliga. Men vi träffades aldrig

mer.

Det har redan på så mänga sätt,

icke minst genom tidningsnekrolo-

gerna, skildrats Levins storslagna
livsgärning, utförd under en så kort

tidsrymd men därför så mycket

mera koncentrerad, intensiv, frimo-

hölls på en ebenholzsockel av en hand,

vars fingrar omslöto nedersta delen av ku-

lan. Handen var av ett slags vit metall.

Mitt på kulan var en fyrkant lämnad fri

från »medverkande» i matchen och där

det stod ingraverat precis samma besyn-

nerliga ord, som på det papper Caspar

höll i handen. .

Dir. Wester återtog:

— Denna kula skänktes till Göteborgs

stad är 1950 och utgjorde hederspris vid

den fotbollstävling som då anordnades av

staden för skandinaviska klubbar. Den er-

övrades av GöteborgsKamraterna. Giva-

ren var ett av de största original, som exi-

sterat inom fotbollsvärlden. Hans namn

var Mauritz Sandberg och han lär ha till-

hört det fotbollslag, som i början på detta

århundrade skördade sådana lagrar. Det

var en snillrik och mäkta lärd man och

han förlorade :aldrig intresset för sin älsk-

lingssport. När han överlämnade sin gåva

bifogade han ett brev, vari han beklagade 

Här

sålunda icke upprepas den långa

dig och rakryggad. behöver

raden av Levins alla förtroende-

poster, alla hans initiativ och upp-
slag, slutförda eller lämnade åt hans

efterföljare att förverkliga.
Däremot är det på sin plats att

här ägna en tacksamhetens tanke åt
Hugo Levin för vad han uträttat
till Kamraternas fromma. Man kan

säga, att Hugo Levin lade en av

hörnstenarne i den byggnad Kam-

raterna nu utgör, då han 1907 kom-
binerade det distriktslag såsom en

tillfällig motståndare till Örgryte,

som sedermera bildade stommen

fotbollsspelarnas dekadans och bristande

intellekt. Jag har en gäng läst brevet —

det finnes i stadens arkiv och i avskrift i

värt bibliotek — men sannerligen jag be-

grep meningen med det hela. Ingen män-

niska har någonsin kunnat bli klok på

stälkulans skrift och alla, som läst brevet,

ha funnit det besynnerligt. Men någon

lösning av chifferskriften ger brevet ej,

därom äro alla eniga. I brevet antydes

endast att den som löser chiffern blir del-

aktig av en betydelsefull och epokgörande

hemlighet. Under de första ären sysslade

en mängd av landets skarpaste hjärnor

med denna sak men de gnuggade geni-

knölarna förgäves och hemligheten har

förblivit ouppdagad.

— Och ni tror alt chifferskriften har

med inbrottet att göra?

— Se er omkring, herr Caspar, och säg
själv vad ni tror.

— Ni har rätt. Man har naturligtvis ej

försökt bryta genom taket för ro skull.

till "Kamraternas representationselva

och vars traditioner fortleva i vårt
nuvarande mästerskapslag. På den

tiden hade Levin såsom Örgrytes
sekreterare intet intresse av ett starkt
kamratlag och så länge han kvar-

stod på denna post torde han sä-

kerligen ångrat sitt på sätt och vis
ofrivilliga handtag åt Kamraterna.

Sedan majoriteten av Örgrytes i-

drottsmän på ett något egendomligt
sätt tackat Levin för hans tjänster,

blev Kamraterna emellertid den platt-

form, från vilken han skulle nå sina
önskningars mål — om hanfått le-

va. Vad Kamraterna i flera år för-
gäves arbetade för, lyckades Levin

verkliggöra: en egen fotbollsbana.
Kamraternas Ullervi vi tillåta oss

nyttja denna benämning — ståri
dag som ett hedersminne över Hu-

go Levin.
Att Levin vid strävandena för Ul-

lervis tillkomst hade ett eget mate-
riellt intresse vid sidan av det ide-

ella bör icke förnekas. Detta ut-
gjorde kanske det kraftigast drivande

motivet. Men ingen missunnade
Levin hans dubbla framgång. Hans

arbete är lika stort ändå och hans

namn av Ullervis skapare lika odis-

putabelt.

Caspar steg upp från skrivbordet. Fan

tog det mystiska papperet än en gång och

granskade det. .
— Menskriften på framsidan, sade han

Är det ingen av herrarna, som kan .ge en

förklaring till den? |

Wester och Bråsth skakade på huvudet.

För dem liksom för Caspar syntes alltihop

vara rent nonsens. Cirklar och krumelu-

rer och siffror voro ritade in i varandra

ungefär på samma sätt som när man vil-

jelöst låter en penna fara fram och-till-

baka över ett papper under det tankarna

äro långt borta. |

Caspar funderade en stund och sade

slutligen:

— Jag tror icke att teckningen har na-

gon betydelse härvidlag.

—- Men ugglehuvudet under chifferskrif-

ten, insköt Brästh. Och bokstäverna S.

K. F.? -

— Det är sant! Deras gåta ha vi häl-

ler inte löst. Men eftersom de stå ome-
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sätt tackat Levin för hans tjänster,

blev Kamraterna emellertid den platt-

form, från vilken han skulle nå sina
önskningars mål — om hanfått le-

va. Vad Kamraterna i flera år för-
gäves arbetade för, lyckades Levin

verkliggöra: en egen fotbollsbana.
Kamraternas Ullervi vi tillåta oss

nyttja denna benämning — ståri
dag som ett hedersminne över Hu-

go Levin.
Att Levin vid strävandena för Ul-

lervis tillkomst hade ett eget mate-
riellt intresse vid sidan av det ide-

ella bör icke förnekas. Detta ut-
gjorde kanske det kraftigast drivande

motivet. Men ingen missunnade
Levin hans dubbla framgång. Hans

arbete är lika stort ändå och hans

namn av Ullervis skapare lika odis-

putabelt.

Caspar steg upp från skrivbordet. Fan

tog det mystiska papperet än en gång och

granskade det. .
— Menskriften på framsidan, sade han

Är det ingen av herrarna, som kan .ge en

förklaring till den? |

Wester och Bråsth skakade på huvudet.

För dem liksom för Caspar syntes alltihop

vara rent nonsens. Cirklar och krumelu-

rer och siffror voro ritade in i varandra

ungefär på samma sätt som när man vil-

jelöst låter en penna fara fram och-till-

baka över ett papper under det tankarna

äro långt borta. |

Caspar funderade en stund och sade

slutligen:

— Jag tror icke att teckningen har na-

gon betydelse härvidlag.

—- Men ugglehuvudet under chifferskrif-

ten, insköt Brästh. Och bokstäverna S.

K. F.? -

— Det är sant! Deras gåta ha vi häl-

ler inte löst. Men eftersom de stå ome-
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Hugo Levin är icke mer. Spanska

sjukan tvingade honom att omedel-
bart efter federationsmatchen mot
Danmark gå till sängs, tillståndet
blev sämre, dubbelsidig lunginflam-

"mation i den form denna sjukdom
numera fått tillstötte, och den 26
oktober kl. 7,50 släcktes livsgnistan.
Redan på fredagen ansågo läkarne
hoppet vara ute. Den sjuke låg

tidtals i yrsel, som fortsatte även
på lördagen. På lördagsmiddagen

kunde han dock föra ett ganska
redigt samtal med sin fru. Han
tycktes emellertid vara på det klara
med utgången. Framemot kvällen
föll han i dvala och utan på det

minsta vara ansatt av några märk-
bara plågor lämnade han det jordiska.

Herbert Johanson och den som
skriver detta besökte Levin på tis-
dagskvällen. Ingen kunde då ana
vad som skulle inträffa och avske-
det blev därför bara den vanliga
kamratliga. Men vi träffades aldrig

mer.

Det har redan på så mänga sätt,

icke minst genom tidningsnekrolo-

gerna, skildrats Levins storslagna
livsgärning, utförd under en så kort

tidsrymd men därför så mycket

mera koncentrerad, intensiv, frimo-

hölls på en ebenholzsockel av en hand,

vars fingrar omslöto nedersta delen av ku-

lan. Handen var av ett slags vit metall.

Mitt på kulan var en fyrkant lämnad fri

från »medverkande» i matchen och där

det stod ingraverat precis samma besyn-

nerliga ord, som på det papper Caspar

höll i handen. .

Dir. Wester återtog:

— Denna kula skänktes till Göteborgs

stad är 1950 och utgjorde hederspris vid

den fotbollstävling som då anordnades av

staden för skandinaviska klubbar. Den er-

övrades av GöteborgsKamraterna. Giva-

ren var ett av de största original, som exi-

sterat inom fotbollsvärlden. Hans namn

var Mauritz Sandberg och han lär ha till-

hört det fotbollslag, som i början på detta

århundrade skördade sådana lagrar. Det

var en snillrik och mäkta lärd man och

han förlorade :aldrig intresset för sin älsk-

lingssport. När han överlämnade sin gåva

bifogade han ett brev, vari han beklagade 

Här

sålunda icke upprepas den långa

dig och rakryggad. behöver

raden av Levins alla förtroende-

poster, alla hans initiativ och upp-
slag, slutförda eller lämnade åt hans

efterföljare att förverkliga.
Däremot är det på sin plats att

här ägna en tacksamhetens tanke åt
Hugo Levin för vad han uträttat
till Kamraternas fromma. Man kan

säga, att Hugo Levin lade en av

hörnstenarne i den byggnad Kam-

raterna nu utgör, då han 1907 kom-
binerade det distriktslag såsom en

tillfällig motståndare till Örgryte,

som sedermera bildade stommen

fotbollsspelarnas dekadans och bristande

intellekt. Jag har en gäng läst brevet —

det finnes i stadens arkiv och i avskrift i

värt bibliotek — men sannerligen jag be-

grep meningen med det hela. Ingen män-

niska har någonsin kunnat bli klok på

stälkulans skrift och alla, som läst brevet,

ha funnit det besynnerligt. Men någon

lösning av chifferskriften ger brevet ej,

därom äro alla eniga. I brevet antydes

endast att den som löser chiffern blir del-

aktig av en betydelsefull och epokgörande

hemlighet. Under de första ären sysslade

en mängd av landets skarpaste hjärnor

med denna sak men de gnuggade geni-

knölarna förgäves och hemligheten har

förblivit ouppdagad.

— Och ni tror alt chifferskriften har

med inbrottet att göra?

— Se er omkring, herr Caspar, och säg
själv vad ni tror.

— Ni har rätt. Man har naturligtvis ej

försökt bryta genom taket för ro skull.

till "Kamraternas representationselva

och vars traditioner fortleva i vårt
nuvarande mästerskapslag. På den

tiden hade Levin såsom Örgrytes
sekreterare intet intresse av ett starkt
kamratlag och så länge han kvar-

stod på denna post torde han sä-

kerligen ångrat sitt på sätt och vis
ofrivilliga handtag åt Kamraterna.

Sedan majoriteten av Örgrytes i-

drottsmän på ett något egendomligt
sätt tackat Levin för hans tjänster,

blev Kamraterna emellertid den platt-

form, från vilken han skulle nå sina
önskningars mål — om hanfått le-

va. Vad Kamraterna i flera år för-
gäves arbetade för, lyckades Levin

verkliggöra: en egen fotbollsbana.
Kamraternas Ullervi vi tillåta oss

nyttja denna benämning — ståri
dag som ett hedersminne över Hu-

go Levin.
Att Levin vid strävandena för Ul-

lervis tillkomst hade ett eget mate-
riellt intresse vid sidan av det ide-

ella bör icke förnekas. Detta ut-
gjorde kanske det kraftigast drivande

motivet. Men ingen missunnade
Levin hans dubbla framgång. Hans

arbete är lika stort ändå och hans

namn av Ullervis skapare lika odis-

putabelt.

Caspar steg upp från skrivbordet. Fan

tog det mystiska papperet än en gång och

granskade det. .
— Menskriften på framsidan, sade han

Är det ingen av herrarna, som kan .ge en

förklaring till den? |

Wester och Bråsth skakade på huvudet.

För dem liksom för Caspar syntes alltihop

vara rent nonsens. Cirklar och krumelu-

rer och siffror voro ritade in i varandra

ungefär på samma sätt som när man vil-

jelöst låter en penna fara fram och-till-

baka över ett papper under det tankarna

äro långt borta. |

Caspar funderade en stund och sade

slutligen:

— Jag tror icke att teckningen har na-

gon betydelse härvidlag.

—- Men ugglehuvudet under chifferskrif-

ten, insköt Brästh. Och bokstäverna S.

K. F.? -

— Det är sant! Deras gåta ha vi häl-

ler inte löst. Men eftersom de stå ome-
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ULLERVIS SKAPARE UR TIDEN.

Hugo Levin är icke mer. Spanska

sjukan tvingade honom att omedel-
bart efter federationsmatchen mot
Danmark gå till sängs, tillståndet
blev sämre, dubbelsidig lunginflam-

"mation i den form denna sjukdom
numera fått tillstötte, och den 26
oktober kl. 7,50 släcktes livsgnistan.
Redan på fredagen ansågo läkarne
hoppet vara ute. Den sjuke låg

tidtals i yrsel, som fortsatte även
på lördagen. På lördagsmiddagen

kunde han dock föra ett ganska
redigt samtal med sin fru. Han
tycktes emellertid vara på det klara
med utgången. Framemot kvällen
föll han i dvala och utan på det

minsta vara ansatt av några märk-
bara plågor lämnade han det jordiska.

Herbert Johanson och den som
skriver detta besökte Levin på tis-
dagskvällen. Ingen kunde då ana
vad som skulle inträffa och avske-
det blev därför bara den vanliga
kamratliga. Men vi träffades aldrig

mer.

Det har redan på så mänga sätt,

icke minst genom tidningsnekrolo-

gerna, skildrats Levins storslagna
livsgärning, utförd under en så kort

tidsrymd men därför så mycket

mera koncentrerad, intensiv, frimo-

hölls på en ebenholzsockel av en hand,

vars fingrar omslöto nedersta delen av ku-

lan. Handen var av ett slags vit metall.

Mitt på kulan var en fyrkant lämnad fri

från »medverkande» i matchen och där

det stod ingraverat precis samma besyn-

nerliga ord, som på det papper Caspar

höll i handen. .

Dir. Wester återtog:

— Denna kula skänktes till Göteborgs

stad är 1950 och utgjorde hederspris vid

den fotbollstävling som då anordnades av

staden för skandinaviska klubbar. Den er-

övrades av GöteborgsKamraterna. Giva-

ren var ett av de största original, som exi-

sterat inom fotbollsvärlden. Hans namn

var Mauritz Sandberg och han lär ha till-

hört det fotbollslag, som i början på detta

århundrade skördade sådana lagrar. Det

var en snillrik och mäkta lärd man och

han förlorade :aldrig intresset för sin älsk-

lingssport. När han överlämnade sin gåva

bifogade han ett brev, vari han beklagade 

Här

sålunda icke upprepas den långa

dig och rakryggad. behöver

raden av Levins alla förtroende-

poster, alla hans initiativ och upp-
slag, slutförda eller lämnade åt hans

efterföljare att förverkliga.
Däremot är det på sin plats att

här ägna en tacksamhetens tanke åt
Hugo Levin för vad han uträttat
till Kamraternas fromma. Man kan

säga, att Hugo Levin lade en av

hörnstenarne i den byggnad Kam-

raterna nu utgör, då han 1907 kom-
binerade det distriktslag såsom en

tillfällig motståndare till Örgryte,

som sedermera bildade stommen

fotbollsspelarnas dekadans och bristande

intellekt. Jag har en gäng läst brevet —

det finnes i stadens arkiv och i avskrift i

värt bibliotek — men sannerligen jag be-

grep meningen med det hela. Ingen män-

niska har någonsin kunnat bli klok på

stälkulans skrift och alla, som läst brevet,

ha funnit det besynnerligt. Men någon

lösning av chifferskriften ger brevet ej,

därom äro alla eniga. I brevet antydes

endast att den som löser chiffern blir del-

aktig av en betydelsefull och epokgörande

hemlighet. Under de första ären sysslade

en mängd av landets skarpaste hjärnor

med denna sak men de gnuggade geni-

knölarna förgäves och hemligheten har

förblivit ouppdagad.

— Och ni tror alt chifferskriften har

med inbrottet att göra?

— Se er omkring, herr Caspar, och säg
själv vad ni tror.

— Ni har rätt. Man har naturligtvis ej

försökt bryta genom taket för ro skull.

till "Kamraternas representationselva

och vars traditioner fortleva i vårt
nuvarande mästerskapslag. På den

tiden hade Levin såsom Örgrytes
sekreterare intet intresse av ett starkt
kamratlag och så länge han kvar-

stod på denna post torde han sä-

kerligen ångrat sitt på sätt och vis
ofrivilliga handtag åt Kamraterna.

Sedan majoriteten av Örgrytes i-

drottsmän på ett något egendomligt
sätt tackat Levin för hans tjänster,

blev Kamraterna emellertid den platt-

form, från vilken han skulle nå sina
önskningars mål — om hanfått le-

va. Vad Kamraterna i flera år för-
gäves arbetade för, lyckades Levin

verkliggöra: en egen fotbollsbana.
Kamraternas Ullervi vi tillåta oss

nyttja denna benämning — ståri
dag som ett hedersminne över Hu-

go Levin.
Att Levin vid strävandena för Ul-

lervis tillkomst hade ett eget mate-
riellt intresse vid sidan av det ide-

ella bör icke förnekas. Detta ut-
gjorde kanske det kraftigast drivande

motivet. Men ingen missunnade
Levin hans dubbla framgång. Hans

arbete är lika stort ändå och hans

namn av Ullervis skapare lika odis-

putabelt.

Caspar steg upp från skrivbordet. Fan

tog det mystiska papperet än en gång och

granskade det. .
— Menskriften på framsidan, sade han

Är det ingen av herrarna, som kan .ge en

förklaring till den? |

Wester och Bråsth skakade på huvudet.

För dem liksom för Caspar syntes alltihop

vara rent nonsens. Cirklar och krumelu-

rer och siffror voro ritade in i varandra

ungefär på samma sätt som när man vil-

jelöst låter en penna fara fram och-till-

baka över ett papper under det tankarna

äro långt borta. |

Caspar funderade en stund och sade

slutligen:

— Jag tror icke att teckningen har na-

gon betydelse härvidlag.

—- Men ugglehuvudet under chifferskrif-

ten, insköt Brästh. Och bokstäverna S.

K. F.? -

— Det är sant! Deras gåta ha vi häl-

ler inte löst. Men eftersom de stå ome-
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Samarbetet mellan Levin och Kam-

raternas styrelse var alltid det bäs-
ta. Givetvis kunde vi ibland ha

andra intressen än bolaget, men de

meningsskiljaktigheter, som kunde
förekomma, blevo snart bilagda.
Detta icke minst tack vare Levins
fulla förståelse för arbetet inom en

idrottsförening och på grund av hans

goda hjärtas mottaglighet för för-

nuftsskäl.
Hugo Levin var icke medlem

av Kamraterna. Levin frågade

en gång, varför han icke kunde få
bli medlem. Men han gav oss då

rätt däri, att han med större pon-
dus, högre grad av opartiskhet skul-
le kunna gynna våra intressen, om

han ej hade något som helst ge-

mensamt med oss.

Am.

delbart under skifferskriften maste de, en-

ligt min mening, ha ett visst samband

med denna. .

— De återfinnas ej på kulan!

—Ärni säker på det?
— Fullkomligt.

— S: KF... det är ju Svenska Kulla-

ger Fabriken!... Antag att kulan ursprung-

ligen "kommit därifrån... ett fabriksmärke

. Kullagers initialer... har velat fastslå

kulans indentitet.

== Kanske... men otroligt. Kulan är
minutiöst undersökt med en lup. Icke en

utan flera gånger. Det var det första man

gjorde när man började söka efter chif-

ferskriftens lösning. Ni ödslar er tid för-

gäves omni gerer till att leta efter bok-

stäverna S. K. F. på stålkulan. Jag tror

ej de har något samband med denna.

Och för resten, vad hjälper det oss omvi

veta, att kulan är gjord på S. K. F.?

— Men någon betydelse måste de ha i

alla fall. Destår naturligtvis ej för ro skull.

Federationsmatchen

Sverige—Danmark

slöt med ett nytt svenskt nederlag.
Målövervikten för Danmark var den

minsta:-möjliga: 2—1. En ringa tröst.

Ty vi hade gjort räkning på att
vinna. Göteborg — eller skola vi säga

Hugo Levin? — hade satt allt på ett
kort... Intet var oförsökt för att vin-
na denefterlängtade framgången och
för att ge: den största möjliga glans
av festivitas. Konditionsträning un-
der Hjertberg på Ullervi under mer
än en mänads tid, speciell kost och

Hindåsvistelse utgjorde underlaget

för det bästa tänkbara spel och för
segern.

Men vi hade inriktat oss på mat-
chen endast med tanke på vad vi
förut ägde eller förvärvade oss under

denna träning. Vi hade glömt

danskarna. Och alltså förlorade
vi.

Laget bestod av 8 kamrater och
3 örgrytare, eller följande: Zander,

Lund och Svensson, Karl Johans-

son, Törnquist och Almén, Magnus-

son, Schylander, Carlson, Hjelm och
Sandberg.

Caspar lade

fortsatte:

— Handskriften är i alla fall en ytterst

värdefull upplysning. Och med tanke på

de andra ledtrådarna ha vi herrar nattgäs-
ter som i en liten ask.

— Hur vet ni att det varit flera än en,

frågade Bråsth.

Herr Caspar såg upp förvånad.

— Vi komma till den saken sedan, sade

han tvärt.

Därpå gick hantill telefonen, ringdetill

detektivstationen och bad herrar Larsson

och Högberg ofördröjligen komma till
honom.

— Nu skulle jag vara tacksam om ni
ville svara på några frågor, herr Wester,

sade Caspar. För det första: förvaras nä-

got av värde i detta rum omnatten ?

— Nej, inte alls. Det är just det be-

synnerliga i saken. Med undantag av de
föremål jag redan nämnt, klockan och
anteckningsboken, har ingenting försvunnit.

in papperet i etuiet och

Hugo Levins död.
Med anledning af Hugo Levins

frånfälle har även till Kamraternm
anlänt en del kondoleansskrivelsér
från bankkamrer A. Hammar, Kö;

benhavns Boldklub, Dansk Bold;

spil Unions nuvarande och förr
ordförande, generalkonsul Östrij
och postmästare Sylow m. fl. Den

senare skriver följande:

Med stor Sorg leste jeg igaar i dansk

Blade, at Hugo Levin er dod. Kunfe

faa Uger siden modte jeg ham heri Kjö
benhavn efter Landskampen mellem Dart;

mark og Norge den 6 Oktober og ha

stod da for mig som han altid har staag
for mig, som Indbegrebet af Sundhed, Krak

og Energi, og nu neppe 3 Uger senetg

har Döden bortrevet ham.

Igennem de mange Aar, da jeg varFö

mand for Dansk Boldspil Union, havdé

jeg lert at skatte ham som den ufortrödié

Forkemper for Fodboldsspillets Fremganf

i vort Broderland og ganske serlig få
Spillets Fremgang i den By, hvor hå

havde sit Virkesfelt, i Goteborg. Kunt

allerbedste  Minder har jeg bevaé
om ham og hans altid venlige Imöds

kommenhed over for os Danske, naar

gestede Deres By, og jag föler dertorid

inderlig Trang til overfor Demat bevidn
min dybeste Deltagelse i den store Sotg

den goteborgske Fodboldsport har lidt ved
hams brette og tidlige Död.

Deres forbundne

L. Sylow.

— Men ni brukar väl under kontorst

den ha en del värdeföremål här?

— Allt sådant låser jag själv in if

blecklädor och dessa bäras ned i kassr

valvet varje eftermiddag.

— Varär valvet?

— Under första våningen. Nedgängenk

kassörens rum.

— Har ingen hört något misstänkt hi
i natt?

— Det skola vi snart taga reda på?

Dir. Wester ringde upp portvakten:il

kaltelefonen.

— Tag Högström med bit upp. Me
raska på!

Herr Caspar frågade:
— Skulle det inte kunna tänkas attnätt

vakten......

— Absolut inte, avbröt dir. Wester

Både Högström och Kranz äro fullkom

ligt pålitliga. De äro bägge trotjänatt
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Samarbetet mellan Levin och Kam-

raternas styrelse var alltid det bäs-
ta. Givetvis kunde vi ibland ha

andra intressen än bolaget, men de

meningsskiljaktigheter, som kunde
förekomma, blevo snart bilagda.
Detta icke minst tack vare Levins
fulla förståelse för arbetet inom en

idrottsförening och på grund av hans

goda hjärtas mottaglighet för för-

nuftsskäl.
Hugo Levin var icke medlem

av Kamraterna. Levin frågade

en gång, varför han icke kunde få
bli medlem. Men han gav oss då

rätt däri, att han med större pon-
dus, högre grad av opartiskhet skul-
le kunna gynna våra intressen, om

han ej hade något som helst ge-

mensamt med oss.

Am.

delbart under skifferskriften maste de, en-

ligt min mening, ha ett visst samband

med denna. .

— De återfinnas ej på kulan!

—Ärni säker på det?
— Fullkomligt.

— S: KF... det är ju Svenska Kulla-

ger Fabriken!... Antag att kulan ursprung-

ligen "kommit därifrån... ett fabriksmärke

. Kullagers initialer... har velat fastslå

kulans indentitet.

== Kanske... men otroligt. Kulan är
minutiöst undersökt med en lup. Icke en

utan flera gånger. Det var det första man

gjorde när man började söka efter chif-

ferskriftens lösning. Ni ödslar er tid för-

gäves omni gerer till att leta efter bok-

stäverna S. K. F. på stålkulan. Jag tror

ej de har något samband med denna.

Och för resten, vad hjälper det oss omvi

veta, att kulan är gjord på S. K. F.?

— Men någon betydelse måste de ha i

alla fall. Destår naturligtvis ej för ro skull.

Federationsmatchen

Sverige—Danmark

slöt med ett nytt svenskt nederlag.
Målövervikten för Danmark var den

minsta:-möjliga: 2—1. En ringa tröst.

Ty vi hade gjort räkning på att
vinna. Göteborg — eller skola vi säga

Hugo Levin? — hade satt allt på ett
kort... Intet var oförsökt för att vin-
na denefterlängtade framgången och
för att ge: den största möjliga glans
av festivitas. Konditionsträning un-
der Hjertberg på Ullervi under mer
än en mänads tid, speciell kost och

Hindåsvistelse utgjorde underlaget

för det bästa tänkbara spel och för
segern.

Men vi hade inriktat oss på mat-
chen endast med tanke på vad vi
förut ägde eller förvärvade oss under

denna träning. Vi hade glömt

danskarna. Och alltså förlorade
vi.

Laget bestod av 8 kamrater och
3 örgrytare, eller följande: Zander,

Lund och Svensson, Karl Johans-

son, Törnquist och Almén, Magnus-

son, Schylander, Carlson, Hjelm och
Sandberg.

Caspar lade

fortsatte:

— Handskriften är i alla fall en ytterst

värdefull upplysning. Och med tanke på

de andra ledtrådarna ha vi herrar nattgäs-
ter som i en liten ask.

— Hur vet ni att det varit flera än en,

frågade Bråsth.

Herr Caspar såg upp förvånad.

— Vi komma till den saken sedan, sade

han tvärt.

Därpå gick hantill telefonen, ringdetill

detektivstationen och bad herrar Larsson

och Högberg ofördröjligen komma till
honom.

— Nu skulle jag vara tacksam om ni
ville svara på några frågor, herr Wester,

sade Caspar. För det första: förvaras nä-

got av värde i detta rum omnatten ?

— Nej, inte alls. Det är just det be-

synnerliga i saken. Med undantag av de
föremål jag redan nämnt, klockan och
anteckningsboken, har ingenting försvunnit.

in papperet i etuiet och

Hugo Levins död.
Med anledning af Hugo Levins

frånfälle har även till Kamraternm
anlänt en del kondoleansskrivelsér
från bankkamrer A. Hammar, Kö;

benhavns Boldklub, Dansk Bold;

spil Unions nuvarande och förr
ordförande, generalkonsul Östrij
och postmästare Sylow m. fl. Den

senare skriver följande:

Med stor Sorg leste jeg igaar i dansk

Blade, at Hugo Levin er dod. Kunfe

faa Uger siden modte jeg ham heri Kjö
benhavn efter Landskampen mellem Dart;

mark og Norge den 6 Oktober og ha

stod da for mig som han altid har staag
for mig, som Indbegrebet af Sundhed, Krak

og Energi, og nu neppe 3 Uger senetg

har Döden bortrevet ham.

Igennem de mange Aar, da jeg varFö

mand for Dansk Boldspil Union, havdé

jeg lert at skatte ham som den ufortrödié

Forkemper for Fodboldsspillets Fremganf

i vort Broderland og ganske serlig få
Spillets Fremgang i den By, hvor hå

havde sit Virkesfelt, i Goteborg. Kunt

allerbedste  Minder har jeg bevaé
om ham og hans altid venlige Imöds

kommenhed over for os Danske, naar

gestede Deres By, og jag föler dertorid

inderlig Trang til overfor Demat bevidn
min dybeste Deltagelse i den store Sotg

den goteborgske Fodboldsport har lidt ved
hams brette og tidlige Död.

Deres forbundne

L. Sylow.

— Men ni brukar väl under kontorst

den ha en del värdeföremål här?

— Allt sådant låser jag själv in if

blecklädor och dessa bäras ned i kassr

valvet varje eftermiddag.

— Varär valvet?

— Under första våningen. Nedgängenk

kassörens rum.

— Har ingen hört något misstänkt hi
i natt?

— Det skola vi snart taga reda på?

Dir. Wester ringde upp portvakten:il

kaltelefonen.

— Tag Högström med bit upp. Me
raska på!

Herr Caspar frågade:
— Skulle det inte kunna tänkas attnätt

vakten......

— Absolut inte, avbröt dir. Wester

Både Högström och Kranz äro fullkom

ligt pålitliga. De äro bägge trotjänatt
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Samarbetet mellan Levin och Kam-

raternas styrelse var alltid det bäs-
ta. Givetvis kunde vi ibland ha

andra intressen än bolaget, men de

meningsskiljaktigheter, som kunde
förekomma, blevo snart bilagda.
Detta icke minst tack vare Levins
fulla förståelse för arbetet inom en

idrottsförening och på grund av hans

goda hjärtas mottaglighet för för-

nuftsskäl.
Hugo Levin var icke medlem

av Kamraterna. Levin frågade

en gång, varför han icke kunde få
bli medlem. Men han gav oss då

rätt däri, att han med större pon-
dus, högre grad av opartiskhet skul-
le kunna gynna våra intressen, om

han ej hade något som helst ge-

mensamt med oss.

Am.

delbart under skifferskriften maste de, en-

ligt min mening, ha ett visst samband

med denna. .

— De återfinnas ej på kulan!

—Ärni säker på det?
— Fullkomligt.

— S: KF... det är ju Svenska Kulla-

ger Fabriken!... Antag att kulan ursprung-

ligen "kommit därifrån... ett fabriksmärke

. Kullagers initialer... har velat fastslå

kulans indentitet.

== Kanske... men otroligt. Kulan är
minutiöst undersökt med en lup. Icke en

utan flera gånger. Det var det första man

gjorde när man började söka efter chif-

ferskriftens lösning. Ni ödslar er tid för-

gäves omni gerer till att leta efter bok-

stäverna S. K. F. på stålkulan. Jag tror

ej de har något samband med denna.

Och för resten, vad hjälper det oss omvi

veta, att kulan är gjord på S. K. F.?

— Men någon betydelse måste de ha i

alla fall. Destår naturligtvis ej för ro skull.

Federationsmatchen

Sverige—Danmark

slöt med ett nytt svenskt nederlag.
Målövervikten för Danmark var den

minsta:-möjliga: 2—1. En ringa tröst.

Ty vi hade gjort räkning på att
vinna. Göteborg — eller skola vi säga

Hugo Levin? — hade satt allt på ett
kort... Intet var oförsökt för att vin-
na denefterlängtade framgången och
för att ge: den största möjliga glans
av festivitas. Konditionsträning un-
der Hjertberg på Ullervi under mer
än en mänads tid, speciell kost och

Hindåsvistelse utgjorde underlaget

för det bästa tänkbara spel och för
segern.

Men vi hade inriktat oss på mat-
chen endast med tanke på vad vi
förut ägde eller förvärvade oss under

denna träning. Vi hade glömt

danskarna. Och alltså förlorade
vi.

Laget bestod av 8 kamrater och
3 örgrytare, eller följande: Zander,

Lund och Svensson, Karl Johans-

son, Törnquist och Almén, Magnus-

son, Schylander, Carlson, Hjelm och
Sandberg.

Caspar lade

fortsatte:

— Handskriften är i alla fall en ytterst

värdefull upplysning. Och med tanke på

de andra ledtrådarna ha vi herrar nattgäs-
ter som i en liten ask.

— Hur vet ni att det varit flera än en,

frågade Bråsth.

Herr Caspar såg upp förvånad.

— Vi komma till den saken sedan, sade

han tvärt.

Därpå gick hantill telefonen, ringdetill

detektivstationen och bad herrar Larsson

och Högberg ofördröjligen komma till
honom.

— Nu skulle jag vara tacksam om ni
ville svara på några frågor, herr Wester,

sade Caspar. För det första: förvaras nä-

got av värde i detta rum omnatten ?

— Nej, inte alls. Det är just det be-

synnerliga i saken. Med undantag av de
föremål jag redan nämnt, klockan och
anteckningsboken, har ingenting försvunnit.

in papperet i etuiet och

Hugo Levins död.
Med anledning af Hugo Levins

frånfälle har även till Kamraternm
anlänt en del kondoleansskrivelsér
från bankkamrer A. Hammar, Kö;

benhavns Boldklub, Dansk Bold;

spil Unions nuvarande och förr
ordförande, generalkonsul Östrij
och postmästare Sylow m. fl. Den

senare skriver följande:

Med stor Sorg leste jeg igaar i dansk

Blade, at Hugo Levin er dod. Kunfe

faa Uger siden modte jeg ham heri Kjö
benhavn efter Landskampen mellem Dart;

mark og Norge den 6 Oktober og ha

stod da for mig som han altid har staag
for mig, som Indbegrebet af Sundhed, Krak

og Energi, og nu neppe 3 Uger senetg

har Döden bortrevet ham.

Igennem de mange Aar, da jeg varFö

mand for Dansk Boldspil Union, havdé

jeg lert at skatte ham som den ufortrödié

Forkemper for Fodboldsspillets Fremganf

i vort Broderland og ganske serlig få
Spillets Fremgang i den By, hvor hå

havde sit Virkesfelt, i Goteborg. Kunt

allerbedste  Minder har jeg bevaé
om ham og hans altid venlige Imöds

kommenhed over for os Danske, naar

gestede Deres By, og jag föler dertorid

inderlig Trang til overfor Demat bevidn
min dybeste Deltagelse i den store Sotg

den goteborgske Fodboldsport har lidt ved
hams brette og tidlige Död.

Deres forbundne

L. Sylow.

— Men ni brukar väl under kontorst

den ha en del värdeföremål här?

— Allt sådant låser jag själv in if

blecklädor och dessa bäras ned i kassr

valvet varje eftermiddag.

— Varär valvet?

— Under första våningen. Nedgängenk

kassörens rum.

— Har ingen hört något misstänkt hi
i natt?

— Det skola vi snart taga reda på?

Dir. Wester ringde upp portvakten:il

kaltelefonen.

— Tag Högström med bit upp. Me
raska på!

Herr Caspar frågade:
— Skulle det inte kunna tänkas attnätt

vakten......

— Absolut inte, avbröt dir. Wester

Både Högström och Kranz äro fullkom

ligt pålitliga. De äro bägge trotjänatt
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Samarbetet mellan Levin och Kam-

raternas styrelse var alltid det bäs-
ta. Givetvis kunde vi ibland ha

andra intressen än bolaget, men de

meningsskiljaktigheter, som kunde
förekomma, blevo snart bilagda.
Detta icke minst tack vare Levins
fulla förståelse för arbetet inom en

idrottsförening och på grund av hans

goda hjärtas mottaglighet för för-

nuftsskäl.
Hugo Levin var icke medlem

av Kamraterna. Levin frågade

en gång, varför han icke kunde få
bli medlem. Men han gav oss då

rätt däri, att han med större pon-
dus, högre grad av opartiskhet skul-
le kunna gynna våra intressen, om

han ej hade något som helst ge-

mensamt med oss.

Am.

delbart under skifferskriften maste de, en-

ligt min mening, ha ett visst samband

med denna. .

— De återfinnas ej på kulan!

—Ärni säker på det?
— Fullkomligt.

— S: KF... det är ju Svenska Kulla-

ger Fabriken!... Antag att kulan ursprung-

ligen "kommit därifrån... ett fabriksmärke

. Kullagers initialer... har velat fastslå

kulans indentitet.

== Kanske... men otroligt. Kulan är
minutiöst undersökt med en lup. Icke en

utan flera gånger. Det var det första man

gjorde när man började söka efter chif-

ferskriftens lösning. Ni ödslar er tid för-

gäves omni gerer till att leta efter bok-

stäverna S. K. F. på stålkulan. Jag tror

ej de har något samband med denna.

Och för resten, vad hjälper det oss omvi

veta, att kulan är gjord på S. K. F.?

— Men någon betydelse måste de ha i

alla fall. Destår naturligtvis ej för ro skull.

Federationsmatchen

Sverige—Danmark

slöt med ett nytt svenskt nederlag.
Målövervikten för Danmark var den

minsta:-möjliga: 2—1. En ringa tröst.

Ty vi hade gjort räkning på att
vinna. Göteborg — eller skola vi säga

Hugo Levin? — hade satt allt på ett
kort... Intet var oförsökt för att vin-
na denefterlängtade framgången och
för att ge: den största möjliga glans
av festivitas. Konditionsträning un-
der Hjertberg på Ullervi under mer
än en mänads tid, speciell kost och

Hindåsvistelse utgjorde underlaget

för det bästa tänkbara spel och för
segern.

Men vi hade inriktat oss på mat-
chen endast med tanke på vad vi
förut ägde eller förvärvade oss under

denna träning. Vi hade glömt

danskarna. Och alltså förlorade
vi.

Laget bestod av 8 kamrater och
3 örgrytare, eller följande: Zander,

Lund och Svensson, Karl Johans-

son, Törnquist och Almén, Magnus-

son, Schylander, Carlson, Hjelm och
Sandberg.

Caspar lade

fortsatte:

— Handskriften är i alla fall en ytterst

värdefull upplysning. Och med tanke på

de andra ledtrådarna ha vi herrar nattgäs-
ter som i en liten ask.

— Hur vet ni att det varit flera än en,

frågade Bråsth.

Herr Caspar såg upp förvånad.

— Vi komma till den saken sedan, sade

han tvärt.

Därpå gick hantill telefonen, ringdetill

detektivstationen och bad herrar Larsson

och Högberg ofördröjligen komma till
honom.

— Nu skulle jag vara tacksam om ni
ville svara på några frågor, herr Wester,

sade Caspar. För det första: förvaras nä-

got av värde i detta rum omnatten ?

— Nej, inte alls. Det är just det be-

synnerliga i saken. Med undantag av de
föremål jag redan nämnt, klockan och
anteckningsboken, har ingenting försvunnit.

in papperet i etuiet och

Hugo Levins död.
Med anledning af Hugo Levins

frånfälle har även till Kamraternm
anlänt en del kondoleansskrivelsér
från bankkamrer A. Hammar, Kö;

benhavns Boldklub, Dansk Bold;

spil Unions nuvarande och förr
ordförande, generalkonsul Östrij
och postmästare Sylow m. fl. Den

senare skriver följande:

Med stor Sorg leste jeg igaar i dansk

Blade, at Hugo Levin er dod. Kunfe

faa Uger siden modte jeg ham heri Kjö
benhavn efter Landskampen mellem Dart;

mark og Norge den 6 Oktober og ha

stod da for mig som han altid har staag
for mig, som Indbegrebet af Sundhed, Krak

og Energi, og nu neppe 3 Uger senetg

har Döden bortrevet ham.

Igennem de mange Aar, da jeg varFö

mand for Dansk Boldspil Union, havdé

jeg lert at skatte ham som den ufortrödié

Forkemper for Fodboldsspillets Fremganf

i vort Broderland og ganske serlig få
Spillets Fremgang i den By, hvor hå

havde sit Virkesfelt, i Goteborg. Kunt

allerbedste  Minder har jeg bevaé
om ham og hans altid venlige Imöds

kommenhed over for os Danske, naar

gestede Deres By, og jag föler dertorid

inderlig Trang til overfor Demat bevidn
min dybeste Deltagelse i den store Sotg

den goteborgske Fodboldsport har lidt ved
hams brette og tidlige Död.

Deres forbundne

L. Sylow.

— Men ni brukar väl under kontorst

den ha en del värdeföremål här?

— Allt sådant låser jag själv in if

blecklädor och dessa bäras ned i kassr

valvet varje eftermiddag.

— Varär valvet?

— Under första våningen. Nedgängenk

kassörens rum.

— Har ingen hört något misstänkt hi
i natt?

— Det skola vi snart taga reda på?

Dir. Wester ringde upp portvakten:il

kaltelefonen.

— Tag Högström med bit upp. Me
raska på!

Herr Caspar frågade:
— Skulle det inte kunna tänkas attnätt

vakten......

— Absolut inte, avbröt dir. Wester

Både Högström och Kranz äro fullkom

ligt pålitliga. De äro bägge trotjänatt
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Samarbetet mellan Levin och Kam-

raternas styrelse var alltid det bäs-
ta. Givetvis kunde vi ibland ha

andra intressen än bolaget, men de

meningsskiljaktigheter, som kunde
förekomma, blevo snart bilagda.
Detta icke minst tack vare Levins
fulla förståelse för arbetet inom en

idrottsförening och på grund av hans

goda hjärtas mottaglighet för för-

nuftsskäl.
Hugo Levin var icke medlem

av Kamraterna. Levin frågade

en gång, varför han icke kunde få
bli medlem. Men han gav oss då

rätt däri, att han med större pon-
dus, högre grad av opartiskhet skul-
le kunna gynna våra intressen, om

han ej hade något som helst ge-

mensamt med oss.

Am.

delbart under skifferskriften maste de, en-

ligt min mening, ha ett visst samband

med denna. .

— De återfinnas ej på kulan!

—Ärni säker på det?
— Fullkomligt.

— S: KF... det är ju Svenska Kulla-

ger Fabriken!... Antag att kulan ursprung-

ligen "kommit därifrån... ett fabriksmärke

. Kullagers initialer... har velat fastslå

kulans indentitet.

== Kanske... men otroligt. Kulan är
minutiöst undersökt med en lup. Icke en

utan flera gånger. Det var det första man

gjorde när man började söka efter chif-

ferskriftens lösning. Ni ödslar er tid för-

gäves omni gerer till att leta efter bok-

stäverna S. K. F. på stålkulan. Jag tror

ej de har något samband med denna.

Och för resten, vad hjälper det oss omvi

veta, att kulan är gjord på S. K. F.?

— Men någon betydelse måste de ha i

alla fall. Destår naturligtvis ej för ro skull.

Federationsmatchen

Sverige—Danmark

slöt med ett nytt svenskt nederlag.
Målövervikten för Danmark var den

minsta:-möjliga: 2—1. En ringa tröst.

Ty vi hade gjort räkning på att
vinna. Göteborg — eller skola vi säga

Hugo Levin? — hade satt allt på ett
kort... Intet var oförsökt för att vin-
na denefterlängtade framgången och
för att ge: den största möjliga glans
av festivitas. Konditionsträning un-
der Hjertberg på Ullervi under mer
än en mänads tid, speciell kost och

Hindåsvistelse utgjorde underlaget

för det bästa tänkbara spel och för
segern.

Men vi hade inriktat oss på mat-
chen endast med tanke på vad vi
förut ägde eller förvärvade oss under

denna träning. Vi hade glömt

danskarna. Och alltså förlorade
vi.

Laget bestod av 8 kamrater och
3 örgrytare, eller följande: Zander,

Lund och Svensson, Karl Johans-

son, Törnquist och Almén, Magnus-

son, Schylander, Carlson, Hjelm och
Sandberg.

Caspar lade

fortsatte:

— Handskriften är i alla fall en ytterst

värdefull upplysning. Och med tanke på

de andra ledtrådarna ha vi herrar nattgäs-
ter som i en liten ask.

— Hur vet ni att det varit flera än en,

frågade Bråsth.

Herr Caspar såg upp förvånad.

— Vi komma till den saken sedan, sade

han tvärt.

Därpå gick hantill telefonen, ringdetill

detektivstationen och bad herrar Larsson

och Högberg ofördröjligen komma till
honom.

— Nu skulle jag vara tacksam om ni
ville svara på några frågor, herr Wester,

sade Caspar. För det första: förvaras nä-

got av värde i detta rum omnatten ?

— Nej, inte alls. Det är just det be-

synnerliga i saken. Med undantag av de
föremål jag redan nämnt, klockan och
anteckningsboken, har ingenting försvunnit.

in papperet i etuiet och

Hugo Levins död.
Med anledning af Hugo Levins

frånfälle har även till Kamraternm
anlänt en del kondoleansskrivelsér
från bankkamrer A. Hammar, Kö;

benhavns Boldklub, Dansk Bold;

spil Unions nuvarande och förr
ordförande, generalkonsul Östrij
och postmästare Sylow m. fl. Den

senare skriver följande:

Med stor Sorg leste jeg igaar i dansk

Blade, at Hugo Levin er dod. Kunfe

faa Uger siden modte jeg ham heri Kjö
benhavn efter Landskampen mellem Dart;

mark og Norge den 6 Oktober og ha

stod da for mig som han altid har staag
for mig, som Indbegrebet af Sundhed, Krak

og Energi, og nu neppe 3 Uger senetg

har Döden bortrevet ham.

Igennem de mange Aar, da jeg varFö

mand for Dansk Boldspil Union, havdé

jeg lert at skatte ham som den ufortrödié

Forkemper for Fodboldsspillets Fremganf

i vort Broderland og ganske serlig få
Spillets Fremgang i den By, hvor hå

havde sit Virkesfelt, i Goteborg. Kunt

allerbedste  Minder har jeg bevaé
om ham og hans altid venlige Imöds

kommenhed over for os Danske, naar

gestede Deres By, og jag föler dertorid

inderlig Trang til overfor Demat bevidn
min dybeste Deltagelse i den store Sotg

den goteborgske Fodboldsport har lidt ved
hams brette og tidlige Död.

Deres forbundne

L. Sylow.

— Men ni brukar väl under kontorst

den ha en del värdeföremål här?

— Allt sådant låser jag själv in if

blecklädor och dessa bäras ned i kassr

valvet varje eftermiddag.

— Varär valvet?

— Under första våningen. Nedgängenk

kassörens rum.

— Har ingen hört något misstänkt hi
i natt?

— Det skola vi snart taga reda på?

Dir. Wester ringde upp portvakten:il

kaltelefonen.

— Tag Högström med bit upp. Me
raska på!

Herr Caspar frågade:
— Skulle det inte kunna tänkas attnätt

vakten......

— Absolut inte, avbröt dir. Wester

Både Högström och Kranz äro fullkom

ligt pålitliga. De äro bägge trotjänatt

54 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

TRICOTAKTIEBOLAGET|
ÖSTRA HAMNGATAN31.  

 

|
GÖTEBORG. |

-DAWOS | TRÖJOR
| OCH | MÖSSOR

VANTAR  
 

Samarbetet mellan Levin och Kam-

raternas styrelse var alltid det bäs-
ta. Givetvis kunde vi ibland ha

andra intressen än bolaget, men de

meningsskiljaktigheter, som kunde
förekomma, blevo snart bilagda.
Detta icke minst tack vare Levins
fulla förståelse för arbetet inom en

idrottsförening och på grund av hans

goda hjärtas mottaglighet för för-

nuftsskäl.
Hugo Levin var icke medlem

av Kamraterna. Levin frågade

en gång, varför han icke kunde få
bli medlem. Men han gav oss då
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5:e laget i Vänersborg.
Föreningens gamla 1918 års ju-

niorlag «I, som nu övergått till se-
niorernas klass och bildat förening-

ens 5:te lag gästade söndagen den
22 sept. Vänersborg för match mot

därvarande Kamraters: 1:sta lag.
Laget hade -somhjälp fått tre spe-
lare från 4:de-daget; Allt var klart
på lördagen :den-21, men så kom
meddelandet att vänsterbacken, den
bäste i försvaret, fått spanska sju-

kan och kunde förstås inte följa
med. Men pojkarna tappade inte
humöret för detta, men de hade

helst sett honom med.
Söndagen kom med vackert vä-

der och allt var nog bra då vi reste
kl. 7.20, och liv i luckan, vitsar,

visor och allt annat trevligt som
blott ett fotbollslag kan ha.

När vi kommo till den »stora
staden» så var det första som
väckte vår uppmärksamhet afficherna

där det stod Idrottsföreningen Kam-
raternas IlIl:e lag Göteborg»>,”) men
vem brydde sig om det.

Så var det att ta in på ett kondi-
tori, vilket naturligtvis blev smock-

") Sekreterarens åtgärd i reklamsyfte?

och ha varit anställda här i 26 resp. 29

år. Lika gärna kan ni misstänka någon

av OSS.

— Nåja, vi få väl se! I alla händelser ..

Dörren rycktes upp. På tröskeln stod

portvakten, blek och darrande som ett

asplöv.

— Hög... Hög...ström är försvunnen,

stammade han.

(Forts.)

GE DUEEENEEECEREEEEERECERNRANERADAEDARRE
YATLJITTTTTTTTTATITTITTTTTTTTETTTTITTTTTTT+

Närmare upplysningar lämna

oja SEEEEEERENERLONANEEEREEEEAEERANENEREEEEEOEAEDECENEENESENEEESNESENEFEADAREREREN
AANEEENAREREEENEEACEEEEEERSEEEEEEEERESEENNERORURNEEEARENEEREREANERSEEERENSREN

fullt. När klockan var 12 tågade

vi till fotbollsbanan för att utkämpa
vår tvekamp, när: vi -kommo dit var

det redan; ett: hundratal åskå-
dare för att titta på de farliga gö-
teborgarna.. En nyhet fingo vi höra

Vänersborgarna hade. förstärkt sitt
lag.med tre Åmålspojkar, däribland
en rödhårig som" gästspelar lite
varstans i småstäderna.

Det var ingen Som trodde annat

än att det. skulle bliva stryk av.
Det såg. också mörkt ut för oss ty

nästan hela första halvleken ledde
de med 2--0, men alldeles i slutet
gjorde en av grabbarna mål, det
rådde han inte för, för han är skapt

sådan. Första halvleken slöt. alltså
till. deras fördel med 2—1, men

andra halvtid blev något annat, vå-
ra pojkar visade att de kunde spela

göteborgsfotboll, och på mindre än
fem minuter hade: vi slängt-in tre

bollar, sedan blev det stopp. Vä-
nersborgarna tyckte som så att vi
behöva väl inte ta stryk av så'na

där småpojkar och så började det
bliva slölt igen. - Det bästa under

matchen var när vi ledde med 4—2,

matchen slutade 5—5, ett kanske
något egendomligt "resultat, men

det kundeinte bliva annat, på grund

av regnväder och oduglig plan.
Denna var som en is. Domaren

skulle vi ha skrivit ett extra kapi-
tel om, men det får vara, hoppas

att han bättrar sig, för rättast sagt
»så'na djur finns inte».

Efter matchen reste de flesta
hem och resten stannade kvar och
hade sitt illa trevliga.

Bergan.

; Sverige-England
: & Retur.

Reguliär förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och ENG-

LANDS OSTKUST med avgång så

Rederiaktiebolaget. Svenska Lloyd

LECEEEEEEEELTTEEECEECECD
LILI ETTTTTTTTTTISTTTITTTTTAX (

ofta förhållandena medgiva.

 Göteborg.

Z
a

Våra sjuka.
Spanska sjukan har börjat gripa

omkring sig även inom idrottsmän-
nens led och icke häller våra med-
lemmar ha förskonats. Epidemier
äro alltid besvärliga, särskilt då man
som vi mest idka kollektiv idrott
och den ene är beroende av den
andre. Lyckligtvis har Kamraterna
dock kunnat hålla första-laget
samlat, även om reserverna under-
stundom fått rycka in:

Det såg dock mörkt ut för mäs-
terskapsfinalen. På lördag förmiddag
kom telefonbesked, att Börjesson
inte kunde följa. med, och så på
middagenunderrättades ledaren, Her-
bert Johanson, att Karl Johanson
lagts mellan lakan. Men det gick
bra ändå.

Karl Olsson har sedan dess måst
bäddas ner för spanska sjukan. Den
s. k. lunginflammationen tillstötte
och på lördagen den 26 oktober
transporterades han till Sahlgrenska
sjukhuset. Febern lär vid ett till-
fälle ha varit uppe i 41 grader.
Glädjande nog är Kalle på bättrings-
vägen, varför vi hoppas snart få se
honom på benen. Vad som kanske
gläder oss mest är att doktorn för-
klarat, "att det inte är något som
hälst fel med Kalles lungor.

Börjesson har tidvislegattill sängs.
Nu är han stadigt uppe, ehuru nå-
got ömtålig.

Ernst Noring kördes i hast till
sjukhuset den 31 oktober. Han
underkastades ögonblickligen opera-
tion för någon varbildning eller dy-
ligt i ljumsken, och är nu på bätt-
ringsvägen.

Ja — man vet inte ena timmen
hur det står till den andra!
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5:e laget i Vänersborg.
Föreningens gamla 1918 års ju-

niorlag «I, som nu övergått till se-
niorernas klass och bildat förening-

ens 5:te lag gästade söndagen den
22 sept. Vänersborg för match mot

därvarande Kamraters: 1:sta lag.
Laget hade -somhjälp fått tre spe-
lare från 4:de-daget; Allt var klart
på lördagen :den-21, men så kom
meddelandet att vänsterbacken, den
bäste i försvaret, fått spanska sju-

kan och kunde förstås inte följa
med. Men pojkarna tappade inte
humöret för detta, men de hade

helst sett honom med.
Söndagen kom med vackert vä-

der och allt var nog bra då vi reste
kl. 7.20, och liv i luckan, vitsar,

visor och allt annat trevligt som
blott ett fotbollslag kan ha.

När vi kommo till den »stora
staden» så var det första som
väckte vår uppmärksamhet afficherna

där det stod Idrottsföreningen Kam-
raternas IlIl:e lag Göteborg»>,”) men
vem brydde sig om det.

Så var det att ta in på ett kondi-
tori, vilket naturligtvis blev smock-

") Sekreterarens åtgärd i reklamsyfte?

och ha varit anställda här i 26 resp. 29

år. Lika gärna kan ni misstänka någon

av OSS.

— Nåja, vi få väl se! I alla händelser ..

Dörren rycktes upp. På tröskeln stod

portvakten, blek och darrande som ett

asplöv.

— Hög... Hög...ström är försvunnen,

stammade han.

(Forts.)

GE DUEEENEEECEREEEEERECERNRANERADAEDARRE
YATLJITTTTTTTTTATITTITTTTTTTTETTTTITTTTTTT+

Närmare upplysningar lämna

oja SEEEEEERENERLONANEEEREEEEAEERANENEREEEEEOEAEDECENEENESENEEESNESENEFEADAREREREN
AANEEENAREREEENEEACEEEEEERSEEEEEEEERESEENNERORURNEEEARENEEREREANERSEEERENSREN

fullt. När klockan var 12 tågade

vi till fotbollsbanan för att utkämpa
vår tvekamp, när: vi -kommo dit var

det redan; ett: hundratal åskå-
dare för att titta på de farliga gö-
teborgarna.. En nyhet fingo vi höra

Vänersborgarna hade. förstärkt sitt
lag.med tre Åmålspojkar, däribland
en rödhårig som" gästspelar lite
varstans i småstäderna.

Det var ingen Som trodde annat

än att det. skulle bliva stryk av.
Det såg. också mörkt ut för oss ty

nästan hela första halvleken ledde
de med 2--0, men alldeles i slutet
gjorde en av grabbarna mål, det
rådde han inte för, för han är skapt

sådan. Första halvleken slöt. alltså
till. deras fördel med 2—1, men

andra halvtid blev något annat, vå-
ra pojkar visade att de kunde spela

göteborgsfotboll, och på mindre än
fem minuter hade: vi slängt-in tre

bollar, sedan blev det stopp. Vä-
nersborgarna tyckte som så att vi
behöva väl inte ta stryk av så'na

där småpojkar och så började det
bliva slölt igen. - Det bästa under

matchen var när vi ledde med 4—2,

matchen slutade 5—5, ett kanske
något egendomligt "resultat, men

det kundeinte bliva annat, på grund

av regnväder och oduglig plan.
Denna var som en is. Domaren

skulle vi ha skrivit ett extra kapi-
tel om, men det får vara, hoppas

att han bättrar sig, för rättast sagt
»så'na djur finns inte».

Efter matchen reste de flesta
hem och resten stannade kvar och
hade sitt illa trevliga.

Bergan.

; Sverige-England
: & Retur.

Reguliär förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och ENG-

LANDS OSTKUST med avgång så

Rederiaktiebolaget. Svenska Lloyd

LECEEEEEEEELTTEEECEECECD
LILI ETTTTTTTTTTISTTTITTTTTAX (

ofta förhållandena medgiva.

 Göteborg.

Z
a

Våra sjuka.
Spanska sjukan har börjat gripa

omkring sig även inom idrottsmän-
nens led och icke häller våra med-
lemmar ha förskonats. Epidemier
äro alltid besvärliga, särskilt då man
som vi mest idka kollektiv idrott
och den ene är beroende av den
andre. Lyckligtvis har Kamraterna
dock kunnat hålla första-laget
samlat, även om reserverna under-
stundom fått rycka in:

Det såg dock mörkt ut för mäs-
terskapsfinalen. På lördag förmiddag
kom telefonbesked, att Börjesson
inte kunde följa. med, och så på
middagenunderrättades ledaren, Her-
bert Johanson, att Karl Johanson
lagts mellan lakan. Men det gick
bra ändå.

Karl Olsson har sedan dess måst
bäddas ner för spanska sjukan. Den
s. k. lunginflammationen tillstötte
och på lördagen den 26 oktober
transporterades han till Sahlgrenska
sjukhuset. Febern lär vid ett till-
fälle ha varit uppe i 41 grader.
Glädjande nog är Kalle på bättrings-
vägen, varför vi hoppas snart få se
honom på benen. Vad som kanske
gläder oss mest är att doktorn för-
klarat, "att det inte är något som
hälst fel med Kalles lungor.

Börjesson har tidvislegattill sängs.
Nu är han stadigt uppe, ehuru nå-
got ömtålig.

Ernst Noring kördes i hast till
sjukhuset den 31 oktober. Han
underkastades ögonblickligen opera-
tion för någon varbildning eller dy-
ligt i ljumsken, och är nu på bätt-
ringsvägen.

Ja — man vet inte ena timmen
hur det står till den andra!
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Fjärde matchen om Göteborgs
Aftonblads pris mot K. B. synes
icke- kunna spelas i höst. K. B.
har nämligen hittills endast haft en
enda söndag ledig, eller den 8
september och då voro Kamraterna
bundna av den tidigare avtalade
matchen mot Djurgården.

+

Matchen mellan Djurgården och
Kamraterna i tävlingen om lands-
hövding von Sydows hederspris
spelas den 17 november. Kamra-
terna och Örgryte mötas i samma
tävlan den 24 november.

+

De' medlemmar, som vunnojuni-
ormästerskap i allmän idrott 1917,
kunna avhämta mästerskapstecknet
hos sekreteraren; adr A.-B. Solventia,
Östra Hamngatan 24.

&x

Kamratérnas -årsfäst med prisutdelning,
dans m. m. hälles på Phcenix lördagen
den 30 nov. Tidsförhållandena medgiva
inte tågra storslagna arrangemang, men
vi få var och en göra det så trevligt vi förmå.

+

Kamraterna disponerar Exercishuset un-

der vintersäsongen 1918—1919 varje tisdag

kl. 7,30—9,30 e. m. Möjligen kommer

gymnastik att anordnas, trots de tidigare
misslyckandena.

 

 

| VÄRME-& |

ca TI timmar och varma I cast

KUNGL. HOFLEVEFAI   

 

  
liäller alla slags dryckKesvaror

FERD. LUNDQUIST SeCO.
TOR + G ÖTEBOP. ww      
 

SÖM BEHÖFVES] AF
EKIPERINGSARTI KLAR
FINNES i STÖRSTA URVAL OCH
TILL MODERATA PRISER|OM

Hild

2)

ST

SONENS NA NAS SVH APA NENPPPPPPEPAPPGNENPAPPPIGAFSPSARFSFSKKFKR KN NNN AA

En annons i

NY TID
100.000 läsare i Göteborg och
V. Sverige. Ett 30-tal egna platsexp. N

+.
OR RPPAPG SVAREN ENN A NAR K NRA [OTIS VrPser REAR RR NRK KRKA MAST ITTTITTTTTTTTTTTTTTETETTTET TTT TTTTTTETTTTTT TEST EET T PETITE TTEETEPESPEEEEYEETETELLLLLLLL ””

Oscar Andersons Boktr. Göteborg 1918.

 

Kägelbanorna
i Arkaden

 

 

- Obs.! Nya amerikanska'

Skruvbanor. .

Öppet: Vard. 2--12 em. Sön- 0
helpd. 1—5 o. 6.12 am.

Beställ bana pr iclefon 13705.

  

Hallbergs
Kunyl, Holjuvelerare

är lika med ökad in-

komst för affärsmannen.

Fördelaktigt annonsorgan.

Tel. 2976, 3293, 10945.

Utförliga Idrottsreferat  
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. | NOV. 1918

Göteborgskamraternas ledning.

Herbert Johanson, — han som

håller i klubban Ni vet! — harfyllt

30 år i år. Strängt taget skulle han

av denna anledning ha avporträt-

terats i Medlemsbladet för flera må-

nader sedan. Vilket emellertid va-

rit omöjligt, då vi alltid haft något

kanske inte viktigare men möjligen

mera aktuellt bildmotiv till denna

sidas allvarliga artikel. Och då vi inte
ha vågat kosta på oss mer än en

kliché i varje nummer.

Nu är Herbert Johanson kommen

på tapeten. Och därför våga vi

inte vänta längre med den sköna

bild, Ni nu skådar. Herbert har

blivit Levins efterträdare i fotbolls-

förbundets verkställande utskott och

i internationella uttagningskommit-

tén, inte så mycket för alt han är

göteborgare utan fastmer därför att

han är en förståndig och erfaren yng-

ling. Som (skriv upp det — Petter-

son!) har Stockholms och övriga

landsortens öra i synnerligen hög

grad. Och åtnjuter odelat förtroende.

Herbert Johanson är nu efter Le-

vin göteborgarnas hopp. Och skall

tillvarataga våra intressen gent emot

  

Herbert Johanson.

Menlåt stock-

federationsmatcherna

Herbert! Så att Kamra-

terna slippa avstå en sådan mängd

goda speldagar, som fallet blivit i år !

Redan då: Kamraterna pånyttföd-

des 1904 kom Herbert Johansonin

i styrelsen. Som sekreterare. Och

han har sedan oavbrutet fungerat

som styrelseledamot intill 1915, då

han blev vår ordförande. Ett val

som vi aldrig behövt ångra.

Herbert Johansons kunskapsrike-

dom, urbanitet och representativa

det övriga Sveriges.

holmarna få

nästa år,

figur har utnyttjats på många håll

inom idrottsrörelsen. Han satt länge

som ledamot i styrelsen för Göte-
borgs fotbollsdistrikt, till dess
han 1913 invaldes i Göteborgs
distrikts idrottsförbund. Han har

varit medlem av I. F. K:s cent-

ralstyrelse och bekläder sedan no-

vember 1912 en av stolarna hos

svenska fotbollsförbundets styrelse.
I fotbollskommittén för 1921 års

spel är han vice ordförande. En

synnerligen förnäm befattning är

ordförandeposten i Kamraternas Kä-

gelklubb. Liksom posten som vice

ordförande i Göteborgs Bowling-

förbund.

Mera vore kanske att säga om

Herbert Johansons administrativa

uppdrag. Men det får anstå till

en annan gång. Vi vilja blott i den-

na lilla enkla hyllning inlägga en

blomma för Herbert Johanson som

gammal aktiv idrottsman, som sim-

mare och som fotbollsspelare, som

seglare och som kägelspelare. Och

som — gourmand! Ty Herbert lär

gärna försaka en kägelafton i Arka-

den för god mat på Phenix. Fråga

Ivar Fehrling.! Am.

Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01918, 2020 IFK Göteborg.
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Herbert Johanson är nu efter Le-

vin göteborgarnas hopp. Och skall

tillvarataga våra intressen gent emot

  

Herbert Johanson.

Menlåt stock-

federationsmatcherna

Herbert! Så att Kamra-

terna slippa avstå en sådan mängd

goda speldagar, som fallet blivit i år !

Redan då: Kamraterna pånyttföd-

des 1904 kom Herbert Johansonin

i styrelsen. Som sekreterare. Och

han har sedan oavbrutet fungerat

som styrelseledamot intill 1915, då

han blev vår ordförande. Ett val

som vi aldrig behövt ångra.

Herbert Johansons kunskapsrike-

dom, urbanitet och representativa

det övriga Sveriges.

holmarna få

nästa år,

figur har utnyttjats på många håll

inom idrottsrörelsen. Han satt länge

som ledamot i styrelsen för Göte-
borgs fotbollsdistrikt, till dess
han 1913 invaldes i Göteborgs
distrikts idrottsförbund. Han har

varit medlem av I. F. K:s cent-

ralstyrelse och bekläder sedan no-

vember 1912 en av stolarna hos

svenska fotbollsförbundets styrelse.
I fotbollskommittén för 1921 års

spel är han vice ordförande. En

synnerligen förnäm befattning är

ordförandeposten i Kamraternas Kä-

gelklubb. Liksom posten som vice

ordförande i Göteborgs Bowling-

förbund.

Mera vore kanske att säga om

Herbert Johansons administrativa

uppdrag. Men det får anstå till

en annan gång. Vi vilja blott i den-

na lilla enkla hyllning inlägga en

blomma för Herbert Johanson som

gammal aktiv idrottsman, som sim-

mare och som fotbollsspelare, som

seglare och som kägelspelare. Och

som — gourmand! Ty Herbert lär

gärna försaka en kägelafton i Arka-

den för god mat på Phenix. Fråga

Ivar Fehrling.! Am.
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Matchen den

3 november.
på Stadion i Stockholm mellan kom-
binerade lag från Göteborg och
Stockholm slöt med en ny seger

för de blå-vita färgerna med 1—0.
Så går det när man skickar ett lag

som ingen tror på!
Matchen kom till stånd under en

hiskelig brådska. Stadion stod le-

dig och Stockholm sade sig ha en-
dast detta tillfälle till övers för en
välgörenhetsmatch för Hugo Levins
efterlevande. Och således måste

vi resa.
Resultatet blev gott, inte bara i

ovan angiven mening. Rent eko-
nomiskt sett blev matchen också
lyckad. Med ett netto på närmare

6,000 kr.
Stockholmsskribenterna påstodo,

att göteborgslagets forwardskedja
kunde betecknas sålunda: 2--!/2--2.
Den halva var Olani. Som gjorde

målet.
Olani var reserv och spelade cen-

terforward i 'stället för Herbert Carl-

son. Som behagade utebli. Utan
att på något sätt underrätta. Och
utan att inse sin moraliska skyldig-
het att göra något för de småtting-

ar, vars bortgångne pappa gjort så
mycket för »Murren» och för räs-
ten för alla våra spelare.

Vi hoppas att Murren till en an-
nan gång visar sig besitta ett hög-

re mått av välvilja och förståelse
än nu.

Landshövding von

Sydows hederspris.
Vannsför alltid av Kamraterna.

Så är denna tävlan »Göteborg—
Stockholm» slut. Vunnen av Kam-
raterna på ett synnerligen lysande
sätt, som framgår av efterföljande
tabell. 11 poäng av 12 möjliga.

Fem vunna, en oavgjord och ingen
förlorad match. Trots att motstån-
darne ha varit Sveriges övriga tre
bästa lag. Bravo Kamraterna!

Matchen mot Djurgården

den 17 november på Ullervi slöt
med en seger för de våra med
3—1. Vilket var lagom. Det är
aldrig bra att vinna med för många
mål. Om man tänker fortsätta att
spela mot samma lag. Börjesson

ledde kedjan på sitt kända manér,
fortfarande oöverträffat. Men väl

sekunderad av de övriga kamraternaI
kedjan. Kalle Makarn är fortfaran-
de bakom. Spanskan hänger i, o-
barmhärtigt och verksamt. Till det

sämre. Lund var för het på tråden,
dock inte mera hård ock gåpåaraktig
än tillbörligt. Han och Schylander

ha fått veta vad deras frid tillhörer
genom nya utgjutelser från insän-
darefabriken. Vilket de inte skola

taga allt för hårt åt sig. Kamrater-
nas styrelse är den första att ut-
bedja sig ett kanske något mera
hänsynsfullt spel. Men felet ligger

oftast hos domaren. Och hos pub-
liken. Som inte vet, att en regel-

rätt knuff är absolut tillåtlig.

BORNZARARNA
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Kamraternas tre mål gjordes .

första halvtid. Djurgården vann:

den andra genom straffspark. Rätt.

vist. Våra spelare voro följande:
Rylander, Lund och Svensson, Karl
Johansson, Törnqvist och Almén,

Schylander, Herbert Carlson, Börjes-
son, Hjelm och Sandberg.

Matchen mot Örgryte

den 24 november spelades likaledes
på Ullervi. Matchen har haft sitt
lilla förspel bakom kulisserna, enär

Örgryte ville ha den framflyttad in
i december (eller kanske till nästa
år?). Henrik Sandberg är som »ci

vil» betraktad en hygglig prick
men som sekreterare i Örgryte är.
han helt enkelt opålitlig! (Förlåt:

Henrik om dufår läsa det här. Am)
Den 17 nov. skulle han ha ett
norskt lag här och den 24 ett danskt.
Intetdera kom. Nufick vår styrelse ,

emellertid genom att sälta en viss:
kraft bakom ordet sin vilja igenom'

Ordföranden och sekreteraren upp:

vaktade landshövding von Sydow.

en dag under veckan före matchen.

varvid landshöfdingen välvilligt lo:
vade förrätta prisutdelningen. Vil

ket han också gjorde. Carl Helges-.

son var vid så gott som hela sty
relsens förfall »den uppvaktande»>.
En syssla som han skötte på ett.

sätt, som bringar oss i tacksam:
hetsskuld till honom.

Resultatet av matchen blev oav:
gjort spel, 0—0. Spelet var gott

ehuru våra pojkar nu som i näst

föregående match tycktes utspelta
Vilket man inte undrar på. Pojkarne |
höllo emellertid örgrytarne stången

tillräckligt nog för att ej förlora

Detta hade dock ur tävlingssynpunkt.

ej spela någon roll, då priset re

dan var vårt.
Vi ställde upp med samma lag

som i matchen mot Djurgården.
De 11 spelarne ifråga erhöllo lands
hövdingens individuella pris, små

läckra bägare.

Göteborgs-Kamraterna 11 poäng.

Örgryte 8 >
A. I. K. 3 >
Djurgården 2 ,
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sekunderad av de övriga kamraternaI
kedjan. Kalle Makarn är fortfaran-
de bakom. Spanskan hänger i, o-
barmhärtigt och verksamt. Till det

sämre. Lund var för het på tråden,
dock inte mera hård ock gåpåaraktig
än tillbörligt. Han och Schylander

ha fått veta vad deras frid tillhörer
genom nya utgjutelser från insän-
darefabriken. Vilket de inte skola

taga allt för hårt åt sig. Kamrater-
nas styrelse är den första att ut-
bedja sig ett kanske något mera
hänsynsfullt spel. Men felet ligger

oftast hos domaren. Och hos pub-
liken. Som inte vet, att en regel-

rätt knuff är absolut tillåtlig.

BORNZARARNA
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Kamraternas tre mål gjordes .

första halvtid. Djurgården vann:

den andra genom straffspark. Rätt.

vist. Våra spelare voro följande:
Rylander, Lund och Svensson, Karl
Johansson, Törnqvist och Almén,

Schylander, Herbert Carlson, Börjes-
son, Hjelm och Sandberg.

Matchen mot Örgryte

den 24 november spelades likaledes
på Ullervi. Matchen har haft sitt
lilla förspel bakom kulisserna, enär

Örgryte ville ha den framflyttad in
i december (eller kanske till nästa
år?). Henrik Sandberg är som »ci

vil» betraktad en hygglig prick
men som sekreterare i Örgryte är.
han helt enkelt opålitlig! (Förlåt:

Henrik om dufår läsa det här. Am)
Den 17 nov. skulle han ha ett
norskt lag här och den 24 ett danskt.
Intetdera kom. Nufick vår styrelse ,

emellertid genom att sälta en viss:
kraft bakom ordet sin vilja igenom'

Ordföranden och sekreteraren upp:

vaktade landshövding von Sydow.

en dag under veckan före matchen.

varvid landshöfdingen välvilligt lo:
vade förrätta prisutdelningen. Vil

ket han också gjorde. Carl Helges-.

son var vid så gott som hela sty
relsens förfall »den uppvaktande»>.
En syssla som han skötte på ett.

sätt, som bringar oss i tacksam:
hetsskuld till honom.

Resultatet av matchen blev oav:
gjort spel, 0—0. Spelet var gott

ehuru våra pojkar nu som i näst

föregående match tycktes utspelta
Vilket man inte undrar på. Pojkarne |
höllo emellertid örgrytarne stången

tillräckligt nog för att ej förlora

Detta hade dock ur tävlingssynpunkt.

ej spela någon roll, då priset re

dan var vårt.
Vi ställde upp med samma lag

som i matchen mot Djurgården.
De 11 spelarne ifråga erhöllo lands
hövdingens individuella pris, små

läckra bägare.

Göteborgs-Kamraterna 11 poäng.

Örgryte 8 >
A. I. K. 3 >
Djurgården 2 ,
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Fotbollsförbundets

årsmöte.

Svenskafotbollsförbundets årsmö-
te hölls lördagen den 23 nov. på
Strand Hotel i Stockholm. Kamra-

terna voro representerade av Her-
bert Johansson, Örgryte av Henrik
Sandberg samt Göteborgs Fotbolls-
förbund av Erik Alstam och Sand-
berg.

Största intresset knöt sig kring
valet av ny ledamot i styrelsen ef-

ter. Hugo Levin. Kamraterna

önskade få in Alstam, Örgryte lära

ha arbetat för Hjalmar Gurmunds
kandidatur, under det att Stockholm
i det tysta förberett jordmånen för

en landsortsrepresentant utom Gö-

teborg. Man lär ha ansett att Gö-
teborg vore tillräckligt representerad
genom Dalman, Herbert Johansson
och Henrik Sandberg.

Då kandidatnomineringen skulle
ske föreslog Sandberg till nyval Al-

stam, från Skånehåll nämndes Renée,
Malmö. Hessel i Sköfde kom så
med det stora namnet — Carl Lars-

son i Borås. Som väntat var skick-

kades John Olsson från Eskilstuna
fram och underströk rätt så kraftigt
Larssons val och för säkerhets skull
pläderade J. A. Karlsson åtskilligt
för bortfockande av en eller annan

Stockholmsrepresentant till förmån
för — landsorten! Hanvisste tyd-
ligen, att Stockholmarna sutto till-
räckligt säkra ändå!

Slutet på visan blev att Carl Lars-
son invaldes med 35 röster. Siste
man blev Frykman, 29 röster. När-
mast kom Alstam 24 röster, plus
en kasserad sedel. Nämnas bör,

att Herbert Johansson jämte ett par

andra erhöll största röstetalet el-
ler 45.

Vid föredragningen av styrelsebe-
rättelsen begärde J. A. Karlsson or-
det och höll en domedagspredikan

med anledning av en artikel, som
vännen Ceve skrivit i Idrottsbladet
en gång i höst med anledning av

hopparningen eller lottningen i mäs-
terskapet, J. A. var förgrymmad
över Ceves insinuationer mot verk-

ställande utskottet (inclusive Hugo
Levin!) för partiskhet mot göteborg-
arna och för misstänkta lottningar.
Han ville ha besked, huruvida Ce-

ves påstående, att göteborgsklub-
barna ej vidare skulle deltaga i mäs-
terskapet, vore riktigt. (Uppenbarli-
gen var J. A. framskickad!)

Med anledning av de gjorda frå-
gorna upplyste Alstam, att Kamra-
ternas styrelse icke fattat något
beslut om att ej fortsätta i mäster-
skapet, varför Ceves uttalanden finge
stå för hans personliga räkning

(liksom alltid, när en skribent gör
uttalande). Visserligen hade Kam-

raterna haft en del heta duster med
fotbollsförbundet, men dessa borde

nu vara glömda och Kamraterna
hyste för sin del inte något agg
till fotbollsledningen. Kamraterna
ämnade inte lägga upp i och med
att föreningen erövrat årets mäster-

skap och det vore därför mycket
möjligt att Kamraterna kommeigen
ett annat år.

Och därmed fick J. A. (och hans
tillskyndare) nöja sig.
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Avdelningskontoret Göteborg.

Lilla Badhusgatan 2.

3646, 9071, 9812; —

Representant Harald Wingårdh.

— Telefoner:    
Veckojournalens pris.

Tredje matchen Göteborg—St
holm om detta pris spelades <.-

27 oktober på Ullervi. Stockhoal-
marna har aldrig haft riktig tur när
det gällt att möta göteborgarna i

Göteborg. Matchen blev till ett
nytt nederlag för huvudstaden. Re-

sultatet 4—0 är precis detsamma
som i fjol höst. Göteborg har nu
6 poäng, Stockholm 0(!), målställ-

ningen är 12—1. Det ser ut, som
om vi bara skulle ha två matcher

kvar om detta ståtliga pris.

Göteborgslaget hade följande
sammansättning: Zander, Lund och

Svensson; Karl Johansson, Törn-
qvist och Almén; Magnusson, Schy-
lander, Carlson, Hjelm och Sand-
berg.

Kvällen förut hade Hugo Levin
gått bort. Två flaggstänger stodo.

tomma, på den tredje hängde en
flagga, hissad blott till hälften. Spe-

larna buro svarta band om armen.
Publiken var diskret i sina yttringar,
luften var sorgmättad.

 

kd av

SKODON
VN

 

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 59

CEITTTTTLETTT ETTTTTTTTT sexssensan,

Kamrater gynna

E. H. Svenssons
 

 

Rak- & Frisérsalong

Östra Larmgatan 6.
(snett emot Grand Hotell)

”
K
L
L
T
T
T
T
T
T
T
I
A
G
F
L
I
T
T
T
I
T
T
T
I
T
T
T
T
)

a
+

t
a
L
I
L
T
T
I
T
E
T
T
T
T
J
s
n
s
a
n
s
e
n
e
a
n
n
a
n
s
”

SS .ENUNTASD 'NURNBEESEESNERLorDETDERREE "?

Fotbollsförbundets

årsmöte.

Svenskafotbollsförbundets årsmö-
te hölls lördagen den 23 nov. på
Strand Hotel i Stockholm. Kamra-

terna voro representerade av Her-
bert Johansson, Örgryte av Henrik
Sandberg samt Göteborgs Fotbolls-
förbund av Erik Alstam och Sand-
berg.

Största intresset knöt sig kring
valet av ny ledamot i styrelsen ef-

ter. Hugo Levin. Kamraterna

önskade få in Alstam, Örgryte lära

ha arbetat för Hjalmar Gurmunds
kandidatur, under det att Stockholm
i det tysta förberett jordmånen för

en landsortsrepresentant utom Gö-

teborg. Man lär ha ansett att Gö-
teborg vore tillräckligt representerad
genom Dalman, Herbert Johansson
och Henrik Sandberg.

Då kandidatnomineringen skulle
ske föreslog Sandberg till nyval Al-

stam, från Skånehåll nämndes Renée,
Malmö. Hessel i Sköfde kom så
med det stora namnet — Carl Lars-

son i Borås. Som väntat var skick-

kades John Olsson från Eskilstuna
fram och underströk rätt så kraftigt
Larssons val och för säkerhets skull
pläderade J. A. Karlsson åtskilligt
för bortfockande av en eller annan

Stockholmsrepresentant till förmån
för — landsorten! Hanvisste tyd-
ligen, att Stockholmarna sutto till-
räckligt säkra ändå!

Slutet på visan blev att Carl Lars-
son invaldes med 35 röster. Siste
man blev Frykman, 29 röster. När-
mast kom Alstam 24 röster, plus
en kasserad sedel. Nämnas bör,

att Herbert Johansson jämte ett par

andra erhöll största röstetalet el-
ler 45.

Vid föredragningen av styrelsebe-
rättelsen begärde J. A. Karlsson or-
det och höll en domedagspredikan

med anledning av en artikel, som
vännen Ceve skrivit i Idrottsbladet
en gång i höst med anledning av

hopparningen eller lottningen i mäs-
terskapet, J. A. var förgrymmad
över Ceves insinuationer mot verk-

ställande utskottet (inclusive Hugo
Levin!) för partiskhet mot göteborg-
arna och för misstänkta lottningar.
Han ville ha besked, huruvida Ce-

ves påstående, att göteborgsklub-
barna ej vidare skulle deltaga i mäs-
terskapet, vore riktigt. (Uppenbarli-
gen var J. A. framskickad!)

Med anledning av de gjorda frå-
gorna upplyste Alstam, att Kamra-
ternas styrelse icke fattat något
beslut om att ej fortsätta i mäster-
skapet, varför Ceves uttalanden finge
stå för hans personliga räkning

(liksom alltid, när en skribent gör
uttalande). Visserligen hade Kam-

raterna haft en del heta duster med
fotbollsförbundet, men dessa borde

nu vara glömda och Kamraterna
hyste för sin del inte något agg
till fotbollsledningen. Kamraterna
ämnade inte lägga upp i och med
att föreningen erövrat årets mäster-

skap och det vore därför mycket
möjligt att Kamraterna kommeigen
ett annat år.

Och därmed fick J. A. (och hans
tillskyndare) nöja sig.

 

SÖDRA LARMGATAN
I

MM
K
F

nmoo ——

ÅBERGS

 

Victor Anderssons Aktiebolag
Maskinförnödenheter.
 

Avdelningskontoret Göteborg.

Lilla Badhusgatan 2.

3646, 9071, 9812; —

Representant Harald Wingårdh.

— Telefoner:    
Veckojournalens pris.

Tredje matchen Göteborg—St
holm om detta pris spelades <.-

27 oktober på Ullervi. Stockhoal-
marna har aldrig haft riktig tur när
det gällt att möta göteborgarna i

Göteborg. Matchen blev till ett
nytt nederlag för huvudstaden. Re-

sultatet 4—0 är precis detsamma
som i fjol höst. Göteborg har nu
6 poäng, Stockholm 0(!), målställ-

ningen är 12—1. Det ser ut, som
om vi bara skulle ha två matcher

kvar om detta ståtliga pris.

Göteborgslaget hade följande
sammansättning: Zander, Lund och

Svensson; Karl Johansson, Törn-
qvist och Almén; Magnusson, Schy-
lander, Carlson, Hjelm och Sand-
berg.

Kvällen förut hade Hugo Levin
gått bort. Två flaggstänger stodo.

tomma, på den tredje hängde en
flagga, hissad blott till hälften. Spe-

larna buro svarta band om armen.
Publiken var diskret i sina yttringar,
luften var sorgmättad.

 

kd av

SKODON
VN

 

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 59

CEITTTTTLETTT ETTTTTTTTT sexssensan,

Kamrater gynna

E. H. Svenssons
 

 

Rak- & Frisérsalong

Östra Larmgatan 6.
(snett emot Grand Hotell)

”
K
L
L
T
T
T
T
T
T
T
I
A
G
F
L
I
T
T
T
I
T
T
T
I
T
T
T
T
)

a
+

t
a
L
I
L
T
T
I
T
E
T
T
T
T
J
s
n
s
a
n
s
e
n
e
a
n
n
a
n
s
”

SS .ENUNTASD 'NURNBEESEESNERLorDETDERREE "?

Fotbollsförbundets

årsmöte.

Svenskafotbollsförbundets årsmö-
te hölls lördagen den 23 nov. på
Strand Hotel i Stockholm. Kamra-

terna voro representerade av Her-
bert Johansson, Örgryte av Henrik
Sandberg samt Göteborgs Fotbolls-
förbund av Erik Alstam och Sand-
berg.

Största intresset knöt sig kring
valet av ny ledamot i styrelsen ef-

ter. Hugo Levin. Kamraterna

önskade få in Alstam, Örgryte lära

ha arbetat för Hjalmar Gurmunds
kandidatur, under det att Stockholm
i det tysta förberett jordmånen för

en landsortsrepresentant utom Gö-

teborg. Man lär ha ansett att Gö-
teborg vore tillräckligt representerad
genom Dalman, Herbert Johansson
och Henrik Sandberg.

Då kandidatnomineringen skulle
ske föreslog Sandberg till nyval Al-

stam, från Skånehåll nämndes Renée,
Malmö. Hessel i Sköfde kom så
med det stora namnet — Carl Lars-

son i Borås. Som väntat var skick-

kades John Olsson från Eskilstuna
fram och underströk rätt så kraftigt
Larssons val och för säkerhets skull
pläderade J. A. Karlsson åtskilligt
för bortfockande av en eller annan

Stockholmsrepresentant till förmån
för — landsorten! Hanvisste tyd-
ligen, att Stockholmarna sutto till-
räckligt säkra ändå!

Slutet på visan blev att Carl Lars-
son invaldes med 35 röster. Siste
man blev Frykman, 29 röster. När-
mast kom Alstam 24 röster, plus
en kasserad sedel. Nämnas bör,

att Herbert Johansson jämte ett par

andra erhöll största röstetalet el-
ler 45.

Vid föredragningen av styrelsebe-
rättelsen begärde J. A. Karlsson or-
det och höll en domedagspredikan

med anledning av en artikel, som
vännen Ceve skrivit i Idrottsbladet
en gång i höst med anledning av

hopparningen eller lottningen i mäs-
terskapet, J. A. var förgrymmad
över Ceves insinuationer mot verk-

ställande utskottet (inclusive Hugo
Levin!) för partiskhet mot göteborg-
arna och för misstänkta lottningar.
Han ville ha besked, huruvida Ce-

ves påstående, att göteborgsklub-
barna ej vidare skulle deltaga i mäs-
terskapet, vore riktigt. (Uppenbarli-
gen var J. A. framskickad!)

Med anledning av de gjorda frå-
gorna upplyste Alstam, att Kamra-
ternas styrelse icke fattat något
beslut om att ej fortsätta i mäster-
skapet, varför Ceves uttalanden finge
stå för hans personliga räkning

(liksom alltid, när en skribent gör
uttalande). Visserligen hade Kam-

raterna haft en del heta duster med
fotbollsförbundet, men dessa borde

nu vara glömda och Kamraterna
hyste för sin del inte något agg
till fotbollsledningen. Kamraterna
ämnade inte lägga upp i och med
att föreningen erövrat årets mäster-

skap och det vore därför mycket
möjligt att Kamraterna kommeigen
ett annat år.

Och därmed fick J. A. (och hans
tillskyndare) nöja sig.

 

SÖDRA LARMGATAN
I

MM
K
F

nmoo ——

ÅBERGS

 

Victor Anderssons Aktiebolag
Maskinförnödenheter.
 

Avdelningskontoret Göteborg.

Lilla Badhusgatan 2.

3646, 9071, 9812; —

Representant Harald Wingårdh.

— Telefoner:    
Veckojournalens pris.

Tredje matchen Göteborg—St
holm om detta pris spelades <.-

27 oktober på Ullervi. Stockhoal-
marna har aldrig haft riktig tur när
det gällt att möta göteborgarna i

Göteborg. Matchen blev till ett
nytt nederlag för huvudstaden. Re-

sultatet 4—0 är precis detsamma
som i fjol höst. Göteborg har nu
6 poäng, Stockholm 0(!), målställ-

ningen är 12—1. Det ser ut, som
om vi bara skulle ha två matcher

kvar om detta ståtliga pris.

Göteborgslaget hade följande
sammansättning: Zander, Lund och

Svensson; Karl Johansson, Törn-
qvist och Almén; Magnusson, Schy-
lander, Carlson, Hjelm och Sand-
berg.

Kvällen förut hade Hugo Levin
gått bort. Två flaggstänger stodo.

tomma, på den tredje hängde en
flagga, hissad blott till hälften. Spe-

larna buro svarta band om armen.
Publiken var diskret i sina yttringar,
luften var sorgmättad.
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Fotbollsförbundets

årsmöte.

Svenskafotbollsförbundets årsmö-
te hölls lördagen den 23 nov. på
Strand Hotel i Stockholm. Kamra-

terna voro representerade av Her-
bert Johansson, Örgryte av Henrik
Sandberg samt Göteborgs Fotbolls-
förbund av Erik Alstam och Sand-
berg.

Största intresset knöt sig kring
valet av ny ledamot i styrelsen ef-

ter. Hugo Levin. Kamraterna

önskade få in Alstam, Örgryte lära

ha arbetat för Hjalmar Gurmunds
kandidatur, under det att Stockholm
i det tysta förberett jordmånen för

en landsortsrepresentant utom Gö-

teborg. Man lär ha ansett att Gö-
teborg vore tillräckligt representerad
genom Dalman, Herbert Johansson
och Henrik Sandberg.

Då kandidatnomineringen skulle
ske föreslog Sandberg till nyval Al-

stam, från Skånehåll nämndes Renée,
Malmö. Hessel i Sköfde kom så
med det stora namnet — Carl Lars-

son i Borås. Som väntat var skick-

kades John Olsson från Eskilstuna
fram och underströk rätt så kraftigt
Larssons val och för säkerhets skull
pläderade J. A. Karlsson åtskilligt
för bortfockande av en eller annan

Stockholmsrepresentant till förmån
för — landsorten! Hanvisste tyd-
ligen, att Stockholmarna sutto till-
räckligt säkra ändå!

Slutet på visan blev att Carl Lars-
son invaldes med 35 röster. Siste
man blev Frykman, 29 röster. När-
mast kom Alstam 24 röster, plus
en kasserad sedel. Nämnas bör,

att Herbert Johansson jämte ett par

andra erhöll största röstetalet el-
ler 45.

Vid föredragningen av styrelsebe-
rättelsen begärde J. A. Karlsson or-
det och höll en domedagspredikan

med anledning av en artikel, som
vännen Ceve skrivit i Idrottsbladet
en gång i höst med anledning av

hopparningen eller lottningen i mäs-
terskapet, J. A. var förgrymmad
över Ceves insinuationer mot verk-

ställande utskottet (inclusive Hugo
Levin!) för partiskhet mot göteborg-
arna och för misstänkta lottningar.
Han ville ha besked, huruvida Ce-

ves påstående, att göteborgsklub-
barna ej vidare skulle deltaga i mäs-
terskapet, vore riktigt. (Uppenbarli-
gen var J. A. framskickad!)

Med anledning av de gjorda frå-
gorna upplyste Alstam, att Kamra-
ternas styrelse icke fattat något
beslut om att ej fortsätta i mäster-
skapet, varför Ceves uttalanden finge
stå för hans personliga räkning

(liksom alltid, när en skribent gör
uttalande). Visserligen hade Kam-

raterna haft en del heta duster med
fotbollsförbundet, men dessa borde

nu vara glömda och Kamraterna
hyste för sin del inte något agg
till fotbollsledningen. Kamraterna
ämnade inte lägga upp i och med
att föreningen erövrat årets mäster-

skap och det vore därför mycket
möjligt att Kamraterna kommeigen
ett annat år.

Och därmed fick J. A. (och hans
tillskyndare) nöja sig.
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Oavgjort spel
mot Tigrarna.

Kamraterna spelade mot Tigrarna
den 10 November på Ullervi. Mat-
chen var närmast tillkommen för
att vi (och Ullervibolaget!) skulle få in

lite pängar. Kassören hade visser-
ligen en svag misstanke om, att ö-
verskottet skulle bli -- — 0, men
man fick ju försöka. Och det kom

verkligen såpass mycket folk, att
kassören kunde notera ett netto på

omkring 500 kr.
Resultatet av matchen blev för

övrigt rätt så klent. Vi spelade o-
avgjort 0—0. Tack vare ett duk-
tigt Tigerförsvar och våra pojkars

intresselöshet. Men så voro inte
Henning Svenson, Börjesson eller
Hjelm med. Men däremot — Harry
Magnusson.

Kamraterna har lovat att återgälda
Tigrarnas visit någon gång under
loppet av nästa år.

 

Kamraterna och
Harry Magnusson.

Örgrytes högerytter Harry Mag-
nusson gästspelade hos oss den
10 november. I matchen mot Tig-
rarna. Örgryte blevo förgrymmade
över detta, mest dock kanske för
det Magnusson svek sitt ezet lag,

som samma dag förlorade i Köpen-

hamn mot B. 93 med 4—3.
Det är väl onödigt att påpeka, att

Kamraternas styrelse måste fritagas

från påståendet om organiserat

»plock» av spelare från Örgryte.

Henrik Sandbergs ord härutinnan

återfalla på honom själv. Kamraterna

ha aldrig behövt och kommaaldrig

att behöva anstränga sig för att rekry-

tera sina leder från en konkurrerande

klubb. — Men i Örgrytes röda tröj-
or ha uppträtt Sven Friberg, Stål-

fors, lilla Appelgren och Karl An-

dersson!

Magnusson är inte medlem av

Kamraterna. Först då en inträdes-

ansökan kommer på bordet blir

»frågan Magnusson» aktuell. Till

dess sitta vi med armarna i kors.
 
 

Ledningen av  Ullervi.
Styrelsen för Ullervibolaget har

uppdragit åt Rudolf Ericsson attt.
v. fungera som direktör på Ullervi.

Utan någon som helst ekonomisk
fördel. Vilket är vackert gjort av
vännen Rudolf.

Frågan är emellertid, huruvida in-

te en ändring bör göras till våren.

Då högre krav ställas på ledningen
än just nu under tiden mellan sä-

songerna. Bäst vore nog, om Kam-
raterna eller någon därifrån sattes

in på chefsplatsen. En sådan

kommer säkerligen inte att stirra sig

så blind på Kamraternas intressen än
alt han även har en tanke över
för — Göteborgs Idrottsförbund!

 

 

ÅA. JOHNSON & Co.
AVDELNINGSKONTORET,

GÖTEBORG.

Telefon JOHNSONS. Tel.-adr.: JOHNSONS.  
 

Löparne som

fotbollsspelare.
När våra löpare lagt sina spik-

skor på hyllan kommo några på den
tanken att sätta ihop ett fotbollslag.
Efter någon tid var planen satt i

verket och träningen på läderkulan
började. När de efter några veckors
kickande ansågo sig nog kapabla

att spela en riktig match, utmana-
des vårt 6:te lag. Efter ett spel;

rikt på roliga poänger, slöt den med

seger för löparne med 3—2. Men
det gick visst våra verkliga fotbolls-
spelares ära för nära att få stryk av

löparne, det måste naturligtvis tagas
revanch. Och för andra gången

ställde lagen upp till kamp. Men
det stod visst skrivet i ödets bok
alt 6:an skulle förlora ty nu gick det
alldeles åt skogen. Nu blevo de

slagna med icke mindre än 9 mol
3. Visserligen hade löparne en spe

lare från 3:dje laget med sig, men
en fluga gör ju ingen sommar, fast
4 eller 5 mål gjorde han nog. Vid

nästa match voro motståndarne in
ga mindre än Örgrytes löpare. Men
ha de fått stryk i löpning så'skul

le de nog få stryk även här, och

meddenföresatsen ställde våra pojkar

upp till matchen. Redan efter en
minut måste Rob. plocka fram bol
len ur målet. Sedan gick det med
växlande anfall, till dess att den >»e&

lektriske> bröt sig igenom och lyc:

kades peta bollen förbi Forsbergs

vittomfattande armar. (Egentligen

borde inte den elektriske fått delta
ga, ty man kan väl knappast räkna
honom som löpare.) Avgörande
måste det bli, det hade vi föresal

oss och därför gick vi på förlivet

Holsner slog sig fri ur klungan

som ständigt var omkring bollen,
rushade ner mot målet och innan

»slägga» visste ordet av var bollen

långt bakom honom. Nu ledde vi
med 2—1 ochdet resultatet blev det
slutliga. Glädjen var nustor bland
oss, vi hade ju även på detta om

råde visat Örgryte vår överlägsen
het. Nu hoppas vi bara att inte lör
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songerna. Bäst vore nog, om Kam-
raterna eller någon därifrån sattes

in på chefsplatsen. En sådan

kommer säkerligen inte att stirra sig

så blind på Kamraternas intressen än
alt han även har en tanke över
för — Göteborgs Idrottsförbund!

 

 

ÅA. JOHNSON & Co.
AVDELNINGSKONTORET,

GÖTEBORG.

Telefon JOHNSONS. Tel.-adr.: JOHNSONS.  
 

Löparne som

fotbollsspelare.
När våra löpare lagt sina spik-

skor på hyllan kommo några på den
tanken att sätta ihop ett fotbollslag.
Efter någon tid var planen satt i

verket och träningen på läderkulan
började. När de efter några veckors
kickande ansågo sig nog kapabla

att spela en riktig match, utmana-
des vårt 6:te lag. Efter ett spel;

rikt på roliga poänger, slöt den med

seger för löparne med 3—2. Men
det gick visst våra verkliga fotbolls-
spelares ära för nära att få stryk av

löparne, det måste naturligtvis tagas
revanch. Och för andra gången

ställde lagen upp till kamp. Men
det stod visst skrivet i ödets bok
alt 6:an skulle förlora ty nu gick det
alldeles åt skogen. Nu blevo de

slagna med icke mindre än 9 mol
3. Visserligen hade löparne en spe

lare från 3:dje laget med sig, men
en fluga gör ju ingen sommar, fast
4 eller 5 mål gjorde han nog. Vid

nästa match voro motståndarne in
ga mindre än Örgrytes löpare. Men
ha de fått stryk i löpning så'skul

le de nog få stryk även här, och

meddenföresatsen ställde våra pojkar

upp till matchen. Redan efter en
minut måste Rob. plocka fram bol
len ur målet. Sedan gick det med
växlande anfall, till dess att den >»e&

lektriske> bröt sig igenom och lyc:

kades peta bollen förbi Forsbergs

vittomfattande armar. (Egentligen

borde inte den elektriske fått delta
ga, ty man kan väl knappast räkna
honom som löpare.) Avgörande
måste det bli, det hade vi föresal

oss och därför gick vi på förlivet

Holsner slog sig fri ur klungan

som ständigt var omkring bollen,
rushade ner mot målet och innan

»slägga» visste ordet av var bollen

långt bakom honom. Nu ledde vi
med 2—1 ochdet resultatet blev det
slutliga. Glädjen var nustor bland
oss, vi hade ju även på detta om

råde visat Örgryte vår överlägsen
het. Nu hoppas vi bara att inte lör
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Oavgjort spel
mot Tigrarna.

Kamraterna spelade mot Tigrarna
den 10 November på Ullervi. Mat-
chen var närmast tillkommen för
att vi (och Ullervibolaget!) skulle få in

lite pängar. Kassören hade visser-
ligen en svag misstanke om, att ö-
verskottet skulle bli -- — 0, men
man fick ju försöka. Och det kom

verkligen såpass mycket folk, att
kassören kunde notera ett netto på

omkring 500 kr.
Resultatet av matchen blev för

övrigt rätt så klent. Vi spelade o-
avgjort 0—0. Tack vare ett duk-
tigt Tigerförsvar och våra pojkars

intresselöshet. Men så voro inte
Henning Svenson, Börjesson eller
Hjelm med. Men däremot — Harry
Magnusson.

Kamraterna har lovat att återgälda
Tigrarnas visit någon gång under
loppet av nästa år.

 

Kamraterna och
Harry Magnusson.

Örgrytes högerytter Harry Mag-
nusson gästspelade hos oss den
10 november. I matchen mot Tig-
rarna. Örgryte blevo förgrymmade
över detta, mest dock kanske för
det Magnusson svek sitt ezet lag,

som samma dag förlorade i Köpen-

hamn mot B. 93 med 4—3.
Det är väl onödigt att påpeka, att

Kamraternas styrelse måste fritagas

från påståendet om organiserat

»plock» av spelare från Örgryte.

Henrik Sandbergs ord härutinnan

återfalla på honom själv. Kamraterna

ha aldrig behövt och kommaaldrig

att behöva anstränga sig för att rekry-

tera sina leder från en konkurrerande

klubb. — Men i Örgrytes röda tröj-
or ha uppträtt Sven Friberg, Stål-

fors, lilla Appelgren och Karl An-

dersson!

Magnusson är inte medlem av

Kamraterna. Först då en inträdes-

ansökan kommer på bordet blir

»frågan Magnusson» aktuell. Till

dess sitta vi med armarna i kors.
 
 

Ledningen av  Ullervi.
Styrelsen för Ullervibolaget har

uppdragit åt Rudolf Ericsson attt.
v. fungera som direktör på Ullervi.
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parne låta sina spikskor ligga kvar
på hyllan nästa sommar och börja

spela fotboll i stället. Nej, därtill
ha vi för många och värdefulla
priser att försvara. Allså, nästa år
ta vi ett tag på kolstybben igen,
allt för I. F. K.

Pekka.

Kamraterna i

Exercishuset.
Distriktsstyrelsen har lyckats få

Exercishuset upplåtet för idrotts-

männens inomhusträning under vin-
tern. Örgryte disponerar sedan
gammalt måndagar och torsdagar.

De övriga lediga dagarna ha för-
delats sålunda: Tisdagar Kamrater-

na, onsdagar småklubbarna och

»Ringen>, fredagar L. S.
Forsberg får nu sätta i gång si-

na löpare för vinterträning. Styrel-
sen hade visserligen tänkt anordna

gymnastik med Östman som->»pap-
pa» för det hela, men han är ledig
blott varannan tisdag och då blir
det inte mycken glädje med gym-
nastiken.

Den 12 november stod Exercis-
huset första gången öppet för

oss. Styrelsens »verkställande ut-
skott> var där och Forsberg och

Rothman. Och ett par intresse-
rade till. Och så Holsners vita
dogg. Som hoppade rep.

Från den 19 nov. veta vi blott
all några I-lags spelare behagat in-

finna sig. För att resonnera med
några styrelseledamöter. Som inte
kommo.

Kåseri av »Kurre>.

Anteckningar och minnen från

en resa till Borås med en kom-

bination ur 2:dra & 3:dje laget:

Det ringer och ringer. Väckar-
klockan har gjort sin plikt och det

är söndagsmorgon kl. 7 den 24 no-

vember anno 1918. Enhastig titt
i tvättfatet, kläderna komma på »le-
kande och lätt> och med 3 kupong-
er smörgås i ljuvlig förening med
fotbollsgrejorna, tågar man gladeli-

gen med väskan i den ena handen
och en rackare till kragknapp i den
andra mot stationen. Det gäller att

kommai tid, ty tåget går precis, det
har undertecknad haft en tråkig på-
minnelse om vid ett annat tillfälle.

Klockan felas dock ännu 15 minu-
ter och jag finner mig vara den förste
av de utkorade 11. Det är modernt
att komma i sista minuten tycka
pojkarna och kofferten tyckes vara

ännu mera modern, ty han stanna-

de helt simpelt kvar på station, u-
lan att ens ägna oss en tanke. Tå-
get gick och där åkte vi utan att

kunna säga den skälmen ett varmt
ord. För att visa oss somfotbolls-
spelare av rang och värdighet bör-
jade vi med att resonnera om hur

många mål vi skulle göra, (alltid
vanligt före en match) och vilket
ställe som var bäst att få sig en
bit mat på. >» Ettan» var bäst sa
»Pixbo», som gästspelat i strump-

staden flerfaldiga gånger, och därför
är välkänd och lokaliserad. Skämt,

sång, deklamation, magiska experi-

ment gjorde att tiden gick lika fort
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Café Hemmet

Kyrkogatan 62.

Telefon 13743.

REKOMMENDERAS.

moou
som tåget och vi vore framme vid
målet. Matchen skulle spelas kl.
halv ett och det gällde att få tag i

ersättning för den försenade koffer-

tens innehåll, ty spela skulle vi.

Det blev att låna till höger och väns-
ter. Byxor och tröjor fingo vi ihop

utan större ansträngningar, värre var

det med känger. Klockan blev ett

innan vi voro färdiga att börja le-

ken. Kombinationen som tågade ut
på arenan såg egendomlig ut, men
var naggande god. Från mål till
vensterytter: Karlsson, Flemming,

Lundberg (Pixbo), Stoltz, Johansson
(en kvart på tre), Pettersson (Ted-

den), Hisrch samt Hirschs bror, Gil.
lis Andersson, Sven Johansson,

Charles Johansson och mot oss stod
Vestergötlands distriktmästerskaps-

lag Elfsborg-Borås, bland vilka märk-

tes Claesson & Borås-Lasse. Mat-
chen skall sent glömmas och jag
har tagit mig friheten saxa en del

ur Borås hyreslistas referat. »Gillis»

gör »tre track trick» det vill säga
tre mål. Flemming utomordentlig,
Carlsson i målet fenomenal, Hirsch

and Brother göra succes. Halv-

backarna stjärnor av första rang och

SER RASA NPR NS PHAN SAR F SNS H RANA NA SFF SNRA AA PHRN PSA SA ARFA RA AK RA RANA AAA A RAR RANN se,

Holjer Witt
SKEPPSMÄKLARE & REDARE

SPEDITION & ASSURANSAGENTUR

Göteborg.

Repr... ROLF BORSÉN.

”,
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Telefoner: 11663, 11692, 17772.
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parne låta sina spikskor ligga kvar
på hyllan nästa sommar och börja

spela fotboll i stället. Nej, därtill
ha vi för många och värdefulla
priser att försvara. Allså, nästa år
ta vi ett tag på kolstybben igen,
allt för I. F. K.

Pekka.

Kamraterna i

Exercishuset.
Distriktsstyrelsen har lyckats få

Exercishuset upplåtet för idrotts-

männens inomhusträning under vin-
tern. Örgryte disponerar sedan
gammalt måndagar och torsdagar.

De övriga lediga dagarna ha för-
delats sålunda: Tisdagar Kamrater-

na, onsdagar småklubbarna och

»Ringen>, fredagar L. S.
Forsberg får nu sätta i gång si-

na löpare för vinterträning. Styrel-
sen hade visserligen tänkt anordna

gymnastik med Östman som->»pap-
pa» för det hela, men han är ledig
blott varannan tisdag och då blir
det inte mycken glädje med gym-
nastiken.

Den 12 november stod Exercis-
huset första gången öppet för

oss. Styrelsens »verkställande ut-
skott> var där och Forsberg och

Rothman. Och ett par intresse-
rade till. Och så Holsners vita
dogg. Som hoppade rep.

Från den 19 nov. veta vi blott
all några I-lags spelare behagat in-

finna sig. För att resonnera med
några styrelseledamöter. Som inte
kommo.

Kåseri av »Kurre>.

Anteckningar och minnen från

en resa till Borås med en kom-

bination ur 2:dra & 3:dje laget:

Det ringer och ringer. Väckar-
klockan har gjort sin plikt och det

är söndagsmorgon kl. 7 den 24 no-

vember anno 1918. Enhastig titt
i tvättfatet, kläderna komma på »le-
kande och lätt> och med 3 kupong-
er smörgås i ljuvlig förening med
fotbollsgrejorna, tågar man gladeli-

gen med väskan i den ena handen
och en rackare till kragknapp i den
andra mot stationen. Det gäller att

kommai tid, ty tåget går precis, det
har undertecknad haft en tråkig på-
minnelse om vid ett annat tillfälle.

Klockan felas dock ännu 15 minu-
ter och jag finner mig vara den förste
av de utkorade 11. Det är modernt
att komma i sista minuten tycka
pojkarna och kofferten tyckes vara

ännu mera modern, ty han stanna-

de helt simpelt kvar på station, u-
lan att ens ägna oss en tanke. Tå-
get gick och där åkte vi utan att

kunna säga den skälmen ett varmt
ord. För att visa oss somfotbolls-
spelare av rang och värdighet bör-
jade vi med att resonnera om hur

många mål vi skulle göra, (alltid
vanligt före en match) och vilket
ställe som var bäst att få sig en
bit mat på. >» Ettan» var bäst sa
»Pixbo», som gästspelat i strump-

staden flerfaldiga gånger, och därför
är välkänd och lokaliserad. Skämt,

sång, deklamation, magiska experi-

ment gjorde att tiden gick lika fort
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Café Hemmet

Kyrkogatan 62.

Telefon 13743.

REKOMMENDERAS.

moou
som tåget och vi vore framme vid
målet. Matchen skulle spelas kl.
halv ett och det gällde att få tag i

ersättning för den försenade koffer-

tens innehåll, ty spela skulle vi.

Det blev att låna till höger och väns-
ter. Byxor och tröjor fingo vi ihop

utan större ansträngningar, värre var

det med känger. Klockan blev ett

innan vi voro färdiga att börja le-

ken. Kombinationen som tågade ut
på arenan såg egendomlig ut, men
var naggande god. Från mål till
vensterytter: Karlsson, Flemming,

Lundberg (Pixbo), Stoltz, Johansson
(en kvart på tre), Pettersson (Ted-

den), Hisrch samt Hirschs bror, Gil.
lis Andersson, Sven Johansson,

Charles Johansson och mot oss stod
Vestergötlands distriktmästerskaps-

lag Elfsborg-Borås, bland vilka märk-

tes Claesson & Borås-Lasse. Mat-
chen skall sent glömmas och jag
har tagit mig friheten saxa en del

ur Borås hyreslistas referat. »Gillis»

gör »tre track trick» det vill säga
tre mål. Flemming utomordentlig,
Carlsson i målet fenomenal, Hirsch

and Brother göra succes. Halv-

backarna stjärnor av första rang och
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varför prövades de ej i federations-
matchen vill man fråga sej. For-
wardskedjan bäst av alla spelarne
på plan, hörnflaggan ej att förglöm-,
ma. Roligaste att se på: När kaffe-
halvbacken centrade till den i stor

stil spelande bröbacken o. s. v. I
hemmalaget såg man med nöje» Cle-
to» och Lasse. Den senare missa-
de dock tråkigt nog just som tåget
gick förbi. Domarn var bra men
blåste väl högt ty det hördes ända
hemma i Svenssons kök, så yngsta
telningen lär ha störts i sin mid-
dagsvila. Publiken förstod de många
spännande poängerna och applåde-
rade särskilt en hög spark från mål-
vakten.

Ja så var det nöjet över. Vi gjor-
de en härlig Viktoria 3 mål mot 0,
efter ett överlägset spel. Var man
gjorde sin plikt, det vill säga 3-dub-
belt arbete. Resan hem gick utmärkt,
samma goda humör och gemytliga
prat som på uppresan. Gillis, da-
gens hjälte, ljuger och säger att han
kunde gjort 3 mål till om han ej
spelat i två vensterkängor, och i
gången mellan bänkarna går en
trevlig kurre och spelar Charlie Chap-
lin som järnvägskonduktör, eller
mannen som gör vad somfaller ho-
nom in. Göteborg börjar skymta
fram och: på perrongen står den
»ultra moderne» kofferten och kall-
grinar. |

Flandicapmatcherna.
Handicapmatcherna äro nu slutspelade

och resultatet framgår av nedanstående
tabell. Andra seniorlaget hade protesterat
mot matchen med III laget, men protesten

återtogs och II-laget avstod från event.
omspel. Tre bästa lagen bliva ihågkom-
na vid årsfästen!

Lag Sp VV. F. O. Mål. Pp.

S. III. 4 3 0 1 21-—15 7

JL 4 3 1 0 21-12 6
S. IV. 4 2 1 1 13—14 5

S. I. 4 1 3 0 15—18 2

S. VI. 4 0 4 0 -17—21 0

    Konstnärliga

HEDERSGÅVOR
Handhamrat silver   

   

  

K. ANDERSON
Ö. Hamngatan

 

  

 

Till medlemmarne!

Till decembernumret, vilket ock-

så blir julnummer med trevligare

text än vanligt uppmanas medlem-

marna, främst de aktiva men natur-

turligtvis även de passiva, att lämna

korta men trevliga svar på följande
frågor:

1) Varför är Ni medlem i Kam-
raterna?

2) Vilket är Edert trevligaste
personliga minne från årets idrott-
kampanj?

3) Vilken idrottsprestation av nå-
gon medlem eller lag från Göte-
borgskamraterna under året anser

Ni har smärtat Stockholm mäst?

Svar på dessa frågor böra vara

redaktionen (adr.: Alstam, Majors-

gatan 4) tillhanda senast den 10
december. De två medlemmar som

enligt redaktionens mening insänt
de kvickaste och mest roande sva-
ren, erhålla Medlemsbladet för 1918

inbundet i praktband,

Sätten Eder alltså neder, fatten
pennan och låt hjärnan arbeta!

He

Har Ni något roande att berätta,
någon lärorik upplysning att lämna,
någon samvetsfråga att göra redak-
tionen eller någon medlem, så låt
oss få veta detta! Tänk på, att
vi skola ha ett trevligt julnummer!

Örgryte ånyo besegra

av Kamraterna.

»Vaförnånting!» utbrister den ä
rade medlemmen. Örgryte beseg.
rat? Har redaktionen fått en skruv

lös eller har man spelat en match
utan att jag fått veta något? Och
som vi till på köpet vunnit?

Ja -— jag höll på att säga, att det
nästan är så. Kamraterna och Ör
gryte ha drabbat ihop så där pr

vatum, utan publik — i en järnvägs

kupé. I lördags kväll. På väg til
Stockholm. I — kortspel.

Och Kamraterna vunno. Natur
ligtvis. Hur kunde det gå anna

när självaste ordföraren och sekre
teraren stodo för rusthållet! Trots

att man kämpade mot en annan
ordförande (visserligen blott en »vi

ce» men ändå) och en annan sek

reterare!

Se vännen H—g har aldrig turi
kortspel.  Allraminst i 21. De

blottade han på hemresan. Då H

J. tog hem en pott på 75 kr. och

Aron — en lika snäll som mörk

yngling, — en på 50. Ochjag tog
hem hotellpängarna. (Vilket inte var
nånting mot hemresan från 1917

års riksdag, då Aron och Lin—r

från H—d tappade så där en 600
kr. tll ojämn fördelning mellan

Gös—-a Lj-m, H. J. och under
tecknad. Ruskiga interiörer! Ni

kan tro, att ögonlocken voro tunga,

när vi sökte avläsa klockan på Le

rums station!)

Som sagt — H-g, skall aldrig
spela 21. Möjligen femkort. Där

vinsten blir minsta möjliga. För

hans motspelare.
L— e har häller ingen tur. D.v.s

han spelar aldrig 21. På sin höjd
femkort. Där han emellertid aldrig
får några ess, Som bekant måste
man få ess om man vill vinna i detta

ädla spel. För så vitt man nu inte

har något namn med intialerna H.]
Ty då vinner man på mellankort.
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lin som järnvägskonduktör, eller
mannen som gör vad somfaller ho-
nom in. Göteborg börjar skymta
fram och: på perrongen står den
»ultra moderne» kofferten och kall-
grinar. |

Flandicapmatcherna.
Handicapmatcherna äro nu slutspelade

och resultatet framgår av nedanstående
tabell. Andra seniorlaget hade protesterat
mot matchen med III laget, men protesten

återtogs och II-laget avstod från event.
omspel. Tre bästa lagen bliva ihågkom-
na vid årsfästen!

Lag Sp VV. F. O. Mål. Pp.

S. III. 4 3 0 1 21-—15 7

JL 4 3 1 0 21-12 6
S. IV. 4 2 1 1 13—14 5

S. I. 4 1 3 0 15—18 2

S. VI. 4 0 4 0 -17—21 0

    Konstnärliga

HEDERSGÅVOR
Handhamrat silver   

   

  

K. ANDERSON
Ö. Hamngatan

 

  

 

Till medlemmarne!

Till decembernumret, vilket ock-

så blir julnummer med trevligare

text än vanligt uppmanas medlem-

marna, främst de aktiva men natur-

turligtvis även de passiva, att lämna

korta men trevliga svar på följande
frågor:

1) Varför är Ni medlem i Kam-
raterna?

2) Vilket är Edert trevligaste
personliga minne från årets idrott-
kampanj?

3) Vilken idrottsprestation av nå-
gon medlem eller lag från Göte-
borgskamraterna under året anser

Ni har smärtat Stockholm mäst?

Svar på dessa frågor böra vara

redaktionen (adr.: Alstam, Majors-

gatan 4) tillhanda senast den 10
december. De två medlemmar som

enligt redaktionens mening insänt
de kvickaste och mest roande sva-
ren, erhålla Medlemsbladet för 1918

inbundet i praktband,

Sätten Eder alltså neder, fatten
pennan och låt hjärnan arbeta!

He

Har Ni något roande att berätta,
någon lärorik upplysning att lämna,
någon samvetsfråga att göra redak-
tionen eller någon medlem, så låt
oss få veta detta! Tänk på, att
vi skola ha ett trevligt julnummer!

Örgryte ånyo besegra

av Kamraterna.

»Vaförnånting!» utbrister den ä
rade medlemmen. Örgryte beseg.
rat? Har redaktionen fått en skruv

lös eller har man spelat en match
utan att jag fått veta något? Och
som vi till på köpet vunnit?

Ja -— jag höll på att säga, att det
nästan är så. Kamraterna och Ör
gryte ha drabbat ihop så där pr

vatum, utan publik — i en järnvägs

kupé. I lördags kväll. På väg til
Stockholm. I — kortspel.

Och Kamraterna vunno. Natur
ligtvis. Hur kunde det gå anna

när självaste ordföraren och sekre
teraren stodo för rusthållet! Trots

att man kämpade mot en annan
ordförande (visserligen blott en »vi

ce» men ändå) och en annan sek

reterare!

Se vännen H—g har aldrig turi
kortspel.  Allraminst i 21. De

blottade han på hemresan. Då H

J. tog hem en pott på 75 kr. och

Aron — en lika snäll som mörk

yngling, — en på 50. Ochjag tog
hem hotellpängarna. (Vilket inte var
nånting mot hemresan från 1917

års riksdag, då Aron och Lin—r

från H—d tappade så där en 600
kr. tll ojämn fördelning mellan

Gös—-a Lj-m, H. J. och under
tecknad. Ruskiga interiörer! Ni

kan tro, att ögonlocken voro tunga,

när vi sökte avläsa klockan på Le

rums station!)

Som sagt — H-g, skall aldrig
spela 21. Möjligen femkort. Där

vinsten blir minsta möjliga. För

hans motspelare.
L— e har häller ingen tur. D.v.s

han spelar aldrig 21. På sin höjd
femkort. Där han emellertid aldrig
får några ess, Som bekant måste
man få ess om man vill vinna i detta

ädla spel. För så vitt man nu inte

har något namn med intialerna H.]
Ty då vinner man på mellankort.
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Oscar Andersons
Boktryckeri

Göteborg.

j Kronhusgatan 22.  Celefon 9393.

Alltnog — Örgryte åkte baklänges
redan från början. Trots att L—e
satt med näsan mot Stockholm. Den

ena 10-öringen efter den andra åkte
över från Örgrytes gemensamma kas-

sa till Kamraternas två. Tills kl. halv
ett, då spelhålan stängdes. Och

H. J. och jag kröpo in i vår utväd-
rade och friska wig-wam. H. J:s

vinst var 1,50, min 1,20.
Morgonkaffet på tåget kostade

1,30 per person.

Am.

Svar på tal!
Handlingen tilldrager sig på Hotell

Continental i Stockholm, dit samtliga fina-

lister i årets fotbollsmästerskap slagit upp

sitt tillfälliga högkvarter. En av våra spe-

lare gå en trappa för högt och hamnar

bland en massa Helsingborgspågar. Om-

ringad av dessa och inseende sitt misstag

är han just på väg ner till de sina, då

han ivrigt tillfrågas på bred skånska: » Va

ska du spela?» >Fotboll» blev det lako-

niska svaret och vår vän begagnar det

tillfälliga andrummet att försvinna.

Vår energiske massör Einar Roth-

man kommer även nästa år knäda benen

på våra fotbolls- och löparestorheter.

Cd

Vår löparestjärna Backman ämnari vin-

ter ha skidsporten på sitt träningsprogram

för att till nästa års säsong vara i form

att slå världsrekorden å sina specialdis-

tanser. Backman, som i år på ett synner-

& a"

Sveride-

Reguliär

LANDS OSTKUST

Närmare upplysningar lämna

+

ligen hedrandesätt representerat föreningen

kommer att nästa år rationellt sköta sin

träning, det vill säga: »en cigarrett endast

vid högtidliga tillfällen».

Till alla I. F. K:are.

Var och en vet, att det är trev-
ligt att få en jul- och nyårshälsning.
Bered därför dina kamrater glädjen

med en hälsning just från Dig.
Och låt den verka på kraftigast
möjliga sätt genom att införa den i

Medlemsbladets decembernummer!
Alla I. F. K:are uppmanas att in-

sända sina namn jämte en krona
till någon av följande, vilka inneha
teckningslistor:

Gustaf Magnusson, Smålandsg.1.

Erik Alstam, Solventia, Östra
Hamngatan 24.

Oscar Andersson, Kronhusg. 22.

A. S. Forsberg, firma J. Andrén,

Drottninggatan 14.

Gustaf Waller,

& Co. A.B.

Jacob Schylander, firma Bröderna

Bratt.

firma Forsgren

Anteckning om deltagande i den
stora imponerande julhälsningen bör

ske senast den 10 december.

& Retur.
förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och ENG-

med avgång så

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd

England

> .
”

ofta förhållandena medgiva.

Göteborg.

e
n 2 +;

Brevlåda.
Idrottsman: Eder insändare kan i sin

nuvarande mindre väl stiliserade form ej

införas Gör hellre en direkt framställning

till styrelsen. Varför uppträder Ni inte

med öppet visir?

Skåning: Någon inbjudan till Malmö-

kamraternas 20-årsfäst nästa sommar har

givetvis inte kommit än. Men det lär bli

något extra.

Back: Kamratmästerskapstävlingarna i

allmän idrott 1919 ha förlagts till Gävle,

som är en trevlig stad!

Skater: Huruvida det kommer att an-

ordnas nägra bandytävlingar i vinter är

ovisst. Beror på väderleken. Eljest har

distriktsstyrelsen linjerna klara.

Karo: Linde är snart ute igen. Hanär

åtminstone uppe och har fått lite mera

kläder på kroppen. Karl Olsson är också

på bättringsvägen.

Fuhling: I C. L—es artikel >Våra

interna:ionella spelare» (Medlemsbladet

n:o 6) hade vi glömt tala om, att Fag-

rell spelade vänsterinner i svenska olym-

pialaget mot Holland i London 1908, just

nu ha vi inte kalendrarne tillgängliga, så

att vi kunna konstatera, huruvida några

fler »kamrater> deltogo i denna match.

Det vill ock synas, som om svensk-ameri-

kanske federationsmatchen i Stockholm 1916

uteglömts. L—e är fortfarande litet krass-

lig, vadan rättelserna få anstå till dess han

tillfrisknat.

Glöm ej att insända
ditt bidrag i god tid
till julnumret!
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på bättringsvägen.

Fuhling: I C. L—es artikel >Våra

interna:ionella spelare» (Medlemsbladet

n:o 6) hade vi glömt tala om, att Fag-

rell spelade vänsterinner i svenska olym-

pialaget mot Holland i London 1908, just

nu ha vi inte kalendrarne tillgängliga, så

att vi kunna konstatera, huruvida några

fler »kamrater> deltogo i denna match.

Det vill ock synas, som om svensk-ameri-

kanske federationsmatchen i Stockholm 1916

uteglömts. L—e är fortfarande litet krass-

lig, vadan rättelserna få anstå till dess han

tillfrisknat.

Glöm ej att insända
ditt bidrag i god tid
till julnumret!
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GÖTEBORG
Kyrkogatan 58.

Olycksfall-,

Sjuk-, Glas-,

Skadestånds- Vattenskade-

försäkring.

Tel.-adr.: »Assuransnornan.

Rikstelefoner 18311, 18312.

Automobil-,

I. F. Kamraternas styrelse
1918:

Ordförande: Herbert Johanson, firma
Keiller, Lundström & Co, bostad Övra
Husargatan 29, telefoner: kontoret 4534
bostaden 17253.

v. Ordförande: Thorsten Mellberg, Värm-
landsgatan 28, telefon 2023.

Sekreterare: Erik Alstam, A.-B. Solventia,
Ostra Hamngatan 24, tel. 1985, 9273,
bostad Majorsgatan 4, telefon 6224.

v. Sekreterare: Arvid Fagrell, Gustav E,
Reuters Kolimport A.-B., bostad Linné-
gatan 68, telefoner: kontoret 5408, bo-
staden 7081.

Skattmästare: Gustaf Magnusson Köp-
. mansbyrån, Göteborg, A.-B., bostad,
Smålandsgatan 1, telefoner: kontoret
4043, bostaden 15242.

Klubbmästare: Carl Linde, A-B. Göte-
borgs Bank, bostad Svangatan 7, telefon
4954.

Intendent: A. Forsberg, firma J. Andrén,
bostad Risåsgatan 20.

Suppleanter: Jakob Schylander, firma
Bröderna Bratt, bostad Plantagegatan 10.
Oscar Söderberg, firma Hugo Traneus,
bostad Nordenskjöldsgatan 26, telefoner:
kontoret 914, bostaden 15677.

Medlemmarna bedes endast i undan-
tagsfall begagna kontorstelefonerna.

VÄRME- & KYLFLASKAN
MAXIM

—"3
     

—

| FERD. LUNDQUIST &CO.
I INGL. HOFL rÖR » GÖTEBOR      
 

 

i Årkaden = a
Obs.! Nya amerikanska

sdM(BEnörve AFVN
EKIPER NGSALTIKLAR

 

UA
FINNESi STÖRSTA URVAL OCH
TILLI MODERATA PrPRISER
 

Skruvbanor.

Vard. 2—12 em. Sön- o.

helgd. 1—5 o. 6—12 em.

Beställ bana pr telefon 13705.

Öppet:

 

Hallbergs
Kungl, Hofjuvelerare : ;

feresesern nr POP SA NSP ASSA NP NSP S SSA GS NS SBAFAAINAPEPSASKAP IPA HKN KAS PK KK KKNNUNP

A.-B. Sandström, Stranne & Co.
SKEPPSMÄKLARE & BEFRAKTNINGSAGENTER,

SPEDITÖRER & ASSURANSAGENTER —

Telegramadress: >»SANDIS>. Telefoner: 8583, 8584, 8682, 8581, 7904, 8565 11851.

Oscar Andersons Boktr. Göteborg 1918.
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N:o 9 Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. | DEC. 1918

Årets idrottssäsong är avslutad. vi svenskar: kunnat lugnt fortsätta av krigets mordängel. Vi plocka

Ett år, fullt av händelser, framgångar

och motgångar, rikt på missräk-

ningar och ouppfyllda förhoppningar

men även med inslag av förverkli-

gade önskningar och sordinbelagd
glädje, håller påatt gå ur tiden.

Åren löpa tätt på varandra, tiden
rinner Kastigt. Men lika hastigt ut-

vecklas idrottsrörelsen. Ty den har

stöd i alla samhällslager. Dess de-

mokratiska och internationella natur

har -kommit den att anse hela jörd-

klotet: som sitt fädernesland. Den

är den första för längesedan verk-

liggjorda produkten av de idéer,

som f. n. genomsyra nydanings-

männen ute i världen och vilkas

idéer man så ofta tror äro nyska-

pade.

Idrottsrörelsen som all folkets

egendom artar sig att bliva dess

andra religion. Jämsides med sjä-

lens religion ha vi fått kroppens.

Kroppskulturen. gör sitt segertåg

genom världen.

Mindre berörda än flertalet andra

länder av världsomskakande händel-

ser strax utanför våra gränser, ha

vårt kroppskuliurella arbete. På

olika linjer ha vi kunnat fortsätta

av vårfrämjandet idrottsrörelse,

stärkandet av vårt fysiska jag.

För

det en angenäm

medvetna om, att vi fått vara ett

detta arbete. På olika

områden ha våra medlemmar utfört

oss Göteborgskamrater är

känsla att vara

redskap i

betydande och verkningsfulla verk,

månifesterat styrkan och livskraften

hos Göteborgs idrottsmän i allmän-

het och hos Göteborgs-Kamraterna

i synnerhet. Icke minst har detta

skett genom våra vackra framgångar

på fotbollsbanan.

Åter gå vi att fira julens hög-

tid. För snart tvåtusen år sedan

lyste julstjärnan över den nyfödde

fridsfursten i Nazaret;

över en värld i blod, i hat, förtviv-

lan och grym tillfredsställelse. Men

den lyser också över oss Göteborgs-

kamrater när vi sitta hemma i fa-

miljekretsen, där inga länkar brutits

nu lyser den

tacksamma av. de små frukter, vår

egen svenska jord förskaffat oss, vi

draga oss till minnes de vackra

minnena från årets många heta stri-

der på vädjobanan; vardagsstäm-

ningen har fått vika för julens lju-

sa skimmer.

Ett nytt år står för dörren. Vi

hysa alla de vackraste förhoppning-

ar om idel nya stora framgångar,

om frid och försoning över all

världen. Vi Göteborgskamrater kän-

na oss skyldiga men också beredda

att taga konsekvenserna av det

gångna årets arbete, vi veta oss

färdiga till nya uppoffringar, nya

kraftiga handtag för vår förenings

fortsatta frammarsch. En sporre lig-

ger också däri, att föreningen det

år som kommer fyller femton år!

Från hjärtat utgår till alla med-

lemmarna en varm tillönskan om

En god jul och

ett gott nytt år!

Redaktionen.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01918, 2020 IFK Göteborg.
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Från hjärtat utgår till alla med-

lemmarna en varm tillönskan om

En god jul och

ett gott nytt år!

Redaktionen.
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Årets idrottssäsong är avslutad. vi svenskar: kunnat lugnt fortsätta av krigets mordängel. Vi plocka

Ett år, fullt av händelser, framgångar
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ningar och ouppfyllda förhoppningar

men även med inslag av förverkli-

gade önskningar och sordinbelagd
glädje, håller påatt gå ur tiden.

Åren löpa tätt på varandra, tiden
rinner Kastigt. Men lika hastigt ut-

vecklas idrottsrörelsen. Ty den har

stöd i alla samhällslager. Dess de-

mokratiska och internationella natur

har -kommit den att anse hela jörd-

klotet: som sitt fädernesland. Den

är den första för längesedan verk-

liggjorda produkten av de idéer,

som f. n. genomsyra nydanings-

männen ute i världen och vilkas

idéer man så ofta tror äro nyska-

pade.

Idrottsrörelsen som all folkets

egendom artar sig att bliva dess

andra religion. Jämsides med sjä-

lens religion ha vi fått kroppens.

Kroppskulturen. gör sitt segertåg

genom världen.

Mindre berörda än flertalet andra

länder av världsomskakande händel-

ser strax utanför våra gränser, ha

vårt kroppskuliurella arbete. På

olika linjer ha vi kunnat fortsätta

av vårfrämjandet idrottsrörelse,

stärkandet av vårt fysiska jag.

För

det en angenäm

medvetna om, att vi fått vara ett

detta arbete. På olika

områden ha våra medlemmar utfört

oss Göteborgskamrater är

känsla att vara

redskap i

betydande och verkningsfulla verk,

månifesterat styrkan och livskraften

hos Göteborgs idrottsmän i allmän-

het och hos Göteborgs-Kamraterna
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Åter gå vi att fira julens hög-

tid. För snart tvåtusen år sedan

lyste julstjärnan över den nyfödde

fridsfursten i Nazaret;

över en värld i blod, i hat, förtviv-

lan och grym tillfredsställelse. Men

den lyser också över oss Göteborgs-

kamrater när vi sitta hemma i fa-

miljekretsen, där inga länkar brutits

nu lyser den

tacksamma av. de små frukter, vår

egen svenska jord förskaffat oss, vi

draga oss till minnes de vackra

minnena från årets många heta stri-

der på vädjobanan; vardagsstäm-

ningen har fått vika för julens lju-

sa skimmer.

Ett nytt år står för dörren. Vi

hysa alla de vackraste förhoppning-

ar om idel nya stora framgångar,

om frid och försoning över all

världen. Vi Göteborgskamrater kän-
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Till våra
medlemmar.

Med detta nummer avslutar Kam-
raternas Medlemsblad sin första

årgång.
Vid Medlemsbladets första fram-

trädande: undrade mången, inte minst
redaktionen själv: Vad månde det

bliva av detta barn?

I många hänseenden har Mediems-
bladet varit behäftat med fel; befo-
gade anmärkningar ha kunnat göras

på innehållets form och läsbarhet,

på den ofta sena utgivningstiden.

Redaktionen har dock med glädje
sett, att medlemmarnas goda hjärtan

förlåtit dessa brister, så mycket ange-
nämare, som Medlemsbladet i regel

varit resultat av nätt tilltagna fri-

stunders och sena kvällars arbete.
Medlemmaårnas välvilliga överseende
har viftat bort missmodighetens dystra
moln, vilka så lätt samlat sig under

våra försök att åstadkomma ett njut-
bart Medlemsblad. Vi ha också kom-
mit att älska detta vårt andliga fos-
ter om än på bekostnad av mycket
annat, som folket i gemen vanligen

sälter högst.

Mealemsbladet har emellertid fyllt
-efri uppgift! Det har blivit en en-

ande och sammanhållande länk inom

vårt kära I. F, K. och har stärkt
samhörighetskänslan och vidgat in-
tresset för vår förening. Vi ha
träffat varandra i Meadlemsbladet.

Styrelsen har mött de yngsta, fot-
böllsspelaren har skakat hand med
löparen.

Med sina fel och lyten går Med-

lemsbladet in i en ny tidsperiod, 1919.

Redaktlonen tror sig då kunna ut-
lova ett bättre Medlemsblad, frukten

av det gångna årets erfarenheter,

samt är förvissad om att denna änd-

ring till det bättre lättast skall ske

genom medlemmarnas egen medver-
kan. Ty denna är nödvändig!
Medlemmarnas förtroende skall

vara oss en sporretillfortsatta penn-
fäkteristiska ansträngningar, till

fromma för idrotten i allmänhet och
vårt I. F. K. i synnerhet! ”

Redaktionen.

—

Efter den långa kavalkaden lun

kade, svettig men 'kaffemätt och
belåten, artilleristen Svensson. Stöv
larna voro blytunga, moder Sve
hade kysst dem mer än nödvändigt
Men när pojkarna sutto av på ka
serngården var Svensson med. Har

var inte en tränad fotbollsspelan
för inte. :

Batterichefen, kapten R— e, drog
av sig handskarna, vinkade avskel
åt »>henne>, tog den bistra mine

Militarism och hu-

manitet.
När artilleristen Svensson

straffades och slapp

sitt straff.

Artilleriet var på  hemmarsch.
Namnen Tånga, Remmene och an-
dra behagliga platser, påminnande

om nattövningar, konondunder och
stallatmosfär, höllo på att samlastill

de många andra i minnenas värld. på sig. .

Blott några dagar kvar med puts >Svenssont>

och rykt, ansträngningar att skydda »Kapten!»

sig från >kroken», och man varfri! VN k-o-m f-ö+
S-e-n-T:»Fri från »henne>», fri från den törs-

tige sergeanten, fri från de röda

murarna! |
Suset från Jonseredsfabrikernas

maskiner och Säveåvattnets krum-

språng ljöd ännu i våra öron, då vi
passerade de många små arbetare-

bostäderna,

»H-a-l-t! Sitt av! Tio minuters

rast». Vi sträckte på benen, sökte

bringa våra inre ädlare delar i na-

turlig ordning; vi voro nämligen
betydligt omskakade.

»Kapten!  Artilleristen 86 Svens-
son anhåller om 10 minuters per-

mission för att gå hem!»
»Gå hem! Vi ä ju på hemväg!

Följ han me', så kommer han snart
hem!>

»Ja, men ja" bor här!»
» Åhå, jaså, ja ge sej. iväg då!»
Tio minuter gick, femton, tjugo,

tjugofem, Svensson kom intetill-
baka. Han var ju hemma! Upp-

sittning, avmarsch. Svensson rap-
porterad frånvarande.

»Ja, kapten!»
>Svensson har 8 dagars permit

sionsförbud!>
Ett svagt: »Tack, kapten.»
Fredagen gick och lördagen kom

solbelyst och härlig.
»Kapten! =Artilleristen 86 Svens

son anhåller om permission för!

resa te Stöckhölm för å spela böllh
»Permission! Svensson!-Va” in

nerst in i — —! Svensson harj

permissionsförbud!> :
»Ja, men se Kamraterna ska'-res

te” Stöckhölm på sönda', å se ör

ja inte ä' mä”, så får döm stryk
Å därför tänkte ja', att vi kund
börja på månda” i stället!»

Kaptenens spända bittra anlets
drag slappnade en smula: »Spel

fotboll! Jaså Svensson är så be
tydande! Och Ni har ingen anna
att sätta i stället? Ja, ja, då bör
vi permissionsförbudet på måndagh

»Tack kapten!»
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Aktiebolaget Ivar Sandberg & Co.

I:sta Klass Herrekipering

—Skoavdelning. —

 
 

Såsom en oför-

skämdhet. ..
utan like måste jag beteckna det
tilltag, en för mig okänd herre

gjorde sig skyldig till i Medlems-

bladets förra nummer.

Där ligger jag matt och eländig
efter en spännande balansgång på
gravkanten och får mitt Medlems-
blad samttänker: »Nu ska vi njuta
av doften från våra redaktörers prakt-
fulla blomster över grabbarnas ly”
sande bedrifter!»
Men vad får jag se? Jo, ett slags

kåseri, författat av en yngling, som
t. o. m. har djärvheten att i rubri-
ken lägga sig till med mitt världs-
berömda namn. Han kallar sig
helt fräckt: Kurre. Och rubriken
skriker en i öronen precis som en
stöt från en barntrumpet en jul-
dagsmorgon. Om han ändåbe-
gagnat sig av den ynkligaste non-
parellen skulle det varit ett steg till
förlåtelsen . .. meni rubriken!

Herre! Vet ni inte att det är en
litterär stöld Ni begått? Och där-
jämte en namnstöld.

Känner Ni den falske Dmitri?...

Jaså inte. Jo, det var en herre i

Ryssland, som blev kastad på ste-
gel och hjul för det han försökte
spela tsar. Men stegel och hjul
är för gott för Er. Edra artiklar —

om det kommer några! —- i Med-
lemsbladel, kommai stället att förses

med signaturen »Wece»... det

skall bli Edert straff, ty vid alla
skäggiga blåkullamadammers ut-

slitna kvastskaft, är icke detta det
fräckaste tilltag i alla tiders jour-
nalistik!

Utan högaktning

(den riktige) Kurre.
Ord. medarbetare i Idrotts-
bladet och Medlemsbladet

En hälsning från Kongens by.
Palads-caféen d. 15/12 1918.

En dejlig frokost kommer os al-
ligeved ikke at glemme vore felles

Venner i Göteborgs-Kamraterna.

En hjertelig Hilsen!

En gledelig Jul!
Et Godt Nyt Aar!

»Mr Smile» Chr. Gröthan.
(Idretsbladet.) (B. 93.)

» Ceve» Lauritz Jensen.
(Idrottsbladet) (Velo, Sparta)

 Sy —5
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Kamraternas årsfäst

ägde rum den 30 november på

Phenix, i samma hedersvärda och

nu åt förgängelsen dömda glädjens

lokaler som vanligt.  Tillslutningen
var enorm, man hade räknat med

ett 50-tal superande, under det att
supéborden nu voro dukade för
omkring 90 personer. Härtill kom-

mo väl lika många som klarat de
materiella behoven innan de gått

hemifrån. D. v. s. till viss del.
Särskilt fägnades anblicken av en
myckenhet kvinnlig fägring, ett 'ta-

lande bevis för att Kamraternasårs-

fäster särskilt fallit Kamraternas mer
eller mindre aktiva »kvinnliga del»
i smaken.

Vid halv nio-tiden voro vi till-

räckligt samlade för att det hela,
skulle kunna sättas i gång. Alstam

hade halt ett fasligt snärj med alla
priserna; liksom alla anc 7 hantver-

kare kunna medaljleverantörer och
andra lova mycket men hålla ynk-
ligt litet (en första sändning me-

daljer från -Centralstyrelsen kom
den 14 dec.!) men "när allt kom
omkring blev det medäåljer över!
Minnestavlorna till förstalagsspelar-

na äro en särskild: historia, men —
ja gynna Wilkensons!)

”" KILATTTTTTTTEASLITETTTTTT) NEnsEreEnn,

Kåäåmrater gynna

E.H. Svenssons
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Holjer Witt

GÖTEBORGS:KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

SOPOR NAPP NPPNA SPAN SPENFAPNPSSS FA NENPEFKNPAPFAREFPPFANFSNA PARKS KKR ANKARA,

SKEPPSMÄKLARE & REDARE

SPEDITION & ASSURANSAGENTUR

Göteborg.
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Sedan en av Oscar Anderssons

bröder (inte örgrytaren Erik) spelat

Kamraternas fästmarsch (när kom-
mer den ut i tryck?) äskade ord-
föranden Herbert Johansson ljud

och höll ett välformat anförande,
vari han erinrade om de viktigaste
händelserna inom föreningen under
det nu snart tilländalupna året. Och
alla gladdes vi åt de bedrifter, våra
medlemmar på olika sätt och tid
och platser utfört.

Så följde prisutdelningen. Det
stora prisbordet med Kamraternas
ståtliga standar i fonden, dignade

under all silvertyngden, men det
lättades på så småningom. Föratt

ge en extra glans åt tillställningen
hade vi plockat ut alla priserna från
muséet: Fotbollspokalen, Kamratpo-
kalen, Sydows pris, Torshaugs pris

m. fl., i allt representerande ett vär-
de av minst 30.000 kr.

Ja — det delades ut allehanda
små minnessakerpriser och medaljer.
Förstalaget fick en vacker förstoring

på sig själft från finalen den 6 ok-
tober (med silverplåt på ramen)

och vinnarna av Torshaugs pris nå-

 

 

got liknande. Börjesson, Kalle Ma- 7

Victor Anderssons Aktiebolag J | |
Maskinförnödenheter. ' AVDELNINGSKONTORET- : = ,

Avdelningskontoret Göteborg. G Ö T E B O R G

Lilla Badhusgatan 2. :

= Teletöner: "8646; 9071, 9812, — Telefon JOHNSONS. Tel.-adr.: JOHNSONS.
Representant Harald Wingårdh.

AN —/  

Telefoner: 11663, 11692, 17772.
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karn och Borssén fingo var sin sil-
verask istället för mästerskapsteck-
net; Backman erhöll (i andanom) två

rekordmedaljer. "Westergaards fot-
bollsbok utdelades till andra och
tredje pristagarna i handicapmatch-
erna. Priserna till de fria idrotts-

männen överglänste dock allt: da-
merna föllo i stum beundran över

K. S:s pampiga hederspris.

Sedan vi vederbörligen »avhurrat>
pristagarna återgingo vi till näring-

arna, några till supén, en del till
»mereller mindre medhavda> förråd.
Och så dansades det, dansades in

värme och glädje i mottagliga kam-
rathjärtan, dansades in trötthet och

vilobehov i tränade idrottsmannaben
och välformade — —! Stämningen
var hela tiden strålande; trots att

var och en fick göra det så roligt
för sig själv som han kunde, fanns

det inga sura miner, ingen dishar-

moni, ingen pojke eller ungmö på
överbliven karta.

Cabaretavdelningen hade strukits

för denna gång. Dels kunde Calle

Linde inte vara med, dels hade de

san P NORR S SANN SNS SNS NN NN SAN NANNA GASEN PAGE R SPARAR ERS er BRA R ARR FARA SAG,
DR

3

"Oscar Andersons
Boktryckeri
"Göteborg.

| Kronhusgatan 22.  Cele on 9393. ;

tidigare försöken med främmande.
krafter icke slagit riktigt väl ut. Vi

gjorde det enkelt nu för att jubile
umsfästen nästa år skall framträd:
i så mycket större glans!

Någon gång på småtimmarnm
knallade vi hemåt. Och någon gång
på söndagsförmiddagen vaknadevi
Allt efter omständigheterna utsövd:
eller med inombords påminnelse

om gårdagens gemytliga och oför
argliga utsvävningar. Och när v

träffades på söndagseftermiddage
voro vi Överens om, att vi hal
»rysligt roiigt>. Ack ja!

 

Hasselblads Fotografiska AA.
Östra Hamng. 41. Tel. 1244 & 552

GÖTEBORG
Specialatfär för Amatörfotografer.

Generalagent för K OD AK

Handkameror finnas i alla prislägen

Mörkrum och fri undervisning för amatörer.

Framkallning och kopiering utföres snabb

och väl.
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voro vi Överens om, att vi hal
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Velour & Hårda Hattar
 

 

Östra Hamng. 44.

Ett rekord som aldrig
registrerats.

Det är väl 25 år sedan i det här
draget. Jag tror för resten, att det
är precis så länge, när jag tänker

på saken. En kall decemberdag av
kallaste slaget. Ni har sett, att det

en av de första dagarne i december,
när vi här i Göteborg hade en knapp
köldgrad, uppei Strängnäs var — 20.

År 1893 var det ändå kallare. Mäla-
ren låg spegelblank med nära fots-
tjock is överallt minst fjorton dagar
före jul.

Jagoch två av mina bröder hade
åkt skridsko till den s. k. Morrarön,

noga mätt 10,000 meter från Sträng-

näs... Där funnos nämligen de bästa
och vackraste julgranar på minst

fyra mils omkrets. De fingo vara
i fred i vanliga fall, ty runt ön gick
en ström, som krävde minst ett
människoliv varje vinter. Egentligen
var det bara vi som vågade ossdit,
ty vi kunde vägen och visste att

en sandrevel gick ut på en av sidorna,
och om man kom i där, löpte man
ej risken att bli kvar.

Under dagens lopp sjönk termo-
metern ned till — 30, och på Mä-
laren betyder det alltid, att isen blir

osäker genom >»vråkar», sprickor i
isen, som äro ytterst förrädiska. De
skarpa knallarne runt omkring an-
tydde, att isen lagade till fällor.

Vi hade huggit ett tjog vackra
granar, och med en kälke emellan
oss, på vilken granarne upptravats,

gåvo vi oss iväg. Gustaf, den yngste

av oss, åkte före utefter sandreveln,
försiktigt som. alltid.

fördelaktigast

samt Skodon
hos

Prince of Wales östra Hamng. 44.

Just som han kom utanför reveln,
knäppte det till bakom honom, och
isen sjönk, bildande en nära två

meter bred vrak. Vi tvärstannade
i sista ögonblicket, ty vi ville ej offra
kälken med dess dyrbara last. Gus-

taf åkte åt sidan för att taga rätt
på vråkens kant, men det fanns
ingen, då strömmen gick öppen strax

invid. En förrädisk knäppning ba-

kom oss kom oss att hastigt reti-
rera. Sista ögonblicket, en ny vråk
bildades framför oss, och vägen var
definitivt stängd.

En tur kring ön gav hastigt nog

besked, att vi voro isolerade och
stodo inför utsikten att få stanna
natten över i tunna kläder och
30?” kyla.

— Åk hem, ropade jag åt Gustaf,

och se efter om du kan få tag i ett

bra tåg. Vi kan dra över både oss
själva och kälken med det. Men
kvickt så vi inte behöver frysa!

Gustaf startade och ropade bakom
sig: Titta efter på klockan. Den
var precis 2.

Vi hade inga kapplöpningsskrid-
skor på den tiden — de skulle annars
gjort sig något på den glashårda

blankisen. I stället hade vi stadiga
»virajärn>, som voro rätt så svåra

att få upp farten på. Men kom man
väl i gång, 'slukade de kilometer.

Bror Kalle och jag gingo i land
och spände av skridskorna, ty vi

började smått frysa om fötterna.

En språngmarsch på holmen satte
oss i god kondition igen, och vi

började räkna på huru vi skulle klara

oss över. Kälken gick det att släpa
över vråkarne, men vi själva kunde
ej taga oss "över den vägen. Enda

sättet var att taga risken att hoppa

över strömmen, och det gällde att
taga reda på var det var smalast och

mästa utsikten att få fäste ävensom
var man kunde få tillräcklig ansats.

Vi spände på skridskorna igen
och åkte utefter strömfåran medis-

pikarne provande varje fläck. Till
slut hittade vi ett ställe där isen var

säker så när som på ett par meter.
Där skulle vi hoppa. Det var om-
kring 100 meter från land och en

isbelagd sluttning tillförsäkrade oss
fördelaktig start.

Klockan blev 2,40, och vi började
vänta. Men det blev icke stort mer

ty redan skönjde vi Gustaf på av-
stånd, åkande med väldiga vinnande
skär. En, två, fem -minuter, sex så
hörde vi honom ropa: Hur mycket
är klockan? vs

Precis 5,46 stannade han vid för-

sta vråkkanten och kastade tågets

ena ända till oss. 46 minuter på
20,000 meter, det är ingen dålig
tid! Vi fäste kälken vid tåget och

gåvo den en stadig knuff. Isen
brast under den, men granarne höllo

emot och lasten bärgades. Se'n var
det vår tur.

Vi äntrade upp för backsluttningen,
en icke oäven skidbacke. Gustaf
hade placerat sig på andra sidan
strömmen med tåget vilande över

strömfåran, där vi skulle fram. , Jag
satte fart allt vad jag orkade och :i

rätta ögonblicket kröp jag ihop, tog
gud i hågen, blundade och Hoppade.

Farten var tillräcklig och jag kom

över obadad.
Bror Kalle var inte så lycklig utan

plumsade i och kom under isen.
Han hade dock tåget i minnet, och

ögonblicket efter gled han fram och

fick tag i det, varpå vi firade
honom. upp. :

Ja, se'n åkte vi hem med våra surt
förvärvade granar. 20 kronor voro

mycket på den tiden även när de
delades på tre.

Lennart Lihs.
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Medlemsbladets rundfråga.
I förra numret av Medlemsbladet roade vi oss att göra medlemmarna

följande frågor:.

1. Varför är Ni medlem av I. F. K.? |
2. Vilket är Edert trevligaste personligaste minne från årets idrotts-

kampanj?
3. Vilken idrottsprestation af någon medlem eller lag från Göteborgs-

Kamraterna under året anser Ni ha smärtat Stockholm mest?

Vi återgiva här de inkomna svaren.

som fått de utlovade praktbanden!

1.

Ja, det var en fråga!
ar bäst naturligtvis!

Därför att I; F. K.

Därför att man är

sedan barndomen fäst vid de blåvita fär-'

gerna, följer dem i med- och motgång

och, ja — vad skall man mera säga, ho

vet jag. Fråga Linde! Där är mannen

som kan >»lägga ut> det på ett mera :ce-

vert«< sätt!

Hl.

Det var en värre fråga! Ity att de min-

nen man har av årets säsong äro så gott

som enbart trevliga. Men i matchen mot

Ö, 1. S. i svenska fotbollsmästerskapet har
jag nog mitt angenämaste minne. Det var

en stor dag för 1, F. K.! Och i andra

halvleken, då »Börje» gång på gång stor-

made an mot Ö. I. S:s mål, ja då kände

man en fröjd, som är lättare att tänka än

beskriva! Ja, så skall det spelas! Den

dagen och den stunden glömmer mansent
Tack Börje! Och tack »allihopa>!

"I.

Djurgårdens nederlag mot I, F. K. med
8—0! Att tåga i samfälld trupp till Sta-

dion för att bevittna Djurgårdens fruktade

>höstform>, triumfera över det hatade Göte-

borg! och så — — — Att det kändes!

Var lugn för det! Man ihågkomme endast

I. B.:s 'referat dagen efter, där det bl. a.

hette, att »det för en varmblodig stock-

holmare, som, fylld av de gladaste för-

hoppningar, anlänt dit, var en verklig plåga

detta!> Och inte nog att förlora, utan
få se utomordentligt spel av den hatade

arvfienden, det var att låta bägarn (lidan-
dets!) rinna över!!!

Ja, i och med ovanstående har under-

tecknad efter sin förmåga besvarat dessa

tre frågor och får för sin del tillönska

Red. av Medltemsbladet. en God Jul!

E. Svanbom
Nilssonsgatan 122,

Göteborg.

I.

Ljusa minnen från den »>gröna ungdo-
mens,» pojkårens, förhoppningarnes tid,

I nästa nummer får Ni veta, vilka

äro intimt knulna till vår förenings namn

när man därtill haft glädjen konstatera,

alt den lilla gnista som av »grabbarne

från Annedal», tändes, blivit en stor eld,

som jag hoppas att alla goda krafter inom

I. F. K. skola hjälpas åt att hålla brin-
nande, anser jag mitt medlemskap i I. F. K,

tillräckligt motiverat.

I.

Vår fotbollsvcka 1918. 4 matcher i

Norge, solsken och regn omväxlande, seg-

rar och nederlag likaså, humörets baro-

meter stod trots allt högt under hela luren.

Bästa behållning: ett gott kamratskap.

> Veckans» avslutning, segern över A.J. K,
i Stockholm om von Sydows pokal, var

en utmärkt dessert till anrärtningen.

HL.

Alla goda ting äro tre, fotbollsmäster-

skapet till Göteborg genomvåra represen-

tanter, trots S. F. F.:s neutrala plan och

stockholmspublikens »heja Skåne», för oss

så mycket mer glädjande, därför att »>Sa-

gan sanning blev en gång» — till, segern

vid »Torshaugs»> laglöpning i terräng av-

hållen i Kristiania i väras, våra represen-

tanter=Forsberg & C:ois kilometerslukare,

vände ryggarne åt den ena stora löpare-

klubben I. K. Götas lag, vi togo hem den

ståtliga >bronsgubben> för andra gången,

vi blevo senare i tillfälle att förfara lika-

dant med den andra stora stockholmska

löpareklubben, Fredrikshovs I. F.:s repre-

sentanter, vid Ö. I. S. tävlingar å >Val-

halla» i höst, då »Lyckholmska bunken

blev vår för alltid, visserligen ej fylld av

>skrattefritt> utan tom, men kanske därför

så mycket värdefullare, Heja I F. K.!

J: Sehylander.

Undertecknad: ber härmed få be-

svara redaktionens frågor i nov.-
numret av medlemsbladet i följande
enkla strof!

I
Jag medlem är i I. F. K.

därför vi kunna brassa på

Jag där mitt andra hem har haft

när allvar det här gällt

förkovrats uti mandom, mod och kraft

av styrelse, kamrat som bror

jag fostrats upp och blivit stor.

H.

Mitt trevligaste minne för i år jag har

i en medalj så fin och så rar

somblott en gång omåret uti Sveriges rike
erövrats av ett fotbollslag förutan like.

I.

Det som ju smärtat Stockholm mäst

var en final där I. F.K. som hedersgäst

lät Stockholm blott se på i sorg;

instämmes 11 man från Helsingborg,

Erik W. Eiserman.,

Till svar å frågorna i senaste

numret av medlemsbladet får jag
anföra följande:

I.

Jag är medlem i Kamraterna främst där

för, att jag trives gott där, men också där

för att denna förening inom sig rymmer

eliten av Sveriges fotbollsspelare och pi

den grund är den bästa skolan för fotbolls

spelare.

.
Mitt trevligaste personliga minne från

årets idrottskampanj är: Då domaren

blåste för full tid i matchen »G.A.&L.Sa

— Kamraterna» den 3 augusti. Ja

kom som åskådare till denna match efte
att ha varit sjuk en längre tid. Som yttersta

reserven måste tillgripas på grund av ell

flertal" skolkningar, blev jag av ett par spr

nande styrelsemedlems-ögon upptäckt, fat

tad i nacken av samme medlems kraftiga
band, inhystad i avklädningsrummet saml

iförd ett par byxor, (som på ett obehaglig!

sält påminde mig om min gamle stamfader

Adams vår-, sommar- och vinterkosym,
fikonlövet) och ett par kängor som. gåvo

mig en aning om hur en kvarglömd loppa

i Noaks ark skulle ha kännt sig. Jag råkade
bollen flera gånger men alltid till fördel

för motståndare-laget. Att jag på grund
av ovan relaterade förhållanden drog en
lättnadens suck då domaren avblåste mat
chen, kan ju ingen förtänka mig.

HI.
Stockholm har fått stryk i fotboll hela

året, och stryk smärtar ju alltid, men jag

förmodar att det smärtade mäst första
gången innan huden blivit tjock:

Georg Karlsson

B-lagsspelare,

. I
I I. F. K, där är jag med

därför att det roar mig
fastän ej i männens led:

LR > GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Medlemsbladets rundfråga.
I förra numret av Medlemsbladet roade vi oss att göra medlemmarna

följande frågor:.

1. Varför är Ni medlem av I. F. K.? |
2. Vilket är Edert trevligaste personligaste minne från årets idrotts-

kampanj?
3. Vilken idrottsprestation af någon medlem eller lag från Göteborgs-

Kamraterna under året anser Ni ha smärtat Stockholm mest?

Vi återgiva här de inkomna svaren.

som fått de utlovade praktbanden!

1.

Ja, det var en fråga!
ar bäst naturligtvis!

Därför att I; F. K.

Därför att man är

sedan barndomen fäst vid de blåvita fär-'

gerna, följer dem i med- och motgång

och, ja — vad skall man mera säga, ho

vet jag. Fråga Linde! Där är mannen

som kan >»lägga ut> det på ett mera :ce-

vert«< sätt!

Hl.

Det var en värre fråga! Ity att de min-

nen man har av årets säsong äro så gott

som enbart trevliga. Men i matchen mot

Ö, 1. S. i svenska fotbollsmästerskapet har
jag nog mitt angenämaste minne. Det var

en stor dag för 1, F. K.! Och i andra

halvleken, då »Börje» gång på gång stor-

made an mot Ö. I. S:s mål, ja då kände
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se kamraterna i krig

möt ett annat lag

där de vinna sina slag.

I.

Många minnen nu jag gömmer

men det är ett jag aldrig glömmer

den kvinnliga matchen i Hagen

där jag målvakt var i ett av lagen.

Hu.

När vi Djurgårn slog med åtta

mål mot noll, då utan måtta

tycktes det i deras själar svida

när de nederlag fick lida.

Måivakten.

I.

Varför jag är medlem av I. F. Kamra-

terna: Emedan jag från första stund jag

intresserade mig för idrott, alltid haft sym-

patier för Kamraterna och funnit kamrat-

andan där god!

I.

Mitt trevligaste minne från årets tävlingar :

är Kamratmästerskapet i Eskilstuna.

Där slog jag alla mina kamrater med

hela 3 varv. Efter löpningen hade vi en

fäst, en bland de trevligaste jag varit

med om.

III.

Snuva ha stockholmarna fått många

gånger, men svåraste näsbrännanfingo de

enligt" min mening i Kristiania vid Tors-

haugsinternationella terränglöpning i våras

där vi slogo svenska mästerskapslaget Göta

i terräng. När vi reste upp voro alla glada

så när som jag. Jag hade ja skadat mitt

ben när jag var i Södertälje, så jag gick

Meidlemsbiatets följet ing.

En futuristisk och något fantastisk skild-

ring av en kommande fotbollsvärld.

(Av Ralph Roy.)

Kap. IV.
Saken invecklar sig.

— Försvunnen!
Bråst samtidigt.

—Ja... borta... Och sängen är orörd.

I detta ögonblick anlände de två till-
kallade konstaplarna. Caspar frågade:
— Var är nattvaktens rum?

- Mitt över gården.
— Gott låt oss gå dit. Ni Larsson stan-

nar här, befallde Caspar den ene detekti-
ven. "Ni får ringa omnågot skulle hända.

utropade Wester och

stråkbent hela veckan före avresan, och

ingen bättring syntes det bli. Grabbarna

frågade hur jag känner mig, när vi skulle

resa lördags morgon. Jag vågade inte yppa

hur dålig jag var. Tiden gick, och tåget

stannade i Kristiania, då kändes det bättre.

Norrmännen voro vid stationen och mötte

oss, $edan bar det av till hoiellet, där åto

vi, och gjorde oss i ordning til morgon-

dagens strid. Backman var matfrisk och

slängde ner 16 stora smörgåsar så han var

mätt och präktig, när han lade sig på
kvällen.

Strax före starten träffade vi Götas poj-

kar som voro segervissa men något rer-

vösa. Under loppet lågo vi dåligt place-

rade i början. Men poängerna steg allt-

eftersom tiden led: När vi alla voro vid

mål började vi diskutera, vems segern var.

Helt apropå kom en Götagrabb, och sade

att Göta vunnit. Med nedslagen min gra-

tulerade vi dem, Glädjen för dem blev

kort, ty strax därpå hördes ropet: »Kam-

raterna har vunnit>. De som blevo länga

i synen voro Götapojkarna med Öhman i

spetsen. Men vi gingo glada in på restau-

ranten och drucko en skål för vår seger

och I. F. K.

Verner Magnusson.

FATSTLLEREEESSET TTT TTTTTTTTTETSTTTTTTTTTTETSTITTTTTTETSTTTITTSTITTTTITTTETTTYSTETTTT

1.

Jag medlem är i I. F. K.

varför, är ej svårt förstå

skulden därtill får Forsberg taga

det var just han som laga”

så att jag fick punga ut med femma,

men nu känner mig som hemma

bland »kamrater>, vänners käcka lag

där för I. F. K. det slås ett slag.

-

Min glädje störst nog var den dag
när Backman petade tfekord ett slag

på milen och sedan knappa in

tills nästa år uti sitt skrin

han stoppar världsrekordet ner -

och fyller skrinet sen, med fler ochfler.

Ack, sådant gläder mig fast det ej är

jag som segerskjortan klär.

II.

På denna sista fråga

jag knappast svara våga

ty svårt det är att rätt besvara

vad Stockholm smärtat mest, vad kan

det vara

ty hela året uti fotboll de fått däng
och uti löpningen i terräng

i Kristiania de fick ef bräcka

som gjort dem spaka tycker

OOPS S PS NASN PA PPOPAPAARANASPPASAFANEFPAPANEPKFFKPEFPPPEPER ERFAR EKA NASR

 Coldinuordens Restaurant.
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De avlägsnade sig och togo hissen till

bottenvåningen, Klockan var nu 9 och

kontorsfolket började anlända De sågo

med förvåning sina chefer så tidigt på

benen och med ett par obekanta herrar

som följe.

Sällskapet gick rakt över gården. 'Natt-

vaktens lägenhet låg i första våningen, till

höger i gårdsbyggnadens förstuga. Till

vänster var ett garage inrymt och två

chaufförer hade sina rum i lägenhetentill

vänster.

Caspar såg sig noga omkring i förstu-

gan. Därpå gick han in i lägenheten.

Dörren stod öppen,

Nattvakten var ungkarl men rummen

voro trevligt möblerade och buro vittnes-

börd om ägarens ordningssinne och hem-
kärlek.

Caspar bad herrarne stanna i närheten

av dörren och gav order åt Högberg att
göra en titt i garaget och chaufförernas

rum. Därpå började han undersöka bo-

staden. |

Han gick minutiöst till väga. Han lyfte

Rekommenderas.

 

på sängkläderna. Öppnade alla skåp: Drog
ut alla lådor, som. vöro olåsta och dyrka-

de upp de andra. Tittade under möblerna.

Undersökte fönstren, ljuset, värmeledningen.

Vände på tavlorna. Luktade i avlopps-

röret inne i en liten skrubb, som tjänade

till eft slags kök. Kort sagt, hati gjorde
allt, vad en samvetsgrar i detektiv kunde
och borde göra i ett dylikt fall. Meh inte

det minsta spår av någon nattvakt kunde

förmärkas. Icke ens iett par silverbägare,

som prydde en liten hylla på väggen.

— När börjar nattvakten sin tjänstgö-
ring? frågade han Kranz.

— Klockan 10 på aftonen.

— Och den slutar?

— Klockan 6 på morgonen.

— Anmäler han sig då hos Er?

— Ja, ibland... mestadels

Och nycklarna ...?

— Dem hämtar han hos mig på kvällen

och avlämnar sedan varje morgon innan

han går in och lägger sig. Men ibland

ser jag honomförstås inte förrän fram på

förmiddagen. Jag har ju också nycklar
till koritören. vr
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Kägelklubben I. F. K.
är en livaktIig lem av den kraftiga
idrottskroppen Göteborgskamrater-

na. Medlemsantalet är visserligen
inte så stort, men så äro allesam-

mans aktiva. T. o. m. i så hög
grad, att de få hjälpa till att betala
abonnemangen å banorna, även om
de äro frånvarande. Men intet ont

i det. " Kägelklubben följer gamla
goda idrottsmannäprinciper: var och

en betalar sina grejor, de dryga in-
satserna, hyran för banorna m. m.
Och kan man inte dansain tillräck-
ligt med pängar till priser etc., får
man satsa.

Kägelspel är en härlig motion.
Felet är bara, att det rökas för
mycket. Eller att ventilationen är
dålig. Men det blir bättre. Fram

på senvintern, då Continentals la-
gerkällare förvandlats till nya kägel-
banor med avklädnings- och dusch-
rum, sammanträdesrum, serverings-

rum med präktig inredning och —
äkta kaffe, härliga bakelser och en

liten Afrodite som serverar. Då
skola Kamraternas fotbollsspelare
få inomhusträna!

— Finns det några fler, som har sådana?

— Ja, fru Johansson, kontorspersona-

len... och så cheferna förstås. |

— Det är bra... Ni har inte hört av
Högström i dag på morgonen?

—Nej, inte sedan i går kväll.

— Kan det inte tänkas att han gätt ut
utan att ni märkt det?

— Nej, jag har varit på min post sedan

kl. 6 i morse. Och ingen mer än jag har
nyckel till gatdörren.

I detta ögonblick kom detektiv Högberg

tillbaka och rapporterade, att intet spår

funnits varken efter tjuvar eller nattvakt.

Chaufförerna, 'som ännu ligga till sängs,

hade omsports men med negativt resultat.

Caspar skulle just till att fortsätta för-

höret, då detektiv Larson kom -fram till
honom.

— Ni kallade?

-—- Jag...? Nej visst inte.

— Jo, absolut —Det ringde i lokalte-

Jlefonen ... jag svarade... Ni behövde

min hjälp... tjuven och nattvakten voro

funna... och så gick jag hit förstås.

Under höstens lopp har Kägel-
klubben I. F. K. anordnat en del

klubbtävlingar, vilkas resultat åter-
finnas här nedan: Oscar Anders-
son och Alstam ha varit de lyckli-

gaste, men även HerbertJohanson har
blivit »prisbelagd». A—m och Oscar
har även haft tur i allmänna tävlingarna

och plockat hem några »småburkar».
Men mycket små, ty silvret är dyrt

och insatserna räcka inte långt.

De allmänna tävlingarna ha alltid

anordnats av Göteborgs Bowling-
förbund. Emellertid tog Kägelklub-

ben I. F. K. mod till sig och anord-
nade häromdagen själv en  all-
män tävlan. . Sedan man tacksamt
mottagit ett litet vackert pris av

moderföreningen. Nu tror man, att

klubbens initiativ skall leda till fort-

sättning.

Vid Kägelklubbens I. F. K:s första

klubbtävlan spelade alla i en klass.
Var och en spelade inalles 4 höger-
och 2 vänsterserier. Resultatet blev:

1) Erik Alstam 702 poäng.
2) Erik Lund 646 «

3) Ivar Fehrling 622 >
4) Harald Lund 502 >»

5) Anders Fiiberg 511 >

6) Herbert Johanson 576 >
7) Hugo Jönsson 571

Det är någon som velat skämta med

er...

Mengripen av en plötslig misstanke tyst-

nade han, lämnade sällskapet hastigt och

skyndade upp till dir. Westers rum.

Dörren stod på vid gavel.

— Han har inte heiler haft förstånd på

att låsa efter sig den s—ns drummeln, svor
detektivchefen.

Men på platsen för inbrottet var allt sig

likt. Caspars hatt låg fortfarande på skriv-

bordet. Han lyfte på den — etuiet låg
kvar.

Caspar drog en suck av lättnad. Han

kom nu att tänka på att för att komma ut

måste tjuvarna först ha kunnat komma in

och upplivad av denna snillrika tanke bör-

jade han undersöka dörrar och fönster.
Men de skänkte honom ingen ledtråd.

Fönstren voro väl stängda inifrån. Inte

den minsta repa knnde upptäckas på kar-
marna eller ramarna och dock voro de så
gott som nymålade.

Caspar öppnade ett fönster och betrak-
tade noga väggen utanför. Ingenting.

8) Oscar Andersson 3569 poäng.
9) John Pettersson 550 >

10) Gösta Lundquist 405 >

Som synes hade några av mata.
dorerna ännu icke kommit i slag!

Vid andra tävlingen voro spe

larna indelade i klasser. Varje man
slog inalles 18 serier, därav 12 på

höger och 6 på vänster hand.

Placeringen blev följande:

Klass I.
1) Erik Alstam 2214 poäng,
2) Oscar Andersson 2183 >

3) Herbert Johanson 2182 >

4) "Harald Lund 1995 >
5) John Pettersson 1941 >

6) Anders Friberg 1730 >

Klass II.
1) E. Lund 1880 poäng.

2) Gösta Lundquist 1834 >
3) Hugo Jönsson 1757 >

4) Ivar Fehrling 16900 »:

F. n. pågår en täflan för samt

liga medlemmarna, . omfattande in-;z

alles 8 serier, hälften vänster. Pla:
ceringen avgöres genom platssiffror.;

efter varje spelad serie. F. när:
ställningen följande: I

pl.-siff. 18 i

19:
1) Oscar Andersson,

2) Erik Alstam »

 —==A I

Han tittade uppåt. Ingenting. Från tak-g

gesimsen, två våningar högre upp sträckte i-

sig skyddsnätet för lufttrafiken tvärs överi.

gatan, fullständigt orört efter vad han kun- 1.

de se. ;-

Dir. Wester med sällskap återvände. €
— Nå, herr Caspar, har ni funnit något? e

Ni försvann så fort som om tjuven själv &

visat sig för er i ett fönster. e

Tonenlät lite ironisk. e
— Det där mystiska telefonsamtalet för- >

står jag inte. Herrarna ha ju själv varit

med mig hela tiden och kan intyga att"

jag ej ringt. Det har varit någon annan.

Men vem? Endast vi somstå här i detta
rum veta ju att nattvakten är försvunnen.

— Ni glömmer tjuven!

—Alldeles viktigt. Och den okändei
telefonen meddelade att nattvakten'var fun-

nen, bevisande att det var tjuven själv som n

telefonerade. Han måste ha funnits här! n

huset när vi gåvo oss övertill gårdsbygg 4
naden. Han såg detta men för att förvissa 3

sig om att detta rum var tomt, ringde han r

hit... Så lockade han även Larsson härifrån
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 —==A I
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Men vem? Endast vi somstå här i detta
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— Ni glömmer tjuven!
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naden. Han såg detta men för att förvissa 3

sig om att detta rum var tomt, ringde han r

hit... Så lockade han även Larsson härifrån
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3) John Pettersson pl.-siff. 26
4) Harald Lund > 27

5) Hugo Jönsson > 28
6) Herbert Johansson > 29

7) Anders Friberg > 37
8) Gösta Lundquist » 43

9). Ivar Fehrling > 43

Vem skulle Ni

helst vilja slå?
Idrottsbladets enquete med ovan.

formulerade fråga synes oss ha
lämnat rätt så intetsägande och tor-

ra svar. Ej att undra på, då göte-
borgarna inte svarat!

Medlemsbladets redaktion har e-
mellertid ansett nödvändigt låta frå-
gan bli besvarad på ett mera allsi-
digt. och slående (förlåt!) och har
därför vänt sig till en rad bemärkta

män (i byxor) med begäran om

svar. Resultatet har blivit blivit föl-
jande:

När jag var yngre ville jag alltid slå

Kalle Linde, ty han påstod i varje referat

alt jag spelade bus. Nuville jag hälst

puckla på en prick i Limhamn, som styrt

om att jag blivit varnad av Fotbollsför-

bundet för hårt spel.

Gustaf Sandberg.

Jag skulle förfärligt gärna vilja ge >hel-

massage> till den, som påstått, att jag in-

te kan skaffa annonser till Medlemsbladet.

Titta i detta nummer och säg sedan, om

det behövs fler. Donnerwetter!

Ejnar. Rothman.

Den som uppfann mascoten!

Ernst Noring.

Med anledning av Edertill mig
framställda fråga får jag härmed

anföra följande:

Om det icke vore omöjligt, skulle jag

vilja slå den på fingrarna som påstått, att

jag icke velat befria beväringsmannen H.

Almén från tjänstgöringen på Tånga och

i stället kommendera honomtill Kviberg

för att han skulle få tillfälle deltaga i trä-

 

Nu var han ett ögonblick herre överter-
rången. Han skyndade hit men varför?
Ingenting har rubbats. Ingenting borttagits.
Allt är som då vi lämnade rummet. Efter
sitt besök här —- ty att han verkligen varit
här för andra gången kunna vi taga för
avgjort — har det varit lätt för honomatt
blanda sig med annat folk, som gått här
i trapporna och avlägsna sig obemärkt.
Portvakten har ju varit med oss hela tiden
Och hissen har han säkert aktat sig för.

Caspar såg självbelåtet från den ene till
den andre och fortsatte:
— Det enda som kunde lockat honom

hit igen, det enda som för honom varit
av sådan vikt, att han för dess skull våga-
de taga den oerhörda risken på sig att
efter sitt inbrottsförsök kvarstanna mitt
ibland oss till ljusan dag, det som för
honom tydligen varit av lika stor betydelse
Som friheten — det är bevismaterialet mot
honom. Och detta ligger här i etuiet.
Han lade med en betydelsefull gest han-

den pådetlilla skinnfordralet.
— Och — vilken ödets ironi! Medan

vår herr inbrottstjuv letat som en galning

efter sin borttappade teckning låg både

denna och några andra >småsaker»> mitt

framför näsan på honom. där på skrivbor-

det — men dolt under min hatt. Så nära

och dock så fjärran! Det var visserligen

oförlåtligt av oss att kvarglömma allt detta

här men slumpen har gynnat oss. Ja, så

kan det gå!

Caspar satte på sig hatten, lyfte upp

etuiet och vägde det tankfullt i handen.

Han öppnade det långsamt.

Etuiet var tomt.

Detektivchefen stod ett ögonblick som

bedövad. Därpå öppnade han med febril

hastighet alla facken, vände ut och in på

dem. Förgäves. Nej — ett litet kort fladd-

rade ut.

Han tog upp det och stirrade som en

själsfrånvarande på de första raderna. Dir.

Wester läste över hans axel:

Herr Detektivchef!
Denna >ajfär> är inte av vikt att den

kan intressera er. Se den därför på bå-

ten. NI komma ändå till korta em ni

ningen för federationsmatchen mot Dan-

mark. Sådan förmån beviljas endast av

Konungen!

C. Rode.

För undvikande av personlig misshan-

del slår jag hälst käglor!

Oscar Anderson.

Jag önskar, att alla fotbollspelare hade

ett ryggslut, för då skulle jag smälla på!

De äro ena oförbätterliga slarvar, tänka

aldrig på >pinalerna>, Leriga smutsiga och

trasiga komma de från matchen, och jag

min stackare får sortera leran. Persedel-

vården har uteslutande blivit ett styrelse-

och revisorsgöra!

Gustaf Waller.

Jag skulle hälst vilja slå ur hågen tan-

ken på att lägga upp nästa år. .

Erik Börjeson.

Själv har jag aldrig velat slå någon el

ler något. Men jag har ingenting emot, att

någon annan slår vantarna i bordet. Den

enes död den andres bröd.

Gustaf Magnusson.

Tackande för Eder uppmärksamhet får

jag meddela, att jag hälst av allt skulle

vilja slå mitt eget hö på mina egna, myc-

ket egna kvadratmilstora ängar. Tack för

ordet!

Hj. Gurmund.

Jag och Claes Johansson vilja väldigt

gärna >»krossa> Atlanten. Hur vi ska"

bära oss åt vet jag inte. Men Claes på-

står att han vet sättet. ;

Har du sett, va?

Kairo.

Slå i, slå i, om jag bara hade något

att slå i!
Ivar Fehrling.

envisas fortsätta. Nattvakten jinns på

toiletten i tredje våningen. Det är en bra

karl och det är synd om honom. Inga

hårda ord, jag ber! Tillåt att jag åter-

tager milt lilla papir. Det skulle bara

förvilla er. Men kom ihåg: Fingerav-
trycket är huvudsaken.

(forts.)
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Nyval till den s. k. Idrottsriksdagen?

 

Klas Martie

Enligt vad Grönköpings Idrotts-
blad ur säkraste s. k. källa erfarit,

ha de två kända ansikten, som här

återgivas, blivit valda till riksdags:
män. Visserligen har vår kollega,

vilken vi för att ej i onödan rekla-
mera för den beteckna med bokstä-
verna I. B, icke haft något att om-
tala beträffande detta val. Men icke

desto mera är det riktigt. Såväl
Grönköpings Idrottsblad, som så-
lunda är först med nyheter, som

Sveriges idrottsvärld är att gratulera
till valet.

Herr Martie, vars namn tyder på
engelskt ursprung, är en 29 års man

och gift. Han har passerat graderna

vid Göteborgs idrottskår, först som
spelare, sedan som domare och där-
efter som ledare. För 5 år sedan

valdes han till herr Callinders efter-
trädare som sekreterare i den kända

mästerskapsklubben Göteborgskam-
raterna; Efter många års arbete har

han i dagarna ävenblivit ordförande
i Göteborgs Fotbollsdomareklubb.

Herr Callinder, vars vagga stått

än i Uddevalla, än i Skåne och än

i Göteborg, har gjort sig känd som
en synnerligen nykter och skötsam
man. Givetvis är han gift. Han
är en av de verksamma unga kraf-

terna i förenämnda klubb, Kamra-
terna, där han i sällsynt grad kom-

pletterar herr Martie. Liksom denna
är -han betydligt verksam som ef-

fektiv sportjournalist.

 
  

W. Callinder.

Herrar M. ock C. har inte bara

på nyss anmärkta vägar gått hand
i hand. På den journalistiska ba-

nan ha de också, enligt vad vår

Göteborgskorrespondent inhämtat,

gemensamt slagit ett stort slag ge-
nom att, som termen lyder, ge ut
Kamraternas Medlernsblad.

Kort sakt: De två herrarna torde
säkerligen liksom här ovan fylla ett
tomrum i. vår idrottsriksdag.

Vicevece.

P. S. I pressläggningsögonblic-

ket ingår meddelande, att de två
personerna invalts på Sparcatusparti-

ets lista. Som bekant finnes i Berlin
ett parti med samma namn, vilket

torde vara en latinsk vändning av
orden, sparka boll.

D. S.

Den andra sidan.

Det var för några veckor sedan

i slutet av november. Kamraternas
berömda 1:sta lag hade lyckligt ut
kämpat en match och man samla

des på en av stadens restauranger
för alt fira segern. :

Jag satt i en av salarna i andr
våningen, borta i ett hörn. Rylat-

der satt bredvid och vi samtalade
om den kommande vintersäsongen.

Vi voro helt allena.
I den stora salen förnam man nå

got av denna ödslighet, som smy-
ger sig inpå då man går omkring

i en tom festvåning, vilken väntar

på gästernas ankomst, samt ordnar

med lite här och lite där.
Parkettgolvet låg där skinande

och blankt. De höga, guldinrarna-

de speglarna, som sträckte sig från

golv till tak, återkastade i gnistränr
de kaskader ljusfloden från de elekt-
riska kronorna. Rummet var tomt

från möbler så när som: på en sam

metsklädd, väggfast soffa.
Långt borta i andra ändan av le

kalen visste vi att betjänten höllpi

med förberedelserna. Genom : de

öppna dubbeldörrarnatill vestibulen,

nedifrån bottenvåningen, hörde jag

ett sakta mummel av spelarna, som

började samlas därnere.

Men där vi sutto, Rylander och

jag, härskade en nästan gravlik still

het. Och tomheten och tystheten
var så fullkomlig, att vi omedvetet

sänkte våra röster till en viskning.
Jag berättar detta så utförligt, för

att ni skall förstå huru noga jag

lade märketill allting denna afton.
Varje föremål i den stora salen,
platsen för ett av mitt livs märkli-

gaste händelser, har brändt sig fast
i minnet... varje ord vi uttalade,

varje rörelse vi... och han... gjor
de, har slagit rot i mitt medvetande

på ett outplånligt sätt.
Jag satt och förklarade vårt ban

dylags sammansättning... Då kär
des det plötsligt som om en kall

luftström dragit genom rtirmmet
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Det var som om man hastigt slagit
upp tvänne fönster.
Genom dörren från vestibulen kom

Hugo Levin. Han gick rakt fram

med långsamma, avmätta steg.
Rocken var tillknäppt och spände
hårdt över det högvälvda bröstet.
Han höll händerna djupt nedstuckna

i kavajfickorna ... Jag kände hur
håret reste sig på mitt huvud. Stel
av fasa stirrade jag på den sakta

framglidande gestalten. Rylander
grep mig hårdt om armen. Han

var kritvit i ansiktet och viskade
med skälvande stämma:

— Det är han... Levin...
är Levin.

Omjag lever i. tusen år skall jag

aldrig glömma den namnlösa skräck,

som grep mig i detta ögonblick.
Levin värde sig långsamt mot

oss. Han: gick fram till oss. Över
hans: ansikte låg ett förklarande

leende.
En iskyla spred sig genom mina

lemmar. Jag ville fly men kunde

inte. Jag var som förstenad.

— Varinte rädd... sade han...
Lägg de här manschettknapparna
där borta på spegelbordet, en på

var sida.

Då brast det löst inom mig. Hans

ord liksom svepte bortförtrollningen.
Jag rusade upp och som en van-
sinnig kastade jag mig på dörren

och nedför trapporna...
Där nere stod man begrepp att

gå upp. Men jag hejdade dem.

— Levin... Levin är där uppe!

ropade jag medan tårarna strömma-
de nedför kinderna. Då störtade
alla uppför trappan. Men där up-
pe fanns ingen... ingen... ingen
mer än Rylander, som låg avsvim-

mad på golvet nedanför den plats,
där han suttit.

Jag vaknade, badande i svett. Jag
fann mig storgråtande... jag grät
Som om hjärtat ville brista... Rum-

met låg i halvmörker.”Två-sjuk-
Systrar stodo lutade över mig, tor-
kade svetten och tårarna från mitt
ansikte och togo pulsen.

Krisen var över... jag somnade...

det

Menallt står dock så levande för

mig än i dag. Jag ser när jag vill
den stora, ödsliga salen... det

skarpa elektriska ljuset... Levin,

sådan som han alltid varit bland

oss, med sitt segervissa humoris-
tiska leende på läpparna, upplagd
för skämt... Rylanders bleka ansik-

te. Och jag känner ännu, då mina
tankar återgå till denna dröm...
en dröm i yrsel och feberfantasier. ..

samma dödskyla i mina lemmar och

samma =obeskrivliga skräck, som
den gången Levin återkom.

Men jag frågar mig: vad var nu
detta? Stod jag ett ögonblick på
gränsen och såg in Övertill den

andra sidan? Eller var det vår bort-
gångne vän, som ville säga oss nå-
got, var det han som själv kom till
oss från den andra sidan?

Man påstår ju att människan al-
drig. är så nära döden som under

sömnen. Själen frigör sig några
ögonblick från sitt kroppsliga hölje

och svävar ut till oanade rymder.
Vad den upplever . .. kommavi ihåg
det? Nej, oftast icke. Men likväl

finns det stunder, då vi tycka oss
ha upplevat verkligheten... på den
andra sidan... det må nu ha sin
betydelse eller ej.

C. L—e.

Brevlåda.
Fuhling: I matchen mot Holland i Lon-

don deltog ej Fagrell. Köping-Gustafsson

spelade vänsterinner, Matchen mot U.S. A.

förbisågs i min statistik Fö jande kam-

rater deltogo emellertid: V. Lund höger-

back, H. Svensson vänsterback, Törnqvist

centerhalv, C. Schylander högerinner och

E. Hjelm vänsterinner.

Vintersäsongen
står för dörren, såvida den inte re-

dan har begynt då detta kommeri
tryck.

Någon egentlig vintersport har ju

Kamraterna aldrig haft — av kända
orsaker — men de sista åren har
föreningens bandylag under den

»döda säsongen» uppehållit livet
hos våra anhängare och entusiaster
och visat, att I. F.K. inte precis är
så borta på detta område heller:

Den stora frågan är nu om Kam-
raterna även i år skola fortsätta med

bandysporten eller helt slopa den
från sitt program De. föregående
åren har föreningen nedlagt en hel
del kostnader på sitt bandylag och
även enskilda medlemmar ha i sa-
kens intresse satsat ej obetydliga
summor för samma ändamål. Lik-
som i Stockholm och annorstädes
blev bandyspelet aldrig någon egent-

lig affär men klubbarna fortsätta
dock att öva detsamma, enär idrott
över huvudtaget icke bör bedrivas
såsom en affär. Skulle man endast

omhulda de idrottsgrenar, som kun-
de lämna direkt ekonomisk vinst

så blev det inte mycken idrott här
i landet. |

Detta är en viktig principfråga,

som här icke skall ventileras, men

så mycket kan sägas, att illa skulle
det överensstämma med Kamrater-

nas. arbetsprinciper samt den. ställ-
ning och det anseende, vår förening

tillkämpat sig inom idrottsvärlden,
om. vi helt skulle slopa bandyspe-
let och se våra medlemmar tävla: i
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annan klubbs färger, endast därför
att sporten ifråga ej kan lämna eko-

nomisk vinst. Även om vi taga
ett steg längre och säga att bandy-
spelet orsakar direkt förlust så är
icke heller detta ett tillräckligt skäl
för. att utsätta oss för en sådan
chikan som bandylagets upplösning
utan. tvivel skulle medföra för oss.
Den skada vårt anseende skulle li-
da därigenom uppväges icke av

några sparade hundrakronosedlar.
Alltså hoppas vi I. F. K:s styrelse

icke utan vidare släpper denna frå-
ga ur sikte utan även i år hjälper

bandylaget.

Skulle det bli god vinter ser det
ut. som vårt lag blir bättre än nå-
gonsin.

"Fagrell torde man icke kunna
räkna på i år och icke heller Rossi
nien eljest kvarstå alla våra spelare.
Sålunda har Mellin lovat spela med,

Calle Sjöberger ha vi kvar, Hjelm
tänker ånyo gripa till klubban och

Borgström, som svetsades samman

med »gängen» redan förra säsong-
en, ger sig sin salighet på att aldrig
övergiva densamma. Huruvida un-
dertecknad själv kommer att spela
är / ovisst, efter den törn, hälsan
fick nu på senhösten, men man

hoppas ju alltid det bästa.

Med all sannolikhet kunna vi ock”
så räkna på Jansson (»Trubben>).

I detta samband vill jag slå ihjäl

ett rykte om att Gösse Holmér
(>Aslög») skulle kommatill Göte-

borg. Gösse vistas f. n.i Småland

men återvänder i Januari till Upsala,
där han har sina studier att sköta.

Skulle det oförmodade inträffa, att
han vinner anställning i Göteborg,

spelar -han givetvis för Oss.
Huru vårt lag skall se ut kan

man ännu ej säga, men följande

spelare finnes att välja emellan:

Rylander, Sjöberg, Ejnar Eriksson,
Dahlbergh, Jansson, Linde, Sand-

berg, Borgström, Mellin, Hjelm, Sö-
derbom, Göbel, Gyring, Hedlund

m. fl.
Beträffande bandysäsongen torde

det icke vara skäl i att fortsätta del-

tagandet i Gbgs-serien, som tager

alltför mycken tid i anspråk och
kostnader. På sin höjd är ett del-
tagande i distriktmästerskapet och
sv. mästerskapet att rekommendera.

Det kombinerade laget från Väners-
borg törstar efter revanch och den

skola vi slå omkull på Ullervis ba-

na om Gud och Rudolf Ericsson
vill. Med Dansk Bandy-Union hop-

pas vi kunna spela en match här
och en i Köpenhamn. Ordf. i
Unionen, grossh. Hastrup, med

vilken jag sammanträffat här nere,
var mycket begeistrad för ett par
sådana matcher och nämnde den
12 eller 19 jan. såsom dagar för

Köpenhamsmatchen. Göteborgs-

matchen är ju en kinkig och eko-
nomisk fråga, men man får hoppas

det finns utvägar som klarar saken.
Alltså — 1. F.K:s bandyspelare!

— må vi hoppas på en god säsong.

- Köpenhamn den 16 dec. 1918.

C. Linde.
Kapten i I. F. K:s bandylag.
 

 

 

WINROTH & HEDLUND
Smidesverkstad & Hovslageri

ODINSGATAN
(strax vid Gamla Sjutsinrättningen)

Rekommenderas.

Telefon 8385.

7

 
 

En hyllning
till juniorerna,

Fotbollsäsongen

är nu förgången.

Vi slutat att spela,
för att påkarne hela.

Och därför en vers
som tack, härs och tvärs

jag gängen vill sända

ty det kan nog hända
att vi nästa säsong
ej träff's på en gång.

Du »Fager i mål,

du, som räddat vårt hål,

samt »Gunnarson>, back,
tagen båda mitt tack!

»>Zander» och »Bergan>
samt > Söderholm» snärja'n
som halvbackar gått,

och, som så'nna Ni fått

både skråmor och sår.
ibland söndriga tår.

sedan >fJohan. Nyqvist,

bäst ytter helt visst,

med >»Lillen> som inner;

förbi backarne springer
och passar se'n flott.

Och »Lång-Johans> skott,

nå'n målvakt ej når,
ty i nätet det går.

Och > Karlsson» man finner
oftast som inner

men även som: back;

han förtjänar vårt tack.

Tillsammans Er alla

juniorer man kalla

mång” flera det finns,

jag ej alla minns.

Jag därför härmed
vill ge Er besked:
Ni skött Eder bra

och tack skall Ni ha.

Kom igen nästa vår,

få vi se hur det går!

i R. S—L.
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Vår sista match
för året spelades den 8 december

mot Örgryte på Walhalla. Striden
gällde distriktsmästerskapet. Nog

hade man kunnat vänta, att våra
pojkar skulle upprätthålla sitt i årets

många heta matcher vunna anseende.
Men, nix! Nu hade man lagt in

fotbollshjärnan till vinterförvaring
och spelade ett spel, som visserli-
gen kunde gett oförvanskad ära åt
ett fjärdelag t. ex., men rakt inte åt
svenska mästerskapet.

Det säges, att våra pojkar aldrig
ha det så svårt som när det gäller

spel mot Örgryte. Och ungefär
detsamma lär gälla för Örgryte
vid varje match mot Kamraterna.
Man känner varandra för väl, säga
en del. Ja, visserligen. Här har

man: inte. överraskningsmomenten
till hjälp, här är det blott och bart

den inneboende förmågan som fäl-
ler utslaget. Men det påstås, att

man ibland inte kan visa sin för-
måga, hur mycket man än bjuder
till. Det är väl då vi få smörj av
Örgryte.

Ja, — årets sista match gav oss

ett nederlag. Och Örgryte distrikt-
mästerskapet. Nog borde vi ha vun-

nit, ty ändan skall ju kröna verket.

Men pojkarna ville tydligen inte
vinna. Man tyckte kanske det skulle

se stiligt ut med ett nederlag i årets
första och ett i årets sista svenska

match. Framgångarna mot Stock-
holm och i mästerskapet fingo en

lämplig infattning.
Det blev som sagt smörj med

3—2. De våra voro betydligt överlägs-
na till en början, i trots varav första
halvtid slutade 1—1.
inte, att Murren gaf oss ledningen
strax efter paus. Ty Örgryte gjorde
därefter '2 mål och vi intet. Näs-
tan. rättvist, ty Örgryte spelade bra
mot slutet.

Moje Sandberg var dålig (d. v. s.
sjuk) och gick på linjen, Kalle Ma-
karn vilade sig och Rylander fick
inte vara med. Han försökte näm-

Det hjälpte
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ligeni våras taga distriktmästerska-
pet för "Halland. Men sprack på
kuppen.” Hade han låtit bli denna

historia, hade han nu haft märket.
Ty utgången nu berodde på vår mål-

man. (Som blir bra i framtiden).
Våra spelare voro: Karlsson (lll-

laget), Lund och Svensson, Eiser-
man, Törnqvist, Almén, Schylander

Karlsson, Börjeson, Hjelm och Bors-
sén.

Med juniorlaget

i Uddevalla.
10 man med reserven.

Resan till Uddevalla för en match

mot därvarande I. F. K:s juniorer
företogs kl. 7,35 söndag morgon,
dagen efter årsfästen och var det
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nog säkert anledningen till att en
av spelarna inte orkade upp. Av

ännu okänd anledning uteblev yt-
terligare en, »han som skulle görat».

Varför vi fingo resa hemifrån med
8 man medan 2 stego på i Olskro-

gen. Så nu voro vi 10 med reser-
ven, eller från mål till vänsterytter:

T. Fagergren, G. Gunnarsson, H.
Stålfors, S. Andersson, R. Wenzel,

Henriksson, G. Olausson, G. Berg,

H. Olsson, Bernhard,
Matchen började kl. 12 och var

det nog med en viss tanke på

spanskan som vi gick ut på plan,
då det var något till kallt.

Vi blevo dock snart varma då vi

kommo i arbete. Uddevallapojkarna
voro nämligen inte att leka med,

och erhöllo de även första målet.
Detta kvitterades snart, efter ett fint

upplopp med dito passning av hö-
geryttern, varvid vår kombinerade

center och centerhalv Wenzel pla-

cerade bollen dit den skulle. Ställ-
ningen 1—1. Uddevalla fick åter
ledningen genom straffspark för

»knuff i rygg» inom straffområdet
efter domarens mening. Och gick

den ju in fastän Fager hade hän-
derna på bollen. Denna var dock

för hal för att kunna fås tag på.
Alltså 2—1 till Uddevallas fördel.

I andra halvleken kvitterade Harry

och vi hade sedan det mästa av
spelet. Oturen var emellertid för-
färlig.  Bergan sköt ett vackert skott

som målvakten lyckades klara till
hörna... Denna lades fint upp av

vänsteryttern, men målvakten ålade
sig och klarade åter igen på bekost-

nad av hörna, som gick död. Ud-
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God jul och gott nytt år
tillönskar

Harvid Abrahamsson

Henry Ahlmén
Bror Appelgren
Gillis Berndtson

Haga Kyrkogata 12D.
Semenarigatan 10

Johannedalsgatan 15

Erik Börjesson Jonsered
Erik Eiserman Odensgatan 21

Eric Ekman Vadmansgatan
Erik Eklund

Elon Ericson

Torsten Fagergren

Gunnar Gunnarson
Adolf S. Forsberg

Ragnar Gyring
Bror Henning

Josef Holsner

Gustaf Johansson

Karl Johansson »Makarn»

Georg Karlsson
Herbert Karlsson
Erik Karlsson

Algot Karlsson
Per Lundquist

Gösta Lundquist
John Mattson

Werner Mattson
Gustaf Magnusson
Ernst Noring

Hugo Olson

Frithiof Olsson
Carl Olsson
Sven Rylander
Algot Rylander

Skånegatan 37

Risåsgatan 1.
N. Fogelbergsgat. 7

Risåsgatan 20
Järntorget 3

V. Hamngatan 10
Änggårdsgatan 2

Vallgatan 4

Skolgatan 37

Allm. Vägen 40

Trastgatan 4
Kronhusgatan 32
Postgatan 3 A.

Smålandsgatan 1
Allm. Vägen 26

» Lilla Gubbero»

Sten Sturegatan 2

Sten Sturegatan 2

Joel Rosell
Einar Rothman

Signe Rothman

Olof Rydberg
Valdus Lund
Carl Linde med fru
Eric Ahlstam

Hugo Jönsson
Ivar Fehrling

Erik Lund
Harald Lund

Herbert. Johansson
Ernst Hedén

Kaleb Schylander
Arvid Fagrell
Th. Petterson

Gösta Lundqvist
Jacob Schylander

Moje Sandberg

Oscar Söderberg
Gustaf Waller

Harald F. Wingårdh

Gunnar Wahlgren
Gösta Wahlgren

G. Östman
Rolf Borsén
Torsten Mellberg

Sigfrid Mellberg
Oscar Andersson

John Pettersson

Vadmansgatan 7

Majorsgatan 4

Vadmansgatan 7

Vadmansgatan 7

Övra Husargatan 29

Pilantagegatan 10

Achebergsgatan 26

Plantagegatan 10
Karl Gustafsgatan 40

Nordhemsgatan 30
Friggagatan 7

Odinsgatan 21
Drottninggatan 537

Drottninggatan 57

Molinsgatan 21

Kronhusgatan 22

Rygatan 18
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devalla erhöll sitt sista och avgö- till Uddevallas fördel. Efter en god
rande mål i slutet på halvleken.

Vi hade sedan några fina anfall
med skott men målvakten var feno-
menal. -Efter vad undertecknad
hörde av en som kändetill förhål-

landena, skulle han ingenting duga
till i vanliga fall. Nu var han fin,
och det blev vår olycka.

Matchen slutade alltså med 3—2

middag på automaten kände pojkarna

sig mätta och såpass belåtna, som
omständigheterna medgåvo.

Sedan vi >»tiltat på stan» och va-
rit med om diverse äventyr, foro vi
hem över Öxnered med 7,15-tåget.
Stämningen på tåget var fortfåran-
de hög fastän vi förlorat.  Speciali-
tetsbiten blev >»Så for vi övertill

Spanien att kyssa vackra flickor, å
ja, å ja, å ja, å sen sa ja: Hallå

hurra, hallå hurra!» Träffade dagen
efter en av pojkarna, som påstod
han aldrig haft roligare i hela sitt

liv. Jag håller med honom, ty d
var en lyckad resa! |

G. G—n.
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TOBAKSVAROR,

OLPITLOLP

5 Kortlador&Vertikalskap

7 A.LINDGREN & SÖNER
ROSENLUNDSGATAN14+TEL. 170, 9452,10967.

IDROTTSMÄNNENS INKÖPSKÄLLA FÖR

IDROTTSTIDNINGAR är

AXEL TINGBERGS Cigarraffär.
INNEH. FRANS BROBERG,

ÖSTRA HAMNGATAN

Platsens största affär i Sjöskumspipor & ”"Bernstensmunstycken.

 

 

 
CAP

CHOKLAD - KONFEKT
Ihanska Choklad4korfektlauikenAR

CötelaT  
 

 

| HANS ROSENGREN & Co.
hi
|

 

 

 

Smidesverkstad & Hovslageri

Rekommenderas.

ODINSOGATAN(Strax inv. gamla skjutsinrättn.)

 

Telefon 2635.

 

 

| Gösta Lundquist
I
I)

Rikstelefon 2986,

(N. Falkmans Eftr.)
Etablerad 1893.

Levande Hummer & Ostron dagligen.

Platsens största Ostronaffär!

 

 

 

 

HJ. GURMUND & Co.
SPANNMÅLS- & FODERVARUAFFÄR.
TELEFONEy 5853, 4153, 7620.

 

Aa

 
sn

> Etablissementet Cosmorama ;

 

 

Nyårsdagen
KI. 1.30 samt 6, 7.45 o. 9.30.

Urpremiär på

| Första delen av d:r

|| Selma Lagerlöfs Jerusalems Cykel

INGEMARSÖNERNA

I

I

|
|

En berättelse från Dalarna i5 akter. |

Officin: Sv. Biografteatern |

Regie: Victor Sjöström.

Ingmar Ingmarson . Victor Sjöström I

Brita.......sssssses son ssa Harriet Bosse =||

Densvenskafilmkonstenshittills yppersta | | och vaekraste verk.

 AN
är

a

KUNGSTORGETS
BILJARDSALONG
Kungstorget 6-7. Telefon 6971,

Rekommenderas.

 

FOT TETTTTTTTTTT TTT SITT DESS rar TEPE EET EEEEEEEEEEEEN

R E, Grens Bonstetande
Linnégatan 4

Rekommenderas

 ;0824 = Telefon = 4606
 

 

Välkomnana Julklappar4

   

 

SKoto:artiklar
Presentkort,

Hugo Svensson & Co,
Fotomagasin. Arkaden.

 

 

VÅRT MÅL ÄR:

De bästa Herrkläderna
» Vid behov härav besök

Ekimarks
ih Kungstorget 12.
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GÖTEBORG
Kyrkogatan 58.

Olycksfall-;  Automobil-,
Sjuk-, Glas-,

Skadestånds- Vattenskade-

försäkring.

Tel.-adr.: >Assuransnornan.

Rikstelefoner 18311, 18312.

 

Albert Kristianson
Husarg. 3. Rt. 18010, 203.

Tel.-adr;:. TREBLA

Elektriska Ledningar

 

 

 

A. ANDERSSONS
| Velociped- & Sportaffär
jä Järntorget
| Rt. 9296, 10577. Tel.-adr. »Indian>

|
Indian motorcyklar &

(i Elgen Velocipeder äro de bästa!

 

 

KJELLÉNS

RAKSALONG
-- SÖDRA: ALLÉGATAN2 B. '

REKOMMENDERAS.

Gynna Annonsörerna!

ON

Frisér-

salongen
i Södra Hamngat. 37 El

: Telefon 3338. i

| Fermåsreelbehandling >
ÖR, Lindborg & Co.    Håller alla slags dryckesvaror kalla i

cC: e T72 timmar och varma i ca2 timmar.

FERD. LUNDQUIST > Co. |
KUNGL. HOFLEVERANTÖR + CÖTEBORG

  

     
 

SÅM BEHÖFVES| AF
nes1SÖKSARy—

FINNESi STÖRSTA URVAL OCH
TILLSTPSSER

OMS

 

DR

i Arkaden
Obs.! Nya amerikanska

 

 

. Skruvbanor.

Vard. 2—12 em. Sön- o, :
helgd: 1—5 o. 6—12 em. :

Beställ bana pr telefon 13705.

Öppet:

 

Hallbergs
Kungl, Hofjuvelerare |

 
 

A.-B. Sandström, Stranne & Co.
SKEPPSMÄKLARE & BEFRAKTNINGSAGENTER,
                            

Telegramadress: >SANDIS>.

Osear Andersens Bokir. Bötewvorg 1918.

Telefoner: 8583, 8584, 8682, 8581, 7904, 8565 118$

 


