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5 MEDLEMSELAD

 

N:o 1
 

Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. | JAN. 1919
 

Vår fotboll 1918.
I.

Representationslaget.

När man någon gång i framtiden

skall skriva svensk fotbolls historia

komma Göteborgs-Kamraternas spe-
lare under 1918 att alldeles säkert

få sitt särskilda kapitel. De bildade
nämligen då icke blott landets star-

kaste klubblag och utförde en dit-

tills oupplevad bedrift nämligen det
samtidiga erövrandet av Sveriges för-

nämsta serietävling och svenska
mästerskapet under hård konkurrens

utan de hade också från årets början

till dess slut den tvåfaldiga och stun-
dom otacksamma uppgiften att vara

1) försvarare av landets fotbollsära i

trenne av årets fyra landsmatcher

och dessemellan 2) huvudmassan av
Göteborgs kombinerade lag.

Sällan ha större fordringarställts
på svenska fotbollsspelare. Allt un-
der det föreningens matcher upp-

tog deras tid varje söndag måste
de ligga i skarp träning för lands-
matcher och stadsmatcher. Kam-

raterna krävde segrar och mäster-
skap. Göteborg: pokaler och ära.
Sverige: fotbollshegemonien i Nor-
den.

Allt detta skulle våra pojkar skaffa.
De unnades varken rast eller ro.
De reste fram och åter mellan Kö-

 

(Af Ceve).

penhamn, Göteborg, Stockholm och

Kristiania med samma planmässig-
het som de tyska arméerna mellan

ost- och västfronten förr i tiden.
Och när de tänkte slå sig till ro

på sommaren så kom turnen till
Norge och Svenska Fotbollsveckan

emellan.

Huru motsvarade nu Kamratspe-

larna pretentionerna?
Låt oss först som sist bortelimi-

nera landsmatcherna med att konsta-

tera de trenne nederlagen samt

stadsmatcherna med att peka på de
storartade segrarna, och nöja oss

med klubbmatcherna. Vad kan man

säga om dessa?
Den första matchen för året spe-

lades den 14 april i Malmö mot
därvarande Kamratkrets. Vårt lag

hade icke tränat särdeles mycket
och i jämförelse med skåningarna

voro de, kan man säga, fullständigt

otränade. Så länge krafterna räckte
till gjorde våra pojkar ungefär vad
de ville på planen men därefter,

alltså under senare hälften af matchen,

togo skåningarna igen det förlorade

och mertill och slutresultatet blev

ett nederlag med 2-3.

Söndagen därpå spelades den

första matchen i den mellan »stjärn-

lagen i Stockolm och Göteborg bil-

dade serien. Här i Göteborg vunno

de våra sina första poäng över A.LK.
med 2—0 och i denna tävling gingo
de sedan från seger till seger.

Därpå började matcherna med
danskarna.

Med sin vanliga företagsamhet
hade Hugo Levin hösten 1917 för-
mått dåvarande Gbgs Aftonblad att
uppsätta en pokal till tävlan mellan
oss och K. B. Den första mat-

chen spelades då och vanns av K. B.
med 1—0. Den andra matchen

ägde rum den 28 april i Köpen-
hamn och ånyo vunno danskarna,
med 3—1. Vi saknade Schylander
i matchen och dessutom spelade

våra representanter både slött och
oförståndigt, somliga med för myc-
ket och andra med för litet av den
feta danska maten i magen. K.B:s

lag var icke alls märkvärdigt och
egentligen var det skräp av vårt lag
att inte kunna vinna.

Vi fingo emellertid revanhce den
9 maj. Till K. B:s ursäkt måste
dock framhållas att laget spelade
med flera reserver. Resultatet blev

ej mer än 2—0 till vår fördel och
matchen skulle sålunda inte alls

vara anmärkningsvärd om. det ej
var första gången det lyckats Kam-
ratlaget att vinna en seger över de

gamla motståndarne från K. B. här
i. Göteborg-
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N:o 1
 

Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. | JAN. 1919
 

Vår fotboll 1918.
I.

Representationslaget.

När man någon gång i framtiden

skall skriva svensk fotbolls historia

komma Göteborgs-Kamraternas spe-
lare under 1918 att alldeles säkert

få sitt särskilda kapitel. De bildade
nämligen då icke blott landets star-

kaste klubblag och utförde en dit-

tills oupplevad bedrift nämligen det
samtidiga erövrandet av Sveriges för-

nämsta serietävling och svenska
mästerskapet under hård konkurrens

utan de hade också från årets början

till dess slut den tvåfaldiga och stun-
dom otacksamma uppgiften att vara

1) försvarare av landets fotbollsära i

trenne av årets fyra landsmatcher

och dessemellan 2) huvudmassan av
Göteborgs kombinerade lag.

Sällan ha större fordringarställts
på svenska fotbollsspelare. Allt un-
der det föreningens matcher upp-

tog deras tid varje söndag måste
de ligga i skarp träning för lands-
matcher och stadsmatcher. Kam-

raterna krävde segrar och mäster-
skap. Göteborg: pokaler och ära.
Sverige: fotbollshegemonien i Nor-
den.

Allt detta skulle våra pojkar skaffa.
De unnades varken rast eller ro.
De reste fram och åter mellan Kö-

 

(Af Ceve).

penhamn, Göteborg, Stockholm och

Kristiania med samma planmässig-
het som de tyska arméerna mellan

ost- och västfronten förr i tiden.
Och när de tänkte slå sig till ro

på sommaren så kom turnen till
Norge och Svenska Fotbollsveckan

emellan.

Huru motsvarade nu Kamratspe-

larna pretentionerna?
Låt oss först som sist bortelimi-

nera landsmatcherna med att konsta-

tera de trenne nederlagen samt

stadsmatcherna med att peka på de
storartade segrarna, och nöja oss

med klubbmatcherna. Vad kan man

säga om dessa?
Den första matchen för året spe-

lades den 14 april i Malmö mot
därvarande Kamratkrets. Vårt lag

hade icke tränat särdeles mycket
och i jämförelse med skåningarna

voro de, kan man säga, fullständigt

otränade. Så länge krafterna räckte
till gjorde våra pojkar ungefär vad
de ville på planen men därefter,

alltså under senare hälften af matchen,

togo skåningarna igen det förlorade

och mertill och slutresultatet blev

ett nederlag med 2-3.

Söndagen därpå spelades den

första matchen i den mellan »stjärn-

lagen i Stockolm och Göteborg bil-

dade serien. Här i Göteborg vunno

de våra sina första poäng över A.LK.
med 2—0 och i denna tävling gingo
de sedan från seger till seger.

Därpå började matcherna med
danskarna.

Med sin vanliga företagsamhet
hade Hugo Levin hösten 1917 för-
mått dåvarande Gbgs Aftonblad att
uppsätta en pokal till tävlan mellan
oss och K. B. Den första mat-

chen spelades då och vanns av K. B.
med 1—0. Den andra matchen

ägde rum den 28 april i Köpen-
hamn och ånyo vunno danskarna,
med 3—1. Vi saknade Schylander
i matchen och dessutom spelade

våra representanter både slött och
oförståndigt, somliga med för myc-
ket och andra med för litet av den
feta danska maten i magen. K.B:s

lag var icke alls märkvärdigt och
egentligen var det skräp av vårt lag
att inte kunna vinna.

Vi fingo emellertid revanhce den
9 maj. Till K. B:s ursäkt måste
dock framhållas att laget spelade
med flera reserver. Resultatet blev

ej mer än 2—0 till vår fördel och
matchen skulle sålunda inte alls

vara anmärkningsvärd om. det ej
var första gången det lyckats Kam-
ratlaget att vinna en seger över de

gamla motståndarne från K. B. här
i. Göteborg-
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N:o 1
 

Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. | JAN. 1919
 

Vår fotboll 1918.
I.

Representationslaget.

När man någon gång i framtiden

skall skriva svensk fotbolls historia

komma Göteborgs-Kamraternas spe-
lare under 1918 att alldeles säkert

få sitt särskilda kapitel. De bildade
nämligen då icke blott landets star-

kaste klubblag och utförde en dit-

tills oupplevad bedrift nämligen det
samtidiga erövrandet av Sveriges för-

nämsta serietävling och svenska
mästerskapet under hård konkurrens

utan de hade också från årets början

till dess slut den tvåfaldiga och stun-
dom otacksamma uppgiften att vara

1) försvarare av landets fotbollsära i

trenne av årets fyra landsmatcher

och dessemellan 2) huvudmassan av
Göteborgs kombinerade lag.

Sällan ha större fordringarställts
på svenska fotbollsspelare. Allt un-
der det föreningens matcher upp-

tog deras tid varje söndag måste
de ligga i skarp träning för lands-
matcher och stadsmatcher. Kam-

raterna krävde segrar och mäster-
skap. Göteborg: pokaler och ära.
Sverige: fotbollshegemonien i Nor-
den.

Allt detta skulle våra pojkar skaffa.
De unnades varken rast eller ro.
De reste fram och åter mellan Kö-

 

(Af Ceve).

penhamn, Göteborg, Stockholm och

Kristiania med samma planmässig-
het som de tyska arméerna mellan

ost- och västfronten förr i tiden.
Och när de tänkte slå sig till ro

på sommaren så kom turnen till
Norge och Svenska Fotbollsveckan

emellan.

Huru motsvarade nu Kamratspe-

larna pretentionerna?
Låt oss först som sist bortelimi-

nera landsmatcherna med att konsta-

tera de trenne nederlagen samt

stadsmatcherna med att peka på de
storartade segrarna, och nöja oss

med klubbmatcherna. Vad kan man

säga om dessa?
Den första matchen för året spe-

lades den 14 april i Malmö mot
därvarande Kamratkrets. Vårt lag

hade icke tränat särdeles mycket
och i jämförelse med skåningarna

voro de, kan man säga, fullständigt

otränade. Så länge krafterna räckte
till gjorde våra pojkar ungefär vad
de ville på planen men därefter,

alltså under senare hälften af matchen,

togo skåningarna igen det förlorade

och mertill och slutresultatet blev

ett nederlag med 2-3.

Söndagen därpå spelades den

första matchen i den mellan »stjärn-

lagen i Stockolm och Göteborg bil-

dade serien. Här i Göteborg vunno

de våra sina första poäng över A.LK.
med 2—0 och i denna tävling gingo
de sedan från seger till seger.

Därpå började matcherna med
danskarna.

Med sin vanliga företagsamhet
hade Hugo Levin hösten 1917 för-
mått dåvarande Gbgs Aftonblad att
uppsätta en pokal till tävlan mellan
oss och K. B. Den första mat-

chen spelades då och vanns av K. B.
med 1—0. Den andra matchen

ägde rum den 28 april i Köpen-
hamn och ånyo vunno danskarna,
med 3—1. Vi saknade Schylander
i matchen och dessutom spelade

våra representanter både slött och
oförståndigt, somliga med för myc-
ket och andra med för litet av den
feta danska maten i magen. K.B:s

lag var icke alls märkvärdigt och
egentligen var det skräp av vårt lag
att inte kunna vinna.

Vi fingo emellertid revanhce den
9 maj. Till K. B:s ursäkt måste
dock framhållas att laget spelade
med flera reserver. Resultatet blev

ej mer än 2—0 till vår fördel och
matchen skulle sålunda inte alls

vara anmärkningsvärd om. det ej
var första gången det lyckats Kam-
ratlaget att vinna en seger över de

gamla motståndarne från K. B. här
i. Göteborg-
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. | JAN. 1919
 

Vår fotboll 1918.
I.

Representationslaget.

När man någon gång i framtiden

skall skriva svensk fotbolls historia

komma Göteborgs-Kamraternas spe-
lare under 1918 att alldeles säkert

få sitt särskilda kapitel. De bildade
nämligen då icke blott landets star-

kaste klubblag och utförde en dit-

tills oupplevad bedrift nämligen det
samtidiga erövrandet av Sveriges för-

nämsta serietävling och svenska
mästerskapet under hård konkurrens

utan de hade också från årets början

till dess slut den tvåfaldiga och stun-
dom otacksamma uppgiften att vara

1) försvarare av landets fotbollsära i

trenne av årets fyra landsmatcher

och dessemellan 2) huvudmassan av
Göteborgs kombinerade lag.

Sällan ha större fordringarställts
på svenska fotbollsspelare. Allt un-
der det föreningens matcher upp-

tog deras tid varje söndag måste
de ligga i skarp träning för lands-
matcher och stadsmatcher. Kam-

raterna krävde segrar och mäster-
skap. Göteborg: pokaler och ära.
Sverige: fotbollshegemonien i Nor-
den.

Allt detta skulle våra pojkar skaffa.
De unnades varken rast eller ro.
De reste fram och åter mellan Kö-

 

(Af Ceve).

penhamn, Göteborg, Stockholm och

Kristiania med samma planmässig-
het som de tyska arméerna mellan

ost- och västfronten förr i tiden.
Och när de tänkte slå sig till ro

på sommaren så kom turnen till
Norge och Svenska Fotbollsveckan

emellan.

Huru motsvarade nu Kamratspe-

larna pretentionerna?
Låt oss först som sist bortelimi-

nera landsmatcherna med att konsta-

tera de trenne nederlagen samt

stadsmatcherna med att peka på de
storartade segrarna, och nöja oss

med klubbmatcherna. Vad kan man

säga om dessa?
Den första matchen för året spe-

lades den 14 april i Malmö mot
därvarande Kamratkrets. Vårt lag

hade icke tränat särdeles mycket
och i jämförelse med skåningarna

voro de, kan man säga, fullständigt

otränade. Så länge krafterna räckte
till gjorde våra pojkar ungefär vad
de ville på planen men därefter,

alltså under senare hälften af matchen,

togo skåningarna igen det förlorade

och mertill och slutresultatet blev

ett nederlag med 2-3.

Söndagen därpå spelades den

första matchen i den mellan »stjärn-

lagen i Stockolm och Göteborg bil-

dade serien. Här i Göteborg vunno

de våra sina första poäng över A.LK.
med 2—0 och i denna tävling gingo
de sedan från seger till seger.

Därpå började matcherna med
danskarna.

Med sin vanliga företagsamhet
hade Hugo Levin hösten 1917 för-
mått dåvarande Gbgs Aftonblad att
uppsätta en pokal till tävlan mellan
oss och K. B. Den första mat-

chen spelades då och vanns av K. B.
med 1—0. Den andra matchen

ägde rum den 28 april i Köpen-
hamn och ånyo vunno danskarna,
med 3—1. Vi saknade Schylander
i matchen och dessutom spelade

våra representanter både slött och
oförståndigt, somliga med för myc-
ket och andra med för litet av den
feta danska maten i magen. K.B:s

lag var icke alls märkvärdigt och
egentligen var det skräp av vårt lag
att inte kunna vinna.

Vi fingo emellertid revanhce den
9 maj. Till K. B:s ursäkt måste
dock framhållas att laget spelade
med flera reserver. Resultatet blev

ej mer än 2—0 till vår fördel och
matchen skulle sålunda inte alls

vara anmärkningsvärd om. det ej
var första gången det lyckats Kam-
ratlaget att vinna en seger över de

gamla motståndarne från K. B. här
i. Göteborg-

Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01919, 2020 IFK Göteborg.

  LE
TS
R
R
E
N
T
Y
K
T
R
S

  

[
I
K
E

T
E
N

T
Y
K
S
N
L

     

5 MEDLEMSELAD

 

N:o 1
 

Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. | JAN. 1919
 

Vår fotboll 1918.
I.

Representationslaget.

När man någon gång i framtiden

skall skriva svensk fotbolls historia

komma Göteborgs-Kamraternas spe-
lare under 1918 att alldeles säkert

få sitt särskilda kapitel. De bildade
nämligen då icke blott landets star-

kaste klubblag och utförde en dit-

tills oupplevad bedrift nämligen det
samtidiga erövrandet av Sveriges för-

nämsta serietävling och svenska
mästerskapet under hård konkurrens

utan de hade också från årets början

till dess slut den tvåfaldiga och stun-
dom otacksamma uppgiften att vara

1) försvarare av landets fotbollsära i

trenne av årets fyra landsmatcher

och dessemellan 2) huvudmassan av
Göteborgs kombinerade lag.

Sällan ha större fordringarställts
på svenska fotbollsspelare. Allt un-
der det föreningens matcher upp-

tog deras tid varje söndag måste
de ligga i skarp träning för lands-
matcher och stadsmatcher. Kam-

raterna krävde segrar och mäster-
skap. Göteborg: pokaler och ära.
Sverige: fotbollshegemonien i Nor-
den.

Allt detta skulle våra pojkar skaffa.
De unnades varken rast eller ro.
De reste fram och åter mellan Kö-

 

(Af Ceve).

penhamn, Göteborg, Stockholm och

Kristiania med samma planmässig-
het som de tyska arméerna mellan

ost- och västfronten förr i tiden.
Och när de tänkte slå sig till ro

på sommaren så kom turnen till
Norge och Svenska Fotbollsveckan

emellan.

Huru motsvarade nu Kamratspe-

larna pretentionerna?
Låt oss först som sist bortelimi-

nera landsmatcherna med att konsta-

tera de trenne nederlagen samt

stadsmatcherna med att peka på de
storartade segrarna, och nöja oss

med klubbmatcherna. Vad kan man

säga om dessa?
Den första matchen för året spe-

lades den 14 april i Malmö mot
därvarande Kamratkrets. Vårt lag

hade icke tränat särdeles mycket
och i jämförelse med skåningarna

voro de, kan man säga, fullständigt

otränade. Så länge krafterna räckte
till gjorde våra pojkar ungefär vad
de ville på planen men därefter,

alltså under senare hälften af matchen,

togo skåningarna igen det förlorade

och mertill och slutresultatet blev

ett nederlag med 2-3.

Söndagen därpå spelades den

första matchen i den mellan »stjärn-

lagen i Stockolm och Göteborg bil-

dade serien. Här i Göteborg vunno

de våra sina första poäng över A.LK.
med 2—0 och i denna tävling gingo
de sedan från seger till seger.

Därpå började matcherna med
danskarna.

Med sin vanliga företagsamhet
hade Hugo Levin hösten 1917 för-
mått dåvarande Gbgs Aftonblad att
uppsätta en pokal till tävlan mellan
oss och K. B. Den första mat-

chen spelades då och vanns av K. B.
med 1—0. Den andra matchen

ägde rum den 28 april i Köpen-
hamn och ånyo vunno danskarna,
med 3—1. Vi saknade Schylander
i matchen och dessutom spelade

våra representanter både slött och
oförståndigt, somliga med för myc-
ket och andra med för litet av den
feta danska maten i magen. K.B:s

lag var icke alls märkvärdigt och
egentligen var det skräp av vårt lag
att inte kunna vinna.

Vi fingo emellertid revanhce den
9 maj. Till K. B:s ursäkt måste
dock framhållas att laget spelade
med flera reserver. Resultatet blev

ej mer än 2—0 till vår fördel och
matchen skulle sålunda inte alls

vara anmärkningsvärd om. det ej
var första gången det lyckats Kam-
ratlaget att vinna en seger över de

gamla motståndarne från K. B. här
i. Göteborg-

Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01919, 2020 IFK Göteborg.
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N:o 1
 

Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. | JAN. 1919
 

Vår fotboll 1918.
I.

Representationslaget.

När man någon gång i framtiden

skall skriva svensk fotbolls historia

komma Göteborgs-Kamraternas spe-
lare under 1918 att alldeles säkert

få sitt särskilda kapitel. De bildade
nämligen då icke blott landets star-

kaste klubblag och utförde en dit-

tills oupplevad bedrift nämligen det
samtidiga erövrandet av Sveriges för-

nämsta serietävling och svenska
mästerskapet under hård konkurrens

utan de hade också från årets början

till dess slut den tvåfaldiga och stun-
dom otacksamma uppgiften att vara

1) försvarare av landets fotbollsära i

trenne av årets fyra landsmatcher

och dessemellan 2) huvudmassan av
Göteborgs kombinerade lag.

Sällan ha större fordringarställts
på svenska fotbollsspelare. Allt un-
der det föreningens matcher upp-

tog deras tid varje söndag måste
de ligga i skarp träning för lands-
matcher och stadsmatcher. Kam-

raterna krävde segrar och mäster-
skap. Göteborg: pokaler och ära.
Sverige: fotbollshegemonien i Nor-
den.

Allt detta skulle våra pojkar skaffa.
De unnades varken rast eller ro.
De reste fram och åter mellan Kö-

 

(Af Ceve).

penhamn, Göteborg, Stockholm och

Kristiania med samma planmässig-
het som de tyska arméerna mellan

ost- och västfronten förr i tiden.
Och när de tänkte slå sig till ro

på sommaren så kom turnen till
Norge och Svenska Fotbollsveckan

emellan.

Huru motsvarade nu Kamratspe-

larna pretentionerna?
Låt oss först som sist bortelimi-

nera landsmatcherna med att konsta-

tera de trenne nederlagen samt

stadsmatcherna med att peka på de
storartade segrarna, och nöja oss

med klubbmatcherna. Vad kan man

säga om dessa?
Den första matchen för året spe-

lades den 14 april i Malmö mot
därvarande Kamratkrets. Vårt lag

hade icke tränat särdeles mycket
och i jämförelse med skåningarna

voro de, kan man säga, fullständigt

otränade. Så länge krafterna räckte
till gjorde våra pojkar ungefär vad
de ville på planen men därefter,

alltså under senare hälften af matchen,

togo skåningarna igen det förlorade

och mertill och slutresultatet blev

ett nederlag med 2-3.

Söndagen därpå spelades den

första matchen i den mellan »stjärn-

lagen i Stockolm och Göteborg bil-

dade serien. Här i Göteborg vunno

de våra sina första poäng över A.LK.
med 2—0 och i denna tävling gingo
de sedan från seger till seger.

Därpå började matcherna med
danskarna.

Med sin vanliga företagsamhet
hade Hugo Levin hösten 1917 för-
mått dåvarande Gbgs Aftonblad att
uppsätta en pokal till tävlan mellan
oss och K. B. Den första mat-

chen spelades då och vanns av K. B.
med 1—0. Den andra matchen

ägde rum den 28 april i Köpen-
hamn och ånyo vunno danskarna,
med 3—1. Vi saknade Schylander
i matchen och dessutom spelade

våra representanter både slött och
oförståndigt, somliga med för myc-
ket och andra med för litet av den
feta danska maten i magen. K.B:s

lag var icke alls märkvärdigt och
egentligen var det skräp av vårt lag
att inte kunna vinna.

Vi fingo emellertid revanhce den
9 maj. Till K. B:s ursäkt måste
dock framhållas att laget spelade
med flera reserver. Resultatet blev

ej mer än 2—0 till vår fördel och
matchen skulle sålunda inte alls

vara anmärkningsvärd om. det ej
var första gången det lyckats Kam-
ratlaget att vinna en seger över de

gamla motståndarne från K. B. här
i. Göteborg-
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. | JAN. 1919
 

Vår fotboll 1918.
I.

Representationslaget.

När man någon gång i framtiden

skall skriva svensk fotbolls historia

komma Göteborgs-Kamraternas spe-
lare under 1918 att alldeles säkert

få sitt särskilda kapitel. De bildade
nämligen då icke blott landets star-

kaste klubblag och utförde en dit-

tills oupplevad bedrift nämligen det
samtidiga erövrandet av Sveriges för-

nämsta serietävling och svenska
mästerskapet under hård konkurrens

utan de hade också från årets början

till dess slut den tvåfaldiga och stun-
dom otacksamma uppgiften att vara

1) försvarare av landets fotbollsära i

trenne av årets fyra landsmatcher

och dessemellan 2) huvudmassan av
Göteborgs kombinerade lag.

Sällan ha större fordringarställts
på svenska fotbollsspelare. Allt un-
der det föreningens matcher upp-

tog deras tid varje söndag måste
de ligga i skarp träning för lands-
matcher och stadsmatcher. Kam-

raterna krävde segrar och mäster-
skap. Göteborg: pokaler och ära.
Sverige: fotbollshegemonien i Nor-
den.

Allt detta skulle våra pojkar skaffa.
De unnades varken rast eller ro.
De reste fram och åter mellan Kö-

 

(Af Ceve).

penhamn, Göteborg, Stockholm och

Kristiania med samma planmässig-
het som de tyska arméerna mellan

ost- och västfronten förr i tiden.
Och när de tänkte slå sig till ro

på sommaren så kom turnen till
Norge och Svenska Fotbollsveckan

emellan.

Huru motsvarade nu Kamratspe-

larna pretentionerna?
Låt oss först som sist bortelimi-

nera landsmatcherna med att konsta-

tera de trenne nederlagen samt

stadsmatcherna med att peka på de
storartade segrarna, och nöja oss

med klubbmatcherna. Vad kan man

säga om dessa?
Den första matchen för året spe-

lades den 14 april i Malmö mot
därvarande Kamratkrets. Vårt lag

hade icke tränat särdeles mycket
och i jämförelse med skåningarna

voro de, kan man säga, fullständigt

otränade. Så länge krafterna räckte
till gjorde våra pojkar ungefär vad
de ville på planen men därefter,

alltså under senare hälften af matchen,

togo skåningarna igen det förlorade

och mertill och slutresultatet blev

ett nederlag med 2-3.

Söndagen därpå spelades den

första matchen i den mellan »stjärn-

lagen i Stockolm och Göteborg bil-

dade serien. Här i Göteborg vunno

de våra sina första poäng över A.LK.
med 2—0 och i denna tävling gingo
de sedan från seger till seger.

Därpå började matcherna med
danskarna.

Med sin vanliga företagsamhet
hade Hugo Levin hösten 1917 för-
mått dåvarande Gbgs Aftonblad att
uppsätta en pokal till tävlan mellan
oss och K. B. Den första mat-

chen spelades då och vanns av K. B.
med 1—0. Den andra matchen

ägde rum den 28 april i Köpen-
hamn och ånyo vunno danskarna,
med 3—1. Vi saknade Schylander
i matchen och dessutom spelade

våra representanter både slött och
oförståndigt, somliga med för myc-
ket och andra med för litet av den
feta danska maten i magen. K.B:s

lag var icke alls märkvärdigt och
egentligen var det skräp av vårt lag
att inte kunna vinna.

Vi fingo emellertid revanhce den
9 maj. Till K. B:s ursäkt måste
dock framhållas att laget spelade
med flera reserver. Resultatet blev

ej mer än 2—0 till vår fördel och
matchen skulle sålunda inte alls

vara anmärkningsvärd om. det ej
var första gången det lyckats Kam-
ratlaget att vinna en seger över de

gamla motståndarne från K. B. här
i. Göteborg-
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N:o 1
 

Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. | JAN. 1919
 

Vår fotboll 1918.
I.

Representationslaget.

När man någon gång i framtiden

skall skriva svensk fotbolls historia

komma Göteborgs-Kamraternas spe-
lare under 1918 att alldeles säkert

få sitt särskilda kapitel. De bildade
nämligen då icke blott landets star-

kaste klubblag och utförde en dit-

tills oupplevad bedrift nämligen det
samtidiga erövrandet av Sveriges för-

nämsta serietävling och svenska
mästerskapet under hård konkurrens

utan de hade också från årets början

till dess slut den tvåfaldiga och stun-
dom otacksamma uppgiften att vara

1) försvarare av landets fotbollsära i

trenne av årets fyra landsmatcher

och dessemellan 2) huvudmassan av
Göteborgs kombinerade lag.

Sällan ha större fordringarställts
på svenska fotbollsspelare. Allt un-
der det föreningens matcher upp-

tog deras tid varje söndag måste
de ligga i skarp träning för lands-
matcher och stadsmatcher. Kam-

raterna krävde segrar och mäster-
skap. Göteborg: pokaler och ära.
Sverige: fotbollshegemonien i Nor-
den.

Allt detta skulle våra pojkar skaffa.
De unnades varken rast eller ro.
De reste fram och åter mellan Kö-

 

(Af Ceve).

penhamn, Göteborg, Stockholm och

Kristiania med samma planmässig-
het som de tyska arméerna mellan

ost- och västfronten förr i tiden.
Och när de tänkte slå sig till ro

på sommaren så kom turnen till
Norge och Svenska Fotbollsveckan

emellan.

Huru motsvarade nu Kamratspe-

larna pretentionerna?
Låt oss först som sist bortelimi-

nera landsmatcherna med att konsta-

tera de trenne nederlagen samt

stadsmatcherna med att peka på de
storartade segrarna, och nöja oss

med klubbmatcherna. Vad kan man

säga om dessa?
Den första matchen för året spe-

lades den 14 april i Malmö mot
därvarande Kamratkrets. Vårt lag

hade icke tränat särdeles mycket
och i jämförelse med skåningarna

voro de, kan man säga, fullständigt

otränade. Så länge krafterna räckte
till gjorde våra pojkar ungefär vad
de ville på planen men därefter,

alltså under senare hälften af matchen,

togo skåningarna igen det förlorade

och mertill och slutresultatet blev

ett nederlag med 2-3.

Söndagen därpå spelades den

första matchen i den mellan »stjärn-

lagen i Stockolm och Göteborg bil-

dade serien. Här i Göteborg vunno

de våra sina första poäng över A.LK.
med 2—0 och i denna tävling gingo
de sedan från seger till seger.

Därpå började matcherna med
danskarna.

Med sin vanliga företagsamhet
hade Hugo Levin hösten 1917 för-
mått dåvarande Gbgs Aftonblad att
uppsätta en pokal till tävlan mellan
oss och K. B. Den första mat-

chen spelades då och vanns av K. B.
med 1—0. Den andra matchen

ägde rum den 28 april i Köpen-
hamn och ånyo vunno danskarna,
med 3—1. Vi saknade Schylander
i matchen och dessutom spelade

våra representanter både slött och
oförståndigt, somliga med för myc-
ket och andra med för litet av den
feta danska maten i magen. K.B:s

lag var icke alls märkvärdigt och
egentligen var det skräp av vårt lag
att inte kunna vinna.

Vi fingo emellertid revanhce den
9 maj. Till K. B:s ursäkt måste
dock framhållas att laget spelade
med flera reserver. Resultatet blev

ej mer än 2—0 till vår fördel och
matchen skulle sålunda inte alls

vara anmärkningsvärd om. det ej
var första gången det lyckats Kam-
ratlaget att vinna en seger över de

gamla motståndarne från K. B. här
i. Göteborg-
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N:o 1
 

Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. | JAN. 1919
 

Vår fotboll 1918.
I.

Representationslaget.

När man någon gång i framtiden

skall skriva svensk fotbolls historia

komma Göteborgs-Kamraternas spe-
lare under 1918 att alldeles säkert

få sitt särskilda kapitel. De bildade
nämligen då icke blott landets star-

kaste klubblag och utförde en dit-

tills oupplevad bedrift nämligen det
samtidiga erövrandet av Sveriges för-

nämsta serietävling och svenska
mästerskapet under hård konkurrens

utan de hade också från årets början

till dess slut den tvåfaldiga och stun-
dom otacksamma uppgiften att vara

1) försvarare av landets fotbollsära i

trenne av årets fyra landsmatcher

och dessemellan 2) huvudmassan av
Göteborgs kombinerade lag.

Sällan ha större fordringarställts
på svenska fotbollsspelare. Allt un-
der det föreningens matcher upp-

tog deras tid varje söndag måste
de ligga i skarp träning för lands-
matcher och stadsmatcher. Kam-

raterna krävde segrar och mäster-
skap. Göteborg: pokaler och ära.
Sverige: fotbollshegemonien i Nor-
den.

Allt detta skulle våra pojkar skaffa.
De unnades varken rast eller ro.
De reste fram och åter mellan Kö-

 

(Af Ceve).

penhamn, Göteborg, Stockholm och

Kristiania med samma planmässig-
het som de tyska arméerna mellan

ost- och västfronten förr i tiden.
Och när de tänkte slå sig till ro

på sommaren så kom turnen till
Norge och Svenska Fotbollsveckan

emellan.

Huru motsvarade nu Kamratspe-

larna pretentionerna?
Låt oss först som sist bortelimi-

nera landsmatcherna med att konsta-

tera de trenne nederlagen samt

stadsmatcherna med att peka på de
storartade segrarna, och nöja oss

med klubbmatcherna. Vad kan man

säga om dessa?
Den första matchen för året spe-

lades den 14 april i Malmö mot
därvarande Kamratkrets. Vårt lag

hade icke tränat särdeles mycket
och i jämförelse med skåningarna

voro de, kan man säga, fullständigt

otränade. Så länge krafterna räckte
till gjorde våra pojkar ungefär vad
de ville på planen men därefter,

alltså under senare hälften af matchen,

togo skåningarna igen det förlorade

och mertill och slutresultatet blev

ett nederlag med 2-3.

Söndagen därpå spelades den

första matchen i den mellan »stjärn-

lagen i Stockolm och Göteborg bil-

dade serien. Här i Göteborg vunno

de våra sina första poäng över A.LK.
med 2—0 och i denna tävling gingo
de sedan från seger till seger.

Därpå började matcherna med
danskarna.

Med sin vanliga företagsamhet
hade Hugo Levin hösten 1917 för-
mått dåvarande Gbgs Aftonblad att
uppsätta en pokal till tävlan mellan
oss och K. B. Den första mat-

chen spelades då och vanns av K. B.
med 1—0. Den andra matchen

ägde rum den 28 april i Köpen-
hamn och ånyo vunno danskarna,
med 3—1. Vi saknade Schylander
i matchen och dessutom spelade

våra representanter både slött och
oförståndigt, somliga med för myc-
ket och andra med för litet av den
feta danska maten i magen. K.B:s

lag var icke alls märkvärdigt och
egentligen var det skräp av vårt lag
att inte kunna vinna.

Vi fingo emellertid revanhce den
9 maj. Till K. B:s ursäkt måste
dock framhållas att laget spelade
med flera reserver. Resultatet blev

ej mer än 2—0 till vår fördel och
matchen skulle sålunda inte alls

vara anmärkningsvärd om. det ej
var första gången det lyckats Kam-
ratlaget att vinna en seger över de

gamla motståndarne från K. B. här
i. Göteborg-
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. | JAN. 1919
 

Vår fotboll 1918.
I.

Representationslaget.

När man någon gång i framtiden

skall skriva svensk fotbolls historia

komma Göteborgs-Kamraternas spe-
lare under 1918 att alldeles säkert

få sitt särskilda kapitel. De bildade
nämligen då icke blott landets star-

kaste klubblag och utförde en dit-

tills oupplevad bedrift nämligen det
samtidiga erövrandet av Sveriges för-

nämsta serietävling och svenska
mästerskapet under hård konkurrens

utan de hade också från årets början

till dess slut den tvåfaldiga och stun-
dom otacksamma uppgiften att vara

1) försvarare av landets fotbollsära i

trenne av årets fyra landsmatcher

och dessemellan 2) huvudmassan av
Göteborgs kombinerade lag.

Sällan ha större fordringarställts
på svenska fotbollsspelare. Allt un-
der det föreningens matcher upp-

tog deras tid varje söndag måste
de ligga i skarp träning för lands-
matcher och stadsmatcher. Kam-

raterna krävde segrar och mäster-
skap. Göteborg: pokaler och ära.
Sverige: fotbollshegemonien i Nor-
den.

Allt detta skulle våra pojkar skaffa.
De unnades varken rast eller ro.
De reste fram och åter mellan Kö-

 

(Af Ceve).

penhamn, Göteborg, Stockholm och

Kristiania med samma planmässig-
het som de tyska arméerna mellan

ost- och västfronten förr i tiden.
Och när de tänkte slå sig till ro

på sommaren så kom turnen till
Norge och Svenska Fotbollsveckan

emellan.

Huru motsvarade nu Kamratspe-

larna pretentionerna?
Låt oss först som sist bortelimi-

nera landsmatcherna med att konsta-

tera de trenne nederlagen samt

stadsmatcherna med att peka på de
storartade segrarna, och nöja oss

med klubbmatcherna. Vad kan man

säga om dessa?
Den första matchen för året spe-

lades den 14 april i Malmö mot
därvarande Kamratkrets. Vårt lag

hade icke tränat särdeles mycket
och i jämförelse med skåningarna

voro de, kan man säga, fullständigt

otränade. Så länge krafterna räckte
till gjorde våra pojkar ungefär vad
de ville på planen men därefter,

alltså under senare hälften af matchen,

togo skåningarna igen det förlorade

och mertill och slutresultatet blev

ett nederlag med 2-3.

Söndagen därpå spelades den

första matchen i den mellan »stjärn-

lagen i Stockolm och Göteborg bil-

dade serien. Här i Göteborg vunno

de våra sina första poäng över A.LK.
med 2—0 och i denna tävling gingo
de sedan från seger till seger.

Därpå började matcherna med
danskarna.

Med sin vanliga företagsamhet
hade Hugo Levin hösten 1917 för-
mått dåvarande Gbgs Aftonblad att
uppsätta en pokal till tävlan mellan
oss och K. B. Den första mat-

chen spelades då och vanns av K. B.
med 1—0. Den andra matchen

ägde rum den 28 april i Köpen-
hamn och ånyo vunno danskarna,
med 3—1. Vi saknade Schylander
i matchen och dessutom spelade

våra representanter både slött och
oförståndigt, somliga med för myc-
ket och andra med för litet av den
feta danska maten i magen. K.B:s

lag var icke alls märkvärdigt och
egentligen var det skräp av vårt lag
att inte kunna vinna.

Vi fingo emellertid revanhce den
9 maj. Till K. B:s ursäkt måste
dock framhållas att laget spelade
med flera reserver. Resultatet blev

ej mer än 2—0 till vår fördel och
matchen skulle sålunda inte alls

vara anmärkningsvärd om. det ej
var första gången det lyckats Kam-
ratlaget att vinna en seger över de

gamla motståndarne från K. B. här
i. Göteborg-
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N:o 1
 

Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. | JAN. 1919
 

Vår fotboll 1918.
I.

Representationslaget.

När man någon gång i framtiden

skall skriva svensk fotbolls historia

komma Göteborgs-Kamraternas spe-
lare under 1918 att alldeles säkert

få sitt särskilda kapitel. De bildade
nämligen då icke blott landets star-

kaste klubblag och utförde en dit-

tills oupplevad bedrift nämligen det
samtidiga erövrandet av Sveriges för-

nämsta serietävling och svenska
mästerskapet under hård konkurrens

utan de hade också från årets början

till dess slut den tvåfaldiga och stun-
dom otacksamma uppgiften att vara

1) försvarare av landets fotbollsära i

trenne av årets fyra landsmatcher

och dessemellan 2) huvudmassan av
Göteborgs kombinerade lag.

Sällan ha större fordringarställts
på svenska fotbollsspelare. Allt un-
der det föreningens matcher upp-

tog deras tid varje söndag måste
de ligga i skarp träning för lands-
matcher och stadsmatcher. Kam-

raterna krävde segrar och mäster-
skap. Göteborg: pokaler och ära.
Sverige: fotbollshegemonien i Nor-
den.

Allt detta skulle våra pojkar skaffa.
De unnades varken rast eller ro.
De reste fram och åter mellan Kö-

 

(Af Ceve).

penhamn, Göteborg, Stockholm och

Kristiania med samma planmässig-
het som de tyska arméerna mellan

ost- och västfronten förr i tiden.
Och när de tänkte slå sig till ro

på sommaren så kom turnen till
Norge och Svenska Fotbollsveckan

emellan.

Huru motsvarade nu Kamratspe-

larna pretentionerna?
Låt oss först som sist bortelimi-

nera landsmatcherna med att konsta-

tera de trenne nederlagen samt

stadsmatcherna med att peka på de
storartade segrarna, och nöja oss

med klubbmatcherna. Vad kan man

säga om dessa?
Den första matchen för året spe-

lades den 14 april i Malmö mot
därvarande Kamratkrets. Vårt lag

hade icke tränat särdeles mycket
och i jämförelse med skåningarna

voro de, kan man säga, fullständigt

otränade. Så länge krafterna räckte
till gjorde våra pojkar ungefär vad
de ville på planen men därefter,

alltså under senare hälften af matchen,

togo skåningarna igen det förlorade

och mertill och slutresultatet blev

ett nederlag med 2-3.

Söndagen därpå spelades den

första matchen i den mellan »stjärn-

lagen i Stockolm och Göteborg bil-

dade serien. Här i Göteborg vunno

de våra sina första poäng över A.LK.
med 2—0 och i denna tävling gingo
de sedan från seger till seger.

Därpå började matcherna med
danskarna.

Med sin vanliga företagsamhet
hade Hugo Levin hösten 1917 för-
mått dåvarande Gbgs Aftonblad att
uppsätta en pokal till tävlan mellan
oss och K. B. Den första mat-

chen spelades då och vanns av K. B.
med 1—0. Den andra matchen

ägde rum den 28 april i Köpen-
hamn och ånyo vunno danskarna,
med 3—1. Vi saknade Schylander
i matchen och dessutom spelade

våra representanter både slött och
oförståndigt, somliga med för myc-
ket och andra med för litet av den
feta danska maten i magen. K.B:s

lag var icke alls märkvärdigt och
egentligen var det skräp av vårt lag
att inte kunna vinna.

Vi fingo emellertid revanhce den
9 maj. Till K. B:s ursäkt måste
dock framhållas att laget spelade
med flera reserver. Resultatet blev

ej mer än 2—0 till vår fördel och
matchen skulle sålunda inte alls

vara anmärkningsvärd om. det ej
var första gången det lyckats Kam-
ratlaget att vinna en seger över de

gamla motståndarne från K. B. här
i. Göteborg-
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. | JAN. 1919
 

Vår fotboll 1918.
I.

Representationslaget.

När man någon gång i framtiden

skall skriva svensk fotbolls historia

komma Göteborgs-Kamraternas spe-
lare under 1918 att alldeles säkert

få sitt särskilda kapitel. De bildade
nämligen då icke blott landets star-

kaste klubblag och utförde en dit-

tills oupplevad bedrift nämligen det
samtidiga erövrandet av Sveriges för-

nämsta serietävling och svenska
mästerskapet under hård konkurrens

utan de hade också från årets början

till dess slut den tvåfaldiga och stun-
dom otacksamma uppgiften att vara

1) försvarare av landets fotbollsära i

trenne av årets fyra landsmatcher

och dessemellan 2) huvudmassan av
Göteborgs kombinerade lag.

Sällan ha större fordringarställts
på svenska fotbollsspelare. Allt un-
der det föreningens matcher upp-

tog deras tid varje söndag måste
de ligga i skarp träning för lands-
matcher och stadsmatcher. Kam-

raterna krävde segrar och mäster-
skap. Göteborg: pokaler och ära.
Sverige: fotbollshegemonien i Nor-
den.

Allt detta skulle våra pojkar skaffa.
De unnades varken rast eller ro.
De reste fram och åter mellan Kö-

 

(Af Ceve).

penhamn, Göteborg, Stockholm och

Kristiania med samma planmässig-
het som de tyska arméerna mellan

ost- och västfronten förr i tiden.
Och när de tänkte slå sig till ro

på sommaren så kom turnen till
Norge och Svenska Fotbollsveckan

emellan.

Huru motsvarade nu Kamratspe-

larna pretentionerna?
Låt oss först som sist bortelimi-

nera landsmatcherna med att konsta-

tera de trenne nederlagen samt

stadsmatcherna med att peka på de
storartade segrarna, och nöja oss

med klubbmatcherna. Vad kan man

säga om dessa?
Den första matchen för året spe-

lades den 14 april i Malmö mot
därvarande Kamratkrets. Vårt lag

hade icke tränat särdeles mycket
och i jämförelse med skåningarna

voro de, kan man säga, fullständigt

otränade. Så länge krafterna räckte
till gjorde våra pojkar ungefär vad
de ville på planen men därefter,

alltså under senare hälften af matchen,

togo skåningarna igen det förlorade

och mertill och slutresultatet blev

ett nederlag med 2-3.

Söndagen därpå spelades den

första matchen i den mellan »stjärn-

lagen i Stockolm och Göteborg bil-

dade serien. Här i Göteborg vunno

de våra sina första poäng över A.LK.
med 2—0 och i denna tävling gingo
de sedan från seger till seger.

Därpå började matcherna med
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chen spelades då och vanns av K. B.
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med 3—1. Vi saknade Schylander
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våra representanter både slött och
oförståndigt, somliga med för myc-
ket och andra med för litet av den
feta danska maten i magen. K.B:s

lag var icke alls märkvärdigt och
egentligen var det skräp av vårt lag
att inte kunna vinna.

Vi fingo emellertid revanhce den
9 maj. Till K. B:s ursäkt måste
dock framhållas att laget spelade
med flera reserver. Resultatet blev

ej mer än 2—0 till vår fördel och
matchen skulle sålunda inte alls

vara anmärkningsvärd om. det ej
var första gången det lyckats Kam-
ratlaget att vinna en seger över de

gamla motståndarne från K. B. här
i. Göteborg-
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En annan revanche uppnådde vi
några dagar därefter då Malmö-Kam-
raterna besegrades på Ullervi med
3—2, alltså Malmö-resultatet om-

vänt. Förbindelsen med denna Kam-
ratkrets är synnerligen angenäm.

I Malmö-pågarne ha vi funnit spel-

are efter vårt tycke och deras le-
dare äro sannolikt lika populära bland

våra som de egna spelarna.
Efter en seger över Örgryte, d.

11 maj i serien (med 3-1) spelade
vi tvänne matcher med danska

» Alliansen» och även dessa slutade

med ett nederlag och en seger.
Den 19 maj, pingstdagen, mötte

vårt lag sitt öde ä Ullervi i form
av ett icke särdeles starkt kombi-

nerat Köpenhamnslag. Värmenvar
tryckande men detta ensamt för-
klarar icke nederlaget för Kamrater-
na. Detycktes för tillfället besatta
av en ond ande, som långa stunder

hade dem i sitt hypnotiska våld.
Efter höstens landsmatch skrev den

mindre vetande »Svenny» i N. I,

att göteborgarne >»spelade utan
gnista!> Herr »Svenny,» som själv

saknar gnista och varje förutsätt-

ning att framkalla en sådan, har
givetvis lite svårt att avgöra när,
huru och var »gnistan» tändes hos
våra spelare, men om han suttit

på Ullervi berörda pingstdag kanske
han dock varit berättigad tala om
vad som saknades. Det var näm-
ligen icke blott gnista och fyrver-
keripjeser i den andliga vitaliteten,
utan också spänstighet och kraft i
de kroppsliga funktionerna. Matchen

var med ett ord bedrövlig och
slutresultatet 0-3 icke förvånansvärt.
Men veckan därpå ryckte våra

pojkar upp sig och i själva Kongens
By erövrade de sitt anseendetillbaka.

Danskarna fingo se sig slagna med
3—2,

Härefter inträdde ett litet uppehåll

i föreningsmatcherna för lands-
matchens skull och diverse andra

historier. BI. a. deltogo en del 1:sta

lagspelare i en mycket angenäm
tur tillsammans med spelare från
åtskilliga av de övriga lagen till
Norge under midsommarveckan. I

Horten vann det sålunda kömbi-
nerade laget med 6-1 över Örn men

förlorade matchen: n:r 2 med 0-2.
I Kristiania besegrades Frigg med
1-0 men Trygg lyckades hämnas

med 4-1. Dessa matcher, som icke

kunna sägas vara spelade av vårt

I-sta lag, återfinnes emellertid ej i
förteckningen Över representations-

lagets malcher.
Den 30 juni spelade vi vår tredje

match i serien, i det A.L.K. beseg-
rades i Stockholm med 5-2. När
vi mött A.L K. har det eljest varit

regel att Kamraterna vunnit i Göte-

borg, A LK. i Stockholm, men våra

spelare tyckte väl det nu var på ti-

den med att bryfa mot denna tra-
dition, åtminstone vad Stockholm
beträffar. Vårt lag spelade alldeles
charmant och med resultatet steg
vår poängsumma till 6.

Icke ens på högsommaren kunde
vårt lag slippa tävlingsmatcherna

och mot Gais spelades icke mindre
än fyra sådana å rad.

Först hade vi en från 1917 kvar-

stående match i den s. k. Triangel-
serien. Den spelades d. 12 juli och

slutade med 1-1 och serien vanns
härmed av Örgryte, enär vårt lag
råkade förlora en match mot sam-

ma sällskap hösten 1917 då några
av våra bästa spelare samtidigt del-

togo i matchen mot Danmark.

Den 19 juli spelades semifinalen
om  distriktmästerskapet och även
denna blev oavgjord, 3-3. Vid om-
spelet den 31 juli mönstrade vårt
lag en massa reserver och det trod-
des att nederlaget var givet men

GÖTEBORGS KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

det gjorde reserverna och slaget
vanns med 3-0.

Slutligen, d. 21 aug. parades vi,

som vanligt, ihop med Gais i svenska
mästerskapets 1:sta omgång. Match-
en blev synnerligen spännande men
avgjordes av våra spelares större
rutin, bollbehandling och kaliblodig-

het och målen ställde sig 5-3.

Vid Arbetarefästen å Walhalla
slogo vi Örgryte med 2-0 i en match,
som gott kunde anses som en ge-

neralrepetition till 2:dra omgångens
match söndagen därpå. Resultatet
blev nämligen då detsamma ochla-

gen voro desamma. Mästerskaps-
matchen var ytterst intressant och

välspelad och våra chanser i täv-
lingen tedde sig därefter mycket

ljusa, enär ju både A.1.K. och Djur
gården förut voro utslagna.

Vårt lag, som legat i träning för

mästerskapet sedan början av aug,

befann sig vid denna tidpunkt i

högsta form och under en lång pe
riod framåt betecknades dess väg

av idel nya segrar.

En högst uppseendeväckandesi

dan, den största som vårt lag nå

gonsin vunnit över stockholmarna,

bjöds det på d. 8 sept. i Stadion,
då Djurgården med icke mindre än

8-0 berövades tvänne dyrbara poäng
i serien. Målresultatet behöver egent

ligen inga kommentarer.

Om våra pojkar — såsom vännen

T. T. uttryckte det i Idrottsbladet —
i matchen mot Djurgården spelade

såsom ett »typiskt serielag»>, så vi
sade de sig; de två efterföljande

mästerskapsmatcherna såsom sant
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keripjeser i den andliga vitaliteten,
utan också spänstighet och kraft i
de kroppsliga funktionerna. Matchen

var med ett ord bedrövlig och
slutresultatet 0-3 icke förvånansvärt.
Men veckan därpå ryckte våra

pojkar upp sig och i själva Kongens
By erövrade de sitt anseendetillbaka.

Danskarna fingo se sig slagna med
3—2,

Härefter inträdde ett litet uppehåll

i föreningsmatcherna för lands-
matchens skull och diverse andra

historier. BI. a. deltogo en del 1:sta

lagspelare i en mycket angenäm
tur tillsammans med spelare från
åtskilliga av de övriga lagen till
Norge under midsommarveckan. I

Horten vann det sålunda kömbi-
nerade laget med 6-1 över Örn men

förlorade matchen: n:r 2 med 0-2.
I Kristiania besegrades Frigg med
1-0 men Trygg lyckades hämnas

med 4-1. Dessa matcher, som icke

kunna sägas vara spelade av vårt

I-sta lag, återfinnes emellertid ej i
förteckningen Över representations-

lagets malcher.
Den 30 juni spelade vi vår tredje

match i serien, i det A.L.K. beseg-
rades i Stockholm med 5-2. När
vi mött A.L K. har det eljest varit

regel att Kamraterna vunnit i Göte-

borg, A LK. i Stockholm, men våra

spelare tyckte väl det nu var på ti-

den med att bryfa mot denna tra-
dition, åtminstone vad Stockholm
beträffar. Vårt lag spelade alldeles
charmant och med resultatet steg
vår poängsumma till 6.

Icke ens på högsommaren kunde
vårt lag slippa tävlingsmatcherna

och mot Gais spelades icke mindre
än fyra sådana å rad.

Först hade vi en från 1917 kvar-

stående match i den s. k. Triangel-
serien. Den spelades d. 12 juli och

slutade med 1-1 och serien vanns
härmed av Örgryte, enär vårt lag
råkade förlora en match mot sam-

ma sällskap hösten 1917 då några
av våra bästa spelare samtidigt del-

togo i matchen mot Danmark.

Den 19 juli spelades semifinalen
om  distriktmästerskapet och även
denna blev oavgjord, 3-3. Vid om-
spelet den 31 juli mönstrade vårt
lag en massa reserver och det trod-
des att nederlaget var givet men

GÖTEBORGS KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

det gjorde reserverna och slaget
vanns med 3-0.

Slutligen, d. 21 aug. parades vi,

som vanligt, ihop med Gais i svenska
mästerskapets 1:sta omgång. Match-
en blev synnerligen spännande men
avgjordes av våra spelares större
rutin, bollbehandling och kaliblodig-

het och målen ställde sig 5-3.

Vid Arbetarefästen å Walhalla
slogo vi Örgryte med 2-0 i en match,
som gott kunde anses som en ge-

neralrepetition till 2:dra omgångens
match söndagen därpå. Resultatet
blev nämligen då detsamma ochla-

gen voro desamma. Mästerskaps-
matchen var ytterst intressant och

välspelad och våra chanser i täv-
lingen tedde sig därefter mycket

ljusa, enär ju både A.1.K. och Djur
gården förut voro utslagna.

Vårt lag, som legat i träning för

mästerskapet sedan början av aug,

befann sig vid denna tidpunkt i

högsta form och under en lång pe
riod framåt betecknades dess väg

av idel nya segrar.

En högst uppseendeväckandesi

dan, den största som vårt lag nå

gonsin vunnit över stockholmarna,

bjöds det på d. 8 sept. i Stadion,
då Djurgården med icke mindre än

8-0 berövades tvänne dyrbara poäng
i serien. Målresultatet behöver egent

ligen inga kommentarer.

Om våra pojkar — såsom vännen

T. T. uttryckte det i Idrottsbladet —
i matchen mot Djurgården spelade

såsom ett »typiskt serielag»>, så vi
sade de sig; de två efterföljande

mästerskapsmatcherna såsom sant
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ratkrets är synnerligen angenäm.
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vårt lag sitt öde ä Ullervi i form
av ett icke särdeles starkt kombi-

nerat Köpenhamnslag. Värmenvar
tryckande men detta ensamt för-
klarar icke nederlaget för Kamrater-
na. Detycktes för tillfället besatta
av en ond ande, som långa stunder

hade dem i sitt hypnotiska våld.
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nerat Köpenhamnslag. Värmenvar
tryckande men detta ensamt för-
klarar icke nederlaget för Kamrater-
na. Detycktes för tillfället besatta
av en ond ande, som långa stunder

hade dem i sitt hypnotiska våld.
Efter höstens landsmatch skrev den

mindre vetande »Svenny» i N. I,

att göteborgarne >»spelade utan
gnista!> Herr »Svenny,» som själv

saknar gnista och varje förutsätt-

ning att framkalla en sådan, har
givetvis lite svårt att avgöra när,
huru och var »gnistan» tändes hos
våra spelare, men om han suttit

på Ullervi berörda pingstdag kanske
han dock varit berättigad tala om
vad som saknades. Det var näm-
ligen icke blott gnista och fyrver-
keripjeser i den andliga vitaliteten,
utan också spänstighet och kraft i
de kroppsliga funktionerna. Matchen

var med ett ord bedrövlig och
slutresultatet 0-3 icke förvånansvärt.
Men veckan därpå ryckte våra

pojkar upp sig och i själva Kongens
By erövrade de sitt anseendetillbaka.

Danskarna fingo se sig slagna med
3—2,

Härefter inträdde ett litet uppehåll

i föreningsmatcherna för lands-
matchens skull och diverse andra

historier. BI. a. deltogo en del 1:sta

lagspelare i en mycket angenäm
tur tillsammans med spelare från
åtskilliga av de övriga lagen till
Norge under midsommarveckan. I

Horten vann det sålunda kömbi-
nerade laget med 6-1 över Örn men

förlorade matchen: n:r 2 med 0-2.
I Kristiania besegrades Frigg med
1-0 men Trygg lyckades hämnas

med 4-1. Dessa matcher, som icke

kunna sägas vara spelade av vårt

I-sta lag, återfinnes emellertid ej i
förteckningen Över representations-

lagets malcher.
Den 30 juni spelade vi vår tredje

match i serien, i det A.L.K. beseg-
rades i Stockholm med 5-2. När
vi mött A.L K. har det eljest varit

regel att Kamraterna vunnit i Göte-

borg, A LK. i Stockholm, men våra

spelare tyckte väl det nu var på ti-

den med att bryfa mot denna tra-
dition, åtminstone vad Stockholm
beträffar. Vårt lag spelade alldeles
charmant och med resultatet steg
vår poängsumma till 6.

Icke ens på högsommaren kunde
vårt lag slippa tävlingsmatcherna

och mot Gais spelades icke mindre
än fyra sådana å rad.

Först hade vi en från 1917 kvar-

stående match i den s. k. Triangel-
serien. Den spelades d. 12 juli och

slutade med 1-1 och serien vanns
härmed av Örgryte, enär vårt lag
råkade förlora en match mot sam-

ma sällskap hösten 1917 då några
av våra bästa spelare samtidigt del-

togo i matchen mot Danmark.

Den 19 juli spelades semifinalen
om  distriktmästerskapet och även
denna blev oavgjord, 3-3. Vid om-
spelet den 31 juli mönstrade vårt
lag en massa reserver och det trod-
des att nederlaget var givet men

GÖTEBORGS KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

det gjorde reserverna och slaget
vanns med 3-0.

Slutligen, d. 21 aug. parades vi,

som vanligt, ihop med Gais i svenska
mästerskapets 1:sta omgång. Match-
en blev synnerligen spännande men
avgjordes av våra spelares större
rutin, bollbehandling och kaliblodig-

het och målen ställde sig 5-3.

Vid Arbetarefästen å Walhalla
slogo vi Örgryte med 2-0 i en match,
som gott kunde anses som en ge-

neralrepetition till 2:dra omgångens
match söndagen därpå. Resultatet
blev nämligen då detsamma ochla-

gen voro desamma. Mästerskaps-
matchen var ytterst intressant och

välspelad och våra chanser i täv-
lingen tedde sig därefter mycket

ljusa, enär ju både A.1.K. och Djur
gården förut voro utslagna.

Vårt lag, som legat i träning för

mästerskapet sedan början av aug,

befann sig vid denna tidpunkt i

högsta form och under en lång pe
riod framåt betecknades dess väg

av idel nya segrar.

En högst uppseendeväckandesi

dan, den största som vårt lag nå

gonsin vunnit över stockholmarna,

bjöds det på d. 8 sept. i Stadion,
då Djurgården med icke mindre än

8-0 berövades tvänne dyrbara poäng
i serien. Målresultatet behöver egent

ligen inga kommentarer.

Om våra pojkar — såsom vännen

T. T. uttryckte det i Idrottsbladet —
i matchen mot Djurgården spelade

såsom ett »typiskt serielag»>, så vi
sade de sig; de två efterföljande

mästerskapsmatcherna såsom sant
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En annan revanche uppnådde vi
några dagar därefter då Malmö-Kam-
raterna besegrades på Ullervi med
3—2, alltså Malmö-resultatet om-

vänt. Förbindelsen med denna Kam-
ratkrets är synnerligen angenäm.

I Malmö-pågarne ha vi funnit spel-

are efter vårt tycke och deras le-
dare äro sannolikt lika populära bland

våra som de egna spelarna.
Efter en seger över Örgryte, d.

11 maj i serien (med 3-1) spelade
vi tvänne matcher med danska

» Alliansen» och även dessa slutade

med ett nederlag och en seger.
Den 19 maj, pingstdagen, mötte

vårt lag sitt öde ä Ullervi i form
av ett icke särdeles starkt kombi-

nerat Köpenhamnslag. Värmenvar
tryckande men detta ensamt för-
klarar icke nederlaget för Kamrater-
na. Detycktes för tillfället besatta
av en ond ande, som långa stunder

hade dem i sitt hypnotiska våld.
Efter höstens landsmatch skrev den

mindre vetande »Svenny» i N. I,

att göteborgarne >»spelade utan
gnista!> Herr »Svenny,» som själv

saknar gnista och varje förutsätt-

ning att framkalla en sådan, har
givetvis lite svårt att avgöra när,
huru och var »gnistan» tändes hos
våra spelare, men om han suttit

på Ullervi berörda pingstdag kanske
han dock varit berättigad tala om
vad som saknades. Det var näm-
ligen icke blott gnista och fyrver-
keripjeser i den andliga vitaliteten,
utan också spänstighet och kraft i
de kroppsliga funktionerna. Matchen

var med ett ord bedrövlig och
slutresultatet 0-3 icke förvånansvärt.
Men veckan därpå ryckte våra

pojkar upp sig och i själva Kongens
By erövrade de sitt anseendetillbaka.

Danskarna fingo se sig slagna med
3—2,

Härefter inträdde ett litet uppehåll

i föreningsmatcherna för lands-
matchens skull och diverse andra

historier. BI. a. deltogo en del 1:sta

lagspelare i en mycket angenäm
tur tillsammans med spelare från
åtskilliga av de övriga lagen till
Norge under midsommarveckan. I

Horten vann det sålunda kömbi-
nerade laget med 6-1 över Örn men

förlorade matchen: n:r 2 med 0-2.
I Kristiania besegrades Frigg med
1-0 men Trygg lyckades hämnas

med 4-1. Dessa matcher, som icke

kunna sägas vara spelade av vårt

I-sta lag, återfinnes emellertid ej i
förteckningen Över representations-

lagets malcher.
Den 30 juni spelade vi vår tredje

match i serien, i det A.L.K. beseg-
rades i Stockholm med 5-2. När
vi mött A.L K. har det eljest varit

regel att Kamraterna vunnit i Göte-

borg, A LK. i Stockholm, men våra

spelare tyckte väl det nu var på ti-

den med att bryfa mot denna tra-
dition, åtminstone vad Stockholm
beträffar. Vårt lag spelade alldeles
charmant och med resultatet steg
vår poängsumma till 6.

Icke ens på högsommaren kunde
vårt lag slippa tävlingsmatcherna

och mot Gais spelades icke mindre
än fyra sådana å rad.

Först hade vi en från 1917 kvar-

stående match i den s. k. Triangel-
serien. Den spelades d. 12 juli och

slutade med 1-1 och serien vanns
härmed av Örgryte, enär vårt lag
råkade förlora en match mot sam-

ma sällskap hösten 1917 då några
av våra bästa spelare samtidigt del-

togo i matchen mot Danmark.

Den 19 juli spelades semifinalen
om  distriktmästerskapet och även
denna blev oavgjord, 3-3. Vid om-
spelet den 31 juli mönstrade vårt
lag en massa reserver och det trod-
des att nederlaget var givet men
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det gjorde reserverna och slaget
vanns med 3-0.

Slutligen, d. 21 aug. parades vi,

som vanligt, ihop med Gais i svenska
mästerskapets 1:sta omgång. Match-
en blev synnerligen spännande men
avgjordes av våra spelares större
rutin, bollbehandling och kaliblodig-

het och målen ställde sig 5-3.

Vid Arbetarefästen å Walhalla
slogo vi Örgryte med 2-0 i en match,
som gott kunde anses som en ge-

neralrepetition till 2:dra omgångens
match söndagen därpå. Resultatet
blev nämligen då detsamma ochla-

gen voro desamma. Mästerskaps-
matchen var ytterst intressant och

välspelad och våra chanser i täv-
lingen tedde sig därefter mycket

ljusa, enär ju både A.1.K. och Djur
gården förut voro utslagna.

Vårt lag, som legat i träning för

mästerskapet sedan början av aug,

befann sig vid denna tidpunkt i

högsta form och under en lång pe
riod framåt betecknades dess väg

av idel nya segrar.

En högst uppseendeväckandesi

dan, den största som vårt lag nå

gonsin vunnit över stockholmarna,

bjöds det på d. 8 sept. i Stadion,
då Djurgården med icke mindre än

8-0 berövades tvänne dyrbara poäng
i serien. Målresultatet behöver egent

ligen inga kommentarer.

Om våra pojkar — såsom vännen

T. T. uttryckte det i Idrottsbladet —
i matchen mot Djurgården spelade

såsom ett »typiskt serielag»>, så vi
sade de sig; de två efterföljande

mästerskapsmatcherna såsom sant
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En annan revanche uppnådde vi
några dagar därefter då Malmö-Kam-
raterna besegrades på Ullervi med
3—2, alltså Malmö-resultatet om-

vänt. Förbindelsen med denna Kam-
ratkrets är synnerligen angenäm.

I Malmö-pågarne ha vi funnit spel-

are efter vårt tycke och deras le-
dare äro sannolikt lika populära bland

våra som de egna spelarna.
Efter en seger över Örgryte, d.

11 maj i serien (med 3-1) spelade
vi tvänne matcher med danska

» Alliansen» och även dessa slutade

med ett nederlag och en seger.
Den 19 maj, pingstdagen, mötte

vårt lag sitt öde ä Ullervi i form
av ett icke särdeles starkt kombi-

nerat Köpenhamnslag. Värmenvar
tryckande men detta ensamt för-
klarar icke nederlaget för Kamrater-
na. Detycktes för tillfället besatta
av en ond ande, som långa stunder

hade dem i sitt hypnotiska våld.
Efter höstens landsmatch skrev den

mindre vetande »Svenny» i N. I,

att göteborgarne >»spelade utan
gnista!> Herr »Svenny,» som själv

saknar gnista och varje förutsätt-

ning att framkalla en sådan, har
givetvis lite svårt att avgöra när,
huru och var »gnistan» tändes hos
våra spelare, men om han suttit

på Ullervi berörda pingstdag kanske
han dock varit berättigad tala om
vad som saknades. Det var näm-
ligen icke blott gnista och fyrver-
keripjeser i den andliga vitaliteten,
utan också spänstighet och kraft i
de kroppsliga funktionerna. Matchen

var med ett ord bedrövlig och
slutresultatet 0-3 icke förvånansvärt.
Men veckan därpå ryckte våra

pojkar upp sig och i själva Kongens
By erövrade de sitt anseendetillbaka.

Danskarna fingo se sig slagna med
3—2,

Härefter inträdde ett litet uppehåll

i föreningsmatcherna för lands-
matchens skull och diverse andra

historier. BI. a. deltogo en del 1:sta

lagspelare i en mycket angenäm
tur tillsammans med spelare från
åtskilliga av de övriga lagen till
Norge under midsommarveckan. I

Horten vann det sålunda kömbi-
nerade laget med 6-1 över Örn men

förlorade matchen: n:r 2 med 0-2.
I Kristiania besegrades Frigg med
1-0 men Trygg lyckades hämnas

med 4-1. Dessa matcher, som icke

kunna sägas vara spelade av vårt

I-sta lag, återfinnes emellertid ej i
förteckningen Över representations-

lagets malcher.
Den 30 juni spelade vi vår tredje

match i serien, i det A.L.K. beseg-
rades i Stockholm med 5-2. När
vi mött A.L K. har det eljest varit

regel att Kamraterna vunnit i Göte-

borg, A LK. i Stockholm, men våra

spelare tyckte väl det nu var på ti-

den med att bryfa mot denna tra-
dition, åtminstone vad Stockholm
beträffar. Vårt lag spelade alldeles
charmant och med resultatet steg
vår poängsumma till 6.

Icke ens på högsommaren kunde
vårt lag slippa tävlingsmatcherna

och mot Gais spelades icke mindre
än fyra sådana å rad.

Först hade vi en från 1917 kvar-

stående match i den s. k. Triangel-
serien. Den spelades d. 12 juli och

slutade med 1-1 och serien vanns
härmed av Örgryte, enär vårt lag
råkade förlora en match mot sam-

ma sällskap hösten 1917 då några
av våra bästa spelare samtidigt del-

togo i matchen mot Danmark.

Den 19 juli spelades semifinalen
om  distriktmästerskapet och även
denna blev oavgjord, 3-3. Vid om-
spelet den 31 juli mönstrade vårt
lag en massa reserver och det trod-
des att nederlaget var givet men
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det gjorde reserverna och slaget
vanns med 3-0.

Slutligen, d. 21 aug. parades vi,

som vanligt, ihop med Gais i svenska
mästerskapets 1:sta omgång. Match-
en blev synnerligen spännande men
avgjordes av våra spelares större
rutin, bollbehandling och kaliblodig-

het och målen ställde sig 5-3.

Vid Arbetarefästen å Walhalla
slogo vi Örgryte med 2-0 i en match,
som gott kunde anses som en ge-

neralrepetition till 2:dra omgångens
match söndagen därpå. Resultatet
blev nämligen då detsamma ochla-

gen voro desamma. Mästerskaps-
matchen var ytterst intressant och

välspelad och våra chanser i täv-
lingen tedde sig därefter mycket

ljusa, enär ju både A.1.K. och Djur
gården förut voro utslagna.

Vårt lag, som legat i träning för

mästerskapet sedan början av aug,

befann sig vid denna tidpunkt i

högsta form och under en lång pe
riod framåt betecknades dess väg

av idel nya segrar.

En högst uppseendeväckandesi

dan, den största som vårt lag nå

gonsin vunnit över stockholmarna,

bjöds det på d. 8 sept. i Stadion,
då Djurgården med icke mindre än

8-0 berövades tvänne dyrbara poäng
i serien. Målresultatet behöver egent

ligen inga kommentarer.

Om våra pojkar — såsom vännen

T. T. uttryckte det i Idrottsbladet —
i matchen mot Djurgården spelade

såsom ett »typiskt serielag»>, så vi
sade de sig; de två efterföljande

mästerskapsmatcherna såsom sant
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En annan revanche uppnådde vi
några dagar därefter då Malmö-Kam-
raterna besegrades på Ullervi med
3—2, alltså Malmö-resultatet om-

vänt. Förbindelsen med denna Kam-
ratkrets är synnerligen angenäm.

I Malmö-pågarne ha vi funnit spel-

are efter vårt tycke och deras le-
dare äro sannolikt lika populära bland

våra som de egna spelarna.
Efter en seger över Örgryte, d.

11 maj i serien (med 3-1) spelade
vi tvänne matcher med danska

» Alliansen» och även dessa slutade

med ett nederlag och en seger.
Den 19 maj, pingstdagen, mötte

vårt lag sitt öde ä Ullervi i form
av ett icke särdeles starkt kombi-

nerat Köpenhamnslag. Värmenvar
tryckande men detta ensamt för-
klarar icke nederlaget för Kamrater-
na. Detycktes för tillfället besatta
av en ond ande, som långa stunder

hade dem i sitt hypnotiska våld.
Efter höstens landsmatch skrev den

mindre vetande »Svenny» i N. I,

att göteborgarne >»spelade utan
gnista!> Herr »Svenny,» som själv

saknar gnista och varje förutsätt-

ning att framkalla en sådan, har
givetvis lite svårt att avgöra när,
huru och var »gnistan» tändes hos
våra spelare, men om han suttit

på Ullervi berörda pingstdag kanske
han dock varit berättigad tala om
vad som saknades. Det var näm-
ligen icke blott gnista och fyrver-
keripjeser i den andliga vitaliteten,
utan också spänstighet och kraft i
de kroppsliga funktionerna. Matchen

var med ett ord bedrövlig och
slutresultatet 0-3 icke förvånansvärt.
Men veckan därpå ryckte våra

pojkar upp sig och i själva Kongens
By erövrade de sitt anseendetillbaka.

Danskarna fingo se sig slagna med
3—2,

Härefter inträdde ett litet uppehåll

i föreningsmatcherna för lands-
matchens skull och diverse andra

historier. BI. a. deltogo en del 1:sta

lagspelare i en mycket angenäm
tur tillsammans med spelare från
åtskilliga av de övriga lagen till
Norge under midsommarveckan. I

Horten vann det sålunda kömbi-
nerade laget med 6-1 över Örn men

förlorade matchen: n:r 2 med 0-2.
I Kristiania besegrades Frigg med
1-0 men Trygg lyckades hämnas

med 4-1. Dessa matcher, som icke

kunna sägas vara spelade av vårt

I-sta lag, återfinnes emellertid ej i
förteckningen Över representations-

lagets malcher.
Den 30 juni spelade vi vår tredje

match i serien, i det A.L.K. beseg-
rades i Stockholm med 5-2. När
vi mött A.L K. har det eljest varit

regel att Kamraterna vunnit i Göte-

borg, A LK. i Stockholm, men våra

spelare tyckte väl det nu var på ti-

den med att bryfa mot denna tra-
dition, åtminstone vad Stockholm
beträffar. Vårt lag spelade alldeles
charmant och med resultatet steg
vår poängsumma till 6.

Icke ens på högsommaren kunde
vårt lag slippa tävlingsmatcherna

och mot Gais spelades icke mindre
än fyra sådana å rad.

Först hade vi en från 1917 kvar-

stående match i den s. k. Triangel-
serien. Den spelades d. 12 juli och

slutade med 1-1 och serien vanns
härmed av Örgryte, enär vårt lag
råkade förlora en match mot sam-

ma sällskap hösten 1917 då några
av våra bästa spelare samtidigt del-

togo i matchen mot Danmark.

Den 19 juli spelades semifinalen
om  distriktmästerskapet och även
denna blev oavgjord, 3-3. Vid om-
spelet den 31 juli mönstrade vårt
lag en massa reserver och det trod-
des att nederlaget var givet men
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det gjorde reserverna och slaget
vanns med 3-0.

Slutligen, d. 21 aug. parades vi,

som vanligt, ihop med Gais i svenska
mästerskapets 1:sta omgång. Match-
en blev synnerligen spännande men
avgjordes av våra spelares större
rutin, bollbehandling och kaliblodig-

het och målen ställde sig 5-3.

Vid Arbetarefästen å Walhalla
slogo vi Örgryte med 2-0 i en match,
som gott kunde anses som en ge-

neralrepetition till 2:dra omgångens
match söndagen därpå. Resultatet
blev nämligen då detsamma ochla-

gen voro desamma. Mästerskaps-
matchen var ytterst intressant och

välspelad och våra chanser i täv-
lingen tedde sig därefter mycket

ljusa, enär ju både A.1.K. och Djur
gården förut voro utslagna.

Vårt lag, som legat i träning för

mästerskapet sedan början av aug,

befann sig vid denna tidpunkt i

högsta form och under en lång pe
riod framåt betecknades dess väg

av idel nya segrar.

En högst uppseendeväckandesi

dan, den största som vårt lag nå

gonsin vunnit över stockholmarna,

bjöds det på d. 8 sept. i Stadion,
då Djurgården med icke mindre än

8-0 berövades tvänne dyrbara poäng
i serien. Målresultatet behöver egent

ligen inga kommentarer.

Om våra pojkar — såsom vännen

T. T. uttryckte det i Idrottsbladet —
i matchen mot Djurgården spelade

såsom ett »typiskt serielag»>, så vi
sade de sig; de två efterföljande

mästerskapsmatcherna såsom sant
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En annan revanche uppnådde vi
några dagar därefter då Malmö-Kam-
raterna besegrades på Ullervi med
3—2, alltså Malmö-resultatet om-

vänt. Förbindelsen med denna Kam-
ratkrets är synnerligen angenäm.

I Malmö-pågarne ha vi funnit spel-

are efter vårt tycke och deras le-
dare äro sannolikt lika populära bland

våra som de egna spelarna.
Efter en seger över Örgryte, d.

11 maj i serien (med 3-1) spelade
vi tvänne matcher med danska

» Alliansen» och även dessa slutade

med ett nederlag och en seger.
Den 19 maj, pingstdagen, mötte

vårt lag sitt öde ä Ullervi i form
av ett icke särdeles starkt kombi-

nerat Köpenhamnslag. Värmenvar
tryckande men detta ensamt för-
klarar icke nederlaget för Kamrater-
na. Detycktes för tillfället besatta
av en ond ande, som långa stunder

hade dem i sitt hypnotiska våld.
Efter höstens landsmatch skrev den

mindre vetande »Svenny» i N. I,

att göteborgarne >»spelade utan
gnista!> Herr »Svenny,» som själv

saknar gnista och varje förutsätt-

ning att framkalla en sådan, har
givetvis lite svårt att avgöra när,
huru och var »gnistan» tändes hos
våra spelare, men om han suttit

på Ullervi berörda pingstdag kanske
han dock varit berättigad tala om
vad som saknades. Det var näm-
ligen icke blott gnista och fyrver-
keripjeser i den andliga vitaliteten,
utan också spänstighet och kraft i
de kroppsliga funktionerna. Matchen

var med ett ord bedrövlig och
slutresultatet 0-3 icke förvånansvärt.
Men veckan därpå ryckte våra

pojkar upp sig och i själva Kongens
By erövrade de sitt anseendetillbaka.

Danskarna fingo se sig slagna med
3—2,

Härefter inträdde ett litet uppehåll

i föreningsmatcherna för lands-
matchens skull och diverse andra

historier. BI. a. deltogo en del 1:sta

lagspelare i en mycket angenäm
tur tillsammans med spelare från
åtskilliga av de övriga lagen till
Norge under midsommarveckan. I

Horten vann det sålunda kömbi-
nerade laget med 6-1 över Örn men

förlorade matchen: n:r 2 med 0-2.
I Kristiania besegrades Frigg med
1-0 men Trygg lyckades hämnas

med 4-1. Dessa matcher, som icke

kunna sägas vara spelade av vårt

I-sta lag, återfinnes emellertid ej i
förteckningen Över representations-

lagets malcher.
Den 30 juni spelade vi vår tredje

match i serien, i det A.L.K. beseg-
rades i Stockholm med 5-2. När
vi mött A.L K. har det eljest varit

regel att Kamraterna vunnit i Göte-

borg, A LK. i Stockholm, men våra

spelare tyckte väl det nu var på ti-

den med att bryfa mot denna tra-
dition, åtminstone vad Stockholm
beträffar. Vårt lag spelade alldeles
charmant och med resultatet steg
vår poängsumma till 6.

Icke ens på högsommaren kunde
vårt lag slippa tävlingsmatcherna

och mot Gais spelades icke mindre
än fyra sådana å rad.

Först hade vi en från 1917 kvar-

stående match i den s. k. Triangel-
serien. Den spelades d. 12 juli och

slutade med 1-1 och serien vanns
härmed av Örgryte, enär vårt lag
råkade förlora en match mot sam-

ma sällskap hösten 1917 då några
av våra bästa spelare samtidigt del-

togo i matchen mot Danmark.

Den 19 juli spelades semifinalen
om  distriktmästerskapet och även
denna blev oavgjord, 3-3. Vid om-
spelet den 31 juli mönstrade vårt
lag en massa reserver och det trod-
des att nederlaget var givet men
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det gjorde reserverna och slaget
vanns med 3-0.

Slutligen, d. 21 aug. parades vi,

som vanligt, ihop med Gais i svenska
mästerskapets 1:sta omgång. Match-
en blev synnerligen spännande men
avgjordes av våra spelares större
rutin, bollbehandling och kaliblodig-

het och målen ställde sig 5-3.

Vid Arbetarefästen å Walhalla
slogo vi Örgryte med 2-0 i en match,
som gott kunde anses som en ge-

neralrepetition till 2:dra omgångens
match söndagen därpå. Resultatet
blev nämligen då detsamma ochla-

gen voro desamma. Mästerskaps-
matchen var ytterst intressant och

välspelad och våra chanser i täv-
lingen tedde sig därefter mycket

ljusa, enär ju både A.1.K. och Djur
gården förut voro utslagna.

Vårt lag, som legat i träning för

mästerskapet sedan början av aug,

befann sig vid denna tidpunkt i

högsta form och under en lång pe
riod framåt betecknades dess väg

av idel nya segrar.

En högst uppseendeväckandesi

dan, den största som vårt lag nå

gonsin vunnit över stockholmarna,

bjöds det på d. 8 sept. i Stadion,
då Djurgården med icke mindre än

8-0 berövades tvänne dyrbara poäng
i serien. Målresultatet behöver egent

ligen inga kommentarer.

Om våra pojkar — såsom vännen

T. T. uttryckte det i Idrottsbladet —
i matchen mot Djurgården spelade

såsom ett »typiskt serielag»>, så vi
sade de sig; de två efterföljande

mästerskapsmatcherna såsom sant
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lighetens skull, böra vi kanske till-
lägga.
Den 22 sept. spelades semifinalen

å Ullervi mot Sirius. Detta lag var
en trevlig bekantskap och visade
sig vara icke föraktliga motståndare-
Våra egna spelare beslöto sig före

matchen att icke underskatta dem
och presterade också hela matchen

ett beslutsamt och kraftigt spel.
Om finalen var det mycket om

och men innan den slutligen be-
stämdes till Stockholm, dit både

H. LF. och LF. K. sålunda fingo
bege sig. I. LF. visade i förspelet

till matchen ett mindre vanligt för-
utseende och fät av en felaktigt rik-
tad hämndkänsla sedan ett av S. F.

F:s möten, förblinda sig till att på-

yrka Stadion i stället för Ullervi så-
som spelplats. Genom detta ar-

rangemang blev både H. I. F. och

LF. K. en 4 ä5,000 kr. fattigare!
I finalmatchen d. 6 okt. spelade

Kamraterna trån början med ett fast
beslut att segra och med en blixt-
rande energi, som alldeles tillintet-

gjorde Skåne-laget. Med 5-0 togo
vi för tredje gången hem det så

länge förgäves eftersträvade mäster-

skapet och det var med en icke så

ringa trumf vilande över anletet

som Herbert Johansson på tisdags-

morgonen efter matchen stegade ut
på Drottningtorget med den dyrbara

pokalen i famnen.

Härefter inträdde ånyo en 30 da-
gars stillestånd i våra egna matcher
i det våra spelare blevo använda i

en rad kombinerade matcher för
Sveriges och Göteborgs räkning.
Men den 10 nov. var detta över-

WWII sees
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Korn ihåg

 ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN 13 ;

ståndet och dagen klar för en match
mot Tigrarna å Utllervi. De klarade
sig märkvärdigt nog från nederlaget

men så hade vi heller icke de bästa

med, Resuitatet blev 0-0.
Den 10 poängen i serien vanns

över Djurgården med 3-1 å Ullervi
d. 17 nov, och därmed var segern

i denna tävling redan avgjord till
vår förmån, ehuru en match mot

Örgryle återstod. Denna spelades
söndagen därpå och slutade utan
mål.

Man kunde nu märka en reaktion
hos vårt lag efter höstens excepti-
onellt strävsamma tid och stora fram-
gångar och detta kom ännu mera

till synes i säsongens allra sista

match, som spelades d. 8 dec., också
mot Örgryte. Matchen gällde di-
striktmästerskapets final, och icke

utan skäl hoppades vi på att denna
skulle fullborda vårt »tredubblas
mästerskap. Men Örgryte drog ett

tjockt streck över dessa förhopp-
ningar genom att besegra oss med

3-2. Vårt lag visade sig tämligen
»utspelat», vilket man ju ej får undra

på, och sålunda slöt årets sista match
liksom dess första med nederlag och

samma målsiffror. Dessa två neder-

lag, mot Malmö och mot Ö. 1. S.,
äro f. ö. de enda vårt lag haft med

svenska lag under året.

Allmänna reflexioner.

Ovanstående återblick över 1918

års fotboll ger vid handen, att det
varit rikt på framgångartill den grad,

att Göteborgs-Kamraterna icke förut

upplevat något liknande. Det har
för första gången lyckats oss — och

 

vid köp av i

en svensk klubb över huvud taget

— att hemföra på en gång landets
två förnämsta tävlingar. Örgryte
erövrade en gång både Corinthian
Bowl, Svenska mästerskapet och

Distriktmästerskapet, men detta sked- -
de på en tid, då konkurrensen från

övriga klubbar var lamslagen och

f. Öö, kan tävlingen om Corinthian

Bowl icke jämföras med 1918 års

»Svenska» Serie, som var en långt
mera omfattande och krävande

tävling. Kamraternas båda »mäs-

terskap»>, jämnstälida med de övriga
resultaten av säsongens matcher

måste driva oss tll den slutsatsen,

alt intet svenskt lag haft ett så ly-

sande fotbollsår som Göteborgs-
Kamraterna 1918. Det kan vara en
tröst för oss att veta detta, när vi
samtidigt med framhållandet häraf,
kraftigt poängtera, att vårt lag i

rent speltekniskt hänseende knappast

gjort några framsteg. All skandi-
navisk fotboll, utom vissa Norges-
lag, har stått stilla och så även

Göteborgs-Kamraterna. Vi ha lyc-
kats få fram enstaka spelare (se

art. i febr.-numret) och flera av dem
ha t. o. m. uppnått en avgjord suc-
ces, men lagets spel i dess helhet
har — i betraktande av motstån-

darens kvalitet -- icke varit av så

förbluffande natur som vi sett un-
der andra år, då I. F. K. i ögon-

blick av sin andliga och kroppsliga
fotbollsskicklighets högsta potens

skaffade sin publik oförgätliga min-
nen,

(Forts. nästa n:r.)

 

De av J. F. Kamraternas medlemmar, som
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lighetens skull, böra vi kanske till-
lägga.
Den 22 sept. spelades semifinalen

å Ullervi mot Sirius. Detta lag var
en trevlig bekantskap och visade
sig vara icke föraktliga motståndare-
Våra egna spelare beslöto sig före

matchen att icke underskatta dem
och presterade också hela matchen

ett beslutsamt och kraftigt spel.
Om finalen var det mycket om

och men innan den slutligen be-
stämdes till Stockholm, dit både

H. LF. och LF. K. sålunda fingo
bege sig. I. LF. visade i förspelet

till matchen ett mindre vanligt för-
utseende och fät av en felaktigt rik-
tad hämndkänsla sedan ett av S. F.

F:s möten, förblinda sig till att på-

yrka Stadion i stället för Ullervi så-
som spelplats. Genom detta ar-

rangemang blev både H. I. F. och

LF. K. en 4 ä5,000 kr. fattigare!
I finalmatchen d. 6 okt. spelade

Kamraterna trån början med ett fast
beslut att segra och med en blixt-
rande energi, som alldeles tillintet-

gjorde Skåne-laget. Med 5-0 togo
vi för tredje gången hem det så

länge förgäves eftersträvade mäster-

skapet och det var med en icke så

ringa trumf vilande över anletet

som Herbert Johansson på tisdags-

morgonen efter matchen stegade ut
på Drottningtorget med den dyrbara

pokalen i famnen.

Härefter inträdde ånyo en 30 da-
gars stillestånd i våra egna matcher
i det våra spelare blevo använda i

en rad kombinerade matcher för
Sveriges och Göteborgs räkning.
Men den 10 nov. var detta över-

WWII sees

H
g Uu

p,

Korn ihåg

 ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN 13 ;

ståndet och dagen klar för en match
mot Tigrarna å Utllervi. De klarade
sig märkvärdigt nog från nederlaget

men så hade vi heller icke de bästa

med, Resuitatet blev 0-0.
Den 10 poängen i serien vanns

över Djurgården med 3-1 å Ullervi
d. 17 nov, och därmed var segern

i denna tävling redan avgjord till
vår förmån, ehuru en match mot

Örgryle återstod. Denna spelades
söndagen därpå och slutade utan
mål.

Man kunde nu märka en reaktion
hos vårt lag efter höstens excepti-
onellt strävsamma tid och stora fram-
gångar och detta kom ännu mera

till synes i säsongens allra sista

match, som spelades d. 8 dec., också
mot Örgryte. Matchen gällde di-
striktmästerskapets final, och icke

utan skäl hoppades vi på att denna
skulle fullborda vårt »tredubblas
mästerskap. Men Örgryte drog ett

tjockt streck över dessa förhopp-
ningar genom att besegra oss med

3-2. Vårt lag visade sig tämligen
»utspelat», vilket man ju ej får undra

på, och sålunda slöt årets sista match
liksom dess första med nederlag och

samma målsiffror. Dessa två neder-

lag, mot Malmö och mot Ö. 1. S.,
äro f. ö. de enda vårt lag haft med

svenska lag under året.

Allmänna reflexioner.

Ovanstående återblick över 1918

års fotboll ger vid handen, att det
varit rikt på framgångartill den grad,

att Göteborgs-Kamraterna icke förut

upplevat något liknande. Det har
för första gången lyckats oss — och

 

vid köp av i

en svensk klubb över huvud taget

— att hemföra på en gång landets
två förnämsta tävlingar. Örgryte
erövrade en gång både Corinthian
Bowl, Svenska mästerskapet och

Distriktmästerskapet, men detta sked- -
de på en tid, då konkurrensen från

övriga klubbar var lamslagen och

f. Öö, kan tävlingen om Corinthian

Bowl icke jämföras med 1918 års

»Svenska» Serie, som var en långt
mera omfattande och krävande

tävling. Kamraternas båda »mäs-

terskap»>, jämnstälida med de övriga
resultaten av säsongens matcher

måste driva oss tll den slutsatsen,

alt intet svenskt lag haft ett så ly-

sande fotbollsår som Göteborgs-
Kamraterna 1918. Det kan vara en
tröst för oss att veta detta, när vi
samtidigt med framhållandet häraf,
kraftigt poängtera, att vårt lag i

rent speltekniskt hänseende knappast

gjort några framsteg. All skandi-
navisk fotboll, utom vissa Norges-
lag, har stått stilla och så även

Göteborgs-Kamraterna. Vi ha lyc-
kats få fram enstaka spelare (se

art. i febr.-numret) och flera av dem
ha t. o. m. uppnått en avgjord suc-
ces, men lagets spel i dess helhet
har — i betraktande av motstån-

darens kvalitet -- icke varit av så

förbluffande natur som vi sett un-
der andra år, då I. F. K. i ögon-

blick av sin andliga och kroppsliga
fotbollsskicklighets högsta potens

skaffade sin publik oförgätliga min-
nen,
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å Ullervi mot Sirius. Detta lag var
en trevlig bekantskap och visade
sig vara icke föraktliga motståndare-
Våra egna spelare beslöto sig före

matchen att icke underskatta dem
och presterade också hela matchen

ett beslutsamt och kraftigt spel.
Om finalen var det mycket om

och men innan den slutligen be-
stämdes till Stockholm, dit både

H. LF. och LF. K. sålunda fingo
bege sig. I. LF. visade i förspelet

till matchen ett mindre vanligt för-
utseende och fät av en felaktigt rik-
tad hämndkänsla sedan ett av S. F.

F:s möten, förblinda sig till att på-

yrka Stadion i stället för Ullervi så-
som spelplats. Genom detta ar-

rangemang blev både H. I. F. och

LF. K. en 4 ä5,000 kr. fattigare!
I finalmatchen d. 6 okt. spelade

Kamraterna trån början med ett fast
beslut att segra och med en blixt-
rande energi, som alldeles tillintet-

gjorde Skåne-laget. Med 5-0 togo
vi för tredje gången hem det så

länge förgäves eftersträvade mäster-

skapet och det var med en icke så

ringa trumf vilande över anletet

som Herbert Johansson på tisdags-

morgonen efter matchen stegade ut
på Drottningtorget med den dyrbara

pokalen i famnen.

Härefter inträdde ånyo en 30 da-
gars stillestånd i våra egna matcher
i det våra spelare blevo använda i

en rad kombinerade matcher för
Sveriges och Göteborgs räkning.
Men den 10 nov. var detta över-
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ståndet och dagen klar för en match
mot Tigrarna å Utllervi. De klarade
sig märkvärdigt nog från nederlaget

men så hade vi heller icke de bästa

med, Resuitatet blev 0-0.
Den 10 poängen i serien vanns

över Djurgården med 3-1 å Ullervi
d. 17 nov, och därmed var segern

i denna tävling redan avgjord till
vår förmån, ehuru en match mot

Örgryle återstod. Denna spelades
söndagen därpå och slutade utan
mål.

Man kunde nu märka en reaktion
hos vårt lag efter höstens excepti-
onellt strävsamma tid och stora fram-
gångar och detta kom ännu mera

till synes i säsongens allra sista

match, som spelades d. 8 dec., också
mot Örgryte. Matchen gällde di-
striktmästerskapets final, och icke

utan skäl hoppades vi på att denna
skulle fullborda vårt »tredubblas
mästerskap. Men Örgryte drog ett

tjockt streck över dessa förhopp-
ningar genom att besegra oss med

3-2. Vårt lag visade sig tämligen
»utspelat», vilket man ju ej får undra

på, och sålunda slöt årets sista match
liksom dess första med nederlag och

samma målsiffror. Dessa två neder-

lag, mot Malmö och mot Ö. 1. S.,
äro f. ö. de enda vårt lag haft med

svenska lag under året.

Allmänna reflexioner.

Ovanstående återblick över 1918

års fotboll ger vid handen, att det
varit rikt på framgångartill den grad,

att Göteborgs-Kamraterna icke förut

upplevat något liknande. Det har
för första gången lyckats oss — och

 

vid köp av i

en svensk klubb över huvud taget

— att hemföra på en gång landets
två förnämsta tävlingar. Örgryte
erövrade en gång både Corinthian
Bowl, Svenska mästerskapet och

Distriktmästerskapet, men detta sked- -
de på en tid, då konkurrensen från

övriga klubbar var lamslagen och

f. Öö, kan tävlingen om Corinthian

Bowl icke jämföras med 1918 års

»Svenska» Serie, som var en långt
mera omfattande och krävande

tävling. Kamraternas båda »mäs-

terskap»>, jämnstälida med de övriga
resultaten av säsongens matcher

måste driva oss tll den slutsatsen,

alt intet svenskt lag haft ett så ly-

sande fotbollsår som Göteborgs-
Kamraterna 1918. Det kan vara en
tröst för oss att veta detta, när vi
samtidigt med framhållandet häraf,
kraftigt poängtera, att vårt lag i

rent speltekniskt hänseende knappast

gjort några framsteg. All skandi-
navisk fotboll, utom vissa Norges-
lag, har stått stilla och så även

Göteborgs-Kamraterna. Vi ha lyc-
kats få fram enstaka spelare (se

art. i febr.-numret) och flera av dem
ha t. o. m. uppnått en avgjord suc-
ces, men lagets spel i dess helhet
har — i betraktande av motstån-

darens kvalitet -- icke varit av så

förbluffande natur som vi sett un-
der andra år, då I. F. K. i ögon-

blick av sin andliga och kroppsliga
fotbollsskicklighets högsta potens

skaffade sin publik oförgätliga min-
nen,

(Forts. nästa n:r.)

 

De av J. F. Kamraternas medlemmar, som

vilja skänka något pris till tävling inom
LF.K., särskilt torde våra Juniorer uppmunt-

ras, torde hänvända sig till undertecknad,

som lämnar erfordliga upplysningar.

A. S. Forsberg.
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tad hämndkänsla sedan ett av S. F.

F:s möten, förblinda sig till att på-

yrka Stadion i stället för Ullervi så-
som spelplats. Genom detta ar-

rangemang blev både H. I. F. och

LF. K. en 4 ä5,000 kr. fattigare!
I finalmatchen d. 6 okt. spelade

Kamraterna trån början med ett fast
beslut att segra och med en blixt-
rande energi, som alldeles tillintet-

gjorde Skåne-laget. Med 5-0 togo
vi för tredje gången hem det så

länge förgäves eftersträvade mäster-

skapet och det var med en icke så

ringa trumf vilande över anletet

som Herbert Johansson på tisdags-

morgonen efter matchen stegade ut
på Drottningtorget med den dyrbara

pokalen i famnen.

Härefter inträdde ånyo en 30 da-
gars stillestånd i våra egna matcher
i det våra spelare blevo använda i

en rad kombinerade matcher för
Sveriges och Göteborgs räkning.
Men den 10 nov. var detta över-
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ståndet och dagen klar för en match
mot Tigrarna å Utllervi. De klarade
sig märkvärdigt nog från nederlaget

men så hade vi heller icke de bästa

med, Resuitatet blev 0-0.
Den 10 poängen i serien vanns

över Djurgården med 3-1 å Ullervi
d. 17 nov, och därmed var segern

i denna tävling redan avgjord till
vår förmån, ehuru en match mot

Örgryle återstod. Denna spelades
söndagen därpå och slutade utan
mål.

Man kunde nu märka en reaktion
hos vårt lag efter höstens excepti-
onellt strävsamma tid och stora fram-
gångar och detta kom ännu mera

till synes i säsongens allra sista

match, som spelades d. 8 dec., också
mot Örgryte. Matchen gällde di-
striktmästerskapets final, och icke

utan skäl hoppades vi på att denna
skulle fullborda vårt »tredubblas
mästerskap. Men Örgryte drog ett

tjockt streck över dessa förhopp-
ningar genom att besegra oss med

3-2. Vårt lag visade sig tämligen
»utspelat», vilket man ju ej får undra

på, och sålunda slöt årets sista match
liksom dess första med nederlag och

samma målsiffror. Dessa två neder-

lag, mot Malmö och mot Ö. 1. S.,
äro f. ö. de enda vårt lag haft med

svenska lag under året.

Allmänna reflexioner.

Ovanstående återblick över 1918

års fotboll ger vid handen, att det
varit rikt på framgångartill den grad,

att Göteborgs-Kamraterna icke förut

upplevat något liknande. Det har
för första gången lyckats oss — och

 

vid köp av i

en svensk klubb över huvud taget

— att hemföra på en gång landets
två förnämsta tävlingar. Örgryte
erövrade en gång både Corinthian
Bowl, Svenska mästerskapet och

Distriktmästerskapet, men detta sked- -
de på en tid, då konkurrensen från

övriga klubbar var lamslagen och

f. Öö, kan tävlingen om Corinthian

Bowl icke jämföras med 1918 års

»Svenska» Serie, som var en långt
mera omfattande och krävande

tävling. Kamraternas båda »mäs-

terskap»>, jämnstälida med de övriga
resultaten av säsongens matcher

måste driva oss tll den slutsatsen,

alt intet svenskt lag haft ett så ly-

sande fotbollsår som Göteborgs-
Kamraterna 1918. Det kan vara en
tröst för oss att veta detta, när vi
samtidigt med framhållandet häraf,
kraftigt poängtera, att vårt lag i

rent speltekniskt hänseende knappast

gjort några framsteg. All skandi-
navisk fotboll, utom vissa Norges-
lag, har stått stilla och så även

Göteborgs-Kamraterna. Vi ha lyc-
kats få fram enstaka spelare (se

art. i febr.-numret) och flera av dem
ha t. o. m. uppnått en avgjord suc-
ces, men lagets spel i dess helhet
har — i betraktande av motstån-

darens kvalitet -- icke varit av så

förbluffande natur som vi sett un-
der andra år, då I. F. K. i ögon-

blick av sin andliga och kroppsliga
fotbollsskicklighets högsta potens

skaffade sin publik oförgätliga min-
nen,

(Forts. nästa n:r.)

 

De av J. F. Kamraternas medlemmar, som

vilja skänka något pris till tävling inom
LF.K., särskilt torde våra Juniorer uppmunt-

ras, torde hänvända sig till undertecknad,

som lämnar erfordliga upplysningar.

A. S. Forsberg.

&x

Undertecknad vill härmed framföra ett

hjärtligt tack till Kamratsällskapets medlem-

mar för den present jag hade nöjet emot-
taga till Jul.

ÅA. S. Forsberg.
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En maning!
Grabbar!

När årets första kvartal närmar sig

sitt

fotbolislagen

Snart börjar det igen.

slut, bör, eller rättare, skall

vara i ordning, åt-

minstone i det närmaste, ty som-

maren är kort då det gäller fotboll,

och mycket är att uträtta. Därför,

kaptener, börja snart »rota» i gäng-

en med tanke på sammansättningen

av Edra lag nästa säsong, men

håll Eder därvid ej endast till den

gamla gängen, utan sen Eder om-

kring efter nya förmågor.

Sådana finnas många, vilka helt

säkert med glädje vilja bliva med-

lemmari vår förening och föra dess

färger.

Det gäller att få fram de 11 bästa

Om Ni dröja med att

sammansätta Edra lag tills säsong-

spelarne.

en redan har börjat, komma natur-

den rätta

formen och samtidigt bliva lagen

lidande genom bristande

samspel.

Tänk på att Ni hedrar den före-

ning Ni tillhöra. Det är ej endast

första-laget som bär ansvaret be-

ligtvis spelarne sent i

därav

träffande föreningens anseende. Var-

je lag och varje spelare åligger det

alt göra sitt allra bästa, ty blott

detta hedrar I. F. K. Ju förr ett

lag är fullt färdigt att möta en mot-

ståndare desto bättre, ty det finnes

konkurrenter som alla tänka så.

Börja därför på med det snaraste

och tänken även I att bliva först.

Ingen förening äger så många goda

reservlagsspelare som vår och plocka

därför samman dem på bästa sätt

och bilda lag, som när det gäller

kunna uträtta något. Det gäller för

alla att ligga i!

ty det finnes väl ingen större ära

Det lönar mödan,

och gives väl ingen större glädje

för en spelare än att hans lag och

samtidigt hans förening skött sig

bäst. Därför hugg i för I. F. K.!

T--g.

Bandyfunderingar.

Undertecknad vore tacksam få ne-

danstående infört i nästa nummer

av Medlemsbladet:

Nu när tiden är inne för bandy-
spelarna att börja säsongen, bör
man även söka förverkliga en del
önskemål, för att denna trevliga idrott
må kunna vinna mera intresse från
allmänhetens sida. Ett nödvändigt
villkor för att bandyspelet skall kom-
ma på ett högre plan här är att
planförhållandena förbättras. Att så-
somhittills varit fallet, publiken skall
trängas inom den smala remsa, som
återstår då linjerna utstakats, är all-
deles orimligt. Jag talar här om pla-
nen på Ullervi bakom Tennishallen.
Det högsta antal personer, som kan
åse en match på denna hopträngda
plats är väl c:a 300, och för att ban-
dyspelet skall kunna lämna något
överskott bör helt naturligt publik-
siffran bliva större. För att nu inte
tala om det obehag allmänheten har
av ett sådant tillstånd. Nej, Ullervi
fotbollsplan bör tagas i bruk; där
får publiken utmärkta platser, slip-
per att hopträngas och har fritt ut-
kiksfällt. Följden av detta biir helt
säkert ökat intresse, med ty åtföl-
jande ökning i publikantalet.

Enligt beslut i Stadsfullmäktige
skulle ju ett bidrag på 1,000 kr.
ställas till förfogande för Ullerviba-
nans ordnande, men ännu har man
ju inte hört något härom.

Meninte endast för publiken skulle
detta förhållande bliva till fördel,
utan i lika hög grad för bandyspe-
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larna själva. Ty helt naturligt kan
man inte föra spelet så som det bör
spelas på den gamla banan, där nog
längden håller måttet men inte bred-
den. På den nya däremot kan man
>få ut> mera av själva spelet och
därmed är första steget taget till
bandyspelets höjande. Skickligheten,
kombinationerna etc. får man lära
de verkliga »storheterna» på omriå-

det. Därför böra åtminstone Kam-
raterna för sin del komma i förbin-
delse med t. ex. Sirius och Upp-
sala-Kamraterna, varigenom våra

spelare får tillfälle se »riktigt» ban-
dyspel, som det skall spelas. Ut-
gifterna härför äro säkert värda detta,
och tror jag för min del att ett be-
sök av något av ovanstående lag
även ekonomiskt sett, skulle bära
sig.

I förhoppning att I. F. K:s styrelse
må ägna en tanke åt detta, slutar
jag med den önskan att I. F. K:s
Bandyspelare må upprätthålla våra
traditioner och föra de blåvita fär-
gerna till seger. Leve EL F.K.

E. S—g.

Nog skulle det vara en pampig

historia att kunna lägga en bandy-
bana på Ullervi fotbollsplan. Detta

är också en gammal tanke. Den

har dock måst övergivas, då marken
är av sådan beskaffenhet, att »det

frusna» måste komma nedifrån och
upp. Det går inte att utan vidare

spruta på vatten och låta detta frysa.

Den måste vara bottenfrusen.
Starkaste skälet mot arrangemanget

är emellertid, att fotbollsspelarna inte

skulle kunna taga deni bruk förrän

långt frampå våren. Och gräsröt
terna skulle taga skada. Vilket allt

skulle vara till större nackdel för

Kamraterna än en bandybana skulle
vara till fördel och glädje för ban

spelarna.

Sirius lovade redan i somras att
resa hit i vinter för en bandymatch.

Men f. n. ställa sig kostnaderna så
höga, att man knappast, trots den

goda saken, kan stå till svars med
att arrangera en match där förlusten

skulle gå på åtminstone 1,000 kr

Red.

Oscar Andersons :
Boktryckeri

Göteborg.

Kronhusgatan 22. Celefon 9393 i
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slut, bör, eller rättare, skall

vara i ordning, åt-

minstone i det närmaste, ty som-

maren är kort då det gäller fotboll,

och mycket är att uträtta. Därför,

kaptener, börja snart »rota» i gäng-

en med tanke på sammansättningen

av Edra lag nästa säsong, men

håll Eder därvid ej endast till den

gamla gängen, utan sen Eder om-
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höga, att man knappast, trots den

goda saken, kan stå till svars med
att arrangera en match där förlusten

skulle gå på åtminstone 1,000 kr

Red.

Oscar Andersons :
Boktryckeri

Göteborg.

Kronhusgatan 22. Celefon 9393 i
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En maning!
Grabbar!

När årets första kvartal närmar sig

sitt

fotbolislagen

Snart börjar det igen.

slut, bör, eller rättare, skall

vara i ordning, åt-

minstone i det närmaste, ty som-

maren är kort då det gäller fotboll,

och mycket är att uträtta. Därför,

kaptener, börja snart »rota» i gäng-

en med tanke på sammansättningen

av Edra lag nästa säsong, men

håll Eder därvid ej endast till den

gamla gängen, utan sen Eder om-

kring efter nya förmågor.

Sådana finnas många, vilka helt

säkert med glädje vilja bliva med-

lemmari vår förening och föra dess

färger.

Det gäller att få fram de 11 bästa

Om Ni dröja med att

sammansätta Edra lag tills säsong-

spelarne.

en redan har börjat, komma natur-

den rätta

formen och samtidigt bliva lagen

lidande genom bristande

samspel.

Tänk på att Ni hedrar den före-

ning Ni tillhöra. Det är ej endast

första-laget som bär ansvaret be-

ligtvis spelarne sent i

därav

träffande föreningens anseende. Var-

je lag och varje spelare åligger det

alt göra sitt allra bästa, ty blott

detta hedrar I. F. K. Ju förr ett

lag är fullt färdigt att möta en mot-

ståndare desto bättre, ty det finnes

konkurrenter som alla tänka så.

Börja därför på med det snaraste

och tänken även I att bliva först.

Ingen förening äger så många goda

reservlagsspelare som vår och plocka

därför samman dem på bästa sätt

och bilda lag, som när det gäller

kunna uträtta något. Det gäller för

alla att ligga i!

ty det finnes väl ingen större ära

Det lönar mödan,

och gives väl ingen större glädje

för en spelare än att hans lag och

samtidigt hans förening skött sig

bäst. Därför hugg i för I. F. K.!

T--g.

Bandyfunderingar.

Undertecknad vore tacksam få ne-

danstående infört i nästa nummer

av Medlemsbladet:

Nu när tiden är inne för bandy-
spelarna att börja säsongen, bör
man även söka förverkliga en del
önskemål, för att denna trevliga idrott
må kunna vinna mera intresse från
allmänhetens sida. Ett nödvändigt
villkor för att bandyspelet skall kom-
ma på ett högre plan här är att
planförhållandena förbättras. Att så-
somhittills varit fallet, publiken skall
trängas inom den smala remsa, som
återstår då linjerna utstakats, är all-
deles orimligt. Jag talar här om pla-
nen på Ullervi bakom Tennishallen.
Det högsta antal personer, som kan
åse en match på denna hopträngda
plats är väl c:a 300, och för att ban-
dyspelet skall kunna lämna något
överskott bör helt naturligt publik-
siffran bliva större. För att nu inte
tala om det obehag allmänheten har
av ett sådant tillstånd. Nej, Ullervi
fotbollsplan bör tagas i bruk; där
får publiken utmärkta platser, slip-
per att hopträngas och har fritt ut-
kiksfällt. Följden av detta biir helt
säkert ökat intresse, med ty åtföl-
jande ökning i publikantalet.

Enligt beslut i Stadsfullmäktige
skulle ju ett bidrag på 1,000 kr.
ställas till förfogande för Ullerviba-
nans ordnande, men ännu har man
ju inte hört något härom.

Meninte endast för publiken skulle
detta förhållande bliva till fördel,
utan i lika hög grad för bandyspe-
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larna själva. Ty helt naturligt kan
man inte föra spelet så som det bör
spelas på den gamla banan, där nog
längden håller måttet men inte bred-
den. På den nya däremot kan man
>få ut> mera av själva spelet och
därmed är första steget taget till
bandyspelets höjande. Skickligheten,
kombinationerna etc. får man lära
de verkliga »storheterna» på omriå-

det. Därför böra åtminstone Kam-
raterna för sin del komma i förbin-
delse med t. ex. Sirius och Upp-
sala-Kamraterna, varigenom våra

spelare får tillfälle se »riktigt» ban-
dyspel, som det skall spelas. Ut-
gifterna härför äro säkert värda detta,
och tror jag för min del att ett be-
sök av något av ovanstående lag
även ekonomiskt sett, skulle bära
sig.

I förhoppning att I. F. K:s styrelse
må ägna en tanke åt detta, slutar
jag med den önskan att I. F. K:s
Bandyspelare må upprätthålla våra
traditioner och föra de blåvita fär-
gerna till seger. Leve EL F.K.

E. S—g.

Nog skulle det vara en pampig

historia att kunna lägga en bandy-
bana på Ullervi fotbollsplan. Detta

är också en gammal tanke. Den

har dock måst övergivas, då marken
är av sådan beskaffenhet, att »det

frusna» måste komma nedifrån och
upp. Det går inte att utan vidare

spruta på vatten och låta detta frysa.

Den måste vara bottenfrusen.
Starkaste skälet mot arrangemanget

är emellertid, att fotbollsspelarna inte

skulle kunna taga deni bruk förrän

långt frampå våren. Och gräsröt
terna skulle taga skada. Vilket allt

skulle vara till större nackdel för

Kamraterna än en bandybana skulle
vara till fördel och glädje för ban
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spelare får tillfälle se »riktigt» ban-
dyspel, som det skall spelas. Ut-
gifterna härför äro säkert värda detta,
och tror jag för min del att ett be-
sök av något av ovanstående lag
även ekonomiskt sett, skulle bära
sig.

I förhoppning att I. F. K:s styrelse
må ägna en tanke åt detta, slutar
jag med den önskan att I. F. K:s
Bandyspelare må upprätthålla våra
traditioner och föra de blåvita fär-
gerna till seger. Leve EL F.K.

E. S—g.

Nog skulle det vara en pampig

historia att kunna lägga en bandy-
bana på Ullervi fotbollsplan. Detta

är också en gammal tanke. Den

har dock måst övergivas, då marken
är av sådan beskaffenhet, att »det

frusna» måste komma nedifrån och
upp. Det går inte att utan vidare

spruta på vatten och låta detta frysa.

Den måste vara bottenfrusen.
Starkaste skälet mot arrangemanget

är emellertid, att fotbollsspelarna inte

skulle kunna taga deni bruk förrän

långt frampå våren. Och gräsröt
terna skulle taga skada. Vilket allt

skulle vara till större nackdel för

Kamraterna än en bandybana skulle
vara till fördel och glädje för ban

spelarna.

Sirius lovade redan i somras att
resa hit i vinter för en bandymatch.

Men f. n. ställa sig kostnaderna så
höga, att man knappast, trots den

goda saken, kan stå till svars med
att arrangera en match där förlusten

skulle gå på åtminstone 1,000 kr

Red.

Oscar Andersons :
Boktryckeri

Göteborg.

Kronhusgatan 22. Celefon 9393 i

Ar LrdndPssnse Ps r ess sA ARA RRA PAPER PPK APR RAKA KRA K RAKA RAR RRR ER

En maning!
Grabbar!

När årets första kvartal närmar sig

sitt

fotbolislagen

Snart börjar det igen.

slut, bör, eller rättare, skall

vara i ordning, åt-

minstone i det närmaste, ty som-

maren är kort då det gäller fotboll,

och mycket är att uträtta. Därför,

kaptener, börja snart »rota» i gäng-

en med tanke på sammansättningen

av Edra lag nästa säsong, men

håll Eder därvid ej endast till den

gamla gängen, utan sen Eder om-

kring efter nya förmågor.

Sådana finnas många, vilka helt

säkert med glädje vilja bliva med-

lemmari vår förening och föra dess

färger.

Det gäller att få fram de 11 bästa

Om Ni dröja med att

sammansätta Edra lag tills säsong-

spelarne.

en redan har börjat, komma natur-

den rätta

formen och samtidigt bliva lagen

lidande genom bristande

samspel.

Tänk på att Ni hedrar den före-

ning Ni tillhöra. Det är ej endast

första-laget som bär ansvaret be-

ligtvis spelarne sent i

därav

träffande föreningens anseende. Var-

je lag och varje spelare åligger det

alt göra sitt allra bästa, ty blott

detta hedrar I. F. K. Ju förr ett

lag är fullt färdigt att möta en mot-

ståndare desto bättre, ty det finnes

konkurrenter som alla tänka så.

Börja därför på med det snaraste

och tänken även I att bliva först.

Ingen förening äger så många goda

reservlagsspelare som vår och plocka

därför samman dem på bästa sätt

och bilda lag, som när det gäller

kunna uträtta något. Det gäller för

alla att ligga i!

ty det finnes väl ingen större ära

Det lönar mödan,

och gives väl ingen större glädje

för en spelare än att hans lag och

samtidigt hans förening skött sig

bäst. Därför hugg i för I. F. K.!

T--g.

Bandyfunderingar.

Undertecknad vore tacksam få ne-

danstående infört i nästa nummer

av Medlemsbladet:

Nu när tiden är inne för bandy-
spelarna att börja säsongen, bör
man även söka förverkliga en del
önskemål, för att denna trevliga idrott
må kunna vinna mera intresse från
allmänhetens sida. Ett nödvändigt
villkor för att bandyspelet skall kom-
ma på ett högre plan här är att
planförhållandena förbättras. Att så-
somhittills varit fallet, publiken skall
trängas inom den smala remsa, som
återstår då linjerna utstakats, är all-
deles orimligt. Jag talar här om pla-
nen på Ullervi bakom Tennishallen.
Det högsta antal personer, som kan
åse en match på denna hopträngda
plats är väl c:a 300, och för att ban-
dyspelet skall kunna lämna något
överskott bör helt naturligt publik-
siffran bliva större. För att nu inte
tala om det obehag allmänheten har
av ett sådant tillstånd. Nej, Ullervi
fotbollsplan bör tagas i bruk; där
får publiken utmärkta platser, slip-
per att hopträngas och har fritt ut-
kiksfällt. Följden av detta biir helt
säkert ökat intresse, med ty åtföl-
jande ökning i publikantalet.

Enligt beslut i Stadsfullmäktige
skulle ju ett bidrag på 1,000 kr.
ställas till förfogande för Ullerviba-
nans ordnande, men ännu har man
ju inte hört något härom.

Meninte endast för publiken skulle
detta förhållande bliva till fördel,
utan i lika hög grad för bandyspe-
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spelas på den gamla banan, där nog
längden håller måttet men inte bred-
den. På den nya däremot kan man
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dyspelet skall kunna lämna något
överskott bör helt naturligt publik-
siffran bliva större. För att nu inte
tala om det obehag allmänheten har
av ett sådant tillstånd. Nej, Ullervi
fotbollsplan bör tagas i bruk; där
får publiken utmärkta platser, slip-
per att hopträngas och har fritt ut-
kiksfällt. Följden av detta biir helt
säkert ökat intresse, med ty åtföl-
jande ökning i publikantalet.

Enligt beslut i Stadsfullmäktige
skulle ju ett bidrag på 1,000 kr.
ställas till förfogande för Ullerviba-
nans ordnande, men ännu har man
ju inte hört något härom.

Meninte endast för publiken skulle
detta förhållande bliva till fördel,
utan i lika hög grad för bandyspe-
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larna själva. Ty helt naturligt kan
man inte föra spelet så som det bör
spelas på den gamla banan, där nog
längden håller måttet men inte bred-
den. På den nya däremot kan man
>få ut> mera av själva spelet och
därmed är första steget taget till
bandyspelets höjande. Skickligheten,
kombinationerna etc. får man lära
de verkliga »storheterna» på omriå-

det. Därför böra åtminstone Kam-
raterna för sin del komma i förbin-
delse med t. ex. Sirius och Upp-
sala-Kamraterna, varigenom våra

spelare får tillfälle se »riktigt» ban-
dyspel, som det skall spelas. Ut-
gifterna härför äro säkert värda detta,
och tror jag för min del att ett be-
sök av något av ovanstående lag
även ekonomiskt sett, skulle bära
sig.

I förhoppning att I. F. K:s styrelse
må ägna en tanke åt detta, slutar
jag med den önskan att I. F. K:s
Bandyspelare må upprätthålla våra
traditioner och föra de blåvita fär-
gerna till seger. Leve EL F.K.

E. S—g.

Nog skulle det vara en pampig

historia att kunna lägga en bandy-
bana på Ullervi fotbollsplan. Detta

är också en gammal tanke. Den

har dock måst övergivas, då marken
är av sådan beskaffenhet, att »det

frusna» måste komma nedifrån och
upp. Det går inte att utan vidare

spruta på vatten och låta detta frysa.

Den måste vara bottenfrusen.
Starkaste skälet mot arrangemanget

är emellertid, att fotbollsspelarna inte

skulle kunna taga deni bruk förrän

långt frampå våren. Och gräsröt
terna skulle taga skada. Vilket allt

skulle vara till större nackdel för

Kamraterna än en bandybana skulle
vara till fördel och glädje för ban

spelarna.

Sirius lovade redan i somras att
resa hit i vinter för en bandymatch.

Men f. n. ställa sig kostnaderna så
höga, att man knappast, trots den

goda saken, kan stå till svars med
att arrangera en match där förlusten

skulle gå på åtminstone 1,000 kr

Red.

Oscar Andersons :
Boktryckeri

Göteborg.
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Kamratsällskapet
avhöll den 20 jan. sitt 7-de årsmöte,

varvid till ordinarie styrelseledamö-

ter för 1919 valdes: Gösta Wahl-

gren, ordf., Gunnar Wahlgren, sekr.
och Adolf Forsberg, kassör, med

Josef Holmer som suppleant.
Sällskapets tillgångar utgjorde pr

31 dec. 1918 Kr. 2,422:32, utgifter

Kr. 2,346:33. Kassabehålln. Kr. 75:99.

Kungörelser.
Medlemsbladet N:r 2 kommer att

tillställas endast de medlemmar, som

erlagt sin avgivt för 1919.

De av föreningens medlemmar,

som icke erhållit samtliga nummer

av Medlemsbladet för 1918, torde

därom skriftligen göra anmälantill

kassören under adress Göteborg 5.

Mediemsavgifterna kunna inbetalas till

kassören, hr G. Magnusson, som träffas

i Exercishuset tisdagar och fredagar kl.

8-9 e. m.

 

Medlemsbladets följetong.

33130
En futuristisk och någotfantastisk skild-

Ting av en kommande fotbollsvärld.

(Av Ralph Roy)

Det fanns ingen underskrift. Stilen vitt-
nade omen bildad person. Dir. Wester
Igenkände den från chifferskriften och teck-
ningen. Han vände sig till Peter Bråsth.
- Det måtte ha varit en herre med

både sinnesnärvaro och sinne för humor.
Det är väl så gott vi lagar att Högström
kommer ner.

Nattvakten fanns mycket riktigt på an-
givet ställe. Han var försedd med mun-
kavle, en svart duk om huvudet och bun-
den till händer och fötter.

Gustaf Johansson.

    

En av Kamraternas bästa aktiva
idrottsmän, Gustaf Johansson, har

för kort tid sedan skattat åt för-

gängelsen. Även här var det span-
ska sjukans följdsjukdom, lungin-
flammation, som ryckte honom bort

från jordelivet.

Gustaf Johansson hade trots sin

ungdom (20 år) hunnit att skaffa
sig ett välkänt namn inom vår stads

När han återhämtat sig något så när

berättade han, att han under natten gjort

sina ronder på vanligt sätt, men ingenting

förmärkt. I dir. Westers rum hade han

dock icke varit, då han visste, att där icke

fanns det minsta av värde, liksom för res-

ten i hela kontoret i andra våningen. Han

hade bara kännt på dörrarna såsom han

brukat göra och de hade alla varit låsta.

Först fram vid 6-tiden hade han hört

eit buller från direktörens rum, men det

tystnade strax. Flan väntade en stund och

när det icke upprepades öppnade han

sakta dörren och gick in.
I samma ögonblick kastades en duk över

hans huvud och han sökte förgäves befria

sig från den. Envild och långvarig brott-

ning uppstod men den okände besatt jätte-

krafter och nattvakten hade till slut dukat

under,

- Han blev bunden, lagd på magen, du-

ken togs bort, en munkavle lades i hans

mun, varpå den nattlige inkräktaren, som

gjorde allt för att ej bli sedd, ånyo svepte

duken. om hans ansikte. -

löparevärld. Allt sedan inträdet i
vår förening, 1915, förde han våra
färger med stor ära, och särskilt

på medeldistanserna lyckades han
ofta vinna vackra framgångar. En

af hans senaste bedrifter var att i
landskampen mot Västergötland er-

övra 3-dje pris i löpning 1500 m.

och därmed rädda en dyrbar poäng

åt Göteborg.

Bakom Johanssons prestationer låg

ett målmedvetet och intelligent trä-
ningsarbete. Han förstod att välja

bland de tusentals råd och vinkar,
som stå en ung löparetill buds, och
vad han därvid fann lämpligt för
sig, utnyttjades med energi och stål-

kraftig vilja.

johansson efterlämnar det vack-
raste minnet av en god och upp-

riktig kamrat. Hans ljusa syn på
tingen, hans vackra rena tro på det

ädla och sunda hos människorna
möttes med fullaste förståelse hos
dem, som stod honom närmast.
Han var en kamrat som få, och där-
för är saknaden så mycket större!

Må han vila i frid!

Därpå stökade tjuven omkring i rum-

met en stund, svor till då och då och tyck-

tes bli allt oroligare. Till slut vågade han

tydligen inte stanna längre utan lyfte upp

och bar ut nattvakten, som i det de pas-

serade dörröppningen lyckades sparka till

dörren så att den smällde igen och blev

reglad av patentlåset.

Sedan han blivit inburen och nedlagd

på golvet i toalettrummet hade nattvakten

ej sett till sin fiende men hörde av ovä-

sendet i huset att folk kommit tillstädes

och trodde att man fått tag på gynnaren

ifråga.

Caspar nedskrev nattvaktens redogörelse

och frågade slutligen:

— Ni kunde väl icke höra honomtele-

fonera ?

— Nej, men om han begagnat telefon

har han nog gjort detta i frukostrummet

borta i tredje våningens korridor, och där

finns också ett par garderober, som kun-

nat tjäna honomtill gömställe.

— Ligger frukostrummet ät gatan?

- — Nej, åt gården.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Kamratsällskapet
avhöll den 20 jan. sitt 7-de årsmöte,

varvid till ordinarie styrelseledamö-

ter för 1919 valdes: Gösta Wahl-

gren, ordf., Gunnar Wahlgren, sekr.
och Adolf Forsberg, kassör, med

Josef Holmer som suppleant.
Sällskapets tillgångar utgjorde pr

31 dec. 1918 Kr. 2,422:32, utgifter

Kr. 2,346:33. Kassabehålln. Kr. 75:99.

Kungörelser.
Medlemsbladet N:r 2 kommer att

tillställas endast de medlemmar, som

erlagt sin avgivt för 1919.

De av föreningens medlemmar,

som icke erhållit samtliga nummer

av Medlemsbladet för 1918, torde

därom skriftligen göra anmälantill

kassören under adress Göteborg 5.

Mediemsavgifterna kunna inbetalas till

kassören, hr G. Magnusson, som träffas

i Exercishuset tisdagar och fredagar kl.

8-9 e. m.

 

Medlemsbladets följetong.

33130
En futuristisk och någotfantastisk skild-

Ting av en kommande fotbollsvärld.

(Av Ralph Roy)

Det fanns ingen underskrift. Stilen vitt-
nade omen bildad person. Dir. Wester
Igenkände den från chifferskriften och teck-
ningen. Han vände sig till Peter Bråsth.
- Det måtte ha varit en herre med

både sinnesnärvaro och sinne för humor.
Det är väl så gott vi lagar att Högström
kommer ner.

Nattvakten fanns mycket riktigt på an-
givet ställe. Han var försedd med mun-
kavle, en svart duk om huvudet och bun-
den till händer och fötter.

Gustaf Johansson.

    

En av Kamraternas bästa aktiva
idrottsmän, Gustaf Johansson, har

för kort tid sedan skattat åt för-

gängelsen. Även här var det span-
ska sjukans följdsjukdom, lungin-
flammation, som ryckte honom bort

från jordelivet.

Gustaf Johansson hade trots sin

ungdom (20 år) hunnit att skaffa
sig ett välkänt namn inom vår stads

När han återhämtat sig något så när

berättade han, att han under natten gjort

sina ronder på vanligt sätt, men ingenting

förmärkt. I dir. Westers rum hade han

dock icke varit, då han visste, att där icke

fanns det minsta av värde, liksom för res-

ten i hela kontoret i andra våningen. Han

hade bara kännt på dörrarna såsom han

brukat göra och de hade alla varit låsta.

Först fram vid 6-tiden hade han hört

eit buller från direktörens rum, men det

tystnade strax. Flan väntade en stund och

när det icke upprepades öppnade han

sakta dörren och gick in.
I samma ögonblick kastades en duk över

hans huvud och han sökte förgäves befria

sig från den. Envild och långvarig brott-

ning uppstod men den okände besatt jätte-

krafter och nattvakten hade till slut dukat

under,

- Han blev bunden, lagd på magen, du-

ken togs bort, en munkavle lades i hans

mun, varpå den nattlige inkräktaren, som

gjorde allt för att ej bli sedd, ånyo svepte

duken. om hans ansikte. -

löparevärld. Allt sedan inträdet i
vår förening, 1915, förde han våra
färger med stor ära, och särskilt

på medeldistanserna lyckades han
ofta vinna vackra framgångar. En

af hans senaste bedrifter var att i
landskampen mot Västergötland er-

övra 3-dje pris i löpning 1500 m.

och därmed rädda en dyrbar poäng

åt Göteborg.

Bakom Johanssons prestationer låg

ett målmedvetet och intelligent trä-
ningsarbete. Han förstod att välja

bland de tusentals råd och vinkar,
som stå en ung löparetill buds, och
vad han därvid fann lämpligt för
sig, utnyttjades med energi och stål-

kraftig vilja.

johansson efterlämnar det vack-
raste minnet av en god och upp-

riktig kamrat. Hans ljusa syn på
tingen, hans vackra rena tro på det

ädla och sunda hos människorna
möttes med fullaste förståelse hos
dem, som stod honom närmast.
Han var en kamrat som få, och där-
för är saknaden så mycket större!

Må han vila i frid!

Därpå stökade tjuven omkring i rum-

met en stund, svor till då och då och tyck-

tes bli allt oroligare. Till slut vågade han

tydligen inte stanna längre utan lyfte upp

och bar ut nattvakten, som i det de pas-

serade dörröppningen lyckades sparka till

dörren så att den smällde igen och blev

reglad av patentlåset.

Sedan han blivit inburen och nedlagd

på golvet i toalettrummet hade nattvakten

ej sett till sin fiende men hörde av ovä-

sendet i huset att folk kommit tillstädes

och trodde att man fått tag på gynnaren

ifråga.

Caspar nedskrev nattvaktens redogörelse

och frågade slutligen:

— Ni kunde väl icke höra honomtele-

fonera ?

— Nej, men om han begagnat telefon

har han nog gjort detta i frukostrummet

borta i tredje våningens korridor, och där

finns också ett par garderober, som kun-

nat tjäna honomtill gömställe.

— Ligger frukostrummet ät gatan?

- — Nej, åt gården.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Kamratsällskapet
avhöll den 20 jan. sitt 7-de årsmöte,

varvid till ordinarie styrelseledamö-

ter för 1919 valdes: Gösta Wahl-

gren, ordf., Gunnar Wahlgren, sekr.
och Adolf Forsberg, kassör, med

Josef Holmer som suppleant.
Sällskapets tillgångar utgjorde pr

31 dec. 1918 Kr. 2,422:32, utgifter

Kr. 2,346:33. Kassabehålln. Kr. 75:99.

Kungörelser.
Medlemsbladet N:r 2 kommer att

tillställas endast de medlemmar, som

erlagt sin avgivt för 1919.

De av föreningens medlemmar,

som icke erhållit samtliga nummer

av Medlemsbladet för 1918, torde

därom skriftligen göra anmälantill

kassören under adress Göteborg 5.

Mediemsavgifterna kunna inbetalas till

kassören, hr G. Magnusson, som träffas

i Exercishuset tisdagar och fredagar kl.

8-9 e. m.

 

Medlemsbladets följetong.

33130
En futuristisk och någotfantastisk skild-

Ting av en kommande fotbollsvärld.

(Av Ralph Roy)

Det fanns ingen underskrift. Stilen vitt-
nade omen bildad person. Dir. Wester
Igenkände den från chifferskriften och teck-
ningen. Han vände sig till Peter Bråsth.
- Det måtte ha varit en herre med

både sinnesnärvaro och sinne för humor.
Det är väl så gott vi lagar att Högström
kommer ner.

Nattvakten fanns mycket riktigt på an-
givet ställe. Han var försedd med mun-
kavle, en svart duk om huvudet och bun-
den till händer och fötter.

Gustaf Johansson.

    

En av Kamraternas bästa aktiva
idrottsmän, Gustaf Johansson, har

för kort tid sedan skattat åt för-

gängelsen. Även här var det span-
ska sjukans följdsjukdom, lungin-
flammation, som ryckte honom bort

från jordelivet.

Gustaf Johansson hade trots sin

ungdom (20 år) hunnit att skaffa
sig ett välkänt namn inom vår stads

När han återhämtat sig något så när

berättade han, att han under natten gjort

sina ronder på vanligt sätt, men ingenting

förmärkt. I dir. Westers rum hade han

dock icke varit, då han visste, att där icke

fanns det minsta av värde, liksom för res-

ten i hela kontoret i andra våningen. Han

hade bara kännt på dörrarna såsom han

brukat göra och de hade alla varit låsta.

Först fram vid 6-tiden hade han hört

eit buller från direktörens rum, men det

tystnade strax. Flan väntade en stund och

när det icke upprepades öppnade han

sakta dörren och gick in.
I samma ögonblick kastades en duk över

hans huvud och han sökte förgäves befria

sig från den. Envild och långvarig brott-

ning uppstod men den okände besatt jätte-

krafter och nattvakten hade till slut dukat

under,

- Han blev bunden, lagd på magen, du-

ken togs bort, en munkavle lades i hans

mun, varpå den nattlige inkräktaren, som

gjorde allt för att ej bli sedd, ånyo svepte

duken. om hans ansikte. -

löparevärld. Allt sedan inträdet i
vår förening, 1915, förde han våra
färger med stor ära, och särskilt

på medeldistanserna lyckades han
ofta vinna vackra framgångar. En

af hans senaste bedrifter var att i
landskampen mot Västergötland er-

övra 3-dje pris i löpning 1500 m.

och därmed rädda en dyrbar poäng

åt Göteborg.

Bakom Johanssons prestationer låg

ett målmedvetet och intelligent trä-
ningsarbete. Han förstod att välja

bland de tusentals råd och vinkar,
som stå en ung löparetill buds, och
vad han därvid fann lämpligt för
sig, utnyttjades med energi och stål-

kraftig vilja.

johansson efterlämnar det vack-
raste minnet av en god och upp-

riktig kamrat. Hans ljusa syn på
tingen, hans vackra rena tro på det

ädla och sunda hos människorna
möttes med fullaste förståelse hos
dem, som stod honom närmast.
Han var en kamrat som få, och där-
för är saknaden så mycket större!

Må han vila i frid!

Därpå stökade tjuven omkring i rum-

met en stund, svor till då och då och tyck-

tes bli allt oroligare. Till slut vågade han

tydligen inte stanna längre utan lyfte upp

och bar ut nattvakten, som i det de pas-

serade dörröppningen lyckades sparka till

dörren så att den smällde igen och blev

reglad av patentlåset.

Sedan han blivit inburen och nedlagd

på golvet i toalettrummet hade nattvakten

ej sett till sin fiende men hörde av ovä-

sendet i huset att folk kommit tillstädes

och trodde att man fått tag på gynnaren

ifråga.

Caspar nedskrev nattvaktens redogörelse

och frågade slutligen:

— Ni kunde väl icke höra honomtele-

fonera ?

— Nej, men om han begagnat telefon

har han nog gjort detta i frukostrummet

borta i tredje våningens korridor, och där

finns också ett par garderober, som kun-

nat tjäna honomtill gömställe.

— Ligger frukostrummet ät gatan?

- — Nej, åt gården.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Kamratsällskapet
avhöll den 20 jan. sitt 7-de årsmöte,

varvid till ordinarie styrelseledamö-
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Josef Holmer som suppleant.
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(Av Ralph Roy)

Det fanns ingen underskrift. Stilen vitt-
nade omen bildad person. Dir. Wester
Igenkände den från chifferskriften och teck-
ningen. Han vände sig till Peter Bråsth.
- Det måtte ha varit en herre med

både sinnesnärvaro och sinne för humor.
Det är väl så gott vi lagar att Högström
kommer ner.

Nattvakten fanns mycket riktigt på an-
givet ställe. Han var försedd med mun-
kavle, en svart duk om huvudet och bun-
den till händer och fötter.

Gustaf Johansson.
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idrottsmän, Gustaf Johansson, har

för kort tid sedan skattat åt för-

gängelsen. Även här var det span-
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flammation, som ryckte honom bort

från jordelivet.

Gustaf Johansson hade trots sin
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sig ett välkänt namn inom vår stads

När han återhämtat sig något så när
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hade bara kännt på dörrarna såsom han

brukat göra och de hade alla varit låsta.
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tystnade strax. Flan väntade en stund och
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Han var en kamrat som få, och där-
för är saknaden så mycket större!

Må han vila i frid!

Därpå stökade tjuven omkring i rum-

met en stund, svor till då och då och tyck-

tes bli allt oroligare. Till slut vågade han

tydligen inte stanna längre utan lyfte upp

och bar ut nattvakten, som i det de pas-

serade dörröppningen lyckades sparka till

dörren så att den smällde igen och blev

reglad av patentlåset.

Sedan han blivit inburen och nedlagd

på golvet i toalettrummet hade nattvakten

ej sett till sin fiende men hörde av ovä-

sendet i huset att folk kommit tillstädes

och trodde att man fått tag på gynnaren

ifråga.

Caspar nedskrev nattvaktens redogörelse

och frågade slutligen:

— Ni kunde väl icke höra honomtele-

fonera ?

— Nej, men om han begagnat telefon

har han nog gjort detta i frukostrummet

borta i tredje våningens korridor, och där

finns också ett par garderober, som kun-

nat tjäna honomtill gömställe.

— Ligger frukostrummet ät gatan?

- — Nej, åt gården.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
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avhöll den 20 jan. sitt 7-de årsmöte,
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av Medlemsbladet för 1918, torde

därom skriftligen göra anmälantill

kassören under adress Göteborg 5.

Mediemsavgifterna kunna inbetalas till

kassören, hr G. Magnusson, som träffas

i Exercishuset tisdagar och fredagar kl.

8-9 e. m.

 

Medlemsbladets följetong.

33130
En futuristisk och någotfantastisk skild-

Ting av en kommande fotbollsvärld.

(Av Ralph Roy)

Det fanns ingen underskrift. Stilen vitt-
nade omen bildad person. Dir. Wester
Igenkände den från chifferskriften och teck-
ningen. Han vände sig till Peter Bråsth.
- Det måtte ha varit en herre med

både sinnesnärvaro och sinne för humor.
Det är väl så gott vi lagar att Högström
kommer ner.

Nattvakten fanns mycket riktigt på an-
givet ställe. Han var försedd med mun-
kavle, en svart duk om huvudet och bun-
den till händer och fötter.

Gustaf Johansson.

    

En av Kamraternas bästa aktiva
idrottsmän, Gustaf Johansson, har

för kort tid sedan skattat åt för-

gängelsen. Även här var det span-
ska sjukans följdsjukdom, lungin-
flammation, som ryckte honom bort

från jordelivet.

Gustaf Johansson hade trots sin

ungdom (20 år) hunnit att skaffa
sig ett välkänt namn inom vår stads

När han återhämtat sig något så när

berättade han, att han under natten gjort

sina ronder på vanligt sätt, men ingenting

förmärkt. I dir. Westers rum hade han

dock icke varit, då han visste, att där icke

fanns det minsta av värde, liksom för res-

ten i hela kontoret i andra våningen. Han

hade bara kännt på dörrarna såsom han

brukat göra och de hade alla varit låsta.

Först fram vid 6-tiden hade han hört

eit buller från direktörens rum, men det

tystnade strax. Flan väntade en stund och

när det icke upprepades öppnade han

sakta dörren och gick in.
I samma ögonblick kastades en duk över

hans huvud och han sökte förgäves befria

sig från den. Envild och långvarig brott-

ning uppstod men den okände besatt jätte-

krafter och nattvakten hade till slut dukat

under,

- Han blev bunden, lagd på magen, du-

ken togs bort, en munkavle lades i hans

mun, varpå den nattlige inkräktaren, som

gjorde allt för att ej bli sedd, ånyo svepte

duken. om hans ansikte. -

löparevärld. Allt sedan inträdet i
vår förening, 1915, förde han våra
färger med stor ära, och särskilt

på medeldistanserna lyckades han
ofta vinna vackra framgångar. En

af hans senaste bedrifter var att i
landskampen mot Västergötland er-

övra 3-dje pris i löpning 1500 m.

och därmed rädda en dyrbar poäng

åt Göteborg.

Bakom Johanssons prestationer låg

ett målmedvetet och intelligent trä-
ningsarbete. Han förstod att välja
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som stå en ung löparetill buds, och
vad han därvid fann lämpligt för
sig, utnyttjades med energi och stål-
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avhöll den 20 jan. sitt 7-de årsmöte,

varvid till ordinarie styrelseledamö-

ter för 1919 valdes: Gösta Wahl-

gren, ordf., Gunnar Wahlgren, sekr.
och Adolf Forsberg, kassör, med

Josef Holmer som suppleant.
Sällskapets tillgångar utgjorde pr

31 dec. 1918 Kr. 2,422:32, utgifter

Kr. 2,346:33. Kassabehålln. Kr. 75:99.

Kungörelser.
Medlemsbladet N:r 2 kommer att

tillställas endast de medlemmar, som

erlagt sin avgivt för 1919.

De av föreningens medlemmar,

som icke erhållit samtliga nummer

av Medlemsbladet för 1918, torde

därom skriftligen göra anmälantill

kassören under adress Göteborg 5.

Mediemsavgifterna kunna inbetalas till

kassören, hr G. Magnusson, som träffas

i Exercishuset tisdagar och fredagar kl.

8-9 e. m.

 

Medlemsbladets följetong.

33130
En futuristisk och någotfantastisk skild-

Ting av en kommande fotbollsvärld.

(Av Ralph Roy)

Det fanns ingen underskrift. Stilen vitt-
nade omen bildad person. Dir. Wester
Igenkände den från chifferskriften och teck-
ningen. Han vände sig till Peter Bråsth.
- Det måtte ha varit en herre med

både sinnesnärvaro och sinne för humor.
Det är väl så gott vi lagar att Högström
kommer ner.

Nattvakten fanns mycket riktigt på an-
givet ställe. Han var försedd med mun-
kavle, en svart duk om huvudet och bun-
den till händer och fötter.

Gustaf Johansson.

    

En av Kamraternas bästa aktiva
idrottsmän, Gustaf Johansson, har

för kort tid sedan skattat åt för-

gängelsen. Även här var det span-
ska sjukans följdsjukdom, lungin-
flammation, som ryckte honom bort

från jordelivet.

Gustaf Johansson hade trots sin

ungdom (20 år) hunnit att skaffa
sig ett välkänt namn inom vår stads

När han återhämtat sig något så när

berättade han, att han under natten gjort

sina ronder på vanligt sätt, men ingenting

förmärkt. I dir. Westers rum hade han

dock icke varit, då han visste, att där icke

fanns det minsta av värde, liksom för res-

ten i hela kontoret i andra våningen. Han

hade bara kännt på dörrarna såsom han

brukat göra och de hade alla varit låsta.

Först fram vid 6-tiden hade han hört

eit buller från direktörens rum, men det

tystnade strax. Flan väntade en stund och

när det icke upprepades öppnade han

sakta dörren och gick in.
I samma ögonblick kastades en duk över

hans huvud och han sökte förgäves befria

sig från den. Envild och långvarig brott-

ning uppstod men den okände besatt jätte-

krafter och nattvakten hade till slut dukat

under,

- Han blev bunden, lagd på magen, du-

ken togs bort, en munkavle lades i hans

mun, varpå den nattlige inkräktaren, som

gjorde allt för att ej bli sedd, ånyo svepte

duken. om hans ansikte. -

löparevärld. Allt sedan inträdet i
vår förening, 1915, förde han våra
färger med stor ära, och särskilt

på medeldistanserna lyckades han
ofta vinna vackra framgångar. En

af hans senaste bedrifter var att i
landskampen mot Västergötland er-

övra 3-dje pris i löpning 1500 m.

och därmed rädda en dyrbar poäng

åt Göteborg.

Bakom Johanssons prestationer låg

ett målmedvetet och intelligent trä-
ningsarbete. Han förstod att välja

bland de tusentals råd och vinkar,
som stå en ung löparetill buds, och
vad han därvid fann lämpligt för
sig, utnyttjades med energi och stål-

kraftig vilja.

johansson efterlämnar det vack-
raste minnet av en god och upp-

riktig kamrat. Hans ljusa syn på
tingen, hans vackra rena tro på det

ädla och sunda hos människorna
möttes med fullaste förståelse hos
dem, som stod honom närmast.
Han var en kamrat som få, och där-
för är saknaden så mycket större!

Må han vila i frid!

Därpå stökade tjuven omkring i rum-

met en stund, svor till då och då och tyck-

tes bli allt oroligare. Till slut vågade han

tydligen inte stanna längre utan lyfte upp

och bar ut nattvakten, som i det de pas-

serade dörröppningen lyckades sparka till

dörren så att den smällde igen och blev

reglad av patentlåset.

Sedan han blivit inburen och nedlagd

på golvet i toalettrummet hade nattvakten

ej sett till sin fiende men hörde av ovä-

sendet i huset att folk kommit tillstädes

och trodde att man fått tag på gynnaren

ifråga.

Caspar nedskrev nattvaktens redogörelse

och frågade slutligen:

— Ni kunde väl icke höra honomtele-

fonera ?

— Nej, men om han begagnat telefon

har han nog gjort detta i frukostrummet
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6 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Träningspromenader.

Idrottsman! Nu är tiden inne för
Dig att påbörja träningen, vilken
lämpligast börjar med några marscher,
för att mjuka upp dina stelnade ben.
Vi har ju redan varit ute några
gånger, men blott en liten klick av

alla våra löpare har ännu varit med.
Intresset är för dåligt, och det be-
ror lika mycket på dig som på de

andra. Vi, som alltid mönstrat så
stor stab av löpare och löparäm-

nen, vi skola även i år försöka be-

hålla vårt anseende, men då måste

vi sätta igång fortast möjligt. Där-
för kamrat, stig upp om söndags-

morgnarna och följ med oss ut.
Har du blott varit med en gång, så
försummar du nog inte nästa till-
fälle. Det är väl härligare att få en

näsa frisk luft än ligga nerbäddad
mellan ett par lakan till långt fram
på förmiddagen. Och så bör du
inte vara sämre än de andra, utan

när tävlingarna börja så skola vi

alla vara klara, och inte då påbörja
träningen, som en del har för sed.
Lät oss därför komma överens om

att samlas, inte 5 eller 6, utan 30

Det var tydligt, att tjuven därifrån ob-

serverat processionen över gården till natt-

vakteus rum och begagnat tillfället att

ätererövra teckningen, som han antagligen

tappat under striden med nattvakten.

Det var också möjligt att frukostrum-

met fått gömma honom nägra timmar på

eftermiddagen kvällen före inbrottet och

att hau där avvaktat ett lämplipt ögon-

blick att gå ner och installera sig i direk-

törens rum. Så långt var allt klart.

Men vad skulle han göra hos dir. Wes-

ter? Där fanns ju ingenting. Och för

att nå kassavalvet behövde han ej gå upp

i andra våningen och försöka bryta ige-

nom taket. Vägen till valvet, som ju låg

i källarvåningen, förde genom kassörens

rum i första våningen. Direktörens klocka

och en betydelselös anteckningsbok voro

försvunna. Men icke riskerar man sinfri-

het för sådana bagateller!

Kanske herr inbrottstjuven väntat sig

mera i direktörens rum och missräknat sig

på byggnadens interiör? Knappast. Allt

pekade på att det var en synnerligen väl-
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varje söndag till en uppfriskande

promenad. Du kan vara förvissad
om att kaffet smakar härligt efter

en sådan tur. Det är ju också ro-
ligt på våra promenader, Forsberg

e me, och då så. Platsen där vi

samlas, vägen o. dyl. meddelas varje

lördag i tidningarne. Nästa gång

hoppas vi att även Du är med.
Pekka.

Challe Dahlberg spelade bandy i New-

York. Vid »Stockholms» förra resa. I ett

ispalats. Samman med 12 »fula» sjömän.

Det måtte ha varit en syn för gudar.

Härom och mycket annat berättar Challe

vid »Stockholms» återkomst — kanske i

nästa nummer.

orienterad herre, som varit på besök, där-

på tydde bl. a. den omständigheten, att

han begagnat sig av en falsk patentlas-

nyckel för sin entré.

Och så denna meningslösa misshandel

av golvet! Den hemlighetsfulla teckrin-

gen.  Chifferskriften -- som han lika bra

kunde ha förskaffat sig på närmaste bib-

liotek eller tidningsredaktion.

Alitihop var verkligen högst märkvär-

digt. Caspar drog en suck och gjorde

sig beredd alt gå. Här var tydligen icke

mer att vinna. Han gav sina män en vink

att följa sig och frågade dir. Wester:

== Vi fortsätta väl våra efterforskningar?

— Ja, naturligtvis. Men jag fruktar de
bli resullatiösa.

Peter Brästh och direktören hade knappt

blivit ensamma förrän den senares sekr.

anmälde en besökande person.

Direktören gick in i mottagningsrum-

met. Där väntade honomentarvligt klädd

individ med föga förtroendeingivande an-

sikte, en verklig bondfängartyp.

— Varmed kan jag stå till tjänst?

Hjelm har legatilla sjuk i spanskanoch

lunginflammation. Han är dock nu, dess

bättre, på bättringsvägen.

5

Moje Sandberg har blivit bandydamer

nas tränare. Blir Rothman massör, tro?

&x

Galligani har åter kunnat öppna »bu

tiken» på Ullervi. Vi hoppas våra Kan:

rater ej glömma bort honom.

F

Serien Stockholm—Göteborg kommer

igen i år. Vart lag fär alltså två matcher

med vardera av A. I K., Djurgården och

Örgryte. Fä vi be om 12 poäng, herra

fotbollspelare!

4

Den 27 April spela vi mot K. B. i Kö

penhamn — antagligen.

— Hm... hm... Jo, se det är så, all

folk är liksom lite oroliga för att inte

Den vita sijärnans kommithem än.

— Vad menar ni? «The White Star

skall inte komma förrän på måndag. Den

går inte från Buenos Ayres förrän om

söndag.

-- Sa... så... Måntro det? Jag har

annars hört den skulle varit här i onsdags
redan. 1 dag är det fredag.
Det sköt en lurande blick övertill di

rektören.

— Nej, min vän. Ni har nog hört gå
let. Har ni någon bekant eiler släkting

ombord ?

— Inte precis. Men nog känner jag

kapten Fock alllid. Direktören skall emel

lertid inte försöka sla blå dunster i ögo

nen på mej, inte. Jag vet, att »Den vita

stjärnan» skulle vat här i onsdags. Och
att Fotbollsbolaget »Stjärnan» mer än väl
behöver dess last just nu.

Direktör Wester tog överraskad ett steg
framåt.

— Vad f-n säger ni? Huru vel ni..
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skall inte komma förrän på måndag. Den

går inte från Buenos Ayres förrän om

söndag.

-- Sa... så... Måntro det? Jag har

annars hört den skulle varit här i onsdags
redan. 1 dag är det fredag.
Det sköt en lurande blick övertill di

rektören.

— Nej, min vän. Ni har nog hört gå
let. Har ni någon bekant eiler släkting

ombord ?

— Inte precis. Men nog känner jag

kapten Fock alllid. Direktören skall emel

lertid inte försöka sla blå dunster i ögo

nen på mej, inte. Jag vet, att »Den vita

stjärnan» skulle vat här i onsdags. Och
att Fotbollsbolaget »Stjärnan» mer än väl
behöver dess last just nu.

Direktör Wester tog överraskad ett steg
framåt.

— Vad f-n säger ni? Huru vel ni..

6 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Träningspromenader.

Idrottsman! Nu är tiden inne för
Dig att påbörja träningen, vilken
lämpligast börjar med några marscher,
för att mjuka upp dina stelnade ben.
Vi har ju redan varit ute några
gånger, men blott en liten klick av

alla våra löpare har ännu varit med.
Intresset är för dåligt, och det be-
ror lika mycket på dig som på de

andra. Vi, som alltid mönstrat så
stor stab av löpare och löparäm-

nen, vi skola även i år försöka be-

hålla vårt anseende, men då måste

vi sätta igång fortast möjligt. Där-
för kamrat, stig upp om söndags-

morgnarna och följ med oss ut.
Har du blott varit med en gång, så
försummar du nog inte nästa till-
fälle. Det är väl härligare att få en

näsa frisk luft än ligga nerbäddad
mellan ett par lakan till långt fram
på förmiddagen. Och så bör du
inte vara sämre än de andra, utan

när tävlingarna börja så skola vi

alla vara klara, och inte då påbörja
träningen, som en del har för sed.
Lät oss därför komma överens om

att samlas, inte 5 eller 6, utan 30

Det var tydligt, att tjuven därifrån ob-

serverat processionen över gården till natt-

vakteus rum och begagnat tillfället att

ätererövra teckningen, som han antagligen

tappat under striden med nattvakten.

Det var också möjligt att frukostrum-

met fått gömma honom nägra timmar på

eftermiddagen kvällen före inbrottet och

att hau där avvaktat ett lämplipt ögon-

blick att gå ner och installera sig i direk-

törens rum. Så långt var allt klart.

Men vad skulle han göra hos dir. Wes-

ter? Där fanns ju ingenting. Och för

att nå kassavalvet behövde han ej gå upp

i andra våningen och försöka bryta ige-

nom taket. Vägen till valvet, som ju låg

i källarvåningen, förde genom kassörens

rum i första våningen. Direktörens klocka

och en betydelselös anteckningsbok voro

försvunna. Men icke riskerar man sinfri-

het för sådana bagateller!

Kanske herr inbrottstjuven väntat sig

mera i direktörens rum och missräknat sig

på byggnadens interiör? Knappast. Allt

pekade på att det var en synnerligen väl-
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varje söndag till en uppfriskande

promenad. Du kan vara förvissad
om att kaffet smakar härligt efter

en sådan tur. Det är ju också ro-
ligt på våra promenader, Forsberg

e me, och då så. Platsen där vi

samlas, vägen o. dyl. meddelas varje

lördag i tidningarne. Nästa gång

hoppas vi att även Du är med.
Pekka.

Challe Dahlberg spelade bandy i New-

York. Vid »Stockholms» förra resa. I ett

ispalats. Samman med 12 »fula» sjömän.

Det måtte ha varit en syn för gudar.

Härom och mycket annat berättar Challe

vid »Stockholms» återkomst — kanske i

nästa nummer.

orienterad herre, som varit på besök, där-

på tydde bl. a. den omständigheten, att

han begagnat sig av en falsk patentlas-

nyckel för sin entré.

Och så denna meningslösa misshandel

av golvet! Den hemlighetsfulla teckrin-

gen.  Chifferskriften -- som han lika bra

kunde ha förskaffat sig på närmaste bib-

liotek eller tidningsredaktion.

Alitihop var verkligen högst märkvär-

digt. Caspar drog en suck och gjorde

sig beredd alt gå. Här var tydligen icke

mer att vinna. Han gav sina män en vink

att följa sig och frågade dir. Wester:

== Vi fortsätta väl våra efterforskningar?

— Ja, naturligtvis. Men jag fruktar de
bli resullatiösa.

Peter Brästh och direktören hade knappt

blivit ensamma förrän den senares sekr.

anmälde en besökande person.

Direktören gick in i mottagningsrum-

met. Där väntade honomentarvligt klädd

individ med föga förtroendeingivande an-

sikte, en verklig bondfängartyp.

— Varmed kan jag stå till tjänst?

Hjelm har legatilla sjuk i spanskanoch

lunginflammation. Han är dock nu, dess

bättre, på bättringsvägen.

5

Moje Sandberg har blivit bandydamer

nas tränare. Blir Rothman massör, tro?

&x

Galligani har åter kunnat öppna »bu

tiken» på Ullervi. Vi hoppas våra Kan:

rater ej glömma bort honom.

F

Serien Stockholm—Göteborg kommer

igen i år. Vart lag fär alltså två matcher

med vardera av A. I K., Djurgården och

Örgryte. Fä vi be om 12 poäng, herra

fotbollspelare!

4
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penhamn — antagligen.
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— Nej, min vän. Ni har nog hört gå
let. Har ni någon bekant eiler släkting

ombord ?

— Inte precis. Men nog känner jag

kapten Fock alllid. Direktören skall emel
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inte vara sämre än de andra, utan
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varje söndag till en uppfriskande

promenad. Du kan vara förvissad
om att kaffet smakar härligt efter

en sådan tur. Det är ju också ro-
ligt på våra promenader, Forsberg

e me, och då så. Platsen där vi

samlas, vägen o. dyl. meddelas varje

lördag i tidningarne. Nästa gång

hoppas vi att även Du är med.
Pekka.

Challe Dahlberg spelade bandy i New-

York. Vid »Stockholms» förra resa. I ett

ispalats. Samman med 12 »fula» sjömän.

Det måtte ha varit en syn för gudar.

Härom och mycket annat berättar Challe

vid »Stockholms» återkomst — kanske i

nästa nummer.

orienterad herre, som varit på besök, där-

på tydde bl. a. den omständigheten, att

han begagnat sig av en falsk patentlas-

nyckel för sin entré.

Och så denna meningslösa misshandel

av golvet! Den hemlighetsfulla teckrin-

gen.  Chifferskriften -- som han lika bra

kunde ha förskaffat sig på närmaste bib-

liotek eller tidningsredaktion.

Alitihop var verkligen högst märkvär-

digt. Caspar drog en suck och gjorde

sig beredd alt gå. Här var tydligen icke

mer att vinna. Han gav sina män en vink

att följa sig och frågade dir. Wester:

== Vi fortsätta väl våra efterforskningar?

— Ja, naturligtvis. Men jag fruktar de
bli resullatiösa.

Peter Brästh och direktören hade knappt

blivit ensamma förrän den senares sekr.

anmälde en besökande person.

Direktören gick in i mottagningsrum-

met. Där väntade honomentarvligt klädd

individ med föga förtroendeingivande an-

sikte, en verklig bondfängartyp.

— Varmed kan jag stå till tjänst?

Hjelm har legatilla sjuk i spanskanoch

lunginflammation. Han är dock nu, dess

bättre, på bättringsvägen.

5

Moje Sandberg har blivit bandydamer

nas tränare. Blir Rothman massör, tro?

&x

Galligani har åter kunnat öppna »bu

tiken» på Ullervi. Vi hoppas våra Kan:

rater ej glömma bort honom.

F

Serien Stockholm—Göteborg kommer

igen i år. Vart lag fär alltså två matcher

med vardera av A. I K., Djurgården och

Örgryte. Fä vi be om 12 poäng, herra

fotbollspelare!

4

Den 27 April spela vi mot K. B. i Kö

penhamn — antagligen.

— Hm... hm... Jo, se det är så, all

folk är liksom lite oroliga för att inte

Den vita sijärnans kommithem än.

— Vad menar ni? «The White Star

skall inte komma förrän på måndag. Den

går inte från Buenos Ayres förrän om

söndag.

-- Sa... så... Måntro det? Jag har

annars hört den skulle varit här i onsdags
redan. 1 dag är det fredag.
Det sköt en lurande blick övertill di

rektören.

— Nej, min vän. Ni har nog hört gå
let. Har ni någon bekant eiler släkting

ombord ?

— Inte precis. Men nog känner jag

kapten Fock alllid. Direktören skall emel

lertid inte försöka sla blå dunster i ögo

nen på mej, inte. Jag vet, att »Den vita

stjärnan» skulle vat här i onsdags. Och
att Fotbollsbolaget »Stjärnan» mer än väl
behöver dess last just nu.

Direktör Wester tog överraskad ett steg
framåt.

— Vad f-n säger ni? Huru vel ni..

6 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Träningspromenader.

Idrottsman! Nu är tiden inne för
Dig att påbörja träningen, vilken
lämpligast börjar med några marscher,
för att mjuka upp dina stelnade ben.
Vi har ju redan varit ute några
gånger, men blott en liten klick av

alla våra löpare har ännu varit med.
Intresset är för dåligt, och det be-
ror lika mycket på dig som på de

andra. Vi, som alltid mönstrat så
stor stab av löpare och löparäm-

nen, vi skola även i år försöka be-

hålla vårt anseende, men då måste

vi sätta igång fortast möjligt. Där-
för kamrat, stig upp om söndags-

morgnarna och följ med oss ut.
Har du blott varit med en gång, så
försummar du nog inte nästa till-
fälle. Det är väl härligare att få en

näsa frisk luft än ligga nerbäddad
mellan ett par lakan till långt fram
på förmiddagen. Och så bör du
inte vara sämre än de andra, utan

när tävlingarna börja så skola vi

alla vara klara, och inte då påbörja
träningen, som en del har för sed.
Lät oss därför komma överens om

att samlas, inte 5 eller 6, utan 30

Det var tydligt, att tjuven därifrån ob-

serverat processionen över gården till natt-

vakteus rum och begagnat tillfället att

ätererövra teckningen, som han antagligen

tappat under striden med nattvakten.

Det var också möjligt att frukostrum-

met fått gömma honom nägra timmar på

eftermiddagen kvällen före inbrottet och

att hau där avvaktat ett lämplipt ögon-

blick att gå ner och installera sig i direk-

törens rum. Så långt var allt klart.

Men vad skulle han göra hos dir. Wes-

ter? Där fanns ju ingenting. Och för

att nå kassavalvet behövde han ej gå upp

i andra våningen och försöka bryta ige-

nom taket. Vägen till valvet, som ju låg

i källarvåningen, förde genom kassörens

rum i första våningen. Direktörens klocka

och en betydelselös anteckningsbok voro

försvunna. Men icke riskerar man sinfri-

het för sådana bagateller!

Kanske herr inbrottstjuven väntat sig

mera i direktörens rum och missräknat sig

på byggnadens interiör? Knappast. Allt

pekade på att det var en synnerligen väl-
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blivit ensamma förrän den senares sekr.
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== Vi fortsätta väl våra efterforskningar?

— Ja, naturligtvis. Men jag fruktar de
bli resullatiösa.
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blivit ensamma förrän den senares sekr.

anmälde en besökande person.
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Den vita sijärnans kommithem än.
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går inte från Buenos Ayres förrän om
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-- Sa... så... Måntro det? Jag har

annars hört den skulle varit här i onsdags
redan. 1 dag är det fredag.
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— Nej, min vän. Ni har nog hört gå
let. Har ni någon bekant eiler släkting

ombord ?

— Inte precis. Men nog känner jag
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lertid inte försöka sla blå dunster i ögo
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let. Har ni någon bekant eiler släkting

ombord ?

— Inte precis. Men nog känner jag

kapten Fock alllid. Direktören skall emel

lertid inte försöka sla blå dunster i ögo

nen på mej, inte. Jag vet, att »Den vita

stjärnan» skulle vat här i onsdags. Och
att Fotbollsbolaget »Stjärnan» mer än väl
behöver dess last just nu.

Direktör Wester tog överraskad ett steg
framåt.

— Vad f-n säger ni? Huru vel ni..

6 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Träningspromenader.

Idrottsman! Nu är tiden inne för
Dig att påbörja träningen, vilken
lämpligast börjar med några marscher,
för att mjuka upp dina stelnade ben.
Vi har ju redan varit ute några
gånger, men blott en liten klick av

alla våra löpare har ännu varit med.
Intresset är för dåligt, och det be-
ror lika mycket på dig som på de

andra. Vi, som alltid mönstrat så
stor stab av löpare och löparäm-

nen, vi skola även i år försöka be-

hålla vårt anseende, men då måste

vi sätta igång fortast möjligt. Där-
för kamrat, stig upp om söndags-

morgnarna och följ med oss ut.
Har du blott varit med en gång, så
försummar du nog inte nästa till-
fälle. Det är väl härligare att få en

näsa frisk luft än ligga nerbäddad
mellan ett par lakan till långt fram
på förmiddagen. Och så bör du
inte vara sämre än de andra, utan

när tävlingarna börja så skola vi

alla vara klara, och inte då påbörja
träningen, som en del har för sed.
Lät oss därför komma överens om

att samlas, inte 5 eller 6, utan 30

Det var tydligt, att tjuven därifrån ob-

serverat processionen över gården till natt-

vakteus rum och begagnat tillfället att

ätererövra teckningen, som han antagligen

tappat under striden med nattvakten.

Det var också möjligt att frukostrum-

met fått gömma honom nägra timmar på

eftermiddagen kvällen före inbrottet och

att hau där avvaktat ett lämplipt ögon-

blick att gå ner och installera sig i direk-

törens rum. Så långt var allt klart.

Men vad skulle han göra hos dir. Wes-

ter? Där fanns ju ingenting. Och för

att nå kassavalvet behövde han ej gå upp

i andra våningen och försöka bryta ige-

nom taket. Vägen till valvet, som ju låg

i källarvåningen, förde genom kassörens

rum i första våningen. Direktörens klocka

och en betydelselös anteckningsbok voro

försvunna. Men icke riskerar man sinfri-

het för sådana bagateller!

Kanske herr inbrottstjuven väntat sig

mera i direktörens rum och missräknat sig

på byggnadens interiör? Knappast. Allt

pekade på att det var en synnerligen väl-
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varje söndag till en uppfriskande

promenad. Du kan vara förvissad
om att kaffet smakar härligt efter

en sådan tur. Det är ju också ro-
ligt på våra promenader, Forsberg

e me, och då så. Platsen där vi

samlas, vägen o. dyl. meddelas varje

lördag i tidningarne. Nästa gång

hoppas vi att även Du är med.
Pekka.

Challe Dahlberg spelade bandy i New-

York. Vid »Stockholms» förra resa. I ett

ispalats. Samman med 12 »fula» sjömän.

Det måtte ha varit en syn för gudar.

Härom och mycket annat berättar Challe

vid »Stockholms» återkomst — kanske i

nästa nummer.

orienterad herre, som varit på besök, där-

på tydde bl. a. den omständigheten, att

han begagnat sig av en falsk patentlas-

nyckel för sin entré.

Och så denna meningslösa misshandel

av golvet! Den hemlighetsfulla teckrin-

gen.  Chifferskriften -- som han lika bra

kunde ha förskaffat sig på närmaste bib-

liotek eller tidningsredaktion.

Alitihop var verkligen högst märkvär-

digt. Caspar drog en suck och gjorde

sig beredd alt gå. Här var tydligen icke

mer att vinna. Han gav sina män en vink

att följa sig och frågade dir. Wester:

== Vi fortsätta väl våra efterforskningar?

— Ja, naturligtvis. Men jag fruktar de
bli resullatiösa.

Peter Brästh och direktören hade knappt

blivit ensamma förrän den senares sekr.

anmälde en besökande person.

Direktören gick in i mottagningsrum-

met. Där väntade honomentarvligt klädd

individ med föga förtroendeingivande an-

sikte, en verklig bondfängartyp.

— Varmed kan jag stå till tjänst?

Hjelm har legatilla sjuk i spanskanoch

lunginflammation. Han är dock nu, dess

bättre, på bättringsvägen.

5

Moje Sandberg har blivit bandydamer

nas tränare. Blir Rothman massör, tro?

&x

Galligani har åter kunnat öppna »bu

tiken» på Ullervi. Vi hoppas våra Kan:

rater ej glömma bort honom.

F

Serien Stockholm—Göteborg kommer

igen i år. Vart lag fär alltså två matcher

med vardera av A. I K., Djurgården och

Örgryte. Fä vi be om 12 poäng, herra

fotbollspelare!

4

Den 27 April spela vi mot K. B. i Kö

penhamn — antagligen.

— Hm... hm... Jo, se det är så, all

folk är liksom lite oroliga för att inte

Den vita sijärnans kommithem än.

— Vad menar ni? «The White Star

skall inte komma förrän på måndag. Den

går inte från Buenos Ayres förrän om

söndag.

-- Sa... så... Måntro det? Jag har

annars hört den skulle varit här i onsdags
redan. 1 dag är det fredag.
Det sköt en lurande blick övertill di

rektören.

— Nej, min vän. Ni har nog hört gå
let. Har ni någon bekant eiler släkting

ombord ?

— Inte precis. Men nog känner jag

kapten Fock alllid. Direktören skall emel

lertid inte försöka sla blå dunster i ögo

nen på mej, inte. Jag vet, att »Den vita

stjärnan» skulle vat här i onsdags. Och
att Fotbollsbolaget »Stjärnan» mer än väl
behöver dess last just nu.

Direktör Wester tog överraskad ett steg
framåt.

— Vad f-n säger ni? Huru vel ni..
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ror lika mycket på dig som på de
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hålla vårt anseende, men då måste
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för kamrat, stig upp om söndags-

morgnarna och följ med oss ut.
Har du blott varit med en gång, så
försummar du nog inte nästa till-
fälle. Det är väl härligare att få en

näsa frisk luft än ligga nerbäddad
mellan ett par lakan till långt fram
på förmiddagen. Och så bör du
inte vara sämre än de andra, utan

när tävlingarna börja så skola vi

alla vara klara, och inte då påbörja
träningen, som en del har för sed.
Lät oss därför komma överens om
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met fått gömma honom nägra timmar på

eftermiddagen kvällen före inbrottet och
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blick att gå ner och installera sig i direk-

törens rum. Så långt var allt klart.

Men vad skulle han göra hos dir. Wes-

ter? Där fanns ju ingenting. Och för

att nå kassavalvet behövde han ej gå upp

i andra våningen och försöka bryta ige-

nom taket. Vägen till valvet, som ju låg

i källarvåningen, förde genom kassörens

rum i första våningen. Direktörens klocka

och en betydelselös anteckningsbok voro

försvunna. Men icke riskerar man sinfri-

het för sådana bagateller!

Kanske herr inbrottstjuven väntat sig

mera i direktörens rum och missräknat sig

på byggnadens interiör? Knappast. Allt

pekade på att det var en synnerligen väl-
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Bandyspelet
har blivit
av Kung

styvmoderligt behandlat
Bore och hans drängar,

Nordanvind och Östanvind. Våra
bandyspelare ha sett så långa ut i

ansiktet, att de måst använda tva

trymåer ovanpå varandra för att

komma åt att spegla benan om
morgnarna, och de ha inte gjort

annat än gått och knackat på baro-

metern, studerat urmakarnas termo-

metrar och kyrktornens vindiflöjlar

samt försökt verka förkylda.

Ett tag tänkte man avyttra ban-
dyrören som skrot och sälja klub-

porna som extra fin besparingsved
men lyckligtvis sjönk priset i det-

men det är ju omöjligt.

jag själv och .

Han gick till dörren och kallade på
Bråsth.

— Har ni sett den här mannenförr,
herr Brästh?

= Nej, aldrig.

— Det är bra. Vänta på mig därinne.

— Vad är ert namn? återtog han, vänd
till den besökande.

— Oswald Brams.

— Och ni påstår er »>veta» att...

— Ja, det är säkert. Den he:rn, som
var här inne nyss, talade själv om det i
går kväll. Han hade en yngre herre i
sällskap. Och jag hörde händelsevis de-
as samtal. Det lönar sig inte att söka
föra mig bakom ljuset. Jag känner hela
historien.

Ingen mer än

— Nå, än sedan?

— Tja, jag tänker det finns en hel del
folk, som skulle ge åtskilligt för att veta,
vad jag vet, Och, ser direktören, jag är
liksom litet pank för tillfället.
Men om mannen, som kallade sig Brams,

samma på all metall och ute var
del så varmt, att folk rakt inte be-

hövde elda mera där inne. Alltså
tingo vi behålla både skridskor och

klubbor.

Detsamma kunna vi tyvärr inte
säga om spelarna, av vilka en del
nödgas mankera i år. Challe Dahl-

berg har gett sig iväg med »Stock-
holm» för andra gången — adjö

med den! Hielm ligger sjuk i span-

skan — adjös med den! >Trub-

ben» vågar inte heller spela för häl-
sans skull -— adjös med den! Och
Ericsson är osäker omsitt framtida

öde som bandyspelare.
Det blir alltså för ett par av re-

serverna att spela ordinarie i år och

lyckligtvis finns det gott om reserver.

trodde han skulle kunna utprässa pängar

på detta ställe, hade han grundligt miss-

tagit sig.
Wester blev rasande och tog ett hot-

fullt steg mot besökaren.

— Ut!... ut!l... herre, innan jag själv

sälter er på gatan!

Och slokörad, som en piskad hund för-

svann herr Brams ut genom dörren...

Förmiddagstidningen innehöll följande

uppseendeväckande artikel:

En stor förlust för A.-B.
Kamraterna.

Rederibolagets största luftfartyg borta
med man och allt.

Göteborgs-

Våldsam baisse i bolagets aktier.

Enligt ett meddelande,"som nått oss i

dag på morgonen, skulle »The White Star>

Gbgs-Kamraternas nyaste och största luft-

skepp vara totalt försvunnet sedani tis-

dags. De närmare omständigheterna äro

ännu okända.
Vid förfrågan på bolagets kontor har

dir. Wester förklarat sig vara förhindrad,

I fredags öppnades Ullervi åter och
våra pojkar voro samt och synner-

ligen ute och viftade på sig med
klubba i näven i stället för paraply.
Säsongen tycks dock bli kort.

Mastix

”Svenska Serien”.

Kamraterna ha träffat ny överens-

kommelse med Örgryte, A.lI. K. och
Djurgården, om en serietävlan un-
der 1919, liknande den underfjolå-

ret om landshövding von Sydows
pris. Endast den skillnaden förefin-
nes, att man slopat de kombinerade

matcherna, dels torde säsongen knap-
past räcka till, och dels slappnar
intresset om det blir för många
matcher Göteborg---Stockholm.

Kamraternas första match spelas
mot A. I. K. i Stockholm den 13
april, varefter matchen i Göteborg
antagligen spelas den 4 maj. Kam-

raterna möta alltså Djurgården på

hösten (en idéassociation i höstfor-
men!)

Göteborg har bett Stockholm att
denna gång skaffa ett pris, vi få se
hur det går.

ali på sakens nuvarande ståndpunkt yttra

någonting. Ian trodde dock allmänheten

icke behövde ha orsak till oro, då farty-

gets kapten, herr Fock, vore en av de

skickligaste och pålitligaste i sitt yrke.

Vi ha för ett par timmar sedan haft ett

samtal ined hamnfogden i Valparaiso, far-

tygets destinationsort på utresan, som med-

delade, att »The White Star» avgick där-

ifrån redan i tisdags. Då hemresan icke

tar mer än ett dygn i anspråk och farty-

get icke anlänt vare sig hit eller någon

annanstans, är det tydligt att en fruktans-

värd olycka inträffat.

Ryktet härom har med stor hastighet

spritt sig i börskretsar och orsakat en stark

nedgång i Göteborgs-Kamraternas aktier.

Kursen var i går 878 men vid första upp-

ropet i dag noterades de till 810—815.

Det är dock möjligt att de efter sönda-

gens match komma att något repa sig.

(Forts.)
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Bandyspelet
har blivit
av Kung

styvmoderligt behandlat
Bore och hans drängar,

Nordanvind och Östanvind. Våra
bandyspelare ha sett så långa ut i

ansiktet, att de måst använda tva

trymåer ovanpå varandra för att

komma åt att spegla benan om
morgnarna, och de ha inte gjort

annat än gått och knackat på baro-

metern, studerat urmakarnas termo-

metrar och kyrktornens vindiflöjlar

samt försökt verka förkylda.

Ett tag tänkte man avyttra ban-
dyrören som skrot och sälja klub-

porna som extra fin besparingsved
men lyckligtvis sjönk priset i det-

men det är ju omöjligt.

jag själv och .

Han gick till dörren och kallade på
Bråsth.

— Har ni sett den här mannenförr,
herr Brästh?

= Nej, aldrig.

— Det är bra. Vänta på mig därinne.

— Vad är ert namn? återtog han, vänd
till den besökande.

— Oswald Brams.

— Och ni påstår er »>veta» att...

— Ja, det är säkert. Den he:rn, som
var här inne nyss, talade själv om det i
går kväll. Han hade en yngre herre i
sällskap. Och jag hörde händelsevis de-
as samtal. Det lönar sig inte att söka
föra mig bakom ljuset. Jag känner hela
historien.

Ingen mer än

— Nå, än sedan?

— Tja, jag tänker det finns en hel del
folk, som skulle ge åtskilligt för att veta,
vad jag vet, Och, ser direktören, jag är
liksom litet pank för tillfället.
Men om mannen, som kallade sig Brams,

samma på all metall och ute var
del så varmt, att folk rakt inte be-

hövde elda mera där inne. Alltså
tingo vi behålla både skridskor och

klubbor.

Detsamma kunna vi tyvärr inte
säga om spelarna, av vilka en del
nödgas mankera i år. Challe Dahl-

berg har gett sig iväg med »Stock-
holm» för andra gången — adjö

med den! Hielm ligger sjuk i span-

skan — adjös med den! >Trub-

ben» vågar inte heller spela för häl-
sans skull -— adjös med den! Och
Ericsson är osäker omsitt framtida

öde som bandyspelare.
Det blir alltså för ett par av re-

serverna att spela ordinarie i år och

lyckligtvis finns det gott om reserver.

trodde han skulle kunna utprässa pängar

på detta ställe, hade han grundligt miss-

tagit sig.
Wester blev rasande och tog ett hot-

fullt steg mot besökaren.

— Ut!... ut!l... herre, innan jag själv

sälter er på gatan!

Och slokörad, som en piskad hund för-

svann herr Brams ut genom dörren...

Förmiddagstidningen innehöll följande
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med man och allt.
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våra pojkar voro samt och synner-

ligen ute och viftade på sig med
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Säsongen tycks dock bli kort.

Mastix

”Svenska Serien”.
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der 1919, liknande den underfjolå-

ret om landshövding von Sydows
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nes, att man slopat de kombinerade
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past räcka till, och dels slappnar
intresset om det blir för många
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raterna möta alltså Djurgården på

hösten (en idéassociation i höstfor-
men!)
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hur det går.
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någonting. Ian trodde dock allmänheten
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gets kapten, herr Fock, vore en av de

skickligaste och pålitligaste i sitt yrke.
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delade, att »The White Star» avgick där-
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Det blir alltså för ett par av re-

serverna att spela ordinarie i år och

lyckligtvis finns det gott om reserver.

trodde han skulle kunna utprässa pängar

på detta ställe, hade han grundligt miss-

tagit sig.
Wester blev rasande och tog ett hot-

fullt steg mot besökaren.

— Ut!... ut!l... herre, innan jag själv

sälter er på gatan!

Och slokörad, som en piskad hund för-

svann herr Brams ut genom dörren...
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Vi ha för ett par timmar sedan haft ett

samtal ined hamnfogden i Valparaiso, far-

tygets destinationsort på utresan, som med-

delade, att »The White Star» avgick där-

ifrån redan i tisdags. Då hemresan icke

tar mer än ett dygn i anspråk och farty-

get icke anlänt vare sig hit eller någon

annanstans, är det tydligt att en fruktans-

värd olycka inträffat.

Ryktet härom har med stor hastighet

spritt sig i börskretsar och orsakat en stark

nedgång i Göteborgs-Kamraternas aktier.

Kursen var i går 878 men vid första upp-

ropet i dag noterades de till 810—815.

Det är dock möjligt att de efter sönda-

gens match komma att något repa sig.

(Forts.)
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Bandyspelet
har blivit
av Kung

styvmoderligt behandlat
Bore och hans drängar,

Nordanvind och Östanvind. Våra
bandyspelare ha sett så långa ut i

ansiktet, att de måst använda tva

trymåer ovanpå varandra för att

komma åt att spegla benan om
morgnarna, och de ha inte gjort

annat än gått och knackat på baro-

metern, studerat urmakarnas termo-

metrar och kyrktornens vindiflöjlar

samt försökt verka förkylda.

Ett tag tänkte man avyttra ban-
dyrören som skrot och sälja klub-

porna som extra fin besparingsved
men lyckligtvis sjönk priset i det-

men det är ju omöjligt.

jag själv och .

Han gick till dörren och kallade på
Bråsth.

— Har ni sett den här mannenförr,
herr Brästh?

= Nej, aldrig.

— Det är bra. Vänta på mig därinne.

— Vad är ert namn? återtog han, vänd
till den besökande.

— Oswald Brams.

— Och ni påstår er »>veta» att...

— Ja, det är säkert. Den he:rn, som
var här inne nyss, talade själv om det i
går kväll. Han hade en yngre herre i
sällskap. Och jag hörde händelsevis de-
as samtal. Det lönar sig inte att söka
föra mig bakom ljuset. Jag känner hela
historien.

Ingen mer än

— Nå, än sedan?

— Tja, jag tänker det finns en hel del
folk, som skulle ge åtskilligt för att veta,
vad jag vet, Och, ser direktören, jag är
liksom litet pank för tillfället.
Men om mannen, som kallade sig Brams,

samma på all metall och ute var
del så varmt, att folk rakt inte be-

hövde elda mera där inne. Alltså
tingo vi behålla både skridskor och

klubbor.

Detsamma kunna vi tyvärr inte
säga om spelarna, av vilka en del
nödgas mankera i år. Challe Dahl-

berg har gett sig iväg med »Stock-
holm» för andra gången — adjö

med den! Hielm ligger sjuk i span-

skan — adjös med den! >Trub-

ben» vågar inte heller spela för häl-
sans skull -— adjös med den! Och
Ericsson är osäker omsitt framtida

öde som bandyspelare.
Det blir alltså för ett par av re-

serverna att spela ordinarie i år och

lyckligtvis finns det gott om reserver.

trodde han skulle kunna utprässa pängar

på detta ställe, hade han grundligt miss-

tagit sig.
Wester blev rasande och tog ett hot-

fullt steg mot besökaren.

— Ut!... ut!l... herre, innan jag själv

sälter er på gatan!

Och slokörad, som en piskad hund för-

svann herr Brams ut genom dörren...

Förmiddagstidningen innehöll följande

uppseendeväckande artikel:

En stor förlust för A.-B.
Kamraterna.

Rederibolagets största luftfartyg borta
med man och allt.

Göteborgs-

Våldsam baisse i bolagets aktier.

Enligt ett meddelande,"som nått oss i

dag på morgonen, skulle »The White Star>

Gbgs-Kamraternas nyaste och största luft-

skepp vara totalt försvunnet sedani tis-

dags. De närmare omständigheterna äro

ännu okända.
Vid förfrågan på bolagets kontor har

dir. Wester förklarat sig vara förhindrad,

I fredags öppnades Ullervi åter och
våra pojkar voro samt och synner-

ligen ute och viftade på sig med
klubba i näven i stället för paraply.
Säsongen tycks dock bli kort.

Mastix

”Svenska Serien”.

Kamraterna ha träffat ny överens-

kommelse med Örgryte, A.lI. K. och
Djurgården, om en serietävlan un-
der 1919, liknande den underfjolå-

ret om landshövding von Sydows
pris. Endast den skillnaden förefin-
nes, att man slopat de kombinerade

matcherna, dels torde säsongen knap-
past räcka till, och dels slappnar
intresset om det blir för många
matcher Göteborg---Stockholm.

Kamraternas första match spelas
mot A. I. K. i Stockholm den 13
april, varefter matchen i Göteborg
antagligen spelas den 4 maj. Kam-

raterna möta alltså Djurgården på

hösten (en idéassociation i höstfor-
men!)

Göteborg har bett Stockholm att
denna gång skaffa ett pris, vi få se
hur det går.

ali på sakens nuvarande ståndpunkt yttra

någonting. Ian trodde dock allmänheten

icke behövde ha orsak till oro, då farty-

gets kapten, herr Fock, vore en av de

skickligaste och pålitligaste i sitt yrke.

Vi ha för ett par timmar sedan haft ett

samtal ined hamnfogden i Valparaiso, far-

tygets destinationsort på utresan, som med-

delade, att »The White Star» avgick där-

ifrån redan i tisdags. Då hemresan icke

tar mer än ett dygn i anspråk och farty-

get icke anlänt vare sig hit eller någon

annanstans, är det tydligt att en fruktans-

värd olycka inträffat.

Ryktet härom har med stor hastighet

spritt sig i börskretsar och orsakat en stark

nedgång i Göteborgs-Kamraternas aktier.

Kursen var i går 878 men vid första upp-

ropet i dag noterades de till 810—815.

Det är dock möjligt att de efter sönda-

gens match komma att något repa sig.

(Forts.)
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dyrören som skrot och sälja klub-

porna som extra fin besparingsved
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men det är ju omöjligt.

jag själv och .

Han gick till dörren och kallade på
Bråsth.

— Har ni sett den här mannenförr,
herr Brästh?

= Nej, aldrig.

— Det är bra. Vänta på mig därinne.

— Vad är ert namn? återtog han, vänd
till den besökande.

— Oswald Brams.

— Och ni påstår er »>veta» att...

— Ja, det är säkert. Den he:rn, som
var här inne nyss, talade själv om det i
går kväll. Han hade en yngre herre i
sällskap. Och jag hörde händelsevis de-
as samtal. Det lönar sig inte att söka
föra mig bakom ljuset. Jag känner hela
historien.

Ingen mer än

— Nå, än sedan?

— Tja, jag tänker det finns en hel del
folk, som skulle ge åtskilligt för att veta,
vad jag vet, Och, ser direktören, jag är
liksom litet pank för tillfället.
Men om mannen, som kallade sig Brams,

samma på all metall och ute var
del så varmt, att folk rakt inte be-

hövde elda mera där inne. Alltså
tingo vi behålla både skridskor och

klubbor.

Detsamma kunna vi tyvärr inte
säga om spelarna, av vilka en del
nödgas mankera i år. Challe Dahl-

berg har gett sig iväg med »Stock-
holm» för andra gången — adjö

med den! Hielm ligger sjuk i span-

skan — adjös med den! >Trub-

ben» vågar inte heller spela för häl-
sans skull -— adjös med den! Och
Ericsson är osäker omsitt framtida

öde som bandyspelare.
Det blir alltså för ett par av re-

serverna att spela ordinarie i år och

lyckligtvis finns det gott om reserver.

trodde han skulle kunna utprässa pängar

på detta ställe, hade han grundligt miss-

tagit sig.
Wester blev rasande och tog ett hot-

fullt steg mot besökaren.

— Ut!... ut!l... herre, innan jag själv

sälter er på gatan!

Och slokörad, som en piskad hund för-

svann herr Brams ut genom dörren...

Förmiddagstidningen innehöll följande

uppseendeväckande artikel:

En stor förlust för A.-B.
Kamraterna.
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med man och allt.
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skepp vara totalt försvunnet sedani tis-
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men det är ju omöjligt.

jag själv och .

Han gick till dörren och kallade på
Bråsth.

— Har ni sett den här mannenförr,
herr Brästh?

= Nej, aldrig.

— Det är bra. Vänta på mig därinne.

— Vad är ert namn? återtog han, vänd
till den besökande.

— Oswald Brams.

— Och ni påstår er »>veta» att...

— Ja, det är säkert. Den he:rn, som
var här inne nyss, talade själv om det i
går kväll. Han hade en yngre herre i
sällskap. Och jag hörde händelsevis de-
as samtal. Det lönar sig inte att söka
föra mig bakom ljuset. Jag känner hela
historien.

Ingen mer än

— Nå, än sedan?

— Tja, jag tänker det finns en hel del
folk, som skulle ge åtskilligt för att veta,
vad jag vet, Och, ser direktören, jag är
liksom litet pank för tillfället.
Men om mannen, som kallade sig Brams,

samma på all metall och ute var
del så varmt, att folk rakt inte be-

hövde elda mera där inne. Alltså
tingo vi behålla både skridskor och

klubbor.

Detsamma kunna vi tyvärr inte
säga om spelarna, av vilka en del
nödgas mankera i år. Challe Dahl-

berg har gett sig iväg med »Stock-
holm» för andra gången — adjö

med den! Hielm ligger sjuk i span-

skan — adjös med den! >Trub-

ben» vågar inte heller spela för häl-
sans skull -— adjös med den! Och
Ericsson är osäker omsitt framtida

öde som bandyspelare.
Det blir alltså för ett par av re-

serverna att spela ordinarie i år och

lyckligtvis finns det gott om reserver.

trodde han skulle kunna utprässa pängar

på detta ställe, hade han grundligt miss-

tagit sig.
Wester blev rasande och tog ett hot-

fullt steg mot besökaren.

— Ut!... ut!l... herre, innan jag själv

sälter er på gatan!

Och slokörad, som en piskad hund för-

svann herr Brams ut genom dörren...
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med man och allt.
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men det är ju omöjligt.
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— Har ni sett den här mannenförr,
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= Nej, aldrig.

— Det är bra. Vänta på mig därinne.

— Vad är ert namn? återtog han, vänd
till den besökande.

— Oswald Brams.

— Och ni påstår er »>veta» att...

— Ja, det är säkert. Den he:rn, som
var här inne nyss, talade själv om det i
går kväll. Han hade en yngre herre i
sällskap. Och jag hörde händelsevis de-
as samtal. Det lönar sig inte att söka
föra mig bakom ljuset. Jag känner hela
historien.

Ingen mer än

— Nå, än sedan?

— Tja, jag tänker det finns en hel del
folk, som skulle ge åtskilligt för att veta,
vad jag vet, Och, ser direktören, jag är
liksom litet pank för tillfället.
Men om mannen, som kallade sig Brams,

samma på all metall och ute var
del så varmt, att folk rakt inte be-

hövde elda mera där inne. Alltså
tingo vi behålla både skridskor och

klubbor.

Detsamma kunna vi tyvärr inte
säga om spelarna, av vilka en del
nödgas mankera i år. Challe Dahl-

berg har gett sig iväg med »Stock-
holm» för andra gången — adjö

med den! Hielm ligger sjuk i span-

skan — adjös med den! >Trub-

ben» vågar inte heller spela för häl-
sans skull -— adjös med den! Och
Ericsson är osäker omsitt framtida

öde som bandyspelare.
Det blir alltså för ett par av re-

serverna att spela ordinarie i år och

lyckligtvis finns det gott om reserver.

trodde han skulle kunna utprässa pängar

på detta ställe, hade han grundligt miss-

tagit sig.
Wester blev rasande och tog ett hot-

fullt steg mot besökaren.

— Ut!... ut!l... herre, innan jag själv

sälter er på gatan!

Och slokörad, som en piskad hund för-

svann herr Brams ut genom dörren...

Förmiddagstidningen innehöll följande

uppseendeväckande artikel:

En stor förlust för A.-B.
Kamraterna.

Rederibolagets största luftfartyg borta
med man och allt.

Göteborgs-

Våldsam baisse i bolagets aktier.

Enligt ett meddelande,"som nått oss i

dag på morgonen, skulle »The White Star>

Gbgs-Kamraternas nyaste och största luft-

skepp vara totalt försvunnet sedani tis-

dags. De närmare omständigheterna äro

ännu okända.
Vid förfrågan på bolagets kontor har

dir. Wester förklarat sig vara förhindrad,

I fredags öppnades Ullervi åter och
våra pojkar voro samt och synner-

ligen ute och viftade på sig med
klubba i näven i stället för paraply.
Säsongen tycks dock bli kort.

Mastix

”Svenska Serien”.

Kamraterna ha träffat ny överens-

kommelse med Örgryte, A.lI. K. och
Djurgården, om en serietävlan un-
der 1919, liknande den underfjolå-

ret om landshövding von Sydows
pris. Endast den skillnaden förefin-
nes, att man slopat de kombinerade

matcherna, dels torde säsongen knap-
past räcka till, och dels slappnar
intresset om det blir för många
matcher Göteborg---Stockholm.

Kamraternas första match spelas
mot A. I. K. i Stockholm den 13
april, varefter matchen i Göteborg
antagligen spelas den 4 maj. Kam-

raterna möta alltså Djurgården på

hösten (en idéassociation i höstfor-
men!)

Göteborg har bett Stockholm att
denna gång skaffa ett pris, vi få se
hur det går.

ali på sakens nuvarande ståndpunkt yttra

någonting. Ian trodde dock allmänheten

icke behövde ha orsak till oro, då farty-

gets kapten, herr Fock, vore en av de

skickligaste och pålitligaste i sitt yrke.

Vi ha för ett par timmar sedan haft ett

samtal ined hamnfogden i Valparaiso, far-

tygets destinationsort på utresan, som med-

delade, att »The White Star» avgick där-

ifrån redan i tisdags. Då hemresan icke

tar mer än ett dygn i anspråk och farty-

get icke anlänt vare sig hit eller någon

annanstans, är det tydligt att en fruktans-

värd olycka inträffat.

Ryktet härom har med stor hastighet

spritt sig i börskretsar och orsakat en stark

nedgång i Göteborgs-Kamraternas aktier.

Kursen var i går 878 men vid första upp-

ropet i dag noterades de till 810—815.

Det är dock möjligt att de efter sönda-

gens match komma att något repa sig.

(Forts.)
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Bandyspelet
har blivit
av Kung

styvmoderligt behandlat
Bore och hans drängar,

Nordanvind och Östanvind. Våra
bandyspelare ha sett så långa ut i

ansiktet, att de måst använda tva

trymåer ovanpå varandra för att

komma åt att spegla benan om
morgnarna, och de ha inte gjort

annat än gått och knackat på baro-

metern, studerat urmakarnas termo-

metrar och kyrktornens vindiflöjlar

samt försökt verka förkylda.

Ett tag tänkte man avyttra ban-
dyrören som skrot och sälja klub-

porna som extra fin besparingsved
men lyckligtvis sjönk priset i det-

men det är ju omöjligt.

jag själv och .

Han gick till dörren och kallade på
Bråsth.

— Har ni sett den här mannenförr,
herr Brästh?

= Nej, aldrig.

— Det är bra. Vänta på mig därinne.

— Vad är ert namn? återtog han, vänd
till den besökande.

— Oswald Brams.

— Och ni påstår er »>veta» att...

— Ja, det är säkert. Den he:rn, som
var här inne nyss, talade själv om det i
går kväll. Han hade en yngre herre i
sällskap. Och jag hörde händelsevis de-
as samtal. Det lönar sig inte att söka
föra mig bakom ljuset. Jag känner hela
historien.

Ingen mer än

— Nå, än sedan?

— Tja, jag tänker det finns en hel del
folk, som skulle ge åtskilligt för att veta,
vad jag vet, Och, ser direktören, jag är
liksom litet pank för tillfället.
Men om mannen, som kallade sig Brams,

samma på all metall och ute var
del så varmt, att folk rakt inte be-

hövde elda mera där inne. Alltså
tingo vi behålla både skridskor och

klubbor.

Detsamma kunna vi tyvärr inte
säga om spelarna, av vilka en del
nödgas mankera i år. Challe Dahl-

berg har gett sig iväg med »Stock-
holm» för andra gången — adjö

med den! Hielm ligger sjuk i span-

skan — adjös med den! >Trub-

ben» vågar inte heller spela för häl-
sans skull -— adjös med den! Och
Ericsson är osäker omsitt framtida

öde som bandyspelare.
Det blir alltså för ett par av re-

serverna att spela ordinarie i år och

lyckligtvis finns det gott om reserver.

trodde han skulle kunna utprässa pängar

på detta ställe, hade han grundligt miss-

tagit sig.
Wester blev rasande och tog ett hot-

fullt steg mot besökaren.

— Ut!... ut!l... herre, innan jag själv

sälter er på gatan!

Och slokörad, som en piskad hund för-

svann herr Brams ut genom dörren...

Förmiddagstidningen innehöll följande

uppseendeväckande artikel:

En stor förlust för A.-B.
Kamraterna.

Rederibolagets största luftfartyg borta
med man och allt.
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Våldsam baisse i bolagets aktier.

Enligt ett meddelande,"som nått oss i

dag på morgonen, skulle »The White Star>

Gbgs-Kamraternas nyaste och största luft-

skepp vara totalt försvunnet sedani tis-

dags. De närmare omständigheterna äro

ännu okända.
Vid förfrågan på bolagets kontor har

dir. Wester förklarat sig vara förhindrad,

I fredags öppnades Ullervi åter och
våra pojkar voro samt och synner-

ligen ute och viftade på sig med
klubba i näven i stället för paraply.
Säsongen tycks dock bli kort.

Mastix

”Svenska Serien”.

Kamraterna ha träffat ny överens-

kommelse med Örgryte, A.lI. K. och
Djurgården, om en serietävlan un-
der 1919, liknande den underfjolå-

ret om landshövding von Sydows
pris. Endast den skillnaden förefin-
nes, att man slopat de kombinerade

matcherna, dels torde säsongen knap-
past räcka till, och dels slappnar
intresset om det blir för många
matcher Göteborg---Stockholm.

Kamraternas första match spelas
mot A. I. K. i Stockholm den 13
april, varefter matchen i Göteborg
antagligen spelas den 4 maj. Kam-

raterna möta alltså Djurgården på

hösten (en idéassociation i höstfor-
men!)

Göteborg har bett Stockholm att
denna gång skaffa ett pris, vi få se
hur det går.
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någonting. Ian trodde dock allmänheten
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gets kapten, herr Fock, vore en av de
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delade, att »The White Star» avgick där-
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annanstans, är det tydligt att en fruktans-
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jag själv och .

Han gick till dörren och kallade på
Bråsth.

— Har ni sett den här mannenförr,
herr Brästh?

= Nej, aldrig.

— Det är bra. Vänta på mig därinne.

— Vad är ert namn? återtog han, vänd
till den besökande.

— Oswald Brams.

— Och ni påstår er »>veta» att...

— Ja, det är säkert. Den he:rn, som
var här inne nyss, talade själv om det i
går kväll. Han hade en yngre herre i
sällskap. Och jag hörde händelsevis de-
as samtal. Det lönar sig inte att söka
föra mig bakom ljuset. Jag känner hela
historien.

Ingen mer än

— Nå, än sedan?

— Tja, jag tänker det finns en hel del
folk, som skulle ge åtskilligt för att veta,
vad jag vet, Och, ser direktören, jag är
liksom litet pank för tillfället.
Men om mannen, som kallade sig Brams,

samma på all metall och ute var
del så varmt, att folk rakt inte be-

hövde elda mera där inne. Alltså
tingo vi behålla både skridskor och

klubbor.

Detsamma kunna vi tyvärr inte
säga om spelarna, av vilka en del
nödgas mankera i år. Challe Dahl-

berg har gett sig iväg med »Stock-
holm» för andra gången — adjö

med den! Hielm ligger sjuk i span-

skan — adjös med den! >Trub-

ben» vågar inte heller spela för häl-
sans skull -— adjös med den! Och
Ericsson är osäker omsitt framtida

öde som bandyspelare.
Det blir alltså för ett par av re-

serverna att spela ordinarie i år och

lyckligtvis finns det gott om reserver.

trodde han skulle kunna utprässa pängar

på detta ställe, hade han grundligt miss-

tagit sig.
Wester blev rasande och tog ett hot-

fullt steg mot besökaren.

— Ut!... ut!l... herre, innan jag själv

sälter er på gatan!

Och slokörad, som en piskad hund för-

svann herr Brams ut genom dörren...
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men det är ju omöjligt.

jag själv och .

Han gick till dörren och kallade på
Bråsth.

— Har ni sett den här mannenförr,
herr Brästh?

= Nej, aldrig.

— Det är bra. Vänta på mig därinne.

— Vad är ert namn? återtog han, vänd
till den besökande.

— Oswald Brams.

— Och ni påstår er »>veta» att...

— Ja, det är säkert. Den he:rn, som
var här inne nyss, talade själv om det i
går kväll. Han hade en yngre herre i
sällskap. Och jag hörde händelsevis de-
as samtal. Det lönar sig inte att söka
föra mig bakom ljuset. Jag känner hela
historien.

Ingen mer än

— Nå, än sedan?

— Tja, jag tänker det finns en hel del
folk, som skulle ge åtskilligt för att veta,
vad jag vet, Och, ser direktören, jag är
liksom litet pank för tillfället.
Men om mannen, som kallade sig Brams,

samma på all metall och ute var
del så varmt, att folk rakt inte be-

hövde elda mera där inne. Alltså
tingo vi behålla både skridskor och

klubbor.

Detsamma kunna vi tyvärr inte
säga om spelarna, av vilka en del
nödgas mankera i år. Challe Dahl-

berg har gett sig iväg med »Stock-
holm» för andra gången — adjö

med den! Hielm ligger sjuk i span-

skan — adjös med den! >Trub-

ben» vågar inte heller spela för häl-
sans skull -— adjös med den! Och
Ericsson är osäker omsitt framtida

öde som bandyspelare.
Det blir alltså för ett par av re-

serverna att spela ordinarie i år och

lyckligtvis finns det gott om reserver.

trodde han skulle kunna utprässa pängar

på detta ställe, hade han grundligt miss-

tagit sig.
Wester blev rasande och tog ett hot-

fullt steg mot besökaren.

— Ut!... ut!l... herre, innan jag själv

sälter er på gatan!

Och slokörad, som en piskad hund för-

svann herr Brams ut genom dörren...
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ret om landshövding von Sydows
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nes, att man slopat de kombinerade

matcherna, dels torde säsongen knap-
past räcka till, och dels slappnar
intresset om det blir för många
matcher Göteborg---Stockholm.

Kamraternas första match spelas
mot A. I. K. i Stockholm den 13
april, varefter matchen i Göteborg
antagligen spelas den 4 maj. Kam-

raterna möta alltså Djurgården på

hösten (en idéassociation i höstfor-
men!)

Göteborg har bett Stockholm att
denna gång skaffa ett pris, vi få se
hur det går.

ali på sakens nuvarande ståndpunkt yttra

någonting. Ian trodde dock allmänheten

icke behövde ha orsak till oro, då farty-

gets kapten, herr Fock, vore en av de

skickligaste och pålitligaste i sitt yrke.

Vi ha för ett par timmar sedan haft ett

samtal ined hamnfogden i Valparaiso, far-

tygets destinationsort på utresan, som med-

delade, att »The White Star» avgick där-

ifrån redan i tisdags. Då hemresan icke

tar mer än ett dygn i anspråk och farty-

get icke anlänt vare sig hit eller någon

annanstans, är det tydligt att en fruktans-

värd olycka inträffat.

Ryktet härom har med stor hastighet

spritt sig i börskretsar och orsakat en stark

nedgång i Göteborgs-Kamraternas aktier.

Kursen var i går 878 men vid första upp-

ropet i dag noterades de till 810—815.

Det är dock möjligt att de efter sönda-

gens match komma att något repa sig.

(Forts.)
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GÖTEBORG
Kyrkogatan 58.

Olycksfall-;  Automobil-,
Sjuk-, Glas-,

Skadestånds- Vattenskade-

försäkring.

Tel.-adr.: > Assuransnornan. i

Rikstelefoner 18311, 18312. ot

I. F. Kamraternas styrelse
1918:

Ordförande: Herbert Johanson, firma,

Keiller, Lundström & Co., bostad Övra
Husargatan 29, telefoner: kontoret 4534
bostaden 172353.

v. Ordförande: Thorsten Mellberg, Värm-
landsgatan 28, telefon 2023.

Sekreterare: Erik Alstam, A.-B. Solventia,
Östra Hamngatan 24, tel. 1985, 9273,
bustad Majorsgatan 4, telefon 6224.

v. Sekreterare: Arvid Fagrell, Gustav E,
Reuters Kolimport A.-B., bostad Linné-
gatan 68, telefoner: kontoret 5408, bo-
staden 7081.

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.

Skattmästare:

Intendent: ÅA. 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.

 
 

Eftertryck i Medlemsbladet förekom-
mande artiklar och notiser förbjudes!
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. FEBR.--MARS 1919
  

Bandylaget på segrarstråt.
Den s. k. vintern höll som be

kant sitt intåg i Göteborg på dot
traditione!:la' sättet: mad galosch>r.
paraply och droppande snuva fr
näsa och himmel.
Nästan hela januari blev det fi-

asko med all vinlersport men så
kdsnade äntligen Kung Bore på

> Forragömmaleken och satte kni
ven på strupen på vakten Kristerns-
son å Ullervi och hela sprutgänget
så att det knakade i isen och så
att fru Rothmans kamin i det lilla
tcevliga kontoret där nere på ba-
ran blev gloande röd av Tförvå-
ring och harm över den stränga
vinterns påflugenhet.

Distriktsmästerskapet blev
vårt!

I hast utlystes tävlan om di-
Eriktsmästerskapet.  »Ceve» fck
Sm: vanligt ett fasligt schå mer
hopsamlandel av sina spelare, Uy
nu hade vi pelt oss sjutusen skju!-
nm bolechkeviker. på att hämta hem
»listriktet».
Men det såg mörkt ut till en

början. 'halle Dahlberg gungare
ju på böljan den blå och höll sig
skamligt nog till »Stockholm» när
lan så väl behövdes i Göteborg.
Och Hjelm, Eriksson och Filip
"Andersson voro sjuka.

Det blev intet annat att göra än
"gagna sig av våra gamila med-
"Jemmar och stallbröder i Udde-
villa och fastän alldeles otränade
(kommo både Rob. Gustafsson och
Cranberg med.
Vi åkte ut på banan den 2 febr.

k.:11 och- vände åter till- omkläd-

|
i
i
I
I

 

Laget mot Borås d. 9 febr. fr v.: Linde, Eiserman, Gyring, Sandberg, Sjöberger,

Borgström, Rylander, Söderbom, Hofman, Filip Andersson, Otterström.

ningsrummel vid 2-tiden och då
löljde distriktsmästerskapet med.

Redbergslid fickstryk med
60

i semifinalen. Våra pojkar too
det lugnt och då och dä smällde
forwards in ett mål när 'åskådar- :

na började stema till. Gustafsson

spelade back men missade gruvliga

och i nästa match flyttades han

upp till b. vy. .

Finalen .mot Örgryte: 4—2.

Penna match spelades omedel-

bart efter semifinalen med Örgry-

tes sekr. såsom domare. ett

olämpligt arrangemang. Det visa-

de sig också att våra miålskott

orsakade" honöm sensträckningar i

benen. '

jämn och intres-
sant. Örgryte spelade med. stor
energi och särskilt "Zander .var
flera gånger nära att bryta igenom.
Söderbom debuterade på ett stoör-
artat sätt sonr back och Fagrell
var god, trots svåra skador. Sjö-
herger slet som ett lejon och for-
wards spelade stundom som äng-
lar och stundom som djävlar. "Det
var I. FF. K:s större kallblodighet, '
rutin och skjutskicklighet, som av-
gjorde matchen.

Matchen blev

Det. var första gången vår före-
ning tagit något distr.mästerskap
i bandy. .

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01919, 2020 IFK Göteborg.
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gjorde matchen.

Matchen blev

Det. var första gången vår före-
ning tagit något distr.mästerskap
i bandy. .
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. FEBR.--MARS 1919
  

Bandylaget på segrarstråt.
Den s. k. vintern höll som be

kant sitt intåg i Göteborg på dot
traditione!:la' sättet: mad galosch>r.
paraply och droppande snuva fr
näsa och himmel.
Nästan hela januari blev det fi-

asko med all vinlersport men så
kdsnade äntligen Kung Bore på

> Forragömmaleken och satte kni
ven på strupen på vakten Kristerns-
son å Ullervi och hela sprutgänget
så att det knakade i isen och så
att fru Rothmans kamin i det lilla
tcevliga kontoret där nere på ba-
ran blev gloande röd av Tförvå-
ring och harm över den stränga
vinterns påflugenhet.

Distriktsmästerskapet blev
vårt!

I hast utlystes tävlan om di-
Eriktsmästerskapet.  »Ceve» fck
Sm: vanligt ett fasligt schå mer
hopsamlandel av sina spelare, Uy
nu hade vi pelt oss sjutusen skju!-
nm bolechkeviker. på att hämta hem
»listriktet».
Men det såg mörkt ut till en

början. 'halle Dahlberg gungare
ju på böljan den blå och höll sig
skamligt nog till »Stockholm» när
lan så väl behövdes i Göteborg.
Och Hjelm, Eriksson och Filip
"Andersson voro sjuka.

Det blev intet annat att göra än
"gagna sig av våra gamila med-
"Jemmar och stallbröder i Udde-
villa och fastän alldeles otränade
(kommo både Rob. Gustafsson och
Cranberg med.
Vi åkte ut på banan den 2 febr.

k.:11 och- vände åter till- omkläd-
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Laget mot Borås d. 9 febr. fr v.: Linde, Eiserman, Gyring, Sandberg, Sjöberger,

Borgström, Rylander, Söderbom, Hofman, Filip Andersson, Otterström.

ningsrummel vid 2-tiden och då
löljde distriktsmästerskapet med.

Redbergslid fickstryk med
60

i semifinalen. Våra pojkar too
det lugnt och då och dä smällde
forwards in ett mål när 'åskådar- :

na började stema till. Gustafsson

spelade back men missade gruvliga

och i nästa match flyttades han

upp till b. vy. .

Finalen .mot Örgryte: 4—2.

Penna match spelades omedel-

bart efter semifinalen med Örgry-

tes sekr. såsom domare. ett

olämpligt arrangemang. Det visa-

de sig också att våra miålskott

orsakade" honöm sensträckningar i

benen. '

jämn och intres-
sant. Örgryte spelade med. stor
energi och särskilt "Zander .var
flera gånger nära att bryta igenom.
Söderbom debuterade på ett stoör-
artat sätt sonr back och Fagrell
var god, trots svåra skador. Sjö-
herger slet som ett lejon och for-
wards spelade stundom som äng-
lar och stundom som djävlar. "Det
var I. FF. K:s större kallblodighet, '
rutin och skjutskicklighet, som av-
gjorde matchen.

Matchen blev

Det. var första gången vår före-
ning tagit något distr.mästerskap
i bandy. .

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01919, 2020 IFK Göteborg.

  LE
TS
R
R
E
N
T
Y
K
T
R
S

  

M
I
T
T
T
I
N
A
S

        

5 MEDLEMSELAD

 

 

N:o 2
 

Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. FEBR.--MARS 1919
  

Bandylaget på segrarstråt.
Den s. k. vintern höll som be

kant sitt intåg i Göteborg på dot
traditione!:la' sättet: mad galosch>r.
paraply och droppande snuva fr
näsa och himmel.
Nästan hela januari blev det fi-

asko med all vinlersport men så
kdsnade äntligen Kung Bore på

> Forragömmaleken och satte kni
ven på strupen på vakten Kristerns-
son å Ullervi och hela sprutgänget
så att det knakade i isen och så
att fru Rothmans kamin i det lilla
tcevliga kontoret där nere på ba-
ran blev gloande röd av Tförvå-
ring och harm över den stränga
vinterns påflugenhet.

Distriktsmästerskapet blev
vårt!

I hast utlystes tävlan om di-
Eriktsmästerskapet.  »Ceve» fck
Sm: vanligt ett fasligt schå mer
hopsamlandel av sina spelare, Uy
nu hade vi pelt oss sjutusen skju!-
nm bolechkeviker. på att hämta hem
»listriktet».
Men det såg mörkt ut till en

början. 'halle Dahlberg gungare
ju på böljan den blå och höll sig
skamligt nog till »Stockholm» när
lan så väl behövdes i Göteborg.
Och Hjelm, Eriksson och Filip
"Andersson voro sjuka.

Det blev intet annat att göra än
"gagna sig av våra gamila med-
"Jemmar och stallbröder i Udde-
villa och fastän alldeles otränade
(kommo både Rob. Gustafsson och
Cranberg med.
Vi åkte ut på banan den 2 febr.

k.:11 och- vände åter till- omkläd-

|
i
i
I
I

 

Laget mot Borås d. 9 febr. fr v.: Linde, Eiserman, Gyring, Sandberg, Sjöberger,

Borgström, Rylander, Söderbom, Hofman, Filip Andersson, Otterström.

ningsrummel vid 2-tiden och då
löljde distriktsmästerskapet med.

Redbergslid fickstryk med
60

i semifinalen. Våra pojkar too
det lugnt och då och dä smällde
forwards in ett mål när 'åskådar- :

na började stema till. Gustafsson

spelade back men missade gruvliga

och i nästa match flyttades han

upp till b. vy. .

Finalen .mot Örgryte: 4—2.

Penna match spelades omedel-

bart efter semifinalen med Örgry-

tes sekr. såsom domare. ett

olämpligt arrangemang. Det visa-

de sig också att våra miålskott

orsakade" honöm sensträckningar i

benen. '

jämn och intres-
sant. Örgryte spelade med. stor
energi och särskilt "Zander .var
flera gånger nära att bryta igenom.
Söderbom debuterade på ett stoör-
artat sätt sonr back och Fagrell
var god, trots svåra skador. Sjö-
herger slet som ett lejon och for-
wards spelade stundom som äng-
lar och stundom som djävlar. "Det
var I. FF. K:s större kallblodighet, '
rutin och skjutskicklighet, som av-
gjorde matchen.

Matchen blev

Det. var första gången vår före-
ning tagit något distr.mästerskap
i bandy. .

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01919, 2020 IFK Göteborg.

  LE
TS
R
R
E
N
T
Y
K
T
R
S

  

M
I
T
T
T
I
N
A
S

        

5 MEDLEMSELAD

 

 

N:o 2
 

Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. FEBR.--MARS 1919
  

Bandylaget på segrarstråt.
Den s. k. vintern höll som be

kant sitt intåg i Göteborg på dot
traditione!:la' sättet: mad galosch>r.
paraply och droppande snuva fr
näsa och himmel.
Nästan hela januari blev det fi-

asko med all vinlersport men så
kdsnade äntligen Kung Bore på

> Forragömmaleken och satte kni
ven på strupen på vakten Kristerns-
son å Ullervi och hela sprutgänget
så att det knakade i isen och så
att fru Rothmans kamin i det lilla
tcevliga kontoret där nere på ba-
ran blev gloande röd av Tförvå-
ring och harm över den stränga
vinterns påflugenhet.

Distriktsmästerskapet blev
vårt!

I hast utlystes tävlan om di-
Eriktsmästerskapet.  »Ceve» fck
Sm: vanligt ett fasligt schå mer
hopsamlandel av sina spelare, Uy
nu hade vi pelt oss sjutusen skju!-
nm bolechkeviker. på att hämta hem
»listriktet».
Men det såg mörkt ut till en

början. 'halle Dahlberg gungare
ju på böljan den blå och höll sig
skamligt nog till »Stockholm» när
lan så väl behövdes i Göteborg.
Och Hjelm, Eriksson och Filip
"Andersson voro sjuka.

Det blev intet annat att göra än
"gagna sig av våra gamila med-
"Jemmar och stallbröder i Udde-
villa och fastän alldeles otränade
(kommo både Rob. Gustafsson och
Cranberg med.
Vi åkte ut på banan den 2 febr.

k.:11 och- vände åter till- omkläd-

|
i
i
I
I

 

Laget mot Borås d. 9 febr. fr v.: Linde, Eiserman, Gyring, Sandberg, Sjöberger,

Borgström, Rylander, Söderbom, Hofman, Filip Andersson, Otterström.

ningsrummel vid 2-tiden och då
löljde distriktsmästerskapet med.

Redbergslid fickstryk med
60

i semifinalen. Våra pojkar too
det lugnt och då och dä smällde
forwards in ett mål när 'åskådar- :

na började stema till. Gustafsson

spelade back men missade gruvliga

och i nästa match flyttades han

upp till b. vy. .

Finalen .mot Örgryte: 4—2.

Penna match spelades omedel-

bart efter semifinalen med Örgry-

tes sekr. såsom domare. ett

olämpligt arrangemang. Det visa-

de sig också att våra miålskott

orsakade" honöm sensträckningar i

benen. '

jämn och intres-
sant. Örgryte spelade med. stor
energi och särskilt "Zander .var
flera gånger nära att bryta igenom.
Söderbom debuterade på ett stoör-
artat sätt sonr back och Fagrell
var god, trots svåra skador. Sjö-
herger slet som ett lejon och for-
wards spelade stundom som äng-
lar och stundom som djävlar. "Det
var I. FF. K:s större kallblodighet, '
rutin och skjutskicklighet, som av-
gjorde matchen.

Matchen blev

Det. var första gången vår före-
ning tagit något distr.mästerskap
i bandy. .

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01919, 2020 IFK Göteborg.

  LE
TS
R
R
E
N
T
Y
K
T
R
S

  

M
I
T
T
T
I
N
A
S

        

5 MEDLEMSELAD

 

 

N:o 2
 

Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. FEBR.--MARS 1919
  

Bandylaget på segrarstråt.
Den s. k. vintern höll som be

kant sitt intåg i Göteborg på dot
traditione!:la' sättet: mad galosch>r.
paraply och droppande snuva fr
näsa och himmel.
Nästan hela januari blev det fi-

asko med all vinlersport men så
kdsnade äntligen Kung Bore på

> Forragömmaleken och satte kni
ven på strupen på vakten Kristerns-
son å Ullervi och hela sprutgänget
så att det knakade i isen och så
att fru Rothmans kamin i det lilla
tcevliga kontoret där nere på ba-
ran blev gloande röd av Tförvå-
ring och harm över den stränga
vinterns påflugenhet.

Distriktsmästerskapet blev
vårt!

I hast utlystes tävlan om di-
Eriktsmästerskapet.  »Ceve» fck
Sm: vanligt ett fasligt schå mer
hopsamlandel av sina spelare, Uy
nu hade vi pelt oss sjutusen skju!-
nm bolechkeviker. på att hämta hem
»listriktet».
Men det såg mörkt ut till en

början. 'halle Dahlberg gungare
ju på böljan den blå och höll sig
skamligt nog till »Stockholm» när
lan så väl behövdes i Göteborg.
Och Hjelm, Eriksson och Filip
"Andersson voro sjuka.

Det blev intet annat att göra än
"gagna sig av våra gamila med-
"Jemmar och stallbröder i Udde-
villa och fastän alldeles otränade
(kommo både Rob. Gustafsson och
Cranberg med.
Vi åkte ut på banan den 2 febr.

k.:11 och- vände åter till- omkläd-

|
i
i
I
I

 

Laget mot Borås d. 9 febr. fr v.: Linde, Eiserman, Gyring, Sandberg, Sjöberger,

Borgström, Rylander, Söderbom, Hofman, Filip Andersson, Otterström.

ningsrummel vid 2-tiden och då
löljde distriktsmästerskapet med.

Redbergslid fickstryk med
60

i semifinalen. Våra pojkar too
det lugnt och då och dä smällde
forwards in ett mål när 'åskådar- :

na började stema till. Gustafsson

spelade back men missade gruvliga

och i nästa match flyttades han

upp till b. vy. .

Finalen .mot Örgryte: 4—2.

Penna match spelades omedel-

bart efter semifinalen med Örgry-

tes sekr. såsom domare. ett

olämpligt arrangemang. Det visa-

de sig också att våra miålskott

orsakade" honöm sensträckningar i

benen. '

jämn och intres-
sant. Örgryte spelade med. stor
energi och särskilt "Zander .var
flera gånger nära att bryta igenom.
Söderbom debuterade på ett stoör-
artat sätt sonr back och Fagrell
var god, trots svåra skador. Sjö-
herger slet som ett lejon och for-
wards spelade stundom som äng-
lar och stundom som djävlar. "Det
var I. FF. K:s större kallblodighet, '
rutin och skjutskicklighet, som av-
gjorde matchen.

Matchen blev

Det. var första gången vår före-
ning tagit något distr.mästerskap
i bandy. .

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01919, 2020 IFK Göteborg.

  LE
TS
R
R
E
N
T
Y
K
T
R
S

  

M
I
T
T
T
I
N
A
S

        

5 MEDLEMSELAD

 

 

N:o 2
 

Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. FEBR.--MARS 1919
  

Bandylaget på segrarstråt.
Den s. k. vintern höll som be

kant sitt intåg i Göteborg på dot
traditione!:la' sättet: mad galosch>r.
paraply och droppande snuva fr
näsa och himmel.
Nästan hela januari blev det fi-

asko med all vinlersport men så
kdsnade äntligen Kung Bore på

> Forragömmaleken och satte kni
ven på strupen på vakten Kristerns-
son å Ullervi och hela sprutgänget
så att det knakade i isen och så
att fru Rothmans kamin i det lilla
tcevliga kontoret där nere på ba-
ran blev gloande röd av Tförvå-
ring och harm över den stränga
vinterns påflugenhet.

Distriktsmästerskapet blev
vårt!

I hast utlystes tävlan om di-
Eriktsmästerskapet.  »Ceve» fck
Sm: vanligt ett fasligt schå mer
hopsamlandel av sina spelare, Uy
nu hade vi pelt oss sjutusen skju!-
nm bolechkeviker. på att hämta hem
»listriktet».
Men det såg mörkt ut till en

början. 'halle Dahlberg gungare
ju på böljan den blå och höll sig
skamligt nog till »Stockholm» när
lan så väl behövdes i Göteborg.
Och Hjelm, Eriksson och Filip
"Andersson voro sjuka.

Det blev intet annat att göra än
"gagna sig av våra gamila med-
"Jemmar och stallbröder i Udde-
villa och fastän alldeles otränade
(kommo både Rob. Gustafsson och
Cranberg med.
Vi åkte ut på banan den 2 febr.

k.:11 och- vände åter till- omkläd-

|
i
i
I
I

 

Laget mot Borås d. 9 febr. fr v.: Linde, Eiserman, Gyring, Sandberg, Sjöberger,

Borgström, Rylander, Söderbom, Hofman, Filip Andersson, Otterström.

ningsrummel vid 2-tiden och då
löljde distriktsmästerskapet med.

Redbergslid fickstryk med
60

i semifinalen. Våra pojkar too
det lugnt och då och dä smällde
forwards in ett mål när 'åskådar- :

na började stema till. Gustafsson

spelade back men missade gruvliga

och i nästa match flyttades han

upp till b. vy. .

Finalen .mot Örgryte: 4—2.

Penna match spelades omedel-

bart efter semifinalen med Örgry-

tes sekr. såsom domare. ett

olämpligt arrangemang. Det visa-

de sig också att våra miålskott

orsakade" honöm sensträckningar i

benen. '

jämn och intres-
sant. Örgryte spelade med. stor
energi och särskilt "Zander .var
flera gånger nära att bryta igenom.
Söderbom debuterade på ett stoör-
artat sätt sonr back och Fagrell
var god, trots svåra skador. Sjö-
herger slet som ett lejon och for-
wards spelade stundom som äng-
lar och stundom som djävlar. "Det
var I. FF. K:s större kallblodighet, '
rutin och skjutskicklighet, som av-
gjorde matchen.

Matchen blev

Det. var första gången vår före-
ning tagit något distr.mästerskap
i bandy. .

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01919, 2020 IFK Göteborg.

  LE
TS
R
R
E
N
T
Y
K
T
R
S

  

M
I
T
T
T
I
N
A
S

        

5 MEDLEMSELAD

 

 

N:o 2
 

Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. FEBR.--MARS 1919
  

Bandylaget på segrarstråt.
Den s. k. vintern höll som be

kant sitt intåg i Göteborg på dot
traditione!:la' sättet: mad galosch>r.
paraply och droppande snuva fr
näsa och himmel.
Nästan hela januari blev det fi-

asko med all vinlersport men så
kdsnade äntligen Kung Bore på

> Forragömmaleken och satte kni
ven på strupen på vakten Kristerns-
son å Ullervi och hela sprutgänget
så att det knakade i isen och så
att fru Rothmans kamin i det lilla
tcevliga kontoret där nere på ba-
ran blev gloande röd av Tförvå-
ring och harm över den stränga
vinterns påflugenhet.

Distriktsmästerskapet blev
vårt!

I hast utlystes tävlan om di-
Eriktsmästerskapet.  »Ceve» fck
Sm: vanligt ett fasligt schå mer
hopsamlandel av sina spelare, Uy
nu hade vi pelt oss sjutusen skju!-
nm bolechkeviker. på att hämta hem
»listriktet».
Men det såg mörkt ut till en

början. 'halle Dahlberg gungare
ju på böljan den blå och höll sig
skamligt nog till »Stockholm» när
lan så väl behövdes i Göteborg.
Och Hjelm, Eriksson och Filip
"Andersson voro sjuka.

Det blev intet annat att göra än
"gagna sig av våra gamila med-
"Jemmar och stallbröder i Udde-
villa och fastän alldeles otränade
(kommo både Rob. Gustafsson och
Cranberg med.
Vi åkte ut på banan den 2 febr.

k.:11 och- vände åter till- omkläd-

|
i
i
I
I

 

Laget mot Borås d. 9 febr. fr v.: Linde, Eiserman, Gyring, Sandberg, Sjöberger,

Borgström, Rylander, Söderbom, Hofman, Filip Andersson, Otterström.

ningsrummel vid 2-tiden och då
löljde distriktsmästerskapet med.

Redbergslid fickstryk med
60

i semifinalen. Våra pojkar too
det lugnt och då och dä smällde
forwards in ett mål när 'åskådar- :

na började stema till. Gustafsson

spelade back men missade gruvliga

och i nästa match flyttades han

upp till b. vy. .

Finalen .mot Örgryte: 4—2.

Penna match spelades omedel-

bart efter semifinalen med Örgry-

tes sekr. såsom domare. ett

olämpligt arrangemang. Det visa-

de sig också att våra miålskott

orsakade" honöm sensträckningar i

benen. '

jämn och intres-
sant. Örgryte spelade med. stor
energi och särskilt "Zander .var
flera gånger nära att bryta igenom.
Söderbom debuterade på ett stoör-
artat sätt sonr back och Fagrell
var god, trots svåra skador. Sjö-
herger slet som ett lejon och for-
wards spelade stundom som äng-
lar och stundom som djävlar. "Det
var I. FF. K:s större kallblodighet, '
rutin och skjutskicklighet, som av-
gjorde matchen.

Matchen blev

Det. var första gången vår före-
ning tagit något distr.mästerskap
i bandy. .

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01919, 2020 IFK Göteborg.

  LE
TS
R
R
E
N
T
Y
K
T
R
S

  

M
I
T
T
T
I
N
A
S

        

5 MEDLEMSELAD

 

 

N:o 2
 

Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. FEBR.--MARS 1919
  

Bandylaget på segrarstråt.
Den s. k. vintern höll som be

kant sitt intåg i Göteborg på dot
traditione!:la' sättet: mad galosch>r.
paraply och droppande snuva fr
näsa och himmel.
Nästan hela januari blev det fi-

asko med all vinlersport men så
kdsnade äntligen Kung Bore på

> Forragömmaleken och satte kni
ven på strupen på vakten Kristerns-
son å Ullervi och hela sprutgänget
så att det knakade i isen och så
att fru Rothmans kamin i det lilla
tcevliga kontoret där nere på ba-
ran blev gloande röd av Tförvå-
ring och harm över den stränga
vinterns påflugenhet.

Distriktsmästerskapet blev
vårt!

I hast utlystes tävlan om di-
Eriktsmästerskapet.  »Ceve» fck
Sm: vanligt ett fasligt schå mer
hopsamlandel av sina spelare, Uy
nu hade vi pelt oss sjutusen skju!-
nm bolechkeviker. på att hämta hem
»listriktet».
Men det såg mörkt ut till en

början. 'halle Dahlberg gungare
ju på böljan den blå och höll sig
skamligt nog till »Stockholm» när
lan så väl behövdes i Göteborg.
Och Hjelm, Eriksson och Filip
"Andersson voro sjuka.

Det blev intet annat att göra än
"gagna sig av våra gamila med-
"Jemmar och stallbröder i Udde-
villa och fastän alldeles otränade
(kommo både Rob. Gustafsson och
Cranberg med.
Vi åkte ut på banan den 2 febr.

k.:11 och- vände åter till- omkläd-

|
i
i
I
I

 

Laget mot Borås d. 9 febr. fr v.: Linde, Eiserman, Gyring, Sandberg, Sjöberger,

Borgström, Rylander, Söderbom, Hofman, Filip Andersson, Otterström.

ningsrummel vid 2-tiden och då
löljde distriktsmästerskapet med.

Redbergslid fickstryk med
60

i semifinalen. Våra pojkar too
det lugnt och då och dä smällde
forwards in ett mål när 'åskådar- :

na började stema till. Gustafsson

spelade back men missade gruvliga

och i nästa match flyttades han

upp till b. vy. .

Finalen .mot Örgryte: 4—2.

Penna match spelades omedel-
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olämpligt arrangemang. Det visa-

de sig också att våra miålskott

orsakade" honöm sensträckningar i

benen. '

jämn och intres-
sant. Örgryte spelade med. stor
energi och särskilt "Zander .var
flera gånger nära att bryta igenom.
Söderbom debuterade på ett stoör-
artat sätt sonr back och Fagrell
var god, trots svåra skador. Sjö-
herger slet som ett lejon och for-
wards spelade stundom som äng-
lar och stundom som djävlar. "Det
var I. FF. K:s större kallblodighet, '
rutin och skjutskicklighet, som av-
gjorde matchen.

Matchen blev

Det. var första gången vår före-
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. FEBR.--MARS 1919
  

Bandylaget på segrarstråt.
Den s. k. vintern höll som be

kant sitt intåg i Göteborg på dot
traditione!:la' sättet: mad galosch>r.
paraply och droppande snuva fr
näsa och himmel.
Nästan hela januari blev det fi-

asko med all vinlersport men så
kdsnade äntligen Kung Bore på

> Forragömmaleken och satte kni
ven på strupen på vakten Kristerns-
son å Ullervi och hela sprutgänget
så att det knakade i isen och så
att fru Rothmans kamin i det lilla
tcevliga kontoret där nere på ba-
ran blev gloande röd av Tförvå-
ring och harm över den stränga
vinterns påflugenhet.

Distriktsmästerskapet blev
vårt!

I hast utlystes tävlan om di-
Eriktsmästerskapet.  »Ceve» fck
Sm: vanligt ett fasligt schå mer
hopsamlandel av sina spelare, Uy
nu hade vi pelt oss sjutusen skju!-
nm bolechkeviker. på att hämta hem
»listriktet».
Men det såg mörkt ut till en

början. 'halle Dahlberg gungare
ju på böljan den blå och höll sig
skamligt nog till »Stockholm» när
lan så väl behövdes i Göteborg.
Och Hjelm, Eriksson och Filip
"Andersson voro sjuka.

Det blev intet annat att göra än
"gagna sig av våra gamila med-
"Jemmar och stallbröder i Udde-
villa och fastän alldeles otränade
(kommo både Rob. Gustafsson och
Cranberg med.
Vi åkte ut på banan den 2 febr.

k.:11 och- vände åter till- omkläd-
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Den första nedslaktningen av

Boråsarne.

Efter erövrandet av mästerskapot
började våra pojkar se sig om
efter nya offer och då danskarna
i år icke kunde ta emiot dem i
Peblingesöen (gud signe namnet!
överenskoms tvänne matcher med
Borås V. I. K.--Västergötlands
mästare. '

Den 9 febr. kommo boräsarnu
hit. Storväxta och kraftiga, med
slagträn såsom Tors hammare och
äkdon. såsom Frithiofs brallor
väckte de förskräckelse hos åskå-
darna och nästan panik hos våra
spelare. Främst bland främling-
arna märktes Borås-Classe, bred
över bringan somett forntida mam-

muthdjur, med armar som en go-
rilla och ben, som kom den bot-
tenfrusna isen att bågna av mag-

kramp

Georg Karlsson var domare Han
var snyggt klädd men pipan var
dålig.

Vära spelare ställde upp med”
vila tröjor och ansiklen samt skäl-
vande knäveck... Men sedan den
frörsla bollen. förts ända fran till
Torås-gluggen utan att en motspe-
=,0 eps fätl se om den var rund
Per fyrkantig, blev det synd om
fr. otihgarne. De kommo sällan
över mitlen och i stort sett hade
Rylander det lugnt. Borgström,
Mellin och Sandberg körde runt
med boråsarna så . väderslrecken
samlade sig i nörr bakom deras”
mål och dit kom bollen jämt och
samt såsom dragen av en magnet.
Efter ombyte av sidor blev detli-
ka illa och med 8--1 slutade det
blodiga dramat.

Den andra nedslaktningen

ägde rum i Borås söndagen där-
på inför en revanchlysten men fö-
ga förstående publik. BLBoråsarna
hade nu gjort upp kontrakt med
B. K. omleverans av minst 11
famnar småhuggen ved och ett
par hektoliter trätugg och det var
vi som i sista hand skulle få full-
göra leveransen var klart. Men
vi drogo både Borås V. I. K. och
B. K. vid näsan, ty det blev hara
7 sönderslagna klubbor under det
målen blev 9—-0.

Efter matchen gjorde våra p92j-
kar cabaret på Stads-Hotellet på
ett sätt, som skulle kommit Gulter-
man att slicka sig om munnen.

x&

- okynne.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD = |

(renom dessa segrar har I. IF.
X:s bandylag dokunrventerat sig sa:

som Västra NSveriges bästa lag.

Man kan goöll säga att det står i
en klass för sig. Till nästa Ar
bör man absolut söka tå till stånd
en eller ett par matcher mot nä-
got Stockholmslag.

Distriktsmästerskapslare' be:ted
av följande: Rylander; Söderbom;
Pagrell: Eiserman: Sjöberger:
Granberg; Gustafsson: Sandberg;
Melin: Borgström: L nde.

Lagets ordinar:e uppställning är
annars: Rylander; Söderboem; Ti-
lip Andersson; Eiserman; Sjöber-
ger; Fagrell: Hofmann ; Sandberg:
Mellin; Borgström: Linde (kapten).

MASTIX.

ÅRSMÖTET
ägde rum å »Coldin» den 30 jan.
Hr Alstam var sjuk och i hans
ställe föngerade hr Linde som
sekr. Hr Herbert Johansson led-
de mötet.

Års- och revisionsberättelserna
aodkändes (naturligtvis!) och »a-
let.av styrelse företogs sedan med
vänlig omständ'ghet. Särskilt vid
val av suppleanter och revisorer
0. s. Vv. skrika medlemmarna en
massa namn bara på mafå och av

Man har svårt för ah
enas om lämpliga kandidater.

Till styrelse för 1919 valdes hrr
H. Johansson, ordf. ; Th. Mellberg,
v. ordf.; Erik Alstam, sekr.:; J.
Schylander, v. sekr.; GC. Magnus-
son, skattm.; CC: Linde, klubbm.;
(GG. Waller, intendent och A. Fors-
berg adjungerad ledamot. Supple-
anter blevo hrr G. Wahlgren och
G. Lundqvist.

Efter valen började den stora
knivkastningen. Löparna hade fö-
reslagit sänkning av årsavgiften

under motivering av att de även
hade avgift till K. S. men det ville
nu inte slyrelsen vara med på
ulan föreslog sänkning av juni-
orernas avgilt till kr. 3:-- och där-
med punkt. Det blev en lång de-
batt och hr Larsson kämpade väl-
deliga för löparna men han hade
dålig hjälp bland de sina ochdess-
utom. krossades hans argument rätt
oharmhärtigt av vännen »Ceve»,
som. bl. a. framhöll att om man vill
fiska medlemmar med tillhjälp av
låg årsavgift så är ju kr. 3: —
en passande sådan för juniorer

. engelska fotbollslag,

och om seniorerna tveka att gå
in på grund av 5 kr. avgift så må
de gärna stanna utanför. Styrel:

sens förslag segrade också vid vo
teringen.

Ett intressant initialiv lous ge
nomstyrelsens förslag till en un
derstödsfond.
Denna skall utgöras av 1,5300

kr. och bildas genom avsättning

av viss procent å nwatchernas in-
komst. Medlemmarna behöva e
betala någon avgilt och understöd
lämmas varje medlem, som ådragif
sig skada under idrottsutövning.”
Även begravningshjälp kan utbe

talas. Förslaget föranledde eä
stunds diskuss:on men antogs mel
acklamation.
Så upplöstes mötet av ordt,

som i några kraftiga ordalag er
inrade medlemmarne om 15-års-
jubileet och vad de med anledning
därav äro skyldiga sin förening.

Internationell fotboll

i vår.
och med världskrigets avslt

lande komma de internationelli
fölhöollsförbindelserna att så gott

sig göra låler äåterknytas. Så
snart myndigheternas tillstånd et
bållits kan man därför räkna på
besök av en hel del engelska fot
bollslag, varjämte till en början
även holländare komma att ställt
sina vägar hit.

Örgryte och Kamraterna häva
räfflat överenskommelse mel
Haarlem F. C. om en serie matcher
i Sverige. Ordnas bara pass- och
resefrågorna är saken definitiv.
Holländarna skola då spela möt
Örgryte på Walhalla påskdagen
och mot Kamraterna på Ullervi
annandag påsk. Vidare spe'as en
match mot kombinerat göteborgs
lag på Ullervi fredagen den 25
april, varpå främlingarna antagli
gen spela i Stockholm, den: 2
april och i Köpenhamn någon se
nare dag på hemresan. En matck
i Malmö har varit påtänkt men sy
nes ej komma till stånd. Såväl
bort- som. hemresa. företaga hollär
darna enligt egen önskan på järn
väg.

För Kamraternas del blir det jr
terligare en match mot något av de

som; dirige
ras hit av Fotbollsförbundet. 1
dare spela vi jämte Örgryte (sål
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kr. och bildas genom avsättning

av viss procent å nwatchernas in-
komst. Medlemmarna behöva e
betala någon avgilt och understöd
lämmas varje medlem, som ådragif
sig skada under idrottsutövning.”
Även begravningshjälp kan utbe

talas. Förslaget föranledde eä
stunds diskuss:on men antogs mel
acklamation.
Så upplöstes mötet av ordt,

som i några kraftiga ordalag er
inrade medlemmarne om 15-års-
jubileet och vad de med anledning
därav äro skyldiga sin förening.

Internationell fotboll

i vår.
och med världskrigets avslt

lande komma de internationelli
fölhöollsförbindelserna att så gott

sig göra låler äåterknytas. Så
snart myndigheternas tillstånd et
bållits kan man därför räkna på
besök av en hel del engelska fot
bollslag, varjämte till en början
även holländare komma att ställt
sina vägar hit.

Örgryte och Kamraterna häva
räfflat överenskommelse mel
Haarlem F. C. om en serie matcher
i Sverige. Ordnas bara pass- och
resefrågorna är saken definitiv.
Holländarna skola då spela möt
Örgryte på Walhalla påskdagen
och mot Kamraterna på Ullervi
annandag påsk. Vidare spe'as en
match mot kombinerat göteborgs
lag på Ullervi fredagen den 25
april, varpå främlingarna antagli
gen spela i Stockholm, den: 2
april och i Köpenhamn någon se
nare dag på hemresan. En matck
i Malmö har varit påtänkt men sy
nes ej komma till stånd. Såväl
bort- som. hemresa. företaga hollär
darna enligt egen önskan på järn
väg.

För Kamraternas del blir det jr
terligare en match mot något av de

som; dirige
ras hit av Fotbollsförbundet. 1
dare spela vi jämte Örgryte (sål

ib

Den första nedslaktningen av

Boråsarne.

Efter erövrandet av mästerskapot
började våra pojkar se sig om
efter nya offer och då danskarna
i år icke kunde ta emiot dem i
Peblingesöen (gud signe namnet!
överenskoms tvänne matcher med
Borås V. I. K.--Västergötlands
mästare. '

Den 9 febr. kommo boräsarnu
hit. Storväxta och kraftiga, med
slagträn såsom Tors hammare och
äkdon. såsom Frithiofs brallor
väckte de förskräckelse hos åskå-
darna och nästan panik hos våra
spelare. Främst bland främling-
arna märktes Borås-Classe, bred
över bringan somett forntida mam-

muthdjur, med armar som en go-
rilla och ben, som kom den bot-
tenfrusna isen att bågna av mag-

kramp

Georg Karlsson var domare Han
var snyggt klädd men pipan var
dålig.

Vära spelare ställde upp med”
vila tröjor och ansiklen samt skäl-
vande knäveck... Men sedan den
frörsla bollen. förts ända fran till
Torås-gluggen utan att en motspe-
=,0 eps fätl se om den var rund
Per fyrkantig, blev det synd om
fr. otihgarne. De kommo sällan
över mitlen och i stort sett hade
Rylander det lugnt. Borgström,
Mellin och Sandberg körde runt
med boråsarna så . väderslrecken
samlade sig i nörr bakom deras”
mål och dit kom bollen jämt och
samt såsom dragen av en magnet.
Efter ombyte av sidor blev detli-
ka illa och med 8--1 slutade det
blodiga dramat.

Den andra nedslaktningen

ägde rum i Borås söndagen där-
på inför en revanchlysten men fö-
ga förstående publik. BLBoråsarna
hade nu gjort upp kontrakt med
B. K. omleverans av minst 11
famnar småhuggen ved och ett
par hektoliter trätugg och det var
vi som i sista hand skulle få full-
göra leveransen var klart. Men
vi drogo både Borås V. I. K. och
B. K. vid näsan, ty det blev hara
7 sönderslagna klubbor under det
målen blev 9—-0.

Efter matchen gjorde våra p92j-
kar cabaret på Stads-Hotellet på
ett sätt, som skulle kommit Gulter-
man att slicka sig om munnen.

x&

- okynne.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD = |

(renom dessa segrar har I. IF.
X:s bandylag dokunrventerat sig sa:

som Västra NSveriges bästa lag.

Man kan goöll säga att det står i
en klass för sig. Till nästa Ar
bör man absolut söka tå till stånd
en eller ett par matcher mot nä-
got Stockholmslag.

Distriktsmästerskapslare' be:ted
av följande: Rylander; Söderbom;
Pagrell: Eiserman: Sjöberger:
Granberg; Gustafsson: Sandberg;
Melin: Borgström: L nde.

Lagets ordinar:e uppställning är
annars: Rylander; Söderboem; Ti-
lip Andersson; Eiserman; Sjöber-
ger; Fagrell: Hofmann ; Sandberg:
Mellin; Borgström: Linde (kapten).

MASTIX.

ÅRSMÖTET
ägde rum å »Coldin» den 30 jan.
Hr Alstam var sjuk och i hans
ställe föngerade hr Linde som
sekr. Hr Herbert Johansson led-
de mötet.

Års- och revisionsberättelserna
aodkändes (naturligtvis!) och »a-
let.av styrelse företogs sedan med
vänlig omständ'ghet. Särskilt vid
val av suppleanter och revisorer
0. s. Vv. skrika medlemmarna en
massa namn bara på mafå och av

Man har svårt för ah
enas om lämpliga kandidater.

Till styrelse för 1919 valdes hrr
H. Johansson, ordf. ; Th. Mellberg,
v. ordf.; Erik Alstam, sekr.:; J.
Schylander, v. sekr.; GC. Magnus-
son, skattm.; CC: Linde, klubbm.;
(GG. Waller, intendent och A. Fors-
berg adjungerad ledamot. Supple-
anter blevo hrr G. Wahlgren och
G. Lundqvist.

Efter valen började den stora
knivkastningen. Löparna hade fö-
reslagit sänkning av årsavgiften

under motivering av att de även
hade avgift till K. S. men det ville
nu inte slyrelsen vara med på
ulan föreslog sänkning av juni-
orernas avgilt till kr. 3:-- och där-
med punkt. Det blev en lång de-
batt och hr Larsson kämpade väl-
deliga för löparna men han hade
dålig hjälp bland de sina ochdess-
utom. krossades hans argument rätt
oharmhärtigt av vännen »Ceve»,
som. bl. a. framhöll att om man vill
fiska medlemmar med tillhjälp av
låg årsavgift så är ju kr. 3: —
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över bringan somett forntida mam-

muthdjur, med armar som en go-
rilla och ben, som kom den bot-
tenfrusna isen att bågna av mag-

kramp

Georg Karlsson var domare Han
var snyggt klädd men pipan var
dålig.

Vära spelare ställde upp med”
vila tröjor och ansiklen samt skäl-
vande knäveck... Men sedan den
frörsla bollen. förts ända fran till
Torås-gluggen utan att en motspe-
=,0 eps fätl se om den var rund
Per fyrkantig, blev det synd om
fr. otihgarne. De kommo sällan
över mitlen och i stort sett hade
Rylander det lugnt. Borgström,
Mellin och Sandberg körde runt
med boråsarna så . väderslrecken
samlade sig i nörr bakom deras”
mål och dit kom bollen jämt och
samt såsom dragen av en magnet.
Efter ombyte av sidor blev detli-
ka illa och med 8--1 slutade det
blodiga dramat.

Den andra nedslaktningen

ägde rum i Borås söndagen där-
på inför en revanchlysten men fö-
ga förstående publik. BLBoråsarna
hade nu gjort upp kontrakt med
B. K. omleverans av minst 11
famnar småhuggen ved och ett
par hektoliter trätugg och det var
vi som i sista hand skulle få full-
göra leveransen var klart. Men
vi drogo både Borås V. I. K. och
B. K. vid näsan, ty det blev hara
7 sönderslagna klubbor under det
målen blev 9—-0.

Efter matchen gjorde våra p92j-
kar cabaret på Stads-Hotellet på
ett sätt, som skulle kommit Gulter-
man att slicka sig om munnen.
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GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD = |

(renom dessa segrar har I. IF.
X:s bandylag dokunrventerat sig sa:

som Västra NSveriges bästa lag.

Man kan goöll säga att det står i
en klass för sig. Till nästa Ar
bör man absolut söka tå till stånd
en eller ett par matcher mot nä-
got Stockholmslag.

Distriktsmästerskapslare' be:ted
av följande: Rylander; Söderbom;
Pagrell: Eiserman: Sjöberger:
Granberg; Gustafsson: Sandberg;
Melin: Borgström: L nde.

Lagets ordinar:e uppställning är
annars: Rylander; Söderboem; Ti-
lip Andersson; Eiserman; Sjöber-
ger; Fagrell: Hofmann ; Sandberg:
Mellin; Borgström: Linde (kapten).

MASTIX.

ÅRSMÖTET
ägde rum å »Coldin» den 30 jan.
Hr Alstam var sjuk och i hans
ställe föngerade hr Linde som
sekr. Hr Herbert Johansson led-
de mötet.

Års- och revisionsberättelserna
aodkändes (naturligtvis!) och »a-
let.av styrelse företogs sedan med
vänlig omständ'ghet. Särskilt vid
val av suppleanter och revisorer
0. s. Vv. skrika medlemmarna en
massa namn bara på mafå och av

Man har svårt för ah
enas om lämpliga kandidater.

Till styrelse för 1919 valdes hrr
H. Johansson, ordf. ; Th. Mellberg,
v. ordf.; Erik Alstam, sekr.:; J.
Schylander, v. sekr.; GC. Magnus-
son, skattm.; CC: Linde, klubbm.;
(GG. Waller, intendent och A. Fors-
berg adjungerad ledamot. Supple-
anter blevo hrr G. Wahlgren och
G. Lundqvist.

Efter valen började den stora
knivkastningen. Löparna hade fö-
reslagit sänkning av årsavgiften

under motivering av att de även
hade avgift till K. S. men det ville
nu inte slyrelsen vara med på
ulan föreslog sänkning av juni-
orernas avgilt till kr. 3:-- och där-
med punkt. Det blev en lång de-
batt och hr Larsson kämpade väl-
deliga för löparna men han hade
dålig hjälp bland de sina ochdess-
utom. krossades hans argument rätt
oharmhärtigt av vännen »Ceve»,
som. bl. a. framhöll att om man vill
fiska medlemmar med tillhjälp av
låg årsavgift så är ju kr. 3: —
en passande sådan för juniorer

. engelska fotbollslag,

och om seniorerna tveka att gå
in på grund av 5 kr. avgift så må
de gärna stanna utanför. Styrel:

sens förslag segrade också vid vo
teringen.

Ett intressant initialiv lous ge
nomstyrelsens förslag till en un
derstödsfond.
Denna skall utgöras av 1,5300

kr. och bildas genom avsättning

av viss procent å nwatchernas in-
komst. Medlemmarna behöva e
betala någon avgilt och understöd
lämmas varje medlem, som ådragif
sig skada under idrottsutövning.”
Även begravningshjälp kan utbe

talas. Förslaget föranledde eä
stunds diskuss:on men antogs mel
acklamation.
Så upplöstes mötet av ordt,

som i några kraftiga ordalag er
inrade medlemmarne om 15-års-
jubileet och vad de med anledning
därav äro skyldiga sin förening.

Internationell fotboll

i vår.
och med världskrigets avslt

lande komma de internationelli
fölhöollsförbindelserna att så gott

sig göra låler äåterknytas. Så
snart myndigheternas tillstånd et
bållits kan man därför räkna på
besök av en hel del engelska fot
bollslag, varjämte till en början
även holländare komma att ställt
sina vägar hit.

Örgryte och Kamraterna häva
räfflat överenskommelse mel
Haarlem F. C. om en serie matcher
i Sverige. Ordnas bara pass- och
resefrågorna är saken definitiv.
Holländarna skola då spela möt
Örgryte på Walhalla påskdagen
och mot Kamraterna på Ullervi
annandag påsk. Vidare spe'as en
match mot kombinerat göteborgs
lag på Ullervi fredagen den 25
april, varpå främlingarna antagli
gen spela i Stockholm, den: 2
april och i Köpenhamn någon se
nare dag på hemresan. En matck
i Malmö har varit påtänkt men sy
nes ej komma till stånd. Såväl
bort- som. hemresa. företaga hollär
darna enligt egen önskan på järn
väg.

För Kamraternas del blir det jr
terligare en match mot något av de

som; dirige
ras hit av Fotbollsförbundet. 1
dare spela vi jämte Örgryte (sål

ib
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de mötet.

Års- och revisionsberättelserna
aodkändes (naturligtvis!) och »a-
let.av styrelse företogs sedan med
vänlig omständ'ghet. Särskilt vid
val av suppleanter och revisorer
0. s. Vv. skrika medlemmarna en
massa namn bara på mafå och av

Man har svårt för ah
enas om lämpliga kandidater.

Till styrelse för 1919 valdes hrr
H. Johansson, ordf. ; Th. Mellberg,
v. ordf.; Erik Alstam, sekr.:; J.
Schylander, v. sekr.; GC. Magnus-
son, skattm.; CC: Linde, klubbm.;
(GG. Waller, intendent och A. Fors-
berg adjungerad ledamot. Supple-
anter blevo hrr G. Wahlgren och
G. Lundqvist.

Efter valen började den stora
knivkastningen. Löparna hade fö-
reslagit sänkning av årsavgiften

under motivering av att de även
hade avgift till K. S. men det ville
nu inte slyrelsen vara med på
ulan föreslog sänkning av juni-
orernas avgilt till kr. 3:-- och där-
med punkt. Det blev en lång de-
batt och hr Larsson kämpade väl-
deliga för löparna men han hade
dålig hjälp bland de sina ochdess-
utom. krossades hans argument rätt
oharmhärtigt av vännen »Ceve»,
som. bl. a. framhöll att om man vill
fiska medlemmar med tillhjälp av
låg årsavgift så är ju kr. 3: —
en passande sådan för juniorer

. engelska fotbollslag,

och om seniorerna tveka att gå
in på grund av 5 kr. avgift så må
de gärna stanna utanför. Styrel:

sens förslag segrade också vid vo
teringen.

Ett intressant initialiv lous ge
nomstyrelsens förslag till en un
derstödsfond.
Denna skall utgöras av 1,5300

kr. och bildas genom avsättning

av viss procent å nwatchernas in-
komst. Medlemmarna behöva e
betala någon avgilt och understöd
lämmas varje medlem, som ådragif
sig skada under idrottsutövning.”
Även begravningshjälp kan utbe

talas. Förslaget föranledde eä
stunds diskuss:on men antogs mel
acklamation.
Så upplöstes mötet av ordt,

som i några kraftiga ordalag er
inrade medlemmarne om 15-års-
jubileet och vad de med anledning
därav äro skyldiga sin förening.

Internationell fotboll

i vår.
och med världskrigets avslt

lande komma de internationelli
fölhöollsförbindelserna att så gott

sig göra låler äåterknytas. Så
snart myndigheternas tillstånd et
bållits kan man därför räkna på
besök av en hel del engelska fot
bollslag, varjämte till en början
även holländare komma att ställt
sina vägar hit.

Örgryte och Kamraterna häva
räfflat överenskommelse mel
Haarlem F. C. om en serie matcher
i Sverige. Ordnas bara pass- och
resefrågorna är saken definitiv.
Holländarna skola då spela möt
Örgryte på Walhalla påskdagen
och mot Kamraterna på Ullervi
annandag påsk. Vidare spe'as en
match mot kombinerat göteborgs
lag på Ullervi fredagen den 25
april, varpå främlingarna antagli
gen spela i Stockholm, den: 2
april och i Köpenhamn någon se
nare dag på hemresan. En matck
i Malmö har varit påtänkt men sy
nes ej komma till stånd. Såväl
bort- som. hemresa. företaga hollär
darna enligt egen önskan på järn
väg.

För Kamraternas del blir det jr
terligare en match mot något av de

som; dirige
ras hit av Fotbollsförbundet. 1
dare spela vi jämte Örgryte (sål

ib

Den första nedslaktningen av

Boråsarne.

Efter erövrandet av mästerskapot
började våra pojkar se sig om
efter nya offer och då danskarna
i år icke kunde ta emiot dem i
Peblingesöen (gud signe namnet!
överenskoms tvänne matcher med
Borås V. I. K.--Västergötlands
mästare. '

Den 9 febr. kommo boräsarnu
hit. Storväxta och kraftiga, med
slagträn såsom Tors hammare och
äkdon. såsom Frithiofs brallor
väckte de förskräckelse hos åskå-
darna och nästan panik hos våra
spelare. Främst bland främling-
arna märktes Borås-Classe, bred
över bringan somett forntida mam-

muthdjur, med armar som en go-
rilla och ben, som kom den bot-
tenfrusna isen att bågna av mag-

kramp

Georg Karlsson var domare Han
var snyggt klädd men pipan var
dålig.

Vära spelare ställde upp med”
vila tröjor och ansiklen samt skäl-
vande knäveck... Men sedan den
frörsla bollen. förts ända fran till
Torås-gluggen utan att en motspe-
=,0 eps fätl se om den var rund
Per fyrkantig, blev det synd om
fr. otihgarne. De kommo sällan
över mitlen och i stort sett hade
Rylander det lugnt. Borgström,
Mellin och Sandberg körde runt
med boråsarna så . väderslrecken
samlade sig i nörr bakom deras”
mål och dit kom bollen jämt och
samt såsom dragen av en magnet.
Efter ombyte av sidor blev detli-
ka illa och med 8--1 slutade det
blodiga dramat.

Den andra nedslaktningen

ägde rum i Borås söndagen där-
på inför en revanchlysten men fö-
ga förstående publik. BLBoråsarna
hade nu gjort upp kontrakt med
B. K. omleverans av minst 11
famnar småhuggen ved och ett
par hektoliter trätugg och det var
vi som i sista hand skulle få full-
göra leveransen var klart. Men
vi drogo både Borås V. I. K. och
B. K. vid näsan, ty det blev hara
7 sönderslagna klubbor under det
målen blev 9—-0.

Efter matchen gjorde våra p92j-
kar cabaret på Stads-Hotellet på
ett sätt, som skulle kommit Gulter-
man att slicka sig om munnen.

x&

- okynne.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD = |

(renom dessa segrar har I. IF.
X:s bandylag dokunrventerat sig sa:

som Västra NSveriges bästa lag.

Man kan goöll säga att det står i
en klass för sig. Till nästa Ar
bör man absolut söka tå till stånd
en eller ett par matcher mot nä-
got Stockholmslag.

Distriktsmästerskapslare' be:ted
av följande: Rylander; Söderbom;
Pagrell: Eiserman: Sjöberger:
Granberg; Gustafsson: Sandberg;
Melin: Borgström: L nde.
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i Malmö har varit påtänkt men sy
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des kombinerat lag) mot Hull City
på Walballa den 20 maj, möjligen
med en revancehmaleh som ett sär-

skilt arrangemang.
Ytterligare nagra internationeila

malcher (mot andra än danskar
och norrmän!j äro planerade. Un-
derhandHugarnua påga emellertid,
varför det nu inte är lämpligt or-
da närmare därom.
Fram på sommaren kan man

vänta sig ett rält livligt svenskt-
tyskt fotbollsutbhyte.
På tal om internationell fotboll

kan erinras om våra federations-
matcher. Matcherna mot Danmark
ech Norge bli väl denna gång en
Stockholms-angelägenhet, och sy-
nes det även bli svärt att få med
uågra göleborgare til den påtänk-
ta federatronsmatehen i Holland i
vår.

Understödsfonden.

Under flera år har det inom
styrelsen ärvftats frågan omför-

säkring av vara fotbollsspelare
mot skada under träning eller täv-
ling. Visserligen har ju förening-
en ändeck bekostat läkarevärd etc.
för skadade spelare, men man har
dock velat söka ut en lämpligare

form för bidrag och understöd.
Styrelsen har förhört sig hos oli-
ka försäkringsbolag, men ha dessa
ännv ej kunnat så omlägga sina

tariffer, att en försäkring av fot-
bollsspelare och idrottsmin i öv-
rigt mot moderata priser blir möj-
lig.

> Vid årsmötet i januari framlade
styrelsen som sitt eget ett av Erik
Alstamr väckt förslag om bildande
av en understödsfond inom före-
ningen. Förslaget blev också en
hälligt antagit.
Understödstonden är avsedd all

användas för bestridande av läka-
revärd, sjukhusvård och tillfället
understöd at skadade och arbets-
odugliga aktiva medlemmar. Fon-
den hildades på så sätt att 500
kr. genast överföras, varefter 19
fr av nettoinkomsterna från hem-
mamatcherna avsättas, intill dess
fonden uppgår till 1,500 kr. Här-
efter kan fonden börja tagas i
unspråk.

Vid inträffat olycksfall eller an-
nan händelse, som enligt styrel-
sens beslut kan föranlede under-
stöd ur fonden, må bidrag för var

je särskild gång lämnas med högst
300 kr. Styrelsen skall noga prö-
va inkomna ansökningar och un-
derstöd. Därest fondens tillgång-
ar det tillåta och ömmande om-

ständigheter så kräva kan vid
dödsfall begravningshjälp lämnas
med intill 300 kr.

Vår första fotbollsmatch

för året spelas antagligen den 6
april mol Malmökamraterna. Vi
hade tänkt oss matchen här i Gö-
telorg, men dels är det 1t1vivel-

akligt, om Ullervi då är spelfär-
dig, dels är det svårt för Malmö-
laget att resa hemifrån, då de äro
förbundna att arrangera match på
Idrottsplatsen just den 6 april.
Så vi kanske Tå bege oss ned
till Skånes huvudstad för att spela
årels första miatch och — segra
eller förlora? Kom ihåg 1918!

 

Skånska Mässpelen.
Kamraterna ha mottagit inbju-

dan att deltaga i den omfattande
folboilstävlan, som skall äga rum

under Skanska Mässan den 2—7
juli. Tävlingen skulle arrangeras
efter utslagsmetod och gälla ett

storstilat hederspris. Kamraterna
ha uttryckt benägenhet att deltaga,
ehuru det dock torde bliva något
svårt för alla vära spelare att vis-
tus i Malmö de 3,4 eller 5 dagar,
som tävlingen varar. Men det
kanske ordnar sig på ett eiler
annat sätt.

B-lagets Norgesturné
snart obligalorisk, kommer i år
alt företagas under pingsthälgen.
1esan gäller denna gång Fotballs-

klubben Örn i Horten, vilken lik-

sem vi i år fyller 15 år, och där-

för ämnar arrangera en jubileums-

tävlan. Till denna är uppsatt ett

statligt hederspris.

—

Kamraterna

spelar pingstdagen mvot Lyn från

Kristiania, varefter det segrande

Jaget möter Örn till finalmatch på

annandagen. Två (bm!) hårda och

krävande matcher för våra pojkar!

H

Idrottsminnen.
Har just tagit del av vårt senaste

Medlemsblad, vars innehåll funnit
gemytligt och berett mig en stunds
riktig glädje. Fäste mig vid en li-

ten sak under rubriken »Brevlåda>.
Där står: »I matchen mot Holland
i London deltog ej Fagrell»." Detta

gick min stolthet för när; pinglade
Alstam och sade, det är ett miss-
tag, varför fordrar upprättelse. En

idrottsman i allmänhet är alltid litet
mer eller mindre egenkär, och har
man varit med på någon prestation,

så vill man gärna vara medi ljuset

och ej bliva skuffad i skuggan. —
Nåväl Alstam trodde mig, då jag

talade om för honom en del epi-
soder från matchen Holland-Sverige
1908, och lovade rätta misstaget,

som jag tror han nämde Finansrå-
det Linde begått, men på vilkor jag

skrev några rader om varjehanda
från gångna tider att införas i med-

lemsbladet. Jag lovade honom detta.

Utom mig deltogo tvenne I. F.

K:are från härvarande krets i ifrå-
gavarande match i London nämli-

gen de gamla goda vännerna Nils

Andersson och Valter Lidén. Den
förstnämnde gamle Nisse var en

hyvens pojke. Lugn, godhjärtad

och alltid trevlig vara tillsammans

med. Han var den förste verkligt
framstående fotbollsspelaren, vi fingo

in i vår förening. Bodde som de
flesta I. F. K-stiftarne i Annedal.
När vi väl fått in honom i I. F. K.
var mycket vunnet för vår fram-

gång. Han spelade tidigare i »För-
bundets» lag, mästadels i andrala-
get, där han tycktes trivas bättre

än i förstalaget. Det dröjde inte:

länge förrän Nisse fått en massa av
sina gamla fotbollsvänner över i vår
förening, och så börjades träningen

på skarpen i halvmetershögt .,-äs
på Karlsroängen, nuvarande lekf”'-

tet vid Säröbanan. Fotbollslagr

började offentligt upptaga kamper
med andra föreningar, och framåt
gick det slag i slag, och redan 1908

lade vi beslag på »Svenska Mäster-
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för året spelas antagligen den 6
april mol Malmökamraterna. Vi
hade tänkt oss matchen här i Gö-
telorg, men dels är det 1t1vivel-

akligt, om Ullervi då är spelfär-
dig, dels är det svårt för Malmö-
laget att resa hemifrån, då de äro
förbundna att arrangera match på
Idrottsplatsen just den 6 april.
Så vi kanske Tå bege oss ned
till Skånes huvudstad för att spela
årels första miatch och — segra
eller förlora? Kom ihåg 1918!

 

Skånska Mässpelen.
Kamraterna ha mottagit inbju-

dan att deltaga i den omfattande
folboilstävlan, som skall äga rum

under Skanska Mässan den 2—7
juli. Tävlingen skulle arrangeras
efter utslagsmetod och gälla ett

storstilat hederspris. Kamraterna
ha uttryckt benägenhet att deltaga,
ehuru det dock torde bliva något
svårt för alla vära spelare att vis-
tus i Malmö de 3,4 eller 5 dagar,
som tävlingen varar. Men det
kanske ordnar sig på ett eiler
annat sätt.

B-lagets Norgesturné
snart obligalorisk, kommer i år
alt företagas under pingsthälgen.
1esan gäller denna gång Fotballs-

klubben Örn i Horten, vilken lik-

sem vi i år fyller 15 år, och där-

för ämnar arrangera en jubileums-

tävlan. Till denna är uppsatt ett

statligt hederspris.

—

Kamraterna

spelar pingstdagen mvot Lyn från

Kristiania, varefter det segrande

Jaget möter Örn till finalmatch på

annandagen. Två (bm!) hårda och

krävande matcher för våra pojkar!

H

Idrottsminnen.
Har just tagit del av vårt senaste

Medlemsblad, vars innehåll funnit
gemytligt och berett mig en stunds
riktig glädje. Fäste mig vid en li-

ten sak under rubriken »Brevlåda>.
Där står: »I matchen mot Holland
i London deltog ej Fagrell»." Detta

gick min stolthet för när; pinglade
Alstam och sade, det är ett miss-
tag, varför fordrar upprättelse. En

idrottsman i allmänhet är alltid litet
mer eller mindre egenkär, och har
man varit med på någon prestation,

så vill man gärna vara medi ljuset

och ej bliva skuffad i skuggan. —
Nåväl Alstam trodde mig, då jag

talade om för honom en del epi-
soder från matchen Holland-Sverige
1908, och lovade rätta misstaget,

som jag tror han nämde Finansrå-
det Linde begått, men på vilkor jag

skrev några rader om varjehanda
från gångna tider att införas i med-

lemsbladet. Jag lovade honom detta.

Utom mig deltogo tvenne I. F.

K:are från härvarande krets i ifrå-
gavarande match i London nämli-

gen de gamla goda vännerna Nils

Andersson och Valter Lidén. Den
förstnämnde gamle Nisse var en

hyvens pojke. Lugn, godhjärtad

och alltid trevlig vara tillsammans

med. Han var den förste verkligt
framstående fotbollsspelaren, vi fingo

in i vår förening. Bodde som de
flesta I. F. K-stiftarne i Annedal.
När vi väl fått in honom i I. F. K.
var mycket vunnet för vår fram-

gång. Han spelade tidigare i »För-
bundets» lag, mästadels i andrala-
get, där han tycktes trivas bättre

än i förstalaget. Det dröjde inte:

länge förrän Nisse fått en massa av
sina gamla fotbollsvänner över i vår
förening, och så börjades träningen

på skarpen i halvmetershögt .,-äs
på Karlsroängen, nuvarande lekf”'-

tet vid Säröbanan. Fotbollslagr

började offentligt upptaga kamper
med andra föreningar, och framåt
gick det slag i slag, och redan 1908

lade vi beslag på »Svenska Mäster-
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des kombinerat lag) mot Hull City
på Walballa den 20 maj, möjligen
med en revancehmaleh som ett sär-

skilt arrangemang.
Ytterligare nagra internationeila

malcher (mot andra än danskar
och norrmän!j äro planerade. Un-
derhandHugarnua påga emellertid,
varför det nu inte är lämpligt or-
da närmare därom.
Fram på sommaren kan man

vänta sig ett rält livligt svenskt-
tyskt fotbollsutbhyte.
På tal om internationell fotboll

kan erinras om våra federations-
matcher. Matcherna mot Danmark
ech Norge bli väl denna gång en
Stockholms-angelägenhet, och sy-
nes det även bli svärt att få med
uågra göleborgare til den påtänk-
ta federatronsmatehen i Holland i
vår.

Understödsfonden.

Under flera år har det inom
styrelsen ärvftats frågan omför-

säkring av vara fotbollsspelare
mot skada under träning eller täv-
ling. Visserligen har ju förening-
en ändeck bekostat läkarevärd etc.
för skadade spelare, men man har
dock velat söka ut en lämpligare

form för bidrag och understöd.
Styrelsen har förhört sig hos oli-
ka försäkringsbolag, men ha dessa
ännv ej kunnat så omlägga sina

tariffer, att en försäkring av fot-
bollsspelare och idrottsmin i öv-
rigt mot moderata priser blir möj-
lig.

> Vid årsmötet i januari framlade
styrelsen som sitt eget ett av Erik
Alstamr väckt förslag om bildande
av en understödsfond inom före-
ningen. Förslaget blev också en
hälligt antagit.
Understödstonden är avsedd all

användas för bestridande av läka-
revärd, sjukhusvård och tillfället
understöd at skadade och arbets-
odugliga aktiva medlemmar. Fon-
den hildades på så sätt att 500
kr. genast överföras, varefter 19
fr av nettoinkomsterna från hem-
mamatcherna avsättas, intill dess
fonden uppgår till 1,500 kr. Här-
efter kan fonden börja tagas i
unspråk.

Vid inträffat olycksfall eller an-
nan händelse, som enligt styrel-
sens beslut kan föranlede under-
stöd ur fonden, må bidrag för var

je särskild gång lämnas med högst
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på Karlsroängen, nuvarande lekf”'-

tet vid Säröbanan. Fotbollslagr

började offentligt upptaga kamper
med andra föreningar, och framåt
gick det slag i slag, och redan 1908

lade vi beslag på »Svenska Mäster-
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des kombinerat lag) mot Hull City
på Walballa den 20 maj, möjligen
med en revancehmaleh som ett sär-

skilt arrangemang.
Ytterligare nagra internationeila

malcher (mot andra än danskar
och norrmän!j äro planerade. Un-
derhandHugarnua påga emellertid,
varför det nu inte är lämpligt or-
da närmare därom.
Fram på sommaren kan man

vänta sig ett rält livligt svenskt-
tyskt fotbollsutbhyte.
På tal om internationell fotboll

kan erinras om våra federations-
matcher. Matcherna mot Danmark
ech Norge bli väl denna gång en
Stockholms-angelägenhet, och sy-
nes det även bli svärt att få med
uågra göleborgare til den påtänk-
ta federatronsmatehen i Holland i
vår.

Understödsfonden.

Under flera år har det inom
styrelsen ärvftats frågan omför-

säkring av vara fotbollsspelare
mot skada under träning eller täv-
ling. Visserligen har ju förening-
en ändeck bekostat läkarevärd etc.
för skadade spelare, men man har
dock velat söka ut en lämpligare

form för bidrag och understöd.
Styrelsen har förhört sig hos oli-
ka försäkringsbolag, men ha dessa
ännv ej kunnat så omlägga sina

tariffer, att en försäkring av fot-
bollsspelare och idrottsmin i öv-
rigt mot moderata priser blir möj-
lig.

> Vid årsmötet i januari framlade
styrelsen som sitt eget ett av Erik
Alstamr väckt förslag om bildande
av en understödsfond inom före-
ningen. Förslaget blev också en
hälligt antagit.
Understödstonden är avsedd all

användas för bestridande av läka-
revärd, sjukhusvård och tillfället
understöd at skadade och arbets-
odugliga aktiva medlemmar. Fon-
den hildades på så sätt att 500
kr. genast överföras, varefter 19
fr av nettoinkomsterna från hem-
mamatcherna avsättas, intill dess
fonden uppgår till 1,500 kr. Här-
efter kan fonden börja tagas i
unspråk.

Vid inträffat olycksfall eller an-
nan händelse, som enligt styrel-
sens beslut kan föranlede under-
stöd ur fonden, må bidrag för var

je särskild gång lämnas med högst
300 kr. Styrelsen skall noga prö-
va inkomna ansökningar och un-
derstöd. Därest fondens tillgång-
ar det tillåta och ömmande om-

ständigheter så kräva kan vid
dödsfall begravningshjälp lämnas
med intill 300 kr.

Vår första fotbollsmatch

för året spelas antagligen den 6
april mol Malmökamraterna. Vi
hade tänkt oss matchen här i Gö-
telorg, men dels är det 1t1vivel-

akligt, om Ullervi då är spelfär-
dig, dels är det svårt för Malmö-
laget att resa hemifrån, då de äro
förbundna att arrangera match på
Idrottsplatsen just den 6 april.
Så vi kanske Tå bege oss ned
till Skånes huvudstad för att spela
årels första miatch och — segra
eller förlora? Kom ihåg 1918!

 

Skånska Mässpelen.
Kamraterna ha mottagit inbju-

dan att deltaga i den omfattande
folboilstävlan, som skall äga rum

under Skanska Mässan den 2—7
juli. Tävlingen skulle arrangeras
efter utslagsmetod och gälla ett

storstilat hederspris. Kamraterna
ha uttryckt benägenhet att deltaga,
ehuru det dock torde bliva något
svårt för alla vära spelare att vis-
tus i Malmö de 3,4 eller 5 dagar,
som tävlingen varar. Men det
kanske ordnar sig på ett eiler
annat sätt.

B-lagets Norgesturné
snart obligalorisk, kommer i år
alt företagas under pingsthälgen.
1esan gäller denna gång Fotballs-

klubben Örn i Horten, vilken lik-

sem vi i år fyller 15 år, och där-

för ämnar arrangera en jubileums-

tävlan. Till denna är uppsatt ett

statligt hederspris.

—

Kamraterna

spelar pingstdagen mvot Lyn från

Kristiania, varefter det segrande

Jaget möter Örn till finalmatch på

annandagen. Två (bm!) hårda och

krävande matcher för våra pojkar!

H

Idrottsminnen.
Har just tagit del av vårt senaste

Medlemsblad, vars innehåll funnit
gemytligt och berett mig en stunds
riktig glädje. Fäste mig vid en li-

ten sak under rubriken »Brevlåda>.
Där står: »I matchen mot Holland
i London deltog ej Fagrell»." Detta

gick min stolthet för när; pinglade
Alstam och sade, det är ett miss-
tag, varför fordrar upprättelse. En

idrottsman i allmänhet är alltid litet
mer eller mindre egenkär, och har
man varit med på någon prestation,

så vill man gärna vara medi ljuset

och ej bliva skuffad i skuggan. —
Nåväl Alstam trodde mig, då jag

talade om för honom en del epi-
soder från matchen Holland-Sverige
1908, och lovade rätta misstaget,

som jag tror han nämde Finansrå-
det Linde begått, men på vilkor jag

skrev några rader om varjehanda
från gångna tider att införas i med-

lemsbladet. Jag lovade honom detta.

Utom mig deltogo tvenne I. F.

K:are från härvarande krets i ifrå-
gavarande match i London nämli-

gen de gamla goda vännerna Nils

Andersson och Valter Lidén. Den
förstnämnde gamle Nisse var en

hyvens pojke. Lugn, godhjärtad

och alltid trevlig vara tillsammans

med. Han var den förste verkligt
framstående fotbollsspelaren, vi fingo

in i vår förening. Bodde som de
flesta I. F. K-stiftarne i Annedal.
När vi väl fått in honom i I. F. K.
var mycket vunnet för vår fram-

gång. Han spelade tidigare i »För-
bundets» lag, mästadels i andrala-
get, där han tycktes trivas bättre

än i förstalaget. Det dröjde inte:

länge förrän Nisse fått en massa av
sina gamla fotbollsvänner över i vår
förening, och så börjades träningen
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skapet, Kamratmästerskapet och
Krokslättspokalen. Nisse var all-
tid lagets kapten, nedlade mycken
energi på dess framgång och för-

stod på briljant sätt sammanhålla
pojkarne. Det var stor saknad ef-
ter honom, då han lämnat oss och
rest till Amerika. — Var vistas han

han väl nu, och kuru har han det?
Detskulle vara glädjande för mången
gammal medlem, om någon i före-

ningen haft underrättelse från ho-
nom och genom Medlemsbladet
talade om, var han finnes och huru

det står till med honom.
Sedan några ord om vår gamle

vän Valter. Han var redan tip-top,
då han kom in i Föreningen. Det
var han som lärde Börjesson och
våra framstående Jonseredsvänner,
huru man skulle spela boll. Det
var överhuvud taget han somförde
oss i förbindelse med pojkarna på
Jonsered. Alltid var han glad, skämt-
sam samt laddad med historier och
roliga visor.

Nåväl, nu har jag för yngre med-
lemmar presenterat mina klubbkam-
rater från Londonmatchen 1908, och
såfår jag väl återgå till matcher och
episoder i samband med denna resa.
Det var ju Olympiska Spelen, vår
första match var mot England. Där
blev pryl med 12-1, trots att »Pås-
ket> underbart räddade många svåra
bollar. Målet som gjordes var det
enda på engelska laget under Spe-
len. Sune Almquist från Upp-
sala hade äran, men förtjänsten var
Gustaf Bergströms, som i stor stil
ruschade upp med bollen på sin
högeryttersida och strax intill högra
målstolpen passade tillbaka till sin
innerman, som stod fri och sköt i mål.
Vi voro ej med i denna match,

men i tävlingen mot Holland om

tredje pris kommo vi med alla tre.
Tyvärr fingo vi smörj med 2-0. Vi
hade en straffspark, som ej resulte-
rade, och det kunde de »svart-vita»

holländarne tacka sin målvakt för,

samt Gustaf Bergström. Vårt lag
gjorde sitt bästa. Med litet tur för
oss kunde resultatet lätt vara om-
vänt. I. F. K-pojkarna skötte sig bra,
åtminstone Valter och Nisse, som
sedan givetvis skulle vara med i

kommande matcher. Vistelsen i

London var angenäm för oss. På
hemresan skulle vi spela tvenne

matcher på Kontinenten. Från Lon-

don reste vi till Holland och spe-
lade i Haag. Sjöresan över Engel-

ska Kanalen var fruktansvärd. Den
stora hjulångaren rullade som ett

nötskal. Havet var ursinnigt, och
på däck var omöjligt att vistas, ty

sjö på sjö spolade med oerhörd
kraft över samma. Vi voro alltså
hänvisade till att vistas i salongerna

under däck. Valter och en glad
engelsman muntrade oss här välde-
liga, så länge vi tålde sjön. Vi
kommo via Vlissingen till Haag, de
flästa med sjögång i kroppen, för-

sökte taga revanch på våra holländ-

ska motståndare från London, men

fingo smörj med 5-3 efter att hava

haft överlägsen ledning i första halv-
leken.  Fotbollsplanen var en god

gräsplan med vackert läge, publiken
entusiasmerad av spelet och rikligt
representerad. Damernas antal, i-

förda förtjusande toaletter, var även
stort. Vi hade nog inte haft emot

en anknytning här och var, men det
gick om intet, ty »Anton» ville hava
oss vidare med till Brässel. Dit

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

kommo vi påföljande förmiddag,
blevo hjärtligt och storslaget mot-

tagna. Hungriga som vi voro blevo
vi inbjudna till ett fästligt smyckat
lunchbord på en restaurant i fot-

bollsplanens omedelbara närhet. Vi
påbjödos af våra ledare försiktighet
i så väl mat som dryck, då vi ome-
delbart efter lunchen skulle ställa
upp till match. För frestelsen från
det rikliga bordet kunde en del av

spelarna ej hålla sig. Däribland vår
kära Valter. Han dyrkade Bachus
och njöt i fulla drag av de goda
viner och mat som bjöds, samt ne-
kade vara med på matchen, varför
reserv måste insättas. Valter före-

drog sitta på läktaren och heja:
»Go on Sweden». Vi tappade lik-
väl matchen, 2-1.
Nu var det slut med vår turné,

och vi fingo löfte roa oss efter alla
resor och ansträngningar. Vibesågo

den intressanta staden. Voro storm
förtjusta över alla de enastående
saker vi fingo se. De mäst stor
slagna byggnadsverk, vackra monu-
ment för att inte nämna den världs-

berömda »Manneken-Pis», som stod
i en trång gatukorsning och inte

skämdes för sig utan strålande!)
mötte våra nyfikna blickar.

I Briössel inviterades vi på teater
och storslagen bankett samt roade

oss ofantligt. Våra minnen därifrån
kunna aldrig utplånas. Kan ej låta

bli omnämna Valter roade oss och

retade våra skrattmuskler oerhört.
Han knöt intima vänskapsband med
en trevlig belgare. De voro de bästa
vänner, men det lustiga i saken

")BravoFagrell! Am.
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kommo vi påföljande förmiddag,
blevo hjärtligt och storslaget mot-

tagna. Hungriga som vi voro blevo
vi inbjudna till ett fästligt smyckat
lunchbord på en restaurant i fot-

bollsplanens omedelbara närhet. Vi
påbjödos af våra ledare försiktighet
i så väl mat som dryck, då vi ome-
delbart efter lunchen skulle ställa
upp till match. För frestelsen från
det rikliga bordet kunde en del av

spelarna ej hålla sig. Däribland vår
kära Valter. Han dyrkade Bachus
och njöt i fulla drag av de goda
viner och mat som bjöds, samt ne-
kade vara med på matchen, varför
reserv måste insättas. Valter före-

drog sitta på läktaren och heja:
»Go on Sweden». Vi tappade lik-
väl matchen, 2-1.
Nu var det slut med vår turné,

och vi fingo löfte roa oss efter alla
resor och ansträngningar. Vibesågo

den intressanta staden. Voro storm
förtjusta över alla de enastående
saker vi fingo se. De mäst stor
slagna byggnadsverk, vackra monu-
ment för att inte nämna den världs-

berömda »Manneken-Pis», som stod
i en trång gatukorsning och inte

skämdes för sig utan strålande!)
mötte våra nyfikna blickar.

I Briössel inviterades vi på teater
och storslagen bankett samt roade

oss ofantligt. Våra minnen därifrån
kunna aldrig utplånas. Kan ej låta

bli omnämna Valter roade oss och

retade våra skrattmuskler oerhört.
Han knöt intima vänskapsband med
en trevlig belgare. De voro de bästa
vänner, men det lustiga i saken
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skapet, Kamratmästerskapet och
Krokslättspokalen. Nisse var all-
tid lagets kapten, nedlade mycken
energi på dess framgång och för-

stod på briljant sätt sammanhålla
pojkarne. Det var stor saknad ef-
ter honom, då han lämnat oss och
rest till Amerika. — Var vistas han

han väl nu, och kuru har han det?
Detskulle vara glädjande för mången
gammal medlem, om någon i före-

ningen haft underrättelse från ho-
nom och genom Medlemsbladet
talade om, var han finnes och huru

det står till med honom.
Sedan några ord om vår gamle

vän Valter. Han var redan tip-top,
då han kom in i Föreningen. Det
var han som lärde Börjesson och
våra framstående Jonseredsvänner,
huru man skulle spela boll. Det
var överhuvud taget han somförde
oss i förbindelse med pojkarna på
Jonsered. Alltid var han glad, skämt-
sam samt laddad med historier och
roliga visor.

Nåväl, nu har jag för yngre med-
lemmar presenterat mina klubbkam-
rater från Londonmatchen 1908, och
såfår jag väl återgå till matcher och
episoder i samband med denna resa.
Det var ju Olympiska Spelen, vår
första match var mot England. Där
blev pryl med 12-1, trots att »Pås-
ket> underbart räddade många svåra
bollar. Målet som gjordes var det
enda på engelska laget under Spe-
len. Sune Almquist från Upp-
sala hade äran, men förtjänsten var
Gustaf Bergströms, som i stor stil
ruschade upp med bollen på sin
högeryttersida och strax intill högra
målstolpen passade tillbaka till sin
innerman, som stod fri och sköt i mål.
Vi voro ej med i denna match,

men i tävlingen mot Holland om

tredje pris kommo vi med alla tre.
Tyvärr fingo vi smörj med 2-0. Vi
hade en straffspark, som ej resulte-
rade, och det kunde de »svart-vita»

holländarne tacka sin målvakt för,

samt Gustaf Bergström. Vårt lag
gjorde sitt bästa. Med litet tur för
oss kunde resultatet lätt vara om-
vänt. I. F. K-pojkarna skötte sig bra,
åtminstone Valter och Nisse, som
sedan givetvis skulle vara med i

kommande matcher. Vistelsen i

London var angenäm för oss. På
hemresan skulle vi spela tvenne

matcher på Kontinenten. Från Lon-

don reste vi till Holland och spe-
lade i Haag. Sjöresan över Engel-

ska Kanalen var fruktansvärd. Den
stora hjulångaren rullade som ett

nötskal. Havet var ursinnigt, och
på däck var omöjligt att vistas, ty

sjö på sjö spolade med oerhörd
kraft över samma. Vi voro alltså
hänvisade till att vistas i salongerna

under däck. Valter och en glad
engelsman muntrade oss här välde-
liga, så länge vi tålde sjön. Vi
kommo via Vlissingen till Haag, de
flästa med sjögång i kroppen, för-

sökte taga revanch på våra holländ-

ska motståndare från London, men

fingo smörj med 5-3 efter att hava

haft överlägsen ledning i första halv-
leken.  Fotbollsplanen var en god

gräsplan med vackert läge, publiken
entusiasmerad av spelet och rikligt
representerad. Damernas antal, i-

förda förtjusande toaletter, var även
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mötte våra nyfikna blickar.

I Briössel inviterades vi på teater
och storslagen bankett samt roade

oss ofantligt. Våra minnen därifrån
kunna aldrig utplånas. Kan ej låta

bli omnämna Valter roade oss och

retade våra skrattmuskler oerhört.
Han knöt intima vänskapsband med
en trevlig belgare. De voro de bästa
vänner, men det lustiga i saken
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skapet, Kamratmästerskapet och
Krokslättspokalen. Nisse var all-
tid lagets kapten, nedlade mycken
energi på dess framgång och för-

stod på briljant sätt sammanhålla
pojkarne. Det var stor saknad ef-
ter honom, då han lämnat oss och
rest till Amerika. — Var vistas han

han väl nu, och kuru har han det?
Detskulle vara glädjande för mången
gammal medlem, om någon i före-

ningen haft underrättelse från ho-
nom och genom Medlemsbladet
talade om, var han finnes och huru

det står till med honom.
Sedan några ord om vår gamle

vän Valter. Han var redan tip-top,
då han kom in i Föreningen. Det
var han som lärde Börjesson och
våra framstående Jonseredsvänner,
huru man skulle spela boll. Det
var överhuvud taget han somförde
oss i förbindelse med pojkarna på
Jonsered. Alltid var han glad, skämt-
sam samt laddad med historier och
roliga visor.

Nåväl, nu har jag för yngre med-
lemmar presenterat mina klubbkam-
rater från Londonmatchen 1908, och
såfår jag väl återgå till matcher och
episoder i samband med denna resa.
Det var ju Olympiska Spelen, vår
första match var mot England. Där
blev pryl med 12-1, trots att »Pås-
ket> underbart räddade många svåra
bollar. Målet som gjordes var det
enda på engelska laget under Spe-
len. Sune Almquist från Upp-
sala hade äran, men förtjänsten var
Gustaf Bergströms, som i stor stil
ruschade upp med bollen på sin
högeryttersida och strax intill högra
målstolpen passade tillbaka till sin
innerman, som stod fri och sköt i mål.
Vi voro ej med i denna match,

men i tävlingen mot Holland om

tredje pris kommo vi med alla tre.
Tyvärr fingo vi smörj med 2-0. Vi
hade en straffspark, som ej resulte-
rade, och det kunde de »svart-vita»

holländarne tacka sin målvakt för,

samt Gustaf Bergström. Vårt lag
gjorde sitt bästa. Med litet tur för
oss kunde resultatet lätt vara om-
vänt. I. F. K-pojkarna skötte sig bra,
åtminstone Valter och Nisse, som
sedan givetvis skulle vara med i

kommande matcher. Vistelsen i

London var angenäm för oss. På
hemresan skulle vi spela tvenne

matcher på Kontinenten. Från Lon-

don reste vi till Holland och spe-
lade i Haag. Sjöresan över Engel-

ska Kanalen var fruktansvärd. Den
stora hjulångaren rullade som ett

nötskal. Havet var ursinnigt, och
på däck var omöjligt att vistas, ty

sjö på sjö spolade med oerhörd
kraft över samma. Vi voro alltså
hänvisade till att vistas i salongerna

under däck. Valter och en glad
engelsman muntrade oss här välde-
liga, så länge vi tålde sjön. Vi
kommo via Vlissingen till Haag, de
flästa med sjögång i kroppen, för-

sökte taga revanch på våra holländ-

ska motståndare från London, men

fingo smörj med 5-3 efter att hava

haft överlägsen ledning i första halv-
leken.  Fotbollsplanen var en god

gräsplan med vackert läge, publiken
entusiasmerad av spelet och rikligt
representerad. Damernas antal, i-

förda förtjusande toaletter, var även
stort. Vi hade nog inte haft emot

en anknytning här och var, men det
gick om intet, ty »Anton» ville hava
oss vidare med till Brässel. Dit

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

kommo vi påföljande förmiddag,
blevo hjärtligt och storslaget mot-

tagna. Hungriga som vi voro blevo
vi inbjudna till ett fästligt smyckat
lunchbord på en restaurant i fot-

bollsplanens omedelbara närhet. Vi
påbjödos af våra ledare försiktighet
i så väl mat som dryck, då vi ome-
delbart efter lunchen skulle ställa
upp till match. För frestelsen från
det rikliga bordet kunde en del av

spelarna ej hålla sig. Däribland vår
kära Valter. Han dyrkade Bachus
och njöt i fulla drag av de goda
viner och mat som bjöds, samt ne-
kade vara med på matchen, varför
reserv måste insättas. Valter före-

drog sitta på läktaren och heja:
»Go on Sweden». Vi tappade lik-
väl matchen, 2-1.
Nu var det slut med vår turné,

och vi fingo löfte roa oss efter alla
resor och ansträngningar. Vibesågo

den intressanta staden. Voro storm
förtjusta över alla de enastående
saker vi fingo se. De mäst stor
slagna byggnadsverk, vackra monu-
ment för att inte nämna den världs-

berömda »Manneken-Pis», som stod
i en trång gatukorsning och inte

skämdes för sig utan strålande!)
mötte våra nyfikna blickar.
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var, att de ej annat än med tecken

och »I don't understand» kunde för-

stå varandra. Valter fick även här
en liten beundrarinna. Den mäst

förtjusande lilla fransyska, och hade

Valters nuvarande fru sett den till-

givenhet varmed hon försökte fäng-
sla honom, hade hon säkerligen
blivit svartsjuk.

Vi fingo ej stanna länge i Bräs-
sel. Våra sysslor hemma kallade
oss. Hemresan var munter och

sammanhållningen alltjämt god.
Enda mankemang att tala om un-

der resan voro att Fjästad, I. F. K.

Sthlm, som spelade backi laget och
som var bäste spelaren under tur-
nén, vid ett tillfälle i London i un-

derjordiska järnvägen, under väntan
på tåget, tappade sin biljett ned på
spåret, och då han hoppade ned
för att hämta samma, råkade han
oförsiktigt nog trampa på rälsen,
varvid elektriska strömmen genom

järnstiften i skoklacken gick igenom

kroppen, och han höll på segna ned.
Som väl var märkte en kamrat och
jag hans nödläge, och vi ryckte ho-
nom hastigt till oss.
Det andra fallet gällde Sune Alm-

quist, som i Haag utanför vårt ho-
tell blev antastad utav tvenne drum-

lar till poliser och måste marschera
med dem till kurran. Vi stodo några

stycken av pojkarna alldeles utanför
ingången till vårt hotell, då en po-
lis kom och tillsade vi skulle för-

svinna, ty ni få ej stå där. Almquist

protesterade häremot och sade: »Jag

bor i detta hotell och äger rättighet
stå här så mycket jag vill». Nu var
det färdigt. Polisen högg A.ikra-
gen, och så bar detiväg till finkan.
Efter mycket om och men och med

hot tillkalla svenske konsuln, fingo
vi Almquist fri igen. Vi trodde ef-
ter det passerade, det måtte vara

förfärlig sträng ordning i den stän,
men detta var ett misstag, ty på

natten var det ett väsen och busliv
ute på gatorna, så vi hade trots

trötthet, mycket svårt att kunna sova.
Jag har nu gjort mitt lilla bidrag

till vårt kära Medlemsblad för denna

gång, och nu går vi till nästa man

och se vad han förmår.
Arvid Fagrell.

 

 

Medlemsbladets följetong.

33130
En futuristisk och något fantastisk skild-

ring av en kommande fotbollsvärld.

(Av Ralph Roy.)

Kap. V.
A.-B. Göteborgs-Kamraterna.

Vid tidpunkten för vår berättelse var
Göteborgs-Kemraterna landets största och
mäktigaste förening. Dess namn var känt
över hela världen. och dess verksamhet
hade i hög grad bidragit till att göra
fotbollspelet. och idrotten så utbredd
bland och tillgänglig för alla folk på
Jordktote.

År 1939 ombildades 1 FP. K., Gölborg,
liksom de flesta andra klubbar av sam-
Ma slag på den tiden, till bolag och rö
relsen sattes på aktier. Ej lång tid där-

13

Vi hava med en viss stolthet be-
märkt, att Idrottsbladet ägnas ett
betydande intresse för vårt Medlems-
blad. Med en anstrykning av själv-

känsla har red. också i detta num-
mer infört ett observandum: Efter-
tryck förbjudes!

Ty enligt vår oförgripliga mening
har Idrottsbladet gått litet för långt
— inte rent journalistiskt men väl i
frihet och med någon brist på för-
ståelse, — när det upptar innehål-

let till kritisk granskning och ut-

gjuter sin galla över Georg Karls-
son för hans rundfrågesvar i jul-
numret. Vad som än skrives i

Medlemsbladet är innehållet dock
aldrig avsett för en vidare läsekrets

utan blott för medlemmarne, och
de tankar dessa delge varandra
(ej idrottsbladets publik) även i all-

männare ämnen böra stanna inom
den trängre kretsen.
Men — Ceve och Am.räcka sina

förlåtande labbar åt T. T., i visshet

om att Idrottsbladets »tilltag» när-
mast torde ha stått i det tillfälliga

  

ra olidlig, övertog Kamraterna en das den

lilla fabriken ”Sportmaterial” 1 Göwborg.

bett rr. soluta steg e'terföldes av många

andra fetbollsklubbar, men Kamraterna

hade komm t on hästtängd förs i konkur-
rensen och de släppte aldrig det en gång
eriiclan förspranget.

AB. Fotbolls"abriken Stjärnans fabrikat
fotbollskängor, dräkter och ff.

idrottsmaterial blevo snart

gränser och hör-
bästa engel-

av hoöllar.
ö.  anll
kända vida utöver lande:s
jade allvarligt tävla med de
ska.

Pa helprolessionalismen avlöstes av den
nya hälvprofessionalismen voro Kamrater-
na kloka och förutseende uog att placera
sina spelare vid det arbete, som de hade
det största imivesset av nämligen fabri-
ken. Stjärnans”.
Med sin sakkunskap och auktoritet kunde

de teda föbe kens arbete in på banor, som
förut voro okända på området, och deras
uppslag och impulser blevy av den allra
största betydelse för fabrikatets kvalitet,
liksom ock deras namn och personer ble-
vo ett välkommet tillskott i reklamehe!er-

arsenaler. .
dessa spelare, som ju voro

slaus

nas

Manga av

be pianerade mateherna mot Haarlem spaltfyllnadsbehovets tecken.

ooCl spelas antagligen sålunda: påsk- s on . La

dagen på  Walhalla Örgryte —H. F.C. Son bekant spela Kamraterna i Kö
5 N är aha i | 3 on 27 apri iannandagen på Ullervi Kamraterna H. i. a nn mal K. Kö den 27 wpril. OK.

CC. fredagen den 25 april (förmodligen servis Göteborg göres den 11
. DA . > of maj.

på Ultereviv Nombinerat dag IL OPC. HU

efter. då uppskörtningen från de affärer fullständiea specialister inom sitt fack,

och fabriker, som försedde de s'ora fot- avancerade snart till verkmästare och för-

höllsklubbarna med material, blev alltme- män och f£ ö. placerades de altid på
de avdelningar där deras naturliga anlag

kunde na sin största utveckling och deras

idéer och företagsamhet sin största rörel

sefrihet. Salunda hade t.ex. de i det

löresaende omnämnda Dick Martens och

Börjesson ägnat sig åt kemien, där de
tillsammans gjort värdefulla förbättringar
särskilt vid tillverkningen av gummiblåsorna

till Stjärnans” världsberömda specialfot-
boll, med samma namn.

Men för Kamraterna gällde det ieke
blott alt intränga på och om möjligt eröv-
ra den engeiska marknaden, utan även att
skapa nya områden för sina varors avsätt-
ning. Meda öppen blick för de möjlighe-
ter, som gömde sig i den fjärran österns

gula milloner och övriga världsdefars mest
avlägsna ännu rätt ocivilserade länder,

organiserade Kamraterna formliga uppvis-
uinegståg till dessa trakter av sina fot.
boöllslag.

Samtidigt som dessa alltså fingo se sig
om liter i värden gjorde Kamraterna pro-
paganda för spelet -- och sina varor; och
när, efter ett decennium av tålmodigt ar-
bete och offrandet av stora summor, in-
tresset för sporten började gripa omkring
sig med allt större fart, bleve Kamrater.

GÖTEORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

var, att de ej annat än med tecken

och »I don't understand» kunde för-

stå varandra. Valter fick även här
en liten beundrarinna. Den mäst

förtjusande lilla fransyska, och hade

Valters nuvarande fru sett den till-

givenhet varmed hon försökte fäng-
sla honom, hade hon säkerligen
blivit svartsjuk.

Vi fingo ej stanna länge i Bräs-
sel. Våra sysslor hemma kallade
oss. Hemresan var munter och

sammanhållningen alltjämt god.
Enda mankemang att tala om un-

der resan voro att Fjästad, I. F. K.

Sthlm, som spelade backi laget och
som var bäste spelaren under tur-
nén, vid ett tillfälle i London i un-

derjordiska järnvägen, under väntan
på tåget, tappade sin biljett ned på
spåret, och då han hoppade ned
för att hämta samma, råkade han
oförsiktigt nog trampa på rälsen,
varvid elektriska strömmen genom

järnstiften i skoklacken gick igenom

kroppen, och han höll på segna ned.
Som väl var märkte en kamrat och
jag hans nödläge, och vi ryckte ho-
nom hastigt till oss.
Det andra fallet gällde Sune Alm-

quist, som i Haag utanför vårt ho-
tell blev antastad utav tvenne drum-

lar till poliser och måste marschera
med dem till kurran. Vi stodo några

stycken av pojkarna alldeles utanför
ingången till vårt hotell, då en po-
lis kom och tillsade vi skulle för-

svinna, ty ni få ej stå där. Almquist

protesterade häremot och sade: »Jag

bor i detta hotell och äger rättighet
stå här så mycket jag vill». Nu var
det färdigt. Polisen högg A.ikra-
gen, och så bar detiväg till finkan.
Efter mycket om och men och med

hot tillkalla svenske konsuln, fingo
vi Almquist fri igen. Vi trodde ef-
ter det passerade, det måtte vara

förfärlig sträng ordning i den stän,
men detta var ett misstag, ty på

natten var det ett väsen och busliv
ute på gatorna, så vi hade trots

trötthet, mycket svårt att kunna sova.
Jag har nu gjort mitt lilla bidrag

till vårt kära Medlemsblad för denna

gång, och nu går vi till nästa man

och se vad han förmår.
Arvid Fagrell.

 

 

Medlemsbladets följetong.

33130
En futuristisk och något fantastisk skild-

ring av en kommande fotbollsvärld.

(Av Ralph Roy.)

Kap. V.
A.-B. Göteborgs-Kamraterna.

Vid tidpunkten för vår berättelse var
Göteborgs-Kemraterna landets största och
mäktigaste förening. Dess namn var känt
över hela världen. och dess verksamhet
hade i hög grad bidragit till att göra
fotbollspelet. och idrotten så utbredd
bland och tillgänglig för alla folk på
Jordktote.

År 1939 ombildades 1 FP. K., Gölborg,
liksom de flesta andra klubbar av sam-
Ma slag på den tiden, till bolag och rö
relsen sattes på aktier. Ej lång tid där-

13

Vi hava med en viss stolthet be-
märkt, att Idrottsbladet ägnas ett
betydande intresse för vårt Medlems-
blad. Med en anstrykning av själv-

känsla har red. också i detta num-
mer infört ett observandum: Efter-
tryck förbjudes!

Ty enligt vår oförgripliga mening
har Idrottsbladet gått litet för långt
— inte rent journalistiskt men väl i
frihet och med någon brist på för-
ståelse, — när det upptar innehål-

let till kritisk granskning och ut-

gjuter sin galla över Georg Karls-
son för hans rundfrågesvar i jul-
numret. Vad som än skrives i

Medlemsbladet är innehållet dock
aldrig avsett för en vidare läsekrets

utan blott för medlemmarne, och
de tankar dessa delge varandra
(ej idrottsbladets publik) även i all-

männare ämnen böra stanna inom
den trängre kretsen.
Men — Ceve och Am.räcka sina

förlåtande labbar åt T. T., i visshet

om att Idrottsbladets »tilltag» när-
mast torde ha stått i det tillfälliga

  

ra olidlig, övertog Kamraterna en das den

lilla fabriken ”Sportmaterial” 1 Göwborg.

bett rr. soluta steg e'terföldes av många

andra fetbollsklubbar, men Kamraterna

hade komm t on hästtängd förs i konkur-
rensen och de släppte aldrig det en gång
eriiclan förspranget.

AB. Fotbolls"abriken Stjärnans fabrikat
fotbollskängor, dräkter och ff.

idrottsmaterial blevo snart

gränser och hör-
bästa engel-

av hoöllar.
ö.  anll
kända vida utöver lande:s
jade allvarligt tävla med de
ska.

Pa helprolessionalismen avlöstes av den
nya hälvprofessionalismen voro Kamrater-
na kloka och förutseende uog att placera
sina spelare vid det arbete, som de hade
det största imivesset av nämligen fabri-
ken. Stjärnans”.
Med sin sakkunskap och auktoritet kunde

de teda föbe kens arbete in på banor, som
förut voro okända på området, och deras
uppslag och impulser blevy av den allra
största betydelse för fabrikatets kvalitet,
liksom ock deras namn och personer ble-
vo ett välkommet tillskott i reklamehe!er-

arsenaler. .
dessa spelare, som ju voro

slaus

nas

Manga av

be pianerade mateherna mot Haarlem spaltfyllnadsbehovets tecken.

ooCl spelas antagligen sålunda: påsk- s on . La

dagen på  Walhalla Örgryte —H. F.C. Son bekant spela Kamraterna i Kö
5 N är aha i | 3 on 27 apri iannandagen på Ullervi Kamraterna H. i. a nn mal K. Kö den 27 wpril. OK.

CC. fredagen den 25 april (förmodligen servis Göteborg göres den 11
. DA . > of maj.

på Ultereviv Nombinerat dag IL OPC. HU
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särskilt vid tillverkningen av gummiblåsorna

till Stjärnans” världsberömda specialfot-
boll, med samma namn.

Men för Kamraterna gällde det ieke
blott alt intränga på och om möjligt eröv-
ra den engeiska marknaden, utan även att
skapa nya områden för sina varors avsätt-
ning. Meda öppen blick för de möjlighe-
ter, som gömde sig i den fjärran österns

gula milloner och övriga världsdefars mest
avlägsna ännu rätt ocivilserade länder,

organiserade Kamraterna formliga uppvis-
uinegståg till dessa trakter av sina fot.
boöllslag.

Samtidigt som dessa alltså fingo se sig
om liter i värden gjorde Kamraterna pro-
paganda för spelet -- och sina varor; och
när, efter ett decennium av tålmodigt ar-
bete och offrandet av stora summor, in-
tresset för sporten började gripa omkring
sig med allt större fart, bleve Kamrater.

GÖTEORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

var, att de ej annat än med tecken

och »I don't understand» kunde för-

stå varandra. Valter fick även här
en liten beundrarinna. Den mäst

förtjusande lilla fransyska, och hade

Valters nuvarande fru sett den till-

givenhet varmed hon försökte fäng-
sla honom, hade hon säkerligen
blivit svartsjuk.

Vi fingo ej stanna länge i Bräs-
sel. Våra sysslor hemma kallade
oss. Hemresan var munter och

sammanhållningen alltjämt god.
Enda mankemang att tala om un-

der resan voro att Fjästad, I. F. K.

Sthlm, som spelade backi laget och
som var bäste spelaren under tur-
nén, vid ett tillfälle i London i un-

derjordiska järnvägen, under väntan
på tåget, tappade sin biljett ned på
spåret, och då han hoppade ned
för att hämta samma, råkade han
oförsiktigt nog trampa på rälsen,
varvid elektriska strömmen genom

järnstiften i skoklacken gick igenom

kroppen, och han höll på segna ned.
Som väl var märkte en kamrat och
jag hans nödläge, och vi ryckte ho-
nom hastigt till oss.
Det andra fallet gällde Sune Alm-

quist, som i Haag utanför vårt ho-
tell blev antastad utav tvenne drum-

lar till poliser och måste marschera
med dem till kurran. Vi stodo några

stycken av pojkarna alldeles utanför
ingången till vårt hotell, då en po-
lis kom och tillsade vi skulle för-

svinna, ty ni få ej stå där. Almquist

protesterade häremot och sade: »Jag

bor i detta hotell och äger rättighet
stå här så mycket jag vill». Nu var
det färdigt. Polisen högg A.ikra-
gen, och så bar detiväg till finkan.
Efter mycket om och men och med

hot tillkalla svenske konsuln, fingo
vi Almquist fri igen. Vi trodde ef-
ter det passerade, det måtte vara

förfärlig sträng ordning i den stän,
men detta var ett misstag, ty på

natten var det ett väsen och busliv
ute på gatorna, så vi hade trots

trötthet, mycket svårt att kunna sova.
Jag har nu gjort mitt lilla bidrag

till vårt kära Medlemsblad för denna

gång, och nu går vi till nästa man

och se vad han förmår.
Arvid Fagrell.

 

 

Medlemsbladets följetong.

33130
En futuristisk och något fantastisk skild-

ring av en kommande fotbollsvärld.

(Av Ralph Roy.)

Kap. V.
A.-B. Göteborgs-Kamraterna.

Vid tidpunkten för vår berättelse var
Göteborgs-Kemraterna landets största och
mäktigaste förening. Dess namn var känt
över hela världen. och dess verksamhet
hade i hög grad bidragit till att göra
fotbollspelet. och idrotten så utbredd
bland och tillgänglig för alla folk på
Jordktote.

År 1939 ombildades 1 FP. K., Gölborg,
liksom de flesta andra klubbar av sam-
Ma slag på den tiden, till bolag och rö
relsen sattes på aktier. Ej lång tid där-

13

Vi hava med en viss stolthet be-
märkt, att Idrottsbladet ägnas ett
betydande intresse för vårt Medlems-
blad. Med en anstrykning av själv-

känsla har red. också i detta num-
mer infört ett observandum: Efter-
tryck förbjudes!

Ty enligt vår oförgripliga mening
har Idrottsbladet gått litet för långt
— inte rent journalistiskt men väl i
frihet och med någon brist på för-
ståelse, — när det upptar innehål-

let till kritisk granskning och ut-

gjuter sin galla över Georg Karls-
son för hans rundfrågesvar i jul-
numret. Vad som än skrives i

Medlemsbladet är innehållet dock
aldrig avsett för en vidare läsekrets

utan blott för medlemmarne, och
de tankar dessa delge varandra
(ej idrottsbladets publik) även i all-

männare ämnen böra stanna inom
den trängre kretsen.
Men — Ceve och Am.räcka sina

förlåtande labbar åt T. T., i visshet

om att Idrottsbladets »tilltag» när-
mast torde ha stått i det tillfälliga

  

ra olidlig, övertog Kamraterna en das den

lilla fabriken ”Sportmaterial” 1 Göwborg.

bett rr. soluta steg e'terföldes av många

andra fetbollsklubbar, men Kamraterna

hade komm t on hästtängd förs i konkur-
rensen och de släppte aldrig det en gång
eriiclan förspranget.

AB. Fotbolls"abriken Stjärnans fabrikat
fotbollskängor, dräkter och ff.

idrottsmaterial blevo snart

gränser och hör-
bästa engel-

av hoöllar.
ö.  anll
kända vida utöver lande:s
jade allvarligt tävla med de
ska.

Pa helprolessionalismen avlöstes av den
nya hälvprofessionalismen voro Kamrater-
na kloka och förutseende uog att placera
sina spelare vid det arbete, som de hade
det största imivesset av nämligen fabri-
ken. Stjärnans”.
Med sin sakkunskap och auktoritet kunde

de teda föbe kens arbete in på banor, som
förut voro okända på området, och deras
uppslag och impulser blevy av den allra
största betydelse för fabrikatets kvalitet,
liksom ock deras namn och personer ble-
vo ett välkommet tillskott i reklamehe!er-

arsenaler. .
dessa spelare, som ju voro

slaus

nas

Manga av

be pianerade mateherna mot Haarlem spaltfyllnadsbehovets tecken.

ooCl spelas antagligen sålunda: påsk- s on . La

dagen på  Walhalla Örgryte —H. F.C. Son bekant spela Kamraterna i Kö
5 N är aha i | 3 on 27 apri iannandagen på Ullervi Kamraterna H. i. a nn mal K. Kö den 27 wpril. OK.

CC. fredagen den 25 april (förmodligen servis Göteborg göres den 11
. DA . > of maj.

på Ultereviv Nombinerat dag IL OPC. HU
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gula milloner och övriga världsdefars mest
avlägsna ännu rätt ocivilserade länder,

organiserade Kamraterna formliga uppvis-
uinegståg till dessa trakter av sina fot.
boöllslag.

Samtidigt som dessa alltså fingo se sig
om liter i värden gjorde Kamraterna pro-
paganda för spelet -- och sina varor; och
när, efter ett decennium av tålmodigt ar-
bete och offrandet av stora summor, in-
tresset för sporten började gripa omkring
sig med allt större fart, bleve Kamrater.

GÖTEORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

var, att de ej annat än med tecken

och »I don't understand» kunde för-

stå varandra. Valter fick även här
en liten beundrarinna. Den mäst

förtjusande lilla fransyska, och hade

Valters nuvarande fru sett den till-

givenhet varmed hon försökte fäng-
sla honom, hade hon säkerligen
blivit svartsjuk.

Vi fingo ej stanna länge i Bräs-
sel. Våra sysslor hemma kallade
oss. Hemresan var munter och

sammanhållningen alltjämt god.
Enda mankemang att tala om un-

der resan voro att Fjästad, I. F. K.

Sthlm, som spelade backi laget och
som var bäste spelaren under tur-
nén, vid ett tillfälle i London i un-

derjordiska järnvägen, under väntan
på tåget, tappade sin biljett ned på
spåret, och då han hoppade ned
för att hämta samma, råkade han
oförsiktigt nog trampa på rälsen,
varvid elektriska strömmen genom

järnstiften i skoklacken gick igenom

kroppen, och han höll på segna ned.
Som väl var märkte en kamrat och
jag hans nödläge, och vi ryckte ho-
nom hastigt till oss.
Det andra fallet gällde Sune Alm-

quist, som i Haag utanför vårt ho-
tell blev antastad utav tvenne drum-

lar till poliser och måste marschera
med dem till kurran. Vi stodo några

stycken av pojkarna alldeles utanför
ingången till vårt hotell, då en po-
lis kom och tillsade vi skulle för-

svinna, ty ni få ej stå där. Almquist

protesterade häremot och sade: »Jag

bor i detta hotell och äger rättighet
stå här så mycket jag vill». Nu var
det färdigt. Polisen högg A.ikra-
gen, och så bar detiväg till finkan.
Efter mycket om och men och med

hot tillkalla svenske konsuln, fingo
vi Almquist fri igen. Vi trodde ef-
ter det passerade, det måtte vara

förfärlig sträng ordning i den stän,
men detta var ett misstag, ty på

natten var det ett väsen och busliv
ute på gatorna, så vi hade trots

trötthet, mycket svårt att kunna sova.
Jag har nu gjort mitt lilla bidrag

till vårt kära Medlemsblad för denna

gång, och nu går vi till nästa man

och se vad han förmår.
Arvid Fagrell.

 

 

Medlemsbladets följetong.

33130
En futuristisk och något fantastisk skild-

ring av en kommande fotbollsvärld.

(Av Ralph Roy.)

Kap. V.
A.-B. Göteborgs-Kamraterna.

Vid tidpunkten för vår berättelse var
Göteborgs-Kemraterna landets största och
mäktigaste förening. Dess namn var känt
över hela världen. och dess verksamhet
hade i hög grad bidragit till att göra
fotbollspelet. och idrotten så utbredd
bland och tillgänglig för alla folk på
Jordktote.

År 1939 ombildades 1 FP. K., Gölborg,
liksom de flesta andra klubbar av sam-
Ma slag på den tiden, till bolag och rö
relsen sattes på aktier. Ej lång tid där-

13

Vi hava med en viss stolthet be-
märkt, att Idrottsbladet ägnas ett
betydande intresse för vårt Medlems-
blad. Med en anstrykning av själv-

känsla har red. också i detta num-
mer infört ett observandum: Efter-
tryck förbjudes!

Ty enligt vår oförgripliga mening
har Idrottsbladet gått litet för långt
— inte rent journalistiskt men väl i
frihet och med någon brist på för-
ståelse, — när det upptar innehål-

let till kritisk granskning och ut-

gjuter sin galla över Georg Karls-
son för hans rundfrågesvar i jul-
numret. Vad som än skrives i

Medlemsbladet är innehållet dock
aldrig avsett för en vidare läsekrets

utan blott för medlemmarne, och
de tankar dessa delge varandra
(ej idrottsbladets publik) även i all-

männare ämnen böra stanna inom
den trängre kretsen.
Men — Ceve och Am.räcka sina

förlåtande labbar åt T. T., i visshet

om att Idrottsbladets »tilltag» när-
mast torde ha stått i det tillfälliga

  

ra olidlig, övertog Kamraterna en das den

lilla fabriken ”Sportmaterial” 1 Göwborg.

bett rr. soluta steg e'terföldes av många

andra fetbollsklubbar, men Kamraterna

hade komm t on hästtängd förs i konkur-
rensen och de släppte aldrig det en gång
eriiclan förspranget.

AB. Fotbolls"abriken Stjärnans fabrikat
fotbollskängor, dräkter och ff.

idrottsmaterial blevo snart

gränser och hör-
bästa engel-

av hoöllar.
ö.  anll
kända vida utöver lande:s
jade allvarligt tävla med de
ska.

Pa helprolessionalismen avlöstes av den
nya hälvprofessionalismen voro Kamrater-
na kloka och förutseende uog att placera
sina spelare vid det arbete, som de hade
det största imivesset av nämligen fabri-
ken. Stjärnans”.
Med sin sakkunskap och auktoritet kunde

de teda föbe kens arbete in på banor, som
förut voro okända på området, och deras
uppslag och impulser blevy av den allra
största betydelse för fabrikatets kvalitet,
liksom ock deras namn och personer ble-
vo ett välkommet tillskott i reklamehe!er-

arsenaler. .
dessa spelare, som ju voro

slaus

nas

Manga av

be pianerade mateherna mot Haarlem spaltfyllnadsbehovets tecken.

ooCl spelas antagligen sålunda: påsk- s on . La

dagen på  Walhalla Örgryte —H. F.C. Son bekant spela Kamraterna i Kö
5 N är aha i | 3 on 27 apri iannandagen på Ullervi Kamraterna H. i. a nn mal K. Kö den 27 wpril. OK.

CC. fredagen den 25 april (förmodligen servis Göteborg göres den 11
. DA . > of maj.

på Ultereviv Nombinerat dag IL OPC. HU
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och fabriker, som försedde de s'ora fot- avancerade snart till verkmästare och för-

höllsklubbarna med material, blev alltme- män och f£ ö. placerades de altid på
de avdelningar där deras naturliga anlag

kunde na sin största utveckling och deras

idéer och företagsamhet sin största rörel

sefrihet. Salunda hade t.ex. de i det

löresaende omnämnda Dick Martens och

Börjesson ägnat sig åt kemien, där de
tillsammans gjort värdefulla förbättringar
särskilt vid tillverkningen av gummiblåsorna

till Stjärnans” världsberömda specialfot-
boll, med samma namn.
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sig med allt större fart, bleve Kamrater.
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(Av Ralph Roy.)

Kap. V.
A.-B. Göteborgs-Kamraterna.
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”Reservlagens

fotbollskommitté”
Styrelsen beslöt på sitt senaste

sammanträde alt tillsätta en kom-

mittå eler ett ulskolt lör tllvara-

tagande av de »ir nde» lagens in-
tressen.  Komnittén skal ba tl

huvudsaklig uppgitt att utse lag
till Central-löreningens mäster-
skapstävlan, till tävlngarna ca
juniorpokalen, Ull stafett'öpningar

tör  folbollsspelare etc. Vidare
skall kommittén ordna lör reservla-
gens representation vid matcher
på främmande ort.
Kommiltén bestar av Jacob

Sehylanderstyrelsens rcproscntant
och kommitténs ord.örande, sant

ett ombud för IL-—V seniorlagen
och juniorlaget.

Alla önskemål från reservlagen
om resor elc. höra framställas till
kommittén eller dess ordförande,
vilka alilså få vara den förmedlan-
de länken mellan styrelsen och
spelarna.

Einar Rothman.
Einar Rotbman har fonnit med

sin ekonomiska fördel förenligt
att lämna Kamraterna och övergå

till Örgryte, vilkas spelare mera
iro på Kolhman än på sin game

massör (efter Kamraternas fraimn-
gängar under 19182).

nas sporiivateriel med —naturnödvändig-
het, men även tack vare sina ombuds klok-
het och cnergi, de mest oftersökta och
häst betalda av alla.

Med den utveckling, tmfturafiken hade
under årens lopp, blev det möjligt för
fotböllsklubbaroa att på kort tid göra allt
längre resor. Sålunda vsträcktes deras för-
hindelser undan för nadan till dess de
kommo att onfatta snart sagt hela jord
klotet.

Svenska serien efterföljdes av Skandi-
naviska serien och denna i sin tur av
Europaserien.

=

Denna var jämte Världs-
miästerskapstävlingen, den förnämsta tur-
neringen på 1980-talet och slutmatcherna
i desamma emotsågos med ott fullstän-
digt dominerande intresse varhelst det
fanns en tryckpress och en tidning.

Kamraterna hads hållit jämna steg med
utvecklingen och var jämte Stockholmsklub-
ben Alliancen (är 1927 bildad av ÅA. I. K.
och Djurgården) den enda svenska klubb
1 Europa seriens A-klass, som omfattade
10 lag.

Så täta resor som Kamraternas spelare,
ledare, agenter och övrig personal mäs'e
förelaga, blev det en dyr historia i läng-
den att fara mel den ordinarie lufttrafi-
ken. Samtidigt som Kamraterna delvis

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

  

85HOsuDR

Närmare upplysningar lämna  v
KASERESEEcURRAE

AN RBRetbmav sår dit, där han
fär bätre vilkor förvånar ingen.

2,00 kr. as Öregryle är mer än
1.800 kr. frön JKanraterna. Men

beieeudet är inte fail honott.

Ty Rothman hade accepte-
rälKamralternas erbjudan-
de omengagemang även un-

der 1919 met förhöjd ersätt-
nins av 1SO0 ke. Och några vec-

ker senare skrev han uvder kon-

traktet med" Örvervte.
Tiderna förändras och vi med

dem. Det ligger nagot är emellan

bothmans "hemkomst från Tysk-
land, da han fick husran: hos

Kamroterna, cech hans atergans (121

sin nagol äldre men även då titt

fälliga förbindelse Öreryte. Nu 30-
böver Hothman inte ängstlas över,
alt han aldrig skaffat sig nagon
enskild praktik.

läto de

och luft

omlade sin rörelse till imdusiri
bygga egna Juftskepp, arvabs
bilar och devna "flotta" utvidgades efter
hawdt fll den grad, att man snart kande
upprätta regölisra förbindelser till alla fyra
vägerstrecken och upprätta fraktfart för
det alboänna behovet.

Sahunda bildades Rederi-A.-B.  ”NStjär
man” vars största luftskepp "Th White
Star” gick på Valparaiso-traden och hade
en biökraft av 200 ton. Vart och ot av
Kamralernas fotbollslag hade sin flyg.

droska, vars besättning, tre man, tillika
hade uppgiften alt sköta spelarnas tillhö.
righeter, kondition, massage Oo. s. Vv.

Pohade fötbollslaget och rederibolagel
hade AB. Götebergs-Kmuraterna 99-09
aktiemajornitet och praktiskt taget funnos
de förstnämnda bolagens aktier oj att till
ga bomarknaden. Med Göteborgs-Kamra-
ternas gra aktier jobbades däremot okeidat
och deras papper voro bland de mest om:
tyckta spekulationsobjekten på börsen.

Alla Kiunraternas spelare,  tedare och

funktionärer hade blivit innehavare av sto-
ra poster aktier genom de nyemissioner,
bolaget gång efter annan mast företaga
på grund av fabrikens och rederiets u:vide-
ningar. Men de voro samföisa vid höga
viten förbjudna att spekulera ned dem,

Sverige-England
| & Retur.

Reguliär förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och ENG-

LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva.

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd
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Idrottsbiblioteket.

Svenska Ande'sförlaret fullföljer
sin goda idé om utgivande av små
bandböcker i olika idrotisgrenar.

Vära medlemmar ha med nöje läst

Hustus, Zanders, Krigsmans och
andras sakkunnigas räd och dåd.

Förlaget har visat MWedlemshbladet
den uppmiärksanheten. alt sända
et nvti nununer i biblioteket:
byhlén, Skidlöpningens allmänna
eruvuder. Ingen mer än vi väst
kustbor behöva väl fingervisningar
i elonentär skidåkning, vi som
blott batt nagra få dagars snö var
je vinter att glädja oss ät. För
den, sem vintertiden har tillfälle
all vislås i omöera snörik mark och

inte kan konsten förut, rekommen-
deras boken aldeles särskilt. Bo-
ken smittar till skidintresse.

Under manga arv etter Gö:eborgs-Kamra
ternas dlötdande 1904 var idrottsplatsfrå

gan det mest scgslitna spörsmå'et för före
ningens fedare, Många utväigar kade för
sökts. bla förhyrandet av ett privat
konsarbums bana, heniämnd Ullervi men
de hade alk lämnat negativt resultat

popularitet be'ann sig emeb
växande och deras

stigande att cgent
mark, som hin

Kamraterna
lertid i ständet

kumster 1 oavbrutet
lixen var det ej brist på
drade frågans lösning.

Däremot var det, så konstigt det än låter

hrist på mark, som bkiadrade realiserande
av Kkamraternas dröm om en cgen idrotts
plats.

Många vida planer i denna rkuin
hade under tidernas topp de ledande ir
ou Kamnderna sökt förverkliga men för
KÄVES.

Sålunda var det i titernas begynnelse
on konkurs ntklubb. Crorvie Idrottsällskap
som förfogade över en rätt god idrottsplab
och en förslagen stjärna hittade en g

på att armmäla största delen av Kamrater
nas medlemmar fil inträde i nämnda
skap i avsikt alt på ursmötet köra bon
den sittands sivrelsen, och välja en ar
hestår ade av idel Kamrater, och på så säl
skatfa sig förfoganderätten över Örgryte

14

”Reservlagens

fotbollskommitté”
Styrelsen beslöt på sitt senaste

sammanträde alt tillsätta en kom-

mittå eler ett ulskolt lör tllvara-

tagande av de »ir nde» lagens in-
tressen.  Komnittén skal ba tl

huvudsaklig uppgitt att utse lag
till Central-löreningens mäster-
skapstävlan, till tävlngarna ca
juniorpokalen, Ull stafett'öpningar

tör  folbollsspelare etc. Vidare
skall kommittén ordna lör reservla-
gens representation vid matcher
på främmande ort.
Kommiltén bestar av Jacob

Sehylanderstyrelsens rcproscntant
och kommitténs ord.örande, sant

ett ombud för IL-—V seniorlagen
och juniorlaget.

Alla önskemål från reservlagen
om resor elc. höra framställas till
kommittén eller dess ordförande,
vilka alilså få vara den förmedlan-
de länken mellan styrelsen och
spelarna.

Einar Rothman.
Einar Rotbman har fonnit med

sin ekonomiska fördel förenligt
att lämna Kamraterna och övergå

till Örgryte, vilkas spelare mera
iro på Kolhman än på sin game

massör (efter Kamraternas fraimn-
gängar under 19182).

nas sporiivateriel med —naturnödvändig-
het, men även tack vare sina ombuds klok-
het och cnergi, de mest oftersökta och
häst betalda av alla.

Med den utveckling, tmfturafiken hade
under årens lopp, blev det möjligt för
fotböllsklubbaroa att på kort tid göra allt
längre resor. Sålunda vsträcktes deras för-
hindelser undan för nadan till dess de
kommo att onfatta snart sagt hela jord
klotet.

Svenska serien efterföljdes av Skandi-
naviska serien och denna i sin tur av
Europaserien.

=

Denna var jämte Världs-
miästerskapstävlingen, den förnämsta tur-
neringen på 1980-talet och slutmatcherna
i desamma emotsågos med ott fullstän-
digt dominerande intresse varhelst det
fanns en tryckpress och en tidning.

Kamraterna hads hållit jämna steg med
utvecklingen och var jämte Stockholmsklub-
ben Alliancen (är 1927 bildad av ÅA. I. K.
och Djurgården) den enda svenska klubb
1 Europa seriens A-klass, som omfattade
10 lag.

Så täta resor som Kamraternas spelare,
ledare, agenter och övrig personal mäs'e
förelaga, blev det en dyr historia i läng-
den att fara mel den ordinarie lufttrafi-
ken. Samtidigt som Kamraterna delvis

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

  

85HOsuDR

Närmare upplysningar lämna  v
KASERESEEcURRAE

AN RBRetbmav sår dit, där han
fär bätre vilkor förvånar ingen.

2,00 kr. as Öregryle är mer än
1.800 kr. frön JKanraterna. Men

beieeudet är inte fail honott.

Ty Rothman hade accepte-
rälKamralternas erbjudan-
de omengagemang även un-

der 1919 met förhöjd ersätt-
nins av 1SO0 ke. Och några vec-

ker senare skrev han uvder kon-

traktet med" Örvervte.
Tiderna förändras och vi med

dem. Det ligger nagot är emellan

bothmans "hemkomst från Tysk-
land, da han fick husran: hos

Kamroterna, cech hans atergans (121

sin nagol äldre men även då titt

fälliga förbindelse Öreryte. Nu 30-
böver Hothman inte ängstlas över,
alt han aldrig skaffat sig nagon
enskild praktik.

läto de

och luft

omlade sin rörelse till imdusiri
bygga egna Juftskepp, arvabs
bilar och devna "flotta" utvidgades efter
hawdt fll den grad, att man snart kande
upprätta regölisra förbindelser till alla fyra
vägerstrecken och upprätta fraktfart för
det alboänna behovet.

Sahunda bildades Rederi-A.-B.  ”NStjär
man” vars största luftskepp "Th White
Star” gick på Valparaiso-traden och hade
en biökraft av 200 ton. Vart och ot av
Kamralernas fotbollslag hade sin flyg.

droska, vars besättning, tre man, tillika
hade uppgiften alt sköta spelarnas tillhö.
righeter, kondition, massage Oo. s. Vv.

Pohade fötbollslaget och rederibolagel
hade AB. Götebergs-Kmuraterna 99-09
aktiemajornitet och praktiskt taget funnos
de förstnämnda bolagens aktier oj att till
ga bomarknaden. Med Göteborgs-Kamra-
ternas gra aktier jobbades däremot okeidat
och deras papper voro bland de mest om:
tyckta spekulationsobjekten på börsen.

Alla Kiunraternas spelare,  tedare och

funktionärer hade blivit innehavare av sto-
ra poster aktier genom de nyemissioner,
bolaget gång efter annan mast företaga
på grund av fabrikens och rederiets u:vide-
ningar. Men de voro samföisa vid höga
viten förbjudna att spekulera ned dem,

Sverige-England
| & Retur.

Reguliär förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och ENG-

LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva.

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd

SEEROREEOdREeEEenNaRenaeneeNg

sö

  

 

  

 

ge
on

nn
ep

pe
nn

ss

Göteborg.
sassanansnannannnnsöt

Idrottsbiblioteket.

Svenska Ande'sförlaret fullföljer
sin goda idé om utgivande av små
bandböcker i olika idrotisgrenar.

Vära medlemmar ha med nöje läst

Hustus, Zanders, Krigsmans och
andras sakkunnigas räd och dåd.

Förlaget har visat MWedlemshbladet
den uppmiärksanheten. alt sända
et nvti nununer i biblioteket:
byhlén, Skidlöpningens allmänna
eruvuder. Ingen mer än vi väst
kustbor behöva väl fingervisningar
i elonentär skidåkning, vi som
blott batt nagra få dagars snö var
je vinter att glädja oss ät. För
den, sem vintertiden har tillfälle
all vislås i omöera snörik mark och

inte kan konsten förut, rekommen-
deras boken aldeles särskilt. Bo-
ken smittar till skidintresse.

Under manga arv etter Gö:eborgs-Kamra
ternas dlötdande 1904 var idrottsplatsfrå

gan det mest scgslitna spörsmå'et för före
ningens fedare, Många utväigar kade för
sökts. bla förhyrandet av ett privat
konsarbums bana, heniämnd Ullervi men
de hade alk lämnat negativt resultat

popularitet be'ann sig emeb
växande och deras

stigande att cgent
mark, som hin

Kamraterna
lertid i ständet

kumster 1 oavbrutet
lixen var det ej brist på
drade frågans lösning.

Däremot var det, så konstigt det än låter

hrist på mark, som bkiadrade realiserande
av Kkamraternas dröm om en cgen idrotts
plats.

Många vida planer i denna rkuin
hade under tidernas topp de ledande ir
ou Kamnderna sökt förverkliga men för
KÄVES.

Sålunda var det i titernas begynnelse
on konkurs ntklubb. Crorvie Idrottsällskap
som förfogade över en rätt god idrottsplab
och en förslagen stjärna hittade en g

på att armmäla största delen av Kamrater
nas medlemmar fil inträde i nämnda
skap i avsikt alt på ursmötet köra bon
den sittands sivrelsen, och välja en ar
hestår ade av idel Kamrater, och på så säl
skatfa sig förfoganderätten över Örgryte

14

”Reservlagens

fotbollskommitté”
Styrelsen beslöt på sitt senaste

sammanträde alt tillsätta en kom-

mittå eler ett ulskolt lör tllvara-

tagande av de »ir nde» lagens in-
tressen.  Komnittén skal ba tl

huvudsaklig uppgitt att utse lag
till Central-löreningens mäster-
skapstävlan, till tävlngarna ca
juniorpokalen, Ull stafett'öpningar

tör  folbollsspelare etc. Vidare
skall kommittén ordna lör reservla-
gens representation vid matcher
på främmande ort.
Kommiltén bestar av Jacob

Sehylanderstyrelsens rcproscntant
och kommitténs ord.örande, sant

ett ombud för IL-—V seniorlagen
och juniorlaget.

Alla önskemål från reservlagen
om resor elc. höra framställas till
kommittén eller dess ordförande,
vilka alilså få vara den förmedlan-
de länken mellan styrelsen och
spelarna.

Einar Rothman.
Einar Rotbman har fonnit med

sin ekonomiska fördel förenligt
att lämna Kamraterna och övergå

till Örgryte, vilkas spelare mera
iro på Kolhman än på sin game

massör (efter Kamraternas fraimn-
gängar under 19182).

nas sporiivateriel med —naturnödvändig-
het, men även tack vare sina ombuds klok-
het och cnergi, de mest oftersökta och
häst betalda av alla.

Med den utveckling, tmfturafiken hade
under årens lopp, blev det möjligt för
fotböllsklubbaroa att på kort tid göra allt
längre resor. Sålunda vsträcktes deras för-
hindelser undan för nadan till dess de
kommo att onfatta snart sagt hela jord
klotet.

Svenska serien efterföljdes av Skandi-
naviska serien och denna i sin tur av
Europaserien.

=

Denna var jämte Världs-
miästerskapstävlingen, den förnämsta tur-
neringen på 1980-talet och slutmatcherna
i desamma emotsågos med ott fullstän-
digt dominerande intresse varhelst det
fanns en tryckpress och en tidning.

Kamraterna hads hållit jämna steg med
utvecklingen och var jämte Stockholmsklub-
ben Alliancen (är 1927 bildad av ÅA. I. K.
och Djurgården) den enda svenska klubb
1 Europa seriens A-klass, som omfattade
10 lag.

Så täta resor som Kamraternas spelare,
ledare, agenter och övrig personal mäs'e
förelaga, blev det en dyr historia i läng-
den att fara mel den ordinarie lufttrafi-
ken. Samtidigt som Kamraterna delvis

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

  

85HOsuDR

Närmare upplysningar lämna  v
KASERESEEcURRAE

AN RBRetbmav sår dit, där han
fär bätre vilkor förvånar ingen.

2,00 kr. as Öregryle är mer än
1.800 kr. frön JKanraterna. Men

beieeudet är inte fail honott.

Ty Rothman hade accepte-
rälKamralternas erbjudan-
de omengagemang även un-

der 1919 met förhöjd ersätt-
nins av 1SO0 ke. Och några vec-

ker senare skrev han uvder kon-

traktet med" Örvervte.
Tiderna förändras och vi med

dem. Det ligger nagot är emellan

bothmans "hemkomst från Tysk-
land, da han fick husran: hos

Kamroterna, cech hans atergans (121

sin nagol äldre men även då titt

fälliga förbindelse Öreryte. Nu 30-
böver Hothman inte ängstlas över,
alt han aldrig skaffat sig nagon
enskild praktik.

läto de

och luft

omlade sin rörelse till imdusiri
bygga egna Juftskepp, arvabs
bilar och devna "flotta" utvidgades efter
hawdt fll den grad, att man snart kande
upprätta regölisra förbindelser till alla fyra
vägerstrecken och upprätta fraktfart för
det alboänna behovet.

Sahunda bildades Rederi-A.-B.  ”NStjär
man” vars största luftskepp "Th White
Star” gick på Valparaiso-traden och hade
en biökraft av 200 ton. Vart och ot av
Kamralernas fotbollslag hade sin flyg.

droska, vars besättning, tre man, tillika
hade uppgiften alt sköta spelarnas tillhö.
righeter, kondition, massage Oo. s. Vv.

Pohade fötbollslaget och rederibolagel
hade AB. Götebergs-Kmuraterna 99-09
aktiemajornitet och praktiskt taget funnos
de förstnämnda bolagens aktier oj att till
ga bomarknaden. Med Göteborgs-Kamra-
ternas gra aktier jobbades däremot okeidat
och deras papper voro bland de mest om:
tyckta spekulationsobjekten på börsen.

Alla Kiunraternas spelare,  tedare och

funktionärer hade blivit innehavare av sto-
ra poster aktier genom de nyemissioner,
bolaget gång efter annan mast företaga
på grund av fabrikens och rederiets u:vide-
ningar. Men de voro samföisa vid höga
viten förbjudna att spekulera ned dem,
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Idrottsbiblioteket.

Svenska Ande'sförlaret fullföljer
sin goda idé om utgivande av små
bandböcker i olika idrotisgrenar.

Vära medlemmar ha med nöje läst

Hustus, Zanders, Krigsmans och
andras sakkunnigas räd och dåd.

Förlaget har visat MWedlemshbladet
den uppmiärksanheten. alt sända
et nvti nununer i biblioteket:
byhlén, Skidlöpningens allmänna
eruvuder. Ingen mer än vi väst
kustbor behöva väl fingervisningar
i elonentär skidåkning, vi som
blott batt nagra få dagars snö var
je vinter att glädja oss ät. För
den, sem vintertiden har tillfälle
all vislås i omöera snörik mark och

inte kan konsten förut, rekommen-
deras boken aldeles särskilt. Bo-
ken smittar till skidintresse.

Under manga arv etter Gö:eborgs-Kamra
ternas dlötdande 1904 var idrottsplatsfrå

gan det mest scgslitna spörsmå'et för före
ningens fedare, Många utväigar kade för
sökts. bla förhyrandet av ett privat
konsarbums bana, heniämnd Ullervi men
de hade alk lämnat negativt resultat

popularitet be'ann sig emeb
växande och deras

stigande att cgent
mark, som hin

Kamraterna
lertid i ständet

kumster 1 oavbrutet
lixen var det ej brist på
drade frågans lösning.

Däremot var det, så konstigt det än låter

hrist på mark, som bkiadrade realiserande
av Kkamraternas dröm om en cgen idrotts
plats.

Många vida planer i denna rkuin
hade under tidernas topp de ledande ir
ou Kamnderna sökt förverkliga men för
KÄVES.

Sålunda var det i titernas begynnelse
on konkurs ntklubb. Crorvie Idrottsällskap
som förfogade över en rätt god idrottsplab
och en förslagen stjärna hittade en g

på att armmäla största delen av Kamrater
nas medlemmar fil inträde i nämnda
skap i avsikt alt på ursmötet köra bon
den sittands sivrelsen, och välja en ar
hestår ade av idel Kamrater, och på så säl
skatfa sig förfoganderätten över Örgryte
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het, men även tack vare sina ombuds klok-
het och cnergi, de mest oftersökta och
häst betalda av alla.

Med den utveckling, tmfturafiken hade
under årens lopp, blev det möjligt för
fotböllsklubbaroa att på kort tid göra allt
längre resor. Sålunda vsträcktes deras för-
hindelser undan för nadan till dess de
kommo att onfatta snart sagt hela jord
klotet.

Svenska serien efterföljdes av Skandi-
naviska serien och denna i sin tur av
Europaserien.

=

Denna var jämte Världs-
miästerskapstävlingen, den förnämsta tur-
neringen på 1980-talet och slutmatcherna
i desamma emotsågos med ott fullstän-
digt dominerande intresse varhelst det
fanns en tryckpress och en tidning.

Kamraterna hads hållit jämna steg med
utvecklingen och var jämte Stockholmsklub-
ben Alliancen (är 1927 bildad av ÅA. I. K.
och Djurgården) den enda svenska klubb
1 Europa seriens A-klass, som omfattade
10 lag.

Så täta resor som Kamraternas spelare,
ledare, agenter och övrig personal mäs'e
förelaga, blev det en dyr historia i läng-
den att fara mel den ordinarie lufttrafi-
ken. Samtidigt som Kamraterna delvis

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

  

85HOsuDR

Närmare upplysningar lämna  v
KASERESEEcURRAE

AN RBRetbmav sår dit, där han
fär bätre vilkor förvånar ingen.

2,00 kr. as Öregryle är mer än
1.800 kr. frön JKanraterna. Men

beieeudet är inte fail honott.

Ty Rothman hade accepte-
rälKamralternas erbjudan-
de omengagemang även un-

der 1919 met förhöjd ersätt-
nins av 1SO0 ke. Och några vec-

ker senare skrev han uvder kon-

traktet med" Örvervte.
Tiderna förändras och vi med

dem. Det ligger nagot är emellan

bothmans "hemkomst från Tysk-
land, da han fick husran: hos

Kamroterna, cech hans atergans (121

sin nagol äldre men även då titt

fälliga förbindelse Öreryte. Nu 30-
böver Hothman inte ängstlas över,
alt han aldrig skaffat sig nagon
enskild praktik.

läto de

och luft

omlade sin rörelse till imdusiri
bygga egna Juftskepp, arvabs
bilar och devna "flotta" utvidgades efter
hawdt fll den grad, att man snart kande
upprätta regölisra förbindelser till alla fyra
vägerstrecken och upprätta fraktfart för
det alboänna behovet.

Sahunda bildades Rederi-A.-B.  ”NStjär
man” vars största luftskepp "Th White
Star” gick på Valparaiso-traden och hade
en biökraft av 200 ton. Vart och ot av
Kamralernas fotbollslag hade sin flyg.

droska, vars besättning, tre man, tillika
hade uppgiften alt sköta spelarnas tillhö.
righeter, kondition, massage Oo. s. Vv.

Pohade fötbollslaget och rederibolagel
hade AB. Götebergs-Kmuraterna 99-09
aktiemajornitet och praktiskt taget funnos
de förstnämnda bolagens aktier oj att till
ga bomarknaden. Med Göteborgs-Kamra-
ternas gra aktier jobbades däremot okeidat
och deras papper voro bland de mest om:
tyckta spekulationsobjekten på börsen.

Alla Kiunraternas spelare,  tedare och

funktionärer hade blivit innehavare av sto-
ra poster aktier genom de nyemissioner,
bolaget gång efter annan mast företaga
på grund av fabrikens och rederiets u:vide-
ningar. Men de voro samföisa vid höga
viten förbjudna att spekulera ned dem,
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Idrottsbiblioteket.

Svenska Ande'sförlaret fullföljer
sin goda idé om utgivande av små
bandböcker i olika idrotisgrenar.

Vära medlemmar ha med nöje läst

Hustus, Zanders, Krigsmans och
andras sakkunnigas räd och dåd.

Förlaget har visat MWedlemshbladet
den uppmiärksanheten. alt sända
et nvti nununer i biblioteket:
byhlén, Skidlöpningens allmänna
eruvuder. Ingen mer än vi väst
kustbor behöva väl fingervisningar
i elonentär skidåkning, vi som
blott batt nagra få dagars snö var
je vinter att glädja oss ät. För
den, sem vintertiden har tillfälle
all vislås i omöera snörik mark och

inte kan konsten förut, rekommen-
deras boken aldeles särskilt. Bo-
ken smittar till skidintresse.

Under manga arv etter Gö:eborgs-Kamra
ternas dlötdande 1904 var idrottsplatsfrå

gan det mest scgslitna spörsmå'et för före
ningens fedare, Många utväigar kade för
sökts. bla förhyrandet av ett privat
konsarbums bana, heniämnd Ullervi men
de hade alk lämnat negativt resultat

popularitet be'ann sig emeb
växande och deras

stigande att cgent
mark, som hin

Kamraterna
lertid i ständet

kumster 1 oavbrutet
lixen var det ej brist på
drade frågans lösning.

Däremot var det, så konstigt det än låter

hrist på mark, som bkiadrade realiserande
av Kkamraternas dröm om en cgen idrotts
plats.

Många vida planer i denna rkuin
hade under tidernas topp de ledande ir
ou Kamnderna sökt förverkliga men för
KÄVES.

Sålunda var det i titernas begynnelse
on konkurs ntklubb. Crorvie Idrottsällskap
som förfogade över en rätt god idrottsplab
och en förslagen stjärna hittade en g

på att armmäla största delen av Kamrater
nas medlemmar fil inträde i nämnda
skap i avsikt alt på ursmötet köra bon
den sittands sivrelsen, och välja en ar
hestår ade av idel Kamrater, och på så säl
skatfa sig förfoganderätten över Örgryte

14

”Reservlagens

fotbollskommitté”
Styrelsen beslöt på sitt senaste

sammanträde alt tillsätta en kom-

mittå eler ett ulskolt lör tllvara-

tagande av de »ir nde» lagens in-
tressen.  Komnittén skal ba tl

huvudsaklig uppgitt att utse lag
till Central-löreningens mäster-
skapstävlan, till tävlngarna ca
juniorpokalen, Ull stafett'öpningar

tör  folbollsspelare etc. Vidare
skall kommittén ordna lör reservla-
gens representation vid matcher
på främmande ort.
Kommiltén bestar av Jacob

Sehylanderstyrelsens rcproscntant
och kommitténs ord.örande, sant

ett ombud för IL-—V seniorlagen
och juniorlaget.

Alla önskemål från reservlagen
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i desamma emotsågos med ott fullstän-
digt dominerande intresse varhelst det
fanns en tryckpress och en tidning.

Kamraterna hads hållit jämna steg med
utvecklingen och var jämte Stockholmsklub-
ben Alliancen (är 1927 bildad av ÅA. I. K.
och Djurgården) den enda svenska klubb
1 Europa seriens A-klass, som omfattade
10 lag.

Så täta resor som Kamraternas spelare,
ledare, agenter och övrig personal mäs'e
förelaga, blev det en dyr historia i läng-
den att fara mel den ordinarie lufttrafi-
ken. Samtidigt som Kamraterna delvis

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

  

85HOsuDR

Närmare upplysningar lämna  v
KASERESEEcURRAE

AN RBRetbmav sår dit, där han
fär bätre vilkor förvånar ingen.

2,00 kr. as Öregryle är mer än
1.800 kr. frön JKanraterna. Men

beieeudet är inte fail honott.

Ty Rothman hade accepte-
rälKamralternas erbjudan-
de omengagemang även un-

der 1919 met förhöjd ersätt-
nins av 1SO0 ke. Och några vec-

ker senare skrev han uvder kon-

traktet med" Örvervte.
Tiderna förändras och vi med

dem. Det ligger nagot är emellan

bothmans "hemkomst från Tysk-
land, da han fick husran: hos

Kamroterna, cech hans atergans (121

sin nagol äldre men även då titt

fälliga förbindelse Öreryte. Nu 30-
böver Hothman inte ängstlas över,
alt han aldrig skaffat sig nagon
enskild praktik.

läto de

och luft

omlade sin rörelse till imdusiri
bygga egna Juftskepp, arvabs
bilar och devna "flotta" utvidgades efter
hawdt fll den grad, att man snart kande
upprätta regölisra förbindelser till alla fyra
vägerstrecken och upprätta fraktfart för
det alboänna behovet.

Sahunda bildades Rederi-A.-B.  ”NStjär
man” vars största luftskepp "Th White
Star” gick på Valparaiso-traden och hade
en biökraft av 200 ton. Vart och ot av
Kamralernas fotbollslag hade sin flyg.

droska, vars besättning, tre man, tillika
hade uppgiften alt sköta spelarnas tillhö.
righeter, kondition, massage Oo. s. Vv.

Pohade fötbollslaget och rederibolagel
hade AB. Götebergs-Kmuraterna 99-09
aktiemajornitet och praktiskt taget funnos
de förstnämnda bolagens aktier oj att till
ga bomarknaden. Med Göteborgs-Kamra-
ternas gra aktier jobbades däremot okeidat
och deras papper voro bland de mest om:
tyckta spekulationsobjekten på börsen.

Alla Kiunraternas spelare,  tedare och

funktionärer hade blivit innehavare av sto-
ra poster aktier genom de nyemissioner,
bolaget gång efter annan mast företaga
på grund av fabrikens och rederiets u:vide-
ningar. Men de voro samföisa vid höga
viten förbjudna att spekulera ned dem,
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Idrottsbiblioteket.

Svenska Ande'sförlaret fullföljer
sin goda idé om utgivande av små
bandböcker i olika idrotisgrenar.

Vära medlemmar ha med nöje läst

Hustus, Zanders, Krigsmans och
andras sakkunnigas räd och dåd.

Förlaget har visat MWedlemshbladet
den uppmiärksanheten. alt sända
et nvti nununer i biblioteket:
byhlén, Skidlöpningens allmänna
eruvuder. Ingen mer än vi väst
kustbor behöva väl fingervisningar
i elonentär skidåkning, vi som
blott batt nagra få dagars snö var
je vinter att glädja oss ät. För
den, sem vintertiden har tillfälle
all vislås i omöera snörik mark och

inte kan konsten förut, rekommen-
deras boken aldeles särskilt. Bo-
ken smittar till skidintresse.

Under manga arv etter Gö:eborgs-Kamra
ternas dlötdande 1904 var idrottsplatsfrå

gan det mest scgslitna spörsmå'et för före
ningens fedare, Många utväigar kade för
sökts. bla förhyrandet av ett privat
konsarbums bana, heniämnd Ullervi men
de hade alk lämnat negativt resultat

popularitet be'ann sig emeb
växande och deras

stigande att cgent
mark, som hin

Kamraterna
lertid i ständet

kumster 1 oavbrutet
lixen var det ej brist på
drade frågans lösning.

Däremot var det, så konstigt det än låter

hrist på mark, som bkiadrade realiserande
av Kkamraternas dröm om en cgen idrotts
plats.

Många vida planer i denna rkuin
hade under tidernas topp de ledande ir
ou Kamnderna sökt förverkliga men för
KÄVES.

Sålunda var det i titernas begynnelse
on konkurs ntklubb. Crorvie Idrottsällskap
som förfogade över en rätt god idrottsplab
och en förslagen stjärna hittade en g

på att armmäla största delen av Kamrater
nas medlemmar fil inträde i nämnda
skap i avsikt alt på ursmötet köra bon
den sittands sivrelsen, och välja en ar
hestår ade av idel Kamrater, och på så säl
skatfa sig förfoganderätten över Örgryte

14

”Reservlagens

fotbollskommitté”
Styrelsen beslöt på sitt senaste

sammanträde alt tillsätta en kom-

mittå eler ett ulskolt lör tllvara-

tagande av de »ir nde» lagens in-
tressen.  Komnittén skal ba tl

huvudsaklig uppgitt att utse lag
till Central-löreningens mäster-
skapstävlan, till tävlngarna ca
juniorpokalen, Ull stafett'öpningar

tör  folbollsspelare etc. Vidare
skall kommittén ordna lör reservla-
gens representation vid matcher
på främmande ort.
Kommiltén bestar av Jacob

Sehylanderstyrelsens rcproscntant
och kommitténs ord.örande, sant

ett ombud för IL-—V seniorlagen
och juniorlaget.

Alla önskemål från reservlagen
om resor elc. höra framställas till
kommittén eller dess ordförande,
vilka alilså få vara den förmedlan-
de länken mellan styrelsen och
spelarna.

Einar Rothman.
Einar Rotbman har fonnit med

sin ekonomiska fördel förenligt
att lämna Kamraterna och övergå

till Örgryte, vilkas spelare mera
iro på Kolhman än på sin game

massör (efter Kamraternas fraimn-
gängar under 19182).

nas sporiivateriel med —naturnödvändig-
het, men även tack vare sina ombuds klok-
het och cnergi, de mest oftersökta och
häst betalda av alla.

Med den utveckling, tmfturafiken hade
under årens lopp, blev det möjligt för
fotböllsklubbaroa att på kort tid göra allt
längre resor. Sålunda vsträcktes deras för-
hindelser undan för nadan till dess de
kommo att onfatta snart sagt hela jord
klotet.

Svenska serien efterföljdes av Skandi-
naviska serien och denna i sin tur av
Europaserien.

=
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Förlaget skulle vidare ha sänt
oss Sune ÅAimqvists »Bandy». Men
vi fingo ytterligare ett ex. Dyhlén!
Vadån berömmet om bandykuneg-

ens sält all överflytta sina kun-
skaper på medmänniskorna lår lä-
sas it. ex. Idrottsbladet.

Till Medlemmarne.
Som ett skyggt och knäsvagt li-

tel barn vågar sig härmed det se-

naste fostret av Redaktionens inten-

siva tänkande ut i världen! Väntat
i veckor (eller i månader?) och tänkt

att bli medlemmarne till mycken och
lång fröjd och underhållning! Det
ber om förlåtelse för sin tillvaro,

idrottsplats. Flen upptäcktes emellertid
av en av Örgrytes nibtiske Irotjänare en
vaktmästare vid namn Gunnarson vilken
hos en av spelarna, en I od. Kamral.
fann en förteckning på de sammansvurna,-

30m ofördröjligen blevo uteslutna ur säll
skapet.

Emellertid synes det av urkunder från
denna tid framgå, all nämnda cpisod
blev uppslagel till den sammanslagning
som ar 1935 skedde mellan Kamraterna
och Örgryte.

En annan gång lär Kamraternas dava-

rande, mångårige ordförande Herbert Jo-
hansson med hjälp av eft par styrelse
ledamöter och deras mellanhänder ha upp-

köpt hela det område, som är beläget
mellan Försla Långgatan och kaien och
som förr i tiden helt och hållet upp-
togs av materialbodar, magasin, upplag av
Vvarjehkanda slag. Det var meningen atl
Niva all bråten, som länge utgjort en ful
läck på stadsfysonomien och ef härd för
ständiga eldsvador, och där anlägga on
modern idroltsplats, men när det kom till -
ritan. nekade stadens myndighe'er (ll att

platsen användes på detta sätt. För Kam-
raterna blev det en. idrottslig förlust men
en ekonomisk vinst, ty tomterna hade un-
er den" långvariga process mellan staden

ty trots det långa vardandet i mo-

derlivet "har det inte blivit något
annat än det vanliga Bladet; det
bär endåligt skylande färsk tids-
beteckning; kommer ut i april och
följer närmast efter — januarinum-

ret! .
Ja — vad är vidare att säga!

Litet eller intet.

Emellertid: Till ettfebruarinummer
ansågs icke kunna hopbringas till-
räcklig mängd af text »det var ju
också fullkomligt död säsong», var-

Jör redaktionen beslöt slå ihop feb-

ruari- och marsnumren. Vilket skett.
En del text finnes dock redan klar
till aprilnumret, som därför kan ut-

lovas redan till påsk.

och föreningen, som följde på ovannämnda
beslut, stiei:-så vorhört i pris, att Kam
ratorna på affären tjänade bortåt en halv
million. kronor.

Varje försök att skalfa lämplig ton
Hl egen idrotisplais omwintetvordes genom
intriger och de styramtes Fardnackenhelt
och dKamraleiua måst förbli hyresgäster
änmfa Hl är 1948, då det tyckades döm
all på 40 ar arrvembera ett område i Ma-
jorna, saml även mt oi stadsfoöllmäktigo
genomdriva tHlistånd till att där hygga en
modern föthöollshana,

Detta område begränsades av Stigheras-
torget, Bangatan  Amiralitetsgatan,  Djur-
gårdsgalan och Allmänna Vägen och hade
förr I tiden baft dets. k. Gatenhjelmska
Huseb inom sina gränser. .
På den plats, där detta legat, var nu

huvudentrén till det nya Ullervi. Kam-
raternas  idrottsplals förfogade över två
twäningsplaner samt on tftävlingshana, vars
askådareplatser kunde. rymma en publik
på 250,000 personer. Den vanliga Göte-
bugspubliken uppgick till mellan 530 och
80.000 människor men vid störr> matcher
svällde dessa siffror ul till 2 & 3 gånger
så många, enär publiktillströmningen från
det övriga Skandinavien, Europa, ja t. o.
m. den övriga världen vid sådana tillfällen
var olantlig.

1918 års statistik för I:sta laget.

Mot |Summa !
p! tslag |matcher:;

 

 

;Hemma| Borta- |
[matcher matcher

 

| Mål

iv. f. ov. f. o.|v- f. ov. fiol ov. of.

'5 1114 2 0/5 1 3:14 4 4] 61-28

Spelade matcher.

 

 

 

!+4 — Malmö-Kamraterna i M. 2—3

"4, AL K. i Gbg, serien 2—0

4 oo K. B. i Köpenhamn 1—3

Ma o— K. B. i Gbg, 2—0
!/5 — Malmö-Kamraterna i Gbg, 3—2

1; — Örgryte, serien 3—1
19/5 — Danska Aliansen i Gbg. 0—3

26/5 — d:o i Kpmn. 3—2

30/5 — A. I. K. i Sthlm, serien 5—2

12/7 Gais, T-s. 1—1

1977 Gais, d.-m. 3-3
My oa , 3—0

Me — > sv. m. 5—3

258 — Örgryte, v. m. 2—0

lag — 2 sv. ml. 2-0

sa — D. I F. i Sthlm, serien 8—0

79 — Sirius i Gbg, sv. m. 6—1

/0 — H. I. F. i Sthlm, sv. m. 5—0

/u —>Tigrarna» i Gbg, v. m.  0—0

"iu —D. LIF. i Gbg, serien 3-1

30 — Örgryte, serien 0--0
har — , .d. m, . 2—3

61—28

Kungörelser.
Medlemsbladet kommer att till-

-=ställas de medlemmar, som erlagt
sin avgift för 1919.

De av föreningens medlemmar,
som icke erhållit samtliga nummer

av Medlemsbladet för 1918, torde

därom skriftligen göra anmälantill

kassören under adress Göteborg 5.

Medlemsavgifterna kunna inbetalas
till kassören, hr G. Magnusson, som

träffas i Exercishuset tisdagar och
fredagar kl. 8-9 e. m.

 

 

 Kaniraterna hade också måst upprätta
hiljettkontar, ofta i samband med sina
filialer, i alla större städer, varifrån för-
köpen inelefonerades varje lördag.

Del var kolossala inkomster, Kamrater-
na hade på sina matcher, sina fabriker
och sin  rederirörelse och utdelningarna
voro också enorma.

(forts.)
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det övriga Skandinavien, Europa, ja t. o.
m. den övriga världen vid sådana tillfällen
var olantlig.

1918 års statistik för I:sta laget.
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Kungörelser.
Medlemsbladet kommer att till-

-=ställas de medlemmar, som erlagt
sin avgift för 1919.

De av föreningens medlemmar,
som icke erhållit samtliga nummer

av Medlemsbladet för 1918, torde

därom skriftligen göra anmälantill

kassören under adress Göteborg 5.

Medlemsavgifterna kunna inbetalas
till kassören, hr G. Magnusson, som

träffas i Exercishuset tisdagar och
fredagar kl. 8-9 e. m.

 

 

 Kaniraterna hade också måst upprätta
hiljettkontar, ofta i samband med sina
filialer, i alla större städer, varifrån för-
köpen inelefonerades varje lördag.

Del var kolossala inkomster, Kamrater-
na hade på sina matcher, sina fabriker
och sin  rederirörelse och utdelningarna
voro också enorma.

(forts.)
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Förlaget skulle vidare ha sänt
oss Sune ÅAimqvists »Bandy». Men
vi fingo ytterligare ett ex. Dyhlén!
Vadån berömmet om bandykuneg-

ens sält all överflytta sina kun-
skaper på medmänniskorna lår lä-
sas it. ex. Idrottsbladet.

Till Medlemmarne.
Som ett skyggt och knäsvagt li-

tel barn vågar sig härmed det se-

naste fostret av Redaktionens inten-

siva tänkande ut i världen! Väntat
i veckor (eller i månader?) och tänkt

att bli medlemmarne till mycken och
lång fröjd och underhållning! Det
ber om förlåtelse för sin tillvaro,

idrottsplats. Flen upptäcktes emellertid
av en av Örgrytes nibtiske Irotjänare en
vaktmästare vid namn Gunnarson vilken
hos en av spelarna, en I od. Kamral.
fann en förteckning på de sammansvurna,-

30m ofördröjligen blevo uteslutna ur säll
skapet.

Emellertid synes det av urkunder från
denna tid framgå, all nämnda cpisod
blev uppslagel till den sammanslagning
som ar 1935 skedde mellan Kamraterna
och Örgryte.

En annan gång lär Kamraternas dava-

rande, mångårige ordförande Herbert Jo-
hansson med hjälp av eft par styrelse
ledamöter och deras mellanhänder ha upp-

köpt hela det område, som är beläget
mellan Försla Långgatan och kaien och
som förr i tiden helt och hållet upp-
togs av materialbodar, magasin, upplag av
Vvarjehkanda slag. Det var meningen atl
Niva all bråten, som länge utgjort en ful
läck på stadsfysonomien och ef härd för
ständiga eldsvador, och där anlägga on
modern idroltsplats, men när det kom till -
ritan. nekade stadens myndighe'er (ll att

platsen användes på detta sätt. För Kam-
raterna blev det en. idrottslig förlust men
en ekonomisk vinst, ty tomterna hade un-
er den" långvariga process mellan staden

ty trots det långa vardandet i mo-

derlivet "har det inte blivit något
annat än det vanliga Bladet; det
bär endåligt skylande färsk tids-
beteckning; kommer ut i april och
följer närmast efter — januarinum-

ret! .
Ja — vad är vidare att säga!

Litet eller intet.

Emellertid: Till ettfebruarinummer
ansågs icke kunna hopbringas till-
räcklig mängd af text »det var ju
också fullkomligt död säsong», var-

Jör redaktionen beslöt slå ihop feb-

ruari- och marsnumren. Vilket skett.
En del text finnes dock redan klar
till aprilnumret, som därför kan ut-

lovas redan till påsk.

och föreningen, som följde på ovannämnda
beslut, stiei:-så vorhört i pris, att Kam
ratorna på affären tjänade bortåt en halv
million. kronor.

Varje försök att skalfa lämplig ton
Hl egen idrotisplais omwintetvordes genom
intriger och de styramtes Fardnackenhelt
och dKamraleiua måst förbli hyresgäster
änmfa Hl är 1948, då det tyckades döm
all på 40 ar arrvembera ett område i Ma-
jorna, saml även mt oi stadsfoöllmäktigo
genomdriva tHlistånd till att där hygga en
modern föthöollshana,

Detta område begränsades av Stigheras-
torget, Bangatan  Amiralitetsgatan,  Djur-
gårdsgalan och Allmänna Vägen och hade
förr I tiden baft dets. k. Gatenhjelmska
Huseb inom sina gränser. .
På den plats, där detta legat, var nu

huvudentrén till det nya Ullervi. Kam-
raternas  idrottsplals förfogade över två
twäningsplaner samt on tftävlingshana, vars
askådareplatser kunde. rymma en publik
på 250,000 personer. Den vanliga Göte-
bugspubliken uppgick till mellan 530 och
80.000 människor men vid störr> matcher
svällde dessa siffror ul till 2 & 3 gånger
så många, enär publiktillströmningen från
det övriga Skandinavien, Europa, ja t. o.
m. den övriga världen vid sådana tillfällen
var olantlig.
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filialer, i alla större städer, varifrån för-
köpen inelefonerades varje lördag.

Del var kolossala inkomster, Kamrater-
na hade på sina matcher, sina fabriker
och sin  rederirörelse och utdelningarna
voro också enorma.
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V  
 

Förlaget skulle vidare ha sänt
oss Sune ÅAimqvists »Bandy». Men
vi fingo ytterligare ett ex. Dyhlén!
Vadån berömmet om bandykuneg-

ens sält all överflytta sina kun-
skaper på medmänniskorna lår lä-
sas it. ex. Idrottsbladet.

Till Medlemmarne.
Som ett skyggt och knäsvagt li-

tel barn vågar sig härmed det se-

naste fostret av Redaktionens inten-

siva tänkande ut i världen! Väntat
i veckor (eller i månader?) och tänkt

att bli medlemmarne till mycken och
lång fröjd och underhållning! Det
ber om förlåtelse för sin tillvaro,

idrottsplats. Flen upptäcktes emellertid
av en av Örgrytes nibtiske Irotjänare en
vaktmästare vid namn Gunnarson vilken
hos en av spelarna, en I od. Kamral.
fann en förteckning på de sammansvurna,-

30m ofördröjligen blevo uteslutna ur säll
skapet.

Emellertid synes det av urkunder från
denna tid framgå, all nämnda cpisod
blev uppslagel till den sammanslagning
som ar 1935 skedde mellan Kamraterna
och Örgryte.

En annan gång lär Kamraternas dava-

rande, mångårige ordförande Herbert Jo-
hansson med hjälp av eft par styrelse
ledamöter och deras mellanhänder ha upp-

köpt hela det område, som är beläget
mellan Försla Långgatan och kaien och
som förr i tiden helt och hållet upp-
togs av materialbodar, magasin, upplag av
Vvarjehkanda slag. Det var meningen atl
Niva all bråten, som länge utgjort en ful
läck på stadsfysonomien och ef härd för
ständiga eldsvador, och där anlägga on
modern idroltsplats, men när det kom till -
ritan. nekade stadens myndighe'er (ll att

platsen användes på detta sätt. För Kam-
raterna blev det en. idrottslig förlust men
en ekonomisk vinst, ty tomterna hade un-
er den" långvariga process mellan staden

ty trots det långa vardandet i mo-

derlivet "har det inte blivit något
annat än det vanliga Bladet; det
bär endåligt skylande färsk tids-
beteckning; kommer ut i april och
följer närmast efter — januarinum-

ret! .
Ja — vad är vidare att säga!

Litet eller intet.

Emellertid: Till ettfebruarinummer
ansågs icke kunna hopbringas till-
räcklig mängd af text »det var ju
också fullkomligt död säsong», var-

Jör redaktionen beslöt slå ihop feb-

ruari- och marsnumren. Vilket skett.
En del text finnes dock redan klar
till aprilnumret, som därför kan ut-

lovas redan till påsk.

och föreningen, som följde på ovannämnda
beslut, stiei:-så vorhört i pris, att Kam
ratorna på affären tjänade bortåt en halv
million. kronor.

Varje försök att skalfa lämplig ton
Hl egen idrotisplais omwintetvordes genom
intriger och de styramtes Fardnackenhelt
och dKamraleiua måst förbli hyresgäster
änmfa Hl är 1948, då det tyckades döm
all på 40 ar arrvembera ett område i Ma-
jorna, saml även mt oi stadsfoöllmäktigo
genomdriva tHlistånd till att där hygga en
modern föthöollshana,

Detta område begränsades av Stigheras-
torget, Bangatan  Amiralitetsgatan,  Djur-
gårdsgalan och Allmänna Vägen och hade
förr I tiden baft dets. k. Gatenhjelmska
Huseb inom sina gränser. .
På den plats, där detta legat, var nu

huvudentrén till det nya Ullervi. Kam-
raternas  idrottsplals förfogade över två
twäningsplaner samt on tftävlingshana, vars
askådareplatser kunde. rymma en publik
på 250,000 personer. Den vanliga Göte-
bugspubliken uppgick till mellan 530 och
80.000 människor men vid störr> matcher
svällde dessa siffror ul till 2 & 3 gånger
så många, enär publiktillströmningen från
det övriga Skandinavien, Europa, ja t. o.
m. den övriga världen vid sådana tillfällen
var olantlig.

1918 års statistik för I:sta laget.

Mot |Summa !
p! tslag |matcher:;

 

 

;Hemma| Borta- |
[matcher matcher

 

| Mål

iv. f. ov. f. o.|v- f. ov. fiol ov. of.

'5 1114 2 0/5 1 3:14 4 4] 61-28

Spelade matcher.

 

 

 

!+4 — Malmö-Kamraterna i M. 2—3

"4, AL K. i Gbg, serien 2—0

4 oo K. B. i Köpenhamn 1—3

Ma o— K. B. i Gbg, 2—0
!/5 — Malmö-Kamraterna i Gbg, 3—2

1; — Örgryte, serien 3—1
19/5 — Danska Aliansen i Gbg. 0—3

26/5 — d:o i Kpmn. 3—2

30/5 — A. I. K. i Sthlm, serien 5—2

12/7 Gais, T-s. 1—1

1977 Gais, d.-m. 3-3
My oa , 3—0

Me — > sv. m. 5—3

258 — Örgryte, v. m. 2—0

lag — 2 sv. ml. 2-0

sa — D. I F. i Sthlm, serien 8—0

79 — Sirius i Gbg, sv. m. 6—1

/0 — H. I. F. i Sthlm, sv. m. 5—0

/u —>Tigrarna» i Gbg, v. m.  0—0

"iu —D. LIF. i Gbg, serien 3-1

30 — Örgryte, serien 0--0
har — , .d. m, . 2—3

61—28

Kungörelser.
Medlemsbladet kommer att till-

-=ställas de medlemmar, som erlagt
sin avgift för 1919.

De av föreningens medlemmar,
som icke erhållit samtliga nummer

av Medlemsbladet för 1918, torde

därom skriftligen göra anmälantill

kassören under adress Göteborg 5.

Medlemsavgifterna kunna inbetalas
till kassören, hr G. Magnusson, som

träffas i Exercishuset tisdagar och
fredagar kl. 8-9 e. m.
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rande, mångårige ordförande Herbert Jo-
hansson med hjälp av eft par styrelse
ledamöter och deras mellanhänder ha upp-

köpt hela det område, som är beläget
mellan Försla Långgatan och kaien och
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Ja — vad är vidare att säga!

Litet eller intet.
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också fullkomligt död säsong», var-
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lovas redan till påsk.
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1918 års statistik för I:sta laget.

Mot |Summa !
p! tslag |matcher:;

 

 

;Hemma| Borta- |
[matcher matcher

 

| Mål

iv. f. ov. f. o.|v- f. ov. fiol ov. of.

'5 1114 2 0/5 1 3:14 4 4] 61-28

Spelade matcher.

 

 

 

!+4 — Malmö-Kamraterna i M. 2—3

"4, AL K. i Gbg, serien 2—0

4 oo K. B. i Köpenhamn 1—3

Ma o— K. B. i Gbg, 2—0
!/5 — Malmö-Kamraterna i Gbg, 3—2

1; — Örgryte, serien 3—1
19/5 — Danska Aliansen i Gbg. 0—3

26/5 — d:o i Kpmn. 3—2

30/5 — A. I. K. i Sthlm, serien 5—2

12/7 Gais, T-s. 1—1

1977 Gais, d.-m. 3-3
My oa , 3—0

Me — > sv. m. 5—3

258 — Örgryte, v. m. 2—0

lag — 2 sv. ml. 2-0

sa — D. I F. i Sthlm, serien 8—0

79 — Sirius i Gbg, sv. m. 6—1

/0 — H. I. F. i Sthlm, sv. m. 5—0

/u —>Tigrarna» i Gbg, v. m.  0—0

"iu —D. LIF. i Gbg, serien 3-1

30 — Örgryte, serien 0--0
har — , .d. m, . 2—3

61—28

Kungörelser.
Medlemsbladet kommer att till-

-=ställas de medlemmar, som erlagt
sin avgift för 1919.

De av föreningens medlemmar,
som icke erhållit samtliga nummer

av Medlemsbladet för 1918, torde

därom skriftligen göra anmälantill

kassören under adress Göteborg 5.

Medlemsavgifterna kunna inbetalas
till kassören, hr G. Magnusson, som

träffas i Exercishuset tisdagar och
fredagar kl. 8-9 e. m.

 

 

 Kaniraterna hade också måst upprätta
hiljettkontar, ofta i samband med sina
filialer, i alla större städer, varifrån för-
köpen inelefonerades varje lördag.

Del var kolossala inkomster, Kamrater-
na hade på sina matcher, sina fabriker
och sin  rederirörelse och utdelningarna
voro också enorma.

(forts.)
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 GÖTEBORG
Kyrkogatan. 58.

Olycksfall-;  Automobil-,

 vi pl

"KägelbanornaSjuk-, Glas-,

Skadestånds- Vattenskade- .

försäkring. I Arkaden

Tel.-adr.: >Assuransnornan.

Rikstelefoner 18311, 18312.
  Obs.! Nya amerikanska

f

 

I. F. Kamraternas styrelse

1919:
Ordförande: Herbert Johanson, firma E Sh rö É

Keiller, Lundström & Co., bostad Övra 5 W(BEHÖFVES] AF...
Husargatan 29, telefoner: kontoret 45334 EKIPERIN SARTIKLAR

SE £ 3rann FINNES i STÖRSTA URVAL OCHF hilit
v. Ordförande: Thorsten Mellberg, Värm- TILL MODERATA PRISER

landsgatan 28, telefon 2023. QR

 

 

Skruvbanor.

Öppet: Vard. 2—12 em. Sön- o.
helgd. 1—53 o. 6—12 em.

Beställ bana pr telefon 13705.

Sekreterare: Erik Alstam, A.-B. Solventia,
Östra Hamngatan 24, tel. 1985, 9273,
bostad Majorsgatan 4, telefon 6224.

  
SM ,
ina KÖAR

v. Sekreterare: Jacob Schylander, A.-B.
Bröderna Bratt, S. Larmgatan 4, telefon
3712, bostad Plantagegatan 10.

 

. 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
1 Ä

Intendent: Gustaf Waller, A.-B. Alfred
Nilsson, tel. 3092, bostad Friggagatan 7.

Hallbergs
Kungl. Hofbjuvelerare   
 

   Adjungerad ledamot: A. Forsberg, firma - = FREE
J. Andrén, bostad Risåsgatan 20. ast ANNNNeN oss 000 sera en000R 000 r00SrN re NA nS NON ANN rs er neon rn nr nn säsrssrsssrnsn töstessrersssssnnn brseresserssersersnnnsrsrsrsersn Nr RK NNNNRA on
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Suppleanter: Gösta Lundquist, Postgatan i . i!
3 A, telefon 2986. Gunnar Wahlgren, i O ] > r I i!
Drottninggatan 58.
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM.

 
APRIL 1919
 

Vårt 15-års jubileum.
Skall

Som bekant kan vår förening i

år fira sitt 15-års jubileum. Minnes-

dagen infaller den 2 oktober.

"För att värdigt celebra jubileet

ämnar styrelsen vidtaga en hel del

extra åtgärder. Alstam föreslog på

sista sammanträdet, att föreningen

bl: a. skall anordna en fotbollsvecka,

förslagsvis under tiden 15—22 juni.

Ett sådant arrangemang måste man

självfallet söka genomföra, då »Sve-

riges främsta fotbollsklubb» ju i

första rummet bör leta fram de hu-

vudsakligaste detaljerna till jubileet
från sin speciella idrottsgren. Till

»Veckan> skola inbjudas några av

de framstående svenska, danska och

norska klubbar med vilka vi under

de gångna åren haft angenäma och
fruktbärande förbindelser. Matcherna
skola få karaktär av vänskapsmat-
cher; alltså blir det inte fråga om
en tävlan å la Svenska fotbollsvec-

kan. Vid en dylik utslagstävlanbli
en del goda lag tidigt utslagna och

därjämte få ett par lag ligga kvar

ganska länge: Detta orsakar bl. a.,

att en del >grabbar» dra sig för ut-

sikten till nederlag, och att kostna-

dernabliva för stora. |

Vid ett jubileum skall allt gå i
glädjens och samförståndets tecken.

Därför: skola också gästande lag

blott spela en eller två matcher och

därefter resa hem för att avlösas av

nya. Varje lag erhåller ett ståtligt

hederspris. till . minne av besöket,

varjämte deltagande spelare erhålla

föreningens medaljer. Speciella ju-

bileumsmedaljer skola präglas.

Styrelsen har tillsatt en särskild

kommitté för ordnande av jubileums-
matcherna, bestående av ' Herbert

Johanson, Gustaf Magnusson, Carl

Linde och Erik Alstam.
Förmodligen kommer jubileet att

firas även medinternationella täv-

lingar i allmän idrott, eller närmare

bestämt löpningar. (Kamraterna är

ju också en löpareklubb.) Till dessa

torde en del bemärkta stjärnor bli

inbjudna.

firas under anslående former.

När tiden nalkas 15-årsdagenskall

utgivas en ståtlig minnesskrift, med

mycken text och hundratals bilder.

Medlemmarna uppmanas att redan

nu bereda sig på att få lämna stoff

och unika bilder.

&

Sedan förestående skrivits har sa-

ken något avanserat. Inbjudningar

ha tillsänts en del klubbar vilkas

svar nu avvaktas. Möjligen blir

»Veckan» i motsats till vad. ovan

antytts en regelrätt ötslägstävlan, då

man tror, att intresset härigenom

skulle stegras.

Tävlingarna i allmän idrott bli

eventuelit utbytta mot uppvisnings-

tävlingar under egid av den trupp,

som Svenska. Idrottsförbundet äm-

nar skicka över till England i som-

mar. Förbundet harlovat ha sakén

i tankarna.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01919, 2020 IFK Göteborg.
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nya. Varje lag erhåller ett ståtligt

hederspris. till . minne av besöket,

varjämte deltagande spelare erhålla
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Styrelsen har tillsatt en särskild

kommitté för ordnande av jubileums-
matcherna, bestående av ' Herbert

Johanson, Gustaf Magnusson, Carl

Linde och Erik Alstam.
Förmodligen kommer jubileet att
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antytts en regelrätt ötslägstävlan, då
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eventuelit utbytta mot uppvisnings-

tävlingar under egid av den trupp,
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nar skicka över till England i som-
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Tävlingarna i allmän idrott bli

eventuelit utbytta mot uppvisnings-

tävlingar under egid av den trupp,

som Svenska. Idrottsförbundet äm-

nar skicka över till England i som-

mar. Förbundet harlovat ha sakén

i tankarna.
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Kamraternas första

hemmamatch

för säsongen spelades den 13 april

mot Örgryte — och förlorades. Vi
minnas ej när vi fingo smörj av
våra gamla antagonister sist (sta-
tistikern Linde vet kanske besked)

men nog är det länge sedan."

F. ö. var det nästan på sin plats,

att Örgryte vann den här gången.
Dels voro de bättre tränade, dels
blir det enformigt med ständiga
Kamratsegrar, hur vackert det än

kan se ut i statistiken! Det har
sin betydelse för finanserna, att de
två lagen vinna så där växelvis.

I vänskapsmatcher — —
Det blev smockan med 1—23.

Första målet gjordes av Örgryte —
något omtvistat, då bollen vid Per
Magnussons passning till den må-
lande Dahlenborg skulle ha varit
död. Åsikterna voro delade, även
bland de åskådare, som stodo i linje
med mållinjen. Hjelm utjämnade

med Murrens goda hjälp strax före

paus.
Andra halvlekens enda regelrätta

mål gjordes av Örgryte. Vid full
tid var dock ställningen 3--1 till

vår disfavör, men så var det inte

häller mer än 9 Dblå-vita grabbar,

som hängde med till slutet. Ry-
lander fick en svår knäck på näsan

med ett ymnigt blodflöde 10 min.
före slutet. Transport till läkaren,

stort bandage. (Därifrån till den
enkla spelaremiddan.) Och Sand-

berg måste skubba till Stenung-
sundståget, då 5 min. återstodo.

Trots allt hade segern ändock

hamnat hos Örgryte. De våra voro
nämligen slut så där mitt i andra

halvtid. Träna i uthållighet, grab-
bar! Löp Ullervibanan runt 6—8
varv varje dag!

Spelarne voro: Rylander; Lund
och Svensson; Karl Olsson, Törn-
qvist och Almén; Eiserman, Herbert
Karlsson, Börjesson, Hjelm och

Sandberg.

”) Se statistiken i förra numret av Med-

lemsbladet. Sättaren.

Propagandalöpningen
den 13 april

Söndagen' den 13 april avhölls
den så mycket ombraskade propa-
gandalöpningen i terräng. Tillslut-
ningen blev icke av den storlek vi
hade tänkt oss, men Göteborgs fria

idrottsmän äro nu en gång sådana
att de deltaga ogärna i en tävling

där icke storslagna priser vankas.
Av de 82 man som voro anmälda
till. denna tävling startade endast

47, vilket bevisar med vilken non-

chalans vår stads idrottsmän be-
traktar en tävling. Men att även en

hel del av våra egna medlemmar

»skubbade> —det är tråkigt.
Nåväl, tävlingen ägde rum, alla

motgångar till trots, och vid tiden
för starten samlades små klickar
från skilda föreningar. Man lade

märke till det duktiga Hagadalslaget,
Majornas I. K. med den lille meter-

slukaren Bergkvist m. fl.
Bland dem som saknades »såg

man» Backman, men han ligger sjuk

i sitt hem och sköter sin något ö-

veransträngda: kropp, till dess han,
när tiden är inne åter, kan börja
sitt härjande bland rekorden. : Men
Melander, Oskar Svensson, m. tl.,
var voro de? Vidare saknades så

gott som alla stadens läroverk, med
undantag av två, detta trots herr

Lillie. Idrotten vid våra skolor tycks

icke bedrivas med något vidare in-
tresse.

Banorna, varierande för de olika
klasserna, voro förlagda upp i ter-

rängen i Landalabergen, och voro

enligt löparnas utsago de sämst
tänkbara. Stakaren (Forsberg) fick
också sin varma mat, fast han inte

hörde det, som väl var. Men vem
hade gjort om det arbete som han
gjorde, att på sin födelsedag gå upp

kl. 6 på morgonen och staka ter-
räng?

Vädret, som under löpningens
första skede var mulet, bättrade sig

dock och solen tittade fram mellan
molnen, när I-klassarne ställde upp
till start. Resultatet av tävlingen
blev:

KLASS I.

1. Verner Magnusson 32,5) I F. K

2. Josef Holsner 33,23 >

3. Joel Rosell 34,00 >

4. Adolf Johansson 35,21
5. Harry A:son Dahlgård 36,00 Hagadal

(f.d. 1. E.K,)

KLASS II. |

1. Arvid Magnusson 24,01 I Fi K.

2. Karl Svensson 25,06 Ö. I. S.

3. Eskil Magnusson " 25,15 I F.K
4. Th. Pettersson (Fotbollssp.) I. F. K.

KLASS III.

1. Åke Hansson 27,10 RJ. KRK
2. Ragnar Andersson 28,22 VF. K

3. H. Johansson 28,57 >

4. O. Holmström 28,58 >

KLASS IV.

1. G. Nordin Real 22,45

2. M. Berg > 22,50

3. E. Anger Latin 23.21

4. M. Sjöberg Real 23,51

Lagpris till Real.

Som en följd av banornas svår

och dåliga beskaffenhet blevo en
del av deltagarna ganska skamfilade

på benen, särskilt den intet hinder
skyende Rosell hade fått några rätt
svåra revor, men, som han själv

sade, det får ju ingen se på. Di
e' kul Rosell! Deltagarna i klass!

presterade en löpning som båda

mycket gott för kommande säsong
och troligt är att Kamraterna i &

kunna stoppa in Torshaugspokalen
i sitt skåp på museum och låta den

bliva stående där som ett minne a

sina segervana terränglöpare.

Jag hoppas att denna propagan

dalöpning hade den åsyftade verkan,

nämligen att väcka allmänhetensir

tresse för den allmänna idrotten.

Pekka.

Sigfrid Mellberg,
en av föreningens äldre medlemmaroc

sedan 3:ne år bosatt i Kristiania, har san

tidigt med sin årsavgifts insändandelil

undertecknad uttryckt den förhoppninget
att föreningens representanter mätte vinn”.

så många framgångar som möjligt under,

jubileumsåret. Han erinrar särskilt ot;

löpningen om »Torshaugspokalen» i Kid

stiania. — Mellberg ber dessutom att pi
detta sätt till sina gamla vänneri före;
ningen få framföra sina kamratliga häl;

ningar.
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detta sätt till sina gamla vänneri före;
ningen få framföra sina kamratliga häl;

ningar.
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Kamraternas första

hemmamatch

för säsongen spelades den 13 april

mot Örgryte — och förlorades. Vi
minnas ej när vi fingo smörj av
våra gamla antagonister sist (sta-
tistikern Linde vet kanske besked)

men nog är det länge sedan."

F. ö. var det nästan på sin plats,

att Örgryte vann den här gången.
Dels voro de bättre tränade, dels
blir det enformigt med ständiga
Kamratsegrar, hur vackert det än

kan se ut i statistiken! Det har
sin betydelse för finanserna, att de
två lagen vinna så där växelvis.

I vänskapsmatcher — —
Det blev smockan med 1—23.

Första målet gjordes av Örgryte —
något omtvistat, då bollen vid Per
Magnussons passning till den må-
lande Dahlenborg skulle ha varit
död. Åsikterna voro delade, även
bland de åskådare, som stodo i linje
med mållinjen. Hjelm utjämnade

med Murrens goda hjälp strax före

paus.
Andra halvlekens enda regelrätta

mål gjordes av Örgryte. Vid full
tid var dock ställningen 3--1 till

vår disfavör, men så var det inte

häller mer än 9 Dblå-vita grabbar,

som hängde med till slutet. Ry-
lander fick en svår knäck på näsan

med ett ymnigt blodflöde 10 min.
före slutet. Transport till läkaren,

stort bandage. (Därifrån till den
enkla spelaremiddan.) Och Sand-

berg måste skubba till Stenung-
sundståget, då 5 min. återstodo.

Trots allt hade segern ändock

hamnat hos Örgryte. De våra voro
nämligen slut så där mitt i andra

halvtid. Träna i uthållighet, grab-
bar! Löp Ullervibanan runt 6—8
varv varje dag!

Spelarne voro: Rylander; Lund
och Svensson; Karl Olsson, Törn-
qvist och Almén; Eiserman, Herbert
Karlsson, Börjesson, Hjelm och

Sandberg.

”) Se statistiken i förra numret av Med-

lemsbladet. Sättaren.

Propagandalöpningen
den 13 april

Söndagen' den 13 april avhölls
den så mycket ombraskade propa-
gandalöpningen i terräng. Tillslut-
ningen blev icke av den storlek vi
hade tänkt oss, men Göteborgs fria

idrottsmän äro nu en gång sådana
att de deltaga ogärna i en tävling

där icke storslagna priser vankas.
Av de 82 man som voro anmälda
till. denna tävling startade endast

47, vilket bevisar med vilken non-

chalans vår stads idrottsmän be-
traktar en tävling. Men att även en

hel del av våra egna medlemmar

»skubbade> —det är tråkigt.
Nåväl, tävlingen ägde rum, alla

motgångar till trots, och vid tiden
för starten samlades små klickar
från skilda föreningar. Man lade

märke till det duktiga Hagadalslaget,
Majornas I. K. med den lille meter-

slukaren Bergkvist m. fl.
Bland dem som saknades »såg

man» Backman, men han ligger sjuk

i sitt hem och sköter sin något ö-

veransträngda: kropp, till dess han,
när tiden är inne åter, kan börja
sitt härjande bland rekorden. : Men
Melander, Oskar Svensson, m. tl.,
var voro de? Vidare saknades så

gott som alla stadens läroverk, med
undantag av två, detta trots herr

Lillie. Idrotten vid våra skolor tycks

icke bedrivas med något vidare in-
tresse.

Banorna, varierande för de olika
klasserna, voro förlagda upp i ter-

rängen i Landalabergen, och voro

enligt löparnas utsago de sämst
tänkbara. Stakaren (Forsberg) fick
också sin varma mat, fast han inte

hörde det, som väl var. Men vem
hade gjort om det arbete som han
gjorde, att på sin födelsedag gå upp

kl. 6 på morgonen och staka ter-
räng?

Vädret, som under löpningens
första skede var mulet, bättrade sig

dock och solen tittade fram mellan
molnen, när I-klassarne ställde upp
till start. Resultatet av tävlingen
blev:

KLASS I.

1. Verner Magnusson 32,5) I F. K

2. Josef Holsner 33,23 >

3. Joel Rosell 34,00 >

4. Adolf Johansson 35,21
5. Harry A:son Dahlgård 36,00 Hagadal

(f.d. 1. E.K,)

KLASS II. |

1. Arvid Magnusson 24,01 I Fi K.

2. Karl Svensson 25,06 Ö. I. S.

3. Eskil Magnusson " 25,15 I F.K
4. Th. Pettersson (Fotbollssp.) I. F. K.

KLASS III.

1. Åke Hansson 27,10 RJ. KRK
2. Ragnar Andersson 28,22 VF. K

3. H. Johansson 28,57 >

4. O. Holmström 28,58 >

KLASS IV.

1. G. Nordin Real 22,45

2. M. Berg > 22,50

3. E. Anger Latin 23.21

4. M. Sjöberg Real 23,51

Lagpris till Real.

Som en följd av banornas svår

och dåliga beskaffenhet blevo en
del av deltagarna ganska skamfilade

på benen, särskilt den intet hinder
skyende Rosell hade fått några rätt
svåra revor, men, som han själv

sade, det får ju ingen se på. Di
e' kul Rosell! Deltagarna i klass!

presterade en löpning som båda

mycket gott för kommande säsong
och troligt är att Kamraterna i &

kunna stoppa in Torshaugspokalen
i sitt skåp på museum och låta den

bliva stående där som ett minne a

sina segervana terränglöpare.

Jag hoppas att denna propagan

dalöpning hade den åsyftade verkan,

nämligen att väcka allmänhetensir

tresse för den allmänna idrotten.

Pekka.

Sigfrid Mellberg,
en av föreningens äldre medlemmaroc

sedan 3:ne år bosatt i Kristiania, har san

tidigt med sin årsavgifts insändandelil

undertecknad uttryckt den förhoppninget
att föreningens representanter mätte vinn”.

så många framgångar som möjligt under,

jubileumsåret. Han erinrar särskilt ot;

löpningen om »Torshaugspokalen» i Kid

stiania. — Mellberg ber dessutom att pi
detta sätt till sina gamla vänneri före;
ningen få framföra sina kamratliga häl;

ningar.
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slukaren Bergkvist m. fl.
Bland dem som saknades »såg

man» Backman, men han ligger sjuk

i sitt hem och sköter sin något ö-
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när tiden är inne åter, kan börja
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också sin varma mat, fast han inte

hörde det, som väl var. Men vem
hade gjort om det arbete som han
gjorde, att på sin födelsedag gå upp

kl. 6 på morgonen och staka ter-
räng?

Vädret, som under löpningens
första skede var mulet, bättrade sig

dock och solen tittade fram mellan
molnen, när I-klassarne ställde upp
till start. Resultatet av tävlingen
blev:
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skyende Rosell hade fått några rätt
svåra revor, men, som han själv

sade, det får ju ingen se på. Di
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tresse för den allmänna idrotten.
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Sigfrid Mellberg,
en av föreningens äldre medlemmaroc

sedan 3:ne år bosatt i Kristiania, har san

tidigt med sin årsavgifts insändandelil

undertecknad uttryckt den förhoppninget
att föreningens representanter mätte vinn”.

så många framgångar som möjligt under,

jubileumsåret. Han erinrar särskilt ot;

löpningen om »Torshaugspokalen» i Kid

stiania. — Mellberg ber dessutom att pi
detta sätt till sina gamla vänneri före;
ningen få framföra sina kamratliga häl;

ningar.
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också sin varma mat, fast han inte

hörde det, som väl var. Men vem
hade gjort om det arbete som han
gjorde, att på sin födelsedag gå upp

kl. 6 på morgonen och staka ter-
räng?

Vädret, som under löpningens
första skede var mulet, bättrade sig

dock och solen tittade fram mellan
molnen, när I-klassarne ställde upp
till start. Resultatet av tävlingen
blev:

KLASS I.

1. Verner Magnusson 32,5) I F. K

2. Josef Holsner 33,23 >

3. Joel Rosell 34,00 >

4. Adolf Johansson 35,21
5. Harry A:son Dahlgård 36,00 Hagadal

(f.d. 1. E.K,)

KLASS II. |

1. Arvid Magnusson 24,01 I Fi K.

2. Karl Svensson 25,06 Ö. I. S.

3. Eskil Magnusson " 25,15 I F.K
4. Th. Pettersson (Fotbollssp.) I. F. K.

KLASS III.

1. Åke Hansson 27,10 RJ. KRK
2. Ragnar Andersson 28,22 VF. K

3. H. Johansson 28,57 >

4. O. Holmström 28,58 >

KLASS IV.

1. G. Nordin Real 22,45

2. M. Berg > 22,50

3. E. Anger Latin 23.21

4. M. Sjöberg Real 23,51

Lagpris till Real.

Som en följd av banornas svår

och dåliga beskaffenhet blevo en
del av deltagarna ganska skamfilade

på benen, särskilt den intet hinder
skyende Rosell hade fått några rätt
svåra revor, men, som han själv

sade, det får ju ingen se på. Di
e' kul Rosell! Deltagarna i klass!

presterade en löpning som båda

mycket gott för kommande säsong
och troligt är att Kamraterna i &

kunna stoppa in Torshaugspokalen
i sitt skåp på museum och låta den

bliva stående där som ett minne a

sina segervana terränglöpare.

Jag hoppas att denna propagan

dalöpning hade den åsyftade verkan,

nämligen att väcka allmänhetensir

tresse för den allmänna idrotten.

Pekka.

Sigfrid Mellberg,
en av föreningens äldre medlemmaroc

sedan 3:ne år bosatt i Kristiania, har san

tidigt med sin årsavgifts insändandelil

undertecknad uttryckt den förhoppninget
att föreningens representanter mätte vinn”.

så många framgångar som möjligt under,

jubileumsåret. Han erinrar särskilt ot;

löpningen om »Torshaugspokalen» i Kid

stiania. — Mellberg ber dessutom att pi
detta sätt till sina gamla vänneri före;
ningen få framföra sina kamratliga häl;

ningar.
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Kamraternas första

hemmamatch

för säsongen spelades den 13 april

mot Örgryte — och förlorades. Vi
minnas ej när vi fingo smörj av
våra gamla antagonister sist (sta-
tistikern Linde vet kanske besked)

men nog är det länge sedan."

F. ö. var det nästan på sin plats,

att Örgryte vann den här gången.
Dels voro de bättre tränade, dels
blir det enformigt med ständiga
Kamratsegrar, hur vackert det än

kan se ut i statistiken! Det har
sin betydelse för finanserna, att de
två lagen vinna så där växelvis.

I vänskapsmatcher — —
Det blev smockan med 1—23.

Första målet gjordes av Örgryte —
något omtvistat, då bollen vid Per
Magnussons passning till den må-
lande Dahlenborg skulle ha varit
död. Åsikterna voro delade, även
bland de åskådare, som stodo i linje
med mållinjen. Hjelm utjämnade

med Murrens goda hjälp strax före

paus.
Andra halvlekens enda regelrätta

mål gjordes av Örgryte. Vid full
tid var dock ställningen 3--1 till

vår disfavör, men så var det inte

häller mer än 9 Dblå-vita grabbar,

som hängde med till slutet. Ry-
lander fick en svår knäck på näsan

med ett ymnigt blodflöde 10 min.
före slutet. Transport till läkaren,

stort bandage. (Därifrån till den
enkla spelaremiddan.) Och Sand-

berg måste skubba till Stenung-
sundståget, då 5 min. återstodo.

Trots allt hade segern ändock

hamnat hos Örgryte. De våra voro
nämligen slut så där mitt i andra

halvtid. Träna i uthållighet, grab-
bar! Löp Ullervibanan runt 6—8
varv varje dag!

Spelarne voro: Rylander; Lund
och Svensson; Karl Olsson, Törn-
qvist och Almén; Eiserman, Herbert
Karlsson, Börjesson, Hjelm och

Sandberg.

”) Se statistiken i förra numret av Med-

lemsbladet. Sättaren.

Propagandalöpningen
den 13 april

Söndagen' den 13 april avhölls
den så mycket ombraskade propa-
gandalöpningen i terräng. Tillslut-
ningen blev icke av den storlek vi
hade tänkt oss, men Göteborgs fria

idrottsmän äro nu en gång sådana
att de deltaga ogärna i en tävling

där icke storslagna priser vankas.
Av de 82 man som voro anmälda
till. denna tävling startade endast

47, vilket bevisar med vilken non-

chalans vår stads idrottsmän be-
traktar en tävling. Men att även en

hel del av våra egna medlemmar

»skubbade> —det är tråkigt.
Nåväl, tävlingen ägde rum, alla

motgångar till trots, och vid tiden
för starten samlades små klickar
från skilda föreningar. Man lade

märke till det duktiga Hagadalslaget,
Majornas I. K. med den lille meter-

slukaren Bergkvist m. fl.
Bland dem som saknades »såg

man» Backman, men han ligger sjuk

i sitt hem och sköter sin något ö-

veransträngda: kropp, till dess han,
när tiden är inne åter, kan börja
sitt härjande bland rekorden. : Men
Melander, Oskar Svensson, m. tl.,
var voro de? Vidare saknades så

gott som alla stadens läroverk, med
undantag av två, detta trots herr

Lillie. Idrotten vid våra skolor tycks

icke bedrivas med något vidare in-
tresse.

Banorna, varierande för de olika
klasserna, voro förlagda upp i ter-

rängen i Landalabergen, och voro

enligt löparnas utsago de sämst
tänkbara. Stakaren (Forsberg) fick
också sin varma mat, fast han inte

hörde det, som väl var. Men vem
hade gjort om det arbete som han
gjorde, att på sin födelsedag gå upp

kl. 6 på morgonen och staka ter-
räng?

Vädret, som under löpningens
första skede var mulet, bättrade sig

dock och solen tittade fram mellan
molnen, när I-klassarne ställde upp
till start. Resultatet av tävlingen
blev:

KLASS I.

1. Verner Magnusson 32,5) I F. K

2. Josef Holsner 33,23 >

3. Joel Rosell 34,00 >

4. Adolf Johansson 35,21
5. Harry A:son Dahlgård 36,00 Hagadal

(f.d. 1. E.K,)

KLASS II. |

1. Arvid Magnusson 24,01 I Fi K.

2. Karl Svensson 25,06 Ö. I. S.

3. Eskil Magnusson " 25,15 I F.K
4. Th. Pettersson (Fotbollssp.) I. F. K.

KLASS III.

1. Åke Hansson 27,10 RJ. KRK
2. Ragnar Andersson 28,22 VF. K

3. H. Johansson 28,57 >

4. O. Holmström 28,58 >

KLASS IV.

1. G. Nordin Real 22,45

2. M. Berg > 22,50

3. E. Anger Latin 23.21

4. M. Sjöberg Real 23,51

Lagpris till Real.

Som en följd av banornas svår

och dåliga beskaffenhet blevo en
del av deltagarna ganska skamfilade

på benen, särskilt den intet hinder
skyende Rosell hade fått några rätt
svåra revor, men, som han själv

sade, det får ju ingen se på. Di
e' kul Rosell! Deltagarna i klass!

presterade en löpning som båda

mycket gott för kommande säsong
och troligt är att Kamraterna i &

kunna stoppa in Torshaugspokalen
i sitt skåp på museum och låta den

bliva stående där som ett minne a

sina segervana terränglöpare.

Jag hoppas att denna propagan

dalöpning hade den åsyftade verkan,

nämligen att väcka allmänhetensir

tresse för den allmänna idrotten.

Pekka.

Sigfrid Mellberg,
en av föreningens äldre medlemmaroc

sedan 3:ne år bosatt i Kristiania, har san

tidigt med sin årsavgifts insändandelil

undertecknad uttryckt den förhoppninget
att föreningens representanter mätte vinn”.

så många framgångar som möjligt under,

jubileumsåret. Han erinrar särskilt ot;

löpningen om »Torshaugspokalen» i Kid

stiania. — Mellberg ber dessutom att pi
detta sätt till sina gamla vänneri före;
ningen få framföra sina kamratliga häl;

ningar.

 

Kassören. i

GÖTFBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD j8
 

Kamraternas första

hemmamatch

för säsongen spelades den 13 april

mot Örgryte — och förlorades. Vi
minnas ej när vi fingo smörj av
våra gamla antagonister sist (sta-
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Kamratsegrar, hur vackert det än

kan se ut i statistiken! Det har
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något omtvistat, då bollen vid Per
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lande Dahlenborg skulle ha varit
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tid var dock ställningen 3--1 till

vår disfavör, men så var det inte

häller mer än 9 Dblå-vita grabbar,

som hängde med till slutet. Ry-
lander fick en svår knäck på näsan

med ett ymnigt blodflöde 10 min.
före slutet. Transport till läkaren,

stort bandage. (Därifrån till den
enkla spelaremiddan.) Och Sand-

berg måste skubba till Stenung-
sundståget, då 5 min. återstodo.

Trots allt hade segern ändock

hamnat hos Örgryte. De våra voro
nämligen slut så där mitt i andra

halvtid. Träna i uthållighet, grab-
bar! Löp Ullervibanan runt 6—8
varv varje dag!

Spelarne voro: Rylander; Lund
och Svensson; Karl Olsson, Törn-
qvist och Almén; Eiserman, Herbert
Karlsson, Börjesson, Hjelm och

Sandberg.

”) Se statistiken i förra numret av Med-

lemsbladet. Sättaren.

Propagandalöpningen
den 13 april

Söndagen' den 13 april avhölls
den så mycket ombraskade propa-
gandalöpningen i terräng. Tillslut-
ningen blev icke av den storlek vi
hade tänkt oss, men Göteborgs fria

idrottsmän äro nu en gång sådana
att de deltaga ogärna i en tävling

där icke storslagna priser vankas.
Av de 82 man som voro anmälda
till. denna tävling startade endast

47, vilket bevisar med vilken non-

chalans vår stads idrottsmän be-
traktar en tävling. Men att även en

hel del av våra egna medlemmar

»skubbade> —det är tråkigt.
Nåväl, tävlingen ägde rum, alla

motgångar till trots, och vid tiden
för starten samlades små klickar
från skilda föreningar. Man lade

märke till det duktiga Hagadalslaget,
Majornas I. K. med den lille meter-

slukaren Bergkvist m. fl.
Bland dem som saknades »såg

man» Backman, men han ligger sjuk

i sitt hem och sköter sin något ö-

veransträngda: kropp, till dess han,
när tiden är inne åter, kan börja
sitt härjande bland rekorden. : Men
Melander, Oskar Svensson, m. tl.,
var voro de? Vidare saknades så

gott som alla stadens läroverk, med
undantag av två, detta trots herr

Lillie. Idrotten vid våra skolor tycks

icke bedrivas med något vidare in-
tresse.

Banorna, varierande för de olika
klasserna, voro förlagda upp i ter-

rängen i Landalabergen, och voro

enligt löparnas utsago de sämst
tänkbara. Stakaren (Forsberg) fick
också sin varma mat, fast han inte

hörde det, som väl var. Men vem
hade gjort om det arbete som han
gjorde, att på sin födelsedag gå upp

kl. 6 på morgonen och staka ter-
räng?

Vädret, som under löpningens
första skede var mulet, bättrade sig

dock och solen tittade fram mellan
molnen, när I-klassarne ställde upp
till start. Resultatet av tävlingen
blev:

KLASS I.

1. Verner Magnusson 32,5) I F. K

2. Josef Holsner 33,23 >

3. Joel Rosell 34,00 >

4. Adolf Johansson 35,21
5. Harry A:son Dahlgård 36,00 Hagadal

(f.d. 1. E.K,)

KLASS II. |

1. Arvid Magnusson 24,01 I Fi K.

2. Karl Svensson 25,06 Ö. I. S.

3. Eskil Magnusson " 25,15 I F.K
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3. E. Anger Latin 23.21
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svåra revor, men, som han själv

sade, det får ju ingen se på. Di
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i sitt skåp på museum och låta den

bliva stående där som ett minne a

sina segervana terränglöpare.
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dalöpning hade den åsyftade verkan,

nämligen att väcka allmänhetensir

tresse för den allmänna idrotten.

Pekka.

Sigfrid Mellberg,
en av föreningens äldre medlemmaroc

sedan 3:ne år bosatt i Kristiania, har san

tidigt med sin årsavgifts insändandelil

undertecknad uttryckt den förhoppninget
att föreningens representanter mätte vinn”.

så många framgångar som möjligt under,

jubileumsåret. Han erinrar särskilt ot;

löpningen om »Torshaugspokalen» i Kid

stiania. — Mellberg ber dessutom att pi
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ningen få framföra sina kamratliga häl;

ningar.
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Påskens Kamrat-fotboll

blev det klent beställt med efter-

som holländarna uteblevo i sista

stund. Tiden var för knapp att arran-
gera några andra matcher och så
stodo både Örgryte och Kamraterna
där med lång näsa.

För sin del måste Kamraterna

nöja sig med en surrogatmatch mot
Vega. Denna spelades annandagen

och naturligtvis måste vi ställa upp
med en del reserver. Sålunda sak-

nades Börjesson, »Murren>», Sand-
berg, naturligtvis Almén och Svens-

son spelade endast första halvleken.
Vega spelade riktigt bra och resul-
tatet 5 —5 blev ju mycket hedrande
för dess lag.

Träning

är vad våra spelare behöva. Det

där med »inomhusträningen>» var
bara bluff, ty det kan väl inte be-

traktas såsom någon träning att af
laget ett par av pojkarna en eller

ett par kvällar gå ner till Exercis-

huset och titta på huru löparna ar-
beta och Forsberg ger massage.

Sedan Ullervi öppnats har det må-
hända blivit något bättre och trä-
ningsmatchen den 24 april mellan
lag I och II hade samlat nästan fullt
antal spelare.

Men kollossalt mycket återstår att
göra. Sanningen att säga ha Kam-
raterna aldrig tillförne varit så slöa
I sin vårträning som denna säsong.
Våra fotbollspelare skulle ha något
av löparnes energi och intresse, då
kunde det bliva något gjort och då
skulle de helt enkelt bliva oemot-
ståndliga. Men nu ha de gått där
och såsat och såsat och drönat och
drönat och väntat på att konditio-
nen skulle komma av sig sjäiv. Jo,
pyttsan! Nederlag blev deti stället
mot Örgryte och det var inte långt
ifrån skandalen blivit fullständig ge-
nom nederlag mot Vega också.

Tillåt mig ett par frågor herrar
I:stalagsspelare!

— Var är i detta ögonblick »Sve-
riges bästa fotbollslag»!
— Var är det svenska mäster-

skapslaget ?

— Var äro de mångåriga svenska
seriemästarna?

Var äro de, som vid före-
ningens 13-årsjubileum skola ge-
nomföra en säsong, överglänsande
alla de föregående?

Var ja, var?

Säg det den som kan. Intet an-
nat vad jag kan se håller vårt rep-'

resentationslag på att glida utföre.
När icke viljan att träna, viljan att

spela, viljan att segra finnes, då är
det icke mycket att bygga på.
En kraftig uppryckning är vad

som behöves. En intensiv träning

under ett par veckor framåt. Ett

oförtrutet arbete på att taga igen

det förlorade. Ännu är det ej för
sent. Men skall det fortgå såsom
hittills så ha vi inte långt kvar till

stockholmsklubbarnas av oss så för-

aktade fotbollsdegeneration.

C. L—e.

Från Göteborgs

Fotbollsförbund.
Göteborgs fotbollsförbund hade

årsmöte tisdagen den 8 april. De
avgående styrelseledamöterna åter-

valdes och på de två vakanserna
efter Hugo Levin och C. G. Lillie-

ros invaldes Gösta Lundquist (rep-

resenterande Göteborgs Damers Ban-
dyklubb!) och E. Frisell, Majornas

Idrottsklubb.
Före årsmötet debatterade styrel-

sen Kamraternas förslag till mötet

om tillsättande av en bandykommitté.
Henrik Sandberg vädrade i detta

förslag en desavouering (trots att
han skulle få komma med i kom-

mittén) och bekämpade detsamma
med händer och fötter. Trots att

Alstam framhöll, att styrelsen nöd-

vändigtvis borde gå med på för-
slaget, enär det eljest med all sä-

kerhet bleve efterräkningar på års-
mötet, beslöt styrelsen till en början

- avslå förslaget med alla röster mot

Alstams. Majoriteten bestod av

Sandberg och Edenholm i Örgryte,

Svensson i GC. A. I. S, Hedström,

Bruno Andersson och Dahlin (Virgo)
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Bk  
Björklund nedlade sin röst — som
vanligt.

För att rädda spillrorna av försla-
get (och styrelsen) föreslog så Al-
stam, att styrelsen själv skulle utse
en bandykommitté. Detta förslag

rönte stöd av Gurmund och —hela
den övriga styrelsen. Och bifölls,
med upprivande av det gamla be-
slutet! Tills vidare sitta i denna

kommitté Sandberg, Alstam, Svens-

son och Gösta Lundqvist, varjämte
årsmötet senare kompletterade kom-

" mittén med Frisell från M. I. K. —

Linde, som ju varit förslagsställare
och föreslogs till Kamraternas rep-

resentant i kommittén, bortmotades

av det Sandbergska partiet.

Så där går det till i Göteborgs
Fotbollsförbund!

Terrängmästerskapet
gick till Kamraterna —

som vanligt.
Annandag påsk hade Forsberg &

consortes det tvivelaktiga nöjet att
anordna distriktsmästerskapet i ter-

räng med start och mål Balders

Hage.
Banan gick genom rätt svår ter-

räng samt torde i det närmaste ha

varit 5 km. Den löptes två gånger.

20 löpare startade, därav 14 från
Kamraterna. De flesta utgingo dock
och endast följande fullföljde täv-

lingen: 1 V. Magnusson, i. F. K,,
52 min. 25,4 sek. 2 J. Holsner, d:o
53 min. 47 sek. 3) A. Magnusson,
d:o, 55, min. 13 sek. 4 E. Garneij,

Vega, 58 min. 26 sek. 5) A. Johans-
son, I. F. K., 58 min. 32 sek. Lag-

mästerskapet erövrades av I F.
Kamraterna med 11 poäng.
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berg, naturligtvis Almén och Svens-

son spelade endast första halvleken.
Vega spelade riktigt bra och resul-
tatet 5 —5 blev ju mycket hedrande
för dess lag.

Träning

är vad våra spelare behöva. Det

där med »inomhusträningen>» var
bara bluff, ty det kan väl inte be-

traktas såsom någon träning att af
laget ett par av pojkarna en eller

ett par kvällar gå ner till Exercis-

huset och titta på huru löparna ar-
beta och Forsberg ger massage.

Sedan Ullervi öppnats har det må-
hända blivit något bättre och trä-
ningsmatchen den 24 april mellan
lag I och II hade samlat nästan fullt
antal spelare.

Men kollossalt mycket återstår att
göra. Sanningen att säga ha Kam-
raterna aldrig tillförne varit så slöa
I sin vårträning som denna säsong.
Våra fotbollspelare skulle ha något
av löparnes energi och intresse, då
kunde det bliva något gjort och då
skulle de helt enkelt bliva oemot-
ståndliga. Men nu ha de gått där
och såsat och såsat och drönat och
drönat och väntat på att konditio-
nen skulle komma av sig sjäiv. Jo,
pyttsan! Nederlag blev deti stället
mot Örgryte och det var inte långt
ifrån skandalen blivit fullständig ge-
nom nederlag mot Vega också.

Tillåt mig ett par frågor herrar
I:stalagsspelare!

— Var är i detta ögonblick »Sve-
riges bästa fotbollslag»!
— Var är det svenska mäster-

skapslaget ?

— Var äro de mångåriga svenska
seriemästarna?

Var äro de, som vid före-
ningens 13-årsjubileum skola ge-
nomföra en säsong, överglänsande
alla de föregående?

Var ja, var?

Säg det den som kan. Intet an-
nat vad jag kan se håller vårt rep-'

resentationslag på att glida utföre.
När icke viljan att träna, viljan att

spela, viljan att segra finnes, då är
det icke mycket att bygga på.
En kraftig uppryckning är vad

som behöves. En intensiv träning

under ett par veckor framåt. Ett

oförtrutet arbete på att taga igen

det förlorade. Ännu är det ej för
sent. Men skall det fortgå såsom
hittills så ha vi inte långt kvar till

stockholmsklubbarnas av oss så för-

aktade fotbollsdegeneration.

C. L—e.

Från Göteborgs

Fotbollsförbund.
Göteborgs fotbollsförbund hade

årsmöte tisdagen den 8 april. De
avgående styrelseledamöterna åter-

valdes och på de två vakanserna
efter Hugo Levin och C. G. Lillie-

ros invaldes Gösta Lundquist (rep-

resenterande Göteborgs Damers Ban-
dyklubb!) och E. Frisell, Majornas

Idrottsklubb.
Före årsmötet debatterade styrel-

sen Kamraternas förslag till mötet

om tillsättande av en bandykommitté.
Henrik Sandberg vädrade i detta

förslag en desavouering (trots att
han skulle få komma med i kom-

mittén) och bekämpade detsamma
med händer och fötter. Trots att

Alstam framhöll, att styrelsen nöd-

vändigtvis borde gå med på för-
slaget, enär det eljest med all sä-

kerhet bleve efterräkningar på års-
mötet, beslöt styrelsen till en början

- avslå förslaget med alla röster mot

Alstams. Majoriteten bestod av

Sandberg och Edenholm i Örgryte,

Svensson i GC. A. I. S, Hedström,

Bruno Andersson och Dahlin (Virgo)

 

tröjor

Fotbolls- strumpor

byxor
TRICOTAKTIEBOLAGET

— (Specialaffär för tricotvaror) j

Ö, HAMNG. 31. GÖTEBORG. |
Tel. 1248. i

Bk  
Björklund nedlade sin röst — som
vanligt.

För att rädda spillrorna av försla-
get (och styrelsen) föreslog så Al-
stam, att styrelsen själv skulle utse
en bandykommitté. Detta förslag

rönte stöd av Gurmund och —hela
den övriga styrelsen. Och bifölls,
med upprivande av det gamla be-
slutet! Tills vidare sitta i denna

kommitté Sandberg, Alstam, Svens-

son och Gösta Lundqvist, varjämte
årsmötet senare kompletterade kom-

" mittén med Frisell från M. I. K. —

Linde, som ju varit förslagsställare
och föreslogs till Kamraternas rep-

resentant i kommittén, bortmotades

av det Sandbergska partiet.

Så där går det till i Göteborgs
Fotbollsförbund!

Terrängmästerskapet
gick till Kamraterna —

som vanligt.
Annandag påsk hade Forsberg &

consortes det tvivelaktiga nöjet att
anordna distriktsmästerskapet i ter-

räng med start och mål Balders

Hage.
Banan gick genom rätt svår ter-

räng samt torde i det närmaste ha

varit 5 km. Den löptes två gånger.

20 löpare startade, därav 14 från
Kamraterna. De flesta utgingo dock
och endast följande fullföljde täv-

lingen: 1 V. Magnusson, i. F. K,,
52 min. 25,4 sek. 2 J. Holsner, d:o
53 min. 47 sek. 3) A. Magnusson,
d:o, 55, min. 13 sek. 4 E. Garneij,

Vega, 58 min. 26 sek. 5) A. Johans-
son, I. F. K., 58 min. 32 sek. Lag-

mästerskapet erövrades av I F.
Kamraterna med 11 poäng.
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Kamraterna med 11 poäng.
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Påskens Kamrat-fotboll

blev det klent beställt med efter-

som holländarna uteblevo i sista

stund. Tiden var för knapp att arran-
gera några andra matcher och så
stodo både Örgryte och Kamraterna
där med lång näsa.

För sin del måste Kamraterna

nöja sig med en surrogatmatch mot
Vega. Denna spelades annandagen

och naturligtvis måste vi ställa upp
med en del reserver. Sålunda sak-

nades Börjesson, »Murren>», Sand-
berg, naturligtvis Almén och Svens-

son spelade endast första halvleken.
Vega spelade riktigt bra och resul-
tatet 5 —5 blev ju mycket hedrande
för dess lag.

Träning

är vad våra spelare behöva. Det

där med »inomhusträningen>» var
bara bluff, ty det kan väl inte be-

traktas såsom någon träning att af
laget ett par av pojkarna en eller

ett par kvällar gå ner till Exercis-

huset och titta på huru löparna ar-
beta och Forsberg ger massage.

Sedan Ullervi öppnats har det må-
hända blivit något bättre och trä-
ningsmatchen den 24 april mellan
lag I och II hade samlat nästan fullt
antal spelare.

Men kollossalt mycket återstår att
göra. Sanningen att säga ha Kam-
raterna aldrig tillförne varit så slöa
I sin vårträning som denna säsong.
Våra fotbollspelare skulle ha något
av löparnes energi och intresse, då
kunde det bliva något gjort och då
skulle de helt enkelt bliva oemot-
ståndliga. Men nu ha de gått där
och såsat och såsat och drönat och
drönat och väntat på att konditio-
nen skulle komma av sig sjäiv. Jo,
pyttsan! Nederlag blev deti stället
mot Örgryte och det var inte långt
ifrån skandalen blivit fullständig ge-
nom nederlag mot Vega också.

Tillåt mig ett par frågor herrar
I:stalagsspelare!

— Var är i detta ögonblick »Sve-
riges bästa fotbollslag»!
— Var är det svenska mäster-

skapslaget ?

— Var äro de mångåriga svenska
seriemästarna?

Var äro de, som vid före-
ningens 13-årsjubileum skola ge-
nomföra en säsong, överglänsande
alla de föregående?

Var ja, var?

Säg det den som kan. Intet an-
nat vad jag kan se håller vårt rep-'

resentationslag på att glida utföre.
När icke viljan att träna, viljan att

spela, viljan att segra finnes, då är
det icke mycket att bygga på.
En kraftig uppryckning är vad

som behöves. En intensiv träning

under ett par veckor framåt. Ett

oförtrutet arbete på att taga igen

det förlorade. Ännu är det ej för
sent. Men skall det fortgå såsom
hittills så ha vi inte långt kvar till

stockholmsklubbarnas av oss så för-

aktade fotbollsdegeneration.

C. L—e.

Från Göteborgs

Fotbollsförbund.
Göteborgs fotbollsförbund hade

årsmöte tisdagen den 8 april. De
avgående styrelseledamöterna åter-

valdes och på de två vakanserna
efter Hugo Levin och C. G. Lillie-

ros invaldes Gösta Lundquist (rep-

resenterande Göteborgs Damers Ban-
dyklubb!) och E. Frisell, Majornas

Idrottsklubb.
Före årsmötet debatterade styrel-

sen Kamraternas förslag till mötet

om tillsättande av en bandykommitté.
Henrik Sandberg vädrade i detta

förslag en desavouering (trots att
han skulle få komma med i kom-

mittén) och bekämpade detsamma
med händer och fötter. Trots att

Alstam framhöll, att styrelsen nöd-

vändigtvis borde gå med på för-
slaget, enär det eljest med all sä-

kerhet bleve efterräkningar på års-
mötet, beslöt styrelsen till en början

- avslå förslaget med alla röster mot

Alstams. Majoriteten bestod av

Sandberg och Edenholm i Örgryte,

Svensson i GC. A. I. S, Hedström,

Bruno Andersson och Dahlin (Virgo)

 

tröjor

Fotbolls- strumpor

byxor
TRICOTAKTIEBOLAGET

— (Specialaffär för tricotvaror) j

Ö, HAMNG. 31. GÖTEBORG. |
Tel. 1248. i

Bk  
Björklund nedlade sin röst — som
vanligt.

För att rädda spillrorna av försla-
get (och styrelsen) föreslog så Al-
stam, att styrelsen själv skulle utse
en bandykommitté. Detta förslag

rönte stöd av Gurmund och —hela
den övriga styrelsen. Och bifölls,
med upprivande av det gamla be-
slutet! Tills vidare sitta i denna

kommitté Sandberg, Alstam, Svens-

son och Gösta Lundqvist, varjämte
årsmötet senare kompletterade kom-

" mittén med Frisell från M. I. K. —

Linde, som ju varit förslagsställare
och föreslogs till Kamraternas rep-

resentant i kommittén, bortmotades

av det Sandbergska partiet.

Så där går det till i Göteborgs
Fotbollsförbund!

Terrängmästerskapet
gick till Kamraterna —

som vanligt.
Annandag påsk hade Forsberg &

consortes det tvivelaktiga nöjet att
anordna distriktsmästerskapet i ter-

räng med start och mål Balders

Hage.
Banan gick genom rätt svår ter-

räng samt torde i det närmaste ha

varit 5 km. Den löptes två gånger.

20 löpare startade, därav 14 från
Kamraterna. De flesta utgingo dock
och endast följande fullföljde täv-

lingen: 1 V. Magnusson, i. F. K,,
52 min. 25,4 sek. 2 J. Holsner, d:o
53 min. 47 sek. 3) A. Magnusson,
d:o, 55, min. 13 sek. 4 E. Garneij,
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|Oscar Andersons
Boktryckeri

; > Göteborg.

; Kronhusgatan 22: —Celefon 9393 i

har

ned-

Pa begäran av redaklionen

var champion, Erik Backman,

skrivil sill

gladaste minne såsom
idrottsman.

Lid sasom idrotisman

hunnit med åtskilliga

häåde trevliga och trå-

Uuder min

har jag ju

tävlingar,

kiga, och roligt har man baft

mänga gånger på resorna, särskilt

hemresorna när man vunnit!

Jag minn3 t. ex: mäslerskapen i
Gävle 1915, då Stafsing, Ceve och

jag själv utgjorde en liten trupp

Göteborgs-Kamrater vid den norr-

ländska huvudstadens ditt Us stör-
sta idrottsläst. Vi blevo då nrot-
lagna med storartad gästfrihet ach

bodde i familj hos Gävle-Kamra-
ter, vilket är bra mycket trevligare
än hotell").

Men nina
har jag vunnil

slörsta iramgangar

1918, dels ensam
dels tilisammans med mina kam-

rater. De senare äro för mig li-
ka betydande och nästan mera
glädjande än de förra.

Jag lyckades tlör första gangen

bli svensk mästare a 10,000 mir

och ett par rekord kunde jag ock-

så nolera och naturligtvis var alll

delta synnerligen angenämt. Men
efter dessa bedrilter tror jag dock
inte jag var så eglad som tf. ex.

den gårvgen i Kristiania när värt

»klämmigax löparelag för andra

gången lyckades hemlöra  Tors-
hauzs stlålliga vandringspris. Det
var den 12 maj 1918 och den da-

gen skall jag alltid minnas såsom
en av mina bästa upplevelser på
idrettshanorna.. |

Ke därmed fullt jämförlig fraim-
gäng var vår fredje stora löpare-

seger (den andra vanns vid »Gö-
teborg rTuntyy vid Örgrytes inter-

nationella tävlingar, där våra
djärvaste förhoppningar in'riades.

") Jojo... hur dags kom du hem på
kvällen? gamle syndare.

Ceve's anm.

kan

Det var kanske bara Forsbera,
som trodde på en seger för oss
men hur det nu var löpte alla de
vara såsom aldrig förr och rFesul-

tatet blev ju också att vi hemförde
Fyckhölms vandringspris för alltid.

Vid sådana tillfällen kan man
känna sig stolt och glad. När man
tillsammans med trevlga kamrater

vinna en laglöpning åt sim
klubb, då erfar man en lycka som
är alldeles säregen ty segerglädjen

delas av alla och därmed blir den.

liksem starkare och mera samfälld

trots delningen. Det heter iu

deiad glädje, dubbel elädje.

sadana känslor av stolthet
och triumt och glädje, som jag

erfor efter dessa tva segrar över
Sveriges, ja Skandinaviens kanske

herömdaste och största löpareklub-
har: Fredrikshof och Göta, det har

jag aldrig känt efter någon indivi-

duell seger, den ma ha varit aldrig
så storslagen.

.
OCKSÅ I

Och

Färför hoppas jag på ännu
många segrar och framgångar för
våara duktiga löparelag och för Gö-
teborgs-Kamraterna.

Med  hjärllig hälsning till
Kamrater.

alla

ERIK BACKMAN.

Ahlberg
var uppe och härjade på distrikts-

mötet. Och skällde ut Rodhe. Och
Alstam. Och de stora klubbarna. Som
inte ville ha honom till ombud vid
idrottsriksdagen. Och så ville han

promt ha bort Alstam ur distrikts-
styrelsen, emedan Alstam hade så
mycket med föreningar att göra

och gjorde så litet för distriktet.

När han blef upplyst om att Alstam

WWE

My
, u
y

Komihåg

mycket motvilligt satt såsom sekr,
i distriktet och gärna ville gå ifall
det fanns någon annan, som kunde
åtaga sig jobbet och taga emot

Ahlbergs ovett, så väckte detta intet
misskund i träningssekreterarens
hjärta. Men olyckligtvis 'hade "Ahl
berg ingen bättre man att föreslå och
därför blef det pannkaka af både Ahl-

berg och alla hans förslag, och hans

kritik med förresten, och Alstam åk.
te in i styrelsen med högsta röste
tal. Även om nu detta bör ses
mera såsom ett misstroendevotum
för Ahlberg, än såsom ett förtroen

devotum för Alstam — hvilken verk.
ligen icke är så värst intresserad af

den fria idrotten — så känner den
senare sig vid det här laget säker

ligen såsom en »>liten» triumfator.

Vi som haft litet, ja icke så litet
för resten, att göra med Ahlberg

under årens lopp, veta att han i

viss månär rätt så duktig karl, som
dock har det. stora felet att icke
känna sin begränsning och att prata
litet för mycket. Han har därför
litet svårt att vinna auktoritet' och
vederhäftighet, ty folk är nu en gång
sådant, att det i längden hellre vil
se handlingar än höra prat. De
har berättats oss, att Ahlberg (sekr.

i Träningskomittén) passade på all

taga sin semester och resa från
staden när det gällde arrangera

boxningarna medan den stackars

Ceve (sekr. i Arbetsutskottet) mås
te taga sin semester för att göra
boxningarna — hvilket kanske kan

tjäna såsom karaktäristik.

Vi skola emellertid ej vara elaka
mot Ahlberg utan hoppas att han
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Ceve (sekr. i Arbetsutskottet) mås
te taga sin semester för att göra
boxningarna — hvilket kanske kan

tjäna såsom karaktäristik.

Vi skola emellertid ej vara elaka
mot Ahlberg utan hoppas att han
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har

ned-

Pa begäran av redaklionen

var champion, Erik Backman,

skrivil sill

gladaste minne såsom
idrottsman.

Lid sasom idrotisman

hunnit med åtskilliga

häåde trevliga och trå-

Uuder min

har jag ju

tävlingar,

kiga, och roligt har man baft

mänga gånger på resorna, särskilt

hemresorna när man vunnit!

Jag minn3 t. ex: mäslerskapen i
Gävle 1915, då Stafsing, Ceve och

jag själv utgjorde en liten trupp

Göteborgs-Kamrater vid den norr-

ländska huvudstadens ditt Us stör-
sta idrottsläst. Vi blevo då nrot-
lagna med storartad gästfrihet ach

bodde i familj hos Gävle-Kamra-
ter, vilket är bra mycket trevligare
än hotell").

Men nina
har jag vunnil

slörsta iramgangar

1918, dels ensam
dels tilisammans med mina kam-

rater. De senare äro för mig li-
ka betydande och nästan mera
glädjande än de förra.

Jag lyckades tlör första gangen

bli svensk mästare a 10,000 mir

och ett par rekord kunde jag ock-

så nolera och naturligtvis var alll

delta synnerligen angenämt. Men
efter dessa bedrilter tror jag dock
inte jag var så eglad som tf. ex.

den gårvgen i Kristiania när värt

»klämmigax löparelag för andra

gången lyckades hemlöra  Tors-
hauzs stlålliga vandringspris. Det
var den 12 maj 1918 och den da-

gen skall jag alltid minnas såsom
en av mina bästa upplevelser på
idrettshanorna.. |

Ke därmed fullt jämförlig fraim-
gäng var vår fredje stora löpare-

seger (den andra vanns vid »Gö-
teborg rTuntyy vid Örgrytes inter-

nationella tävlingar, där våra
djärvaste förhoppningar in'riades.

") Jojo... hur dags kom du hem på
kvällen? gamle syndare.

Ceve's anm.

kan

Det var kanske bara Forsbera,
som trodde på en seger för oss
men hur det nu var löpte alla de
vara såsom aldrig förr och rFesul-

tatet blev ju också att vi hemförde
Fyckhölms vandringspris för alltid.

Vid sådana tillfällen kan man
känna sig stolt och glad. När man
tillsammans med trevlga kamrater

vinna en laglöpning åt sim
klubb, då erfar man en lycka som
är alldeles säregen ty segerglädjen

delas av alla och därmed blir den.

liksem starkare och mera samfälld

trots delningen. Det heter iu

deiad glädje, dubbel elädje.

sadana känslor av stolthet
och triumt och glädje, som jag

erfor efter dessa tva segrar över
Sveriges, ja Skandinaviens kanske

herömdaste och största löpareklub-
har: Fredrikshof och Göta, det har

jag aldrig känt efter någon indivi-

duell seger, den ma ha varit aldrig
så storslagen.

.
OCKSÅ I

Och

Färför hoppas jag på ännu
många segrar och framgångar för
våara duktiga löparelag och för Gö-
teborgs-Kamraterna.

Med  hjärllig hälsning till
Kamrater.

alla

ERIK BACKMAN.

Ahlberg
var uppe och härjade på distrikts-

mötet. Och skällde ut Rodhe. Och
Alstam. Och de stora klubbarna. Som
inte ville ha honom till ombud vid
idrottsriksdagen. Och så ville han

promt ha bort Alstam ur distrikts-
styrelsen, emedan Alstam hade så
mycket med föreningar att göra

och gjorde så litet för distriktet.

När han blef upplyst om att Alstam
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mycket motvilligt satt såsom sekr,
i distriktet och gärna ville gå ifall
det fanns någon annan, som kunde
åtaga sig jobbet och taga emot

Ahlbergs ovett, så väckte detta intet
misskund i träningssekreterarens
hjärta. Men olyckligtvis 'hade "Ahl
berg ingen bättre man att föreslå och
därför blef det pannkaka af både Ahl-

berg och alla hans förslag, och hans

kritik med förresten, och Alstam åk.
te in i styrelsen med högsta röste
tal. Även om nu detta bör ses
mera såsom ett misstroendevotum
för Ahlberg, än såsom ett förtroen

devotum för Alstam — hvilken verk.
ligen icke är så värst intresserad af

den fria idrotten — så känner den
senare sig vid det här laget säker

ligen såsom en »>liten» triumfator.

Vi som haft litet, ja icke så litet
för resten, att göra med Ahlberg

under årens lopp, veta att han i

viss månär rätt så duktig karl, som
dock har det. stora felet att icke
känna sin begränsning och att prata
litet för mycket. Han har därför
litet svårt att vinna auktoritet' och
vederhäftighet, ty folk är nu en gång
sådant, att det i längden hellre vil
se handlingar än höra prat. De
har berättats oss, att Ahlberg (sekr.

i Träningskomittén) passade på all

taga sin semester och resa från
staden när det gällde arrangera

boxningarna medan den stackars

Ceve (sekr. i Arbetsutskottet) mås
te taga sin semester för att göra
boxningarna — hvilket kanske kan

tjäna såsom karaktäristik.
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har

ned-

Pa begäran av redaklionen

var champion, Erik Backman,

skrivil sill

gladaste minne såsom
idrottsman.

Lid sasom idrotisman

hunnit med åtskilliga

häåde trevliga och trå-

Uuder min

har jag ju

tävlingar,

kiga, och roligt har man baft

mänga gånger på resorna, särskilt

hemresorna när man vunnit!

Jag minn3 t. ex: mäslerskapen i
Gävle 1915, då Stafsing, Ceve och

jag själv utgjorde en liten trupp

Göteborgs-Kamrater vid den norr-

ländska huvudstadens ditt Us stör-
sta idrottsläst. Vi blevo då nrot-
lagna med storartad gästfrihet ach

bodde i familj hos Gävle-Kamra-
ter, vilket är bra mycket trevligare
än hotell").

Men nina
har jag vunnil

slörsta iramgangar

1918, dels ensam
dels tilisammans med mina kam-

rater. De senare äro för mig li-
ka betydande och nästan mera
glädjande än de förra.

Jag lyckades tlör första gangen

bli svensk mästare a 10,000 mir

och ett par rekord kunde jag ock-

så nolera och naturligtvis var alll

delta synnerligen angenämt. Men
efter dessa bedrilter tror jag dock
inte jag var så eglad som tf. ex.

den gårvgen i Kristiania när värt

»klämmigax löparelag för andra

gången lyckades hemlöra  Tors-
hauzs stlålliga vandringspris. Det
var den 12 maj 1918 och den da-

gen skall jag alltid minnas såsom
en av mina bästa upplevelser på
idrettshanorna.. |

Ke därmed fullt jämförlig fraim-
gäng var vår fredje stora löpare-

seger (den andra vanns vid »Gö-
teborg rTuntyy vid Örgrytes inter-

nationella tävlingar, där våra
djärvaste förhoppningar in'riades.

") Jojo... hur dags kom du hem på
kvällen? gamle syndare.

Ceve's anm.

kan

Det var kanske bara Forsbera,
som trodde på en seger för oss
men hur det nu var löpte alla de
vara såsom aldrig förr och rFesul-

tatet blev ju också att vi hemförde
Fyckhölms vandringspris för alltid.

Vid sådana tillfällen kan man
känna sig stolt och glad. När man
tillsammans med trevlga kamrater

vinna en laglöpning åt sim
klubb, då erfar man en lycka som
är alldeles säregen ty segerglädjen

delas av alla och därmed blir den.

liksem starkare och mera samfälld

trots delningen. Det heter iu

deiad glädje, dubbel elädje.

sadana känslor av stolthet
och triumt och glädje, som jag

erfor efter dessa tva segrar över
Sveriges, ja Skandinaviens kanske

herömdaste och största löpareklub-
har: Fredrikshof och Göta, det har

jag aldrig känt efter någon indivi-

duell seger, den ma ha varit aldrig
så storslagen.

.
OCKSÅ I

Och

Färför hoppas jag på ännu
många segrar och framgångar för
våara duktiga löparelag och för Gö-
teborgs-Kamraterna.

Med  hjärllig hälsning till
Kamrater.

alla

ERIK BACKMAN.

Ahlberg
var uppe och härjade på distrikts-

mötet. Och skällde ut Rodhe. Och
Alstam. Och de stora klubbarna. Som
inte ville ha honom till ombud vid
idrottsriksdagen. Och så ville han

promt ha bort Alstam ur distrikts-
styrelsen, emedan Alstam hade så
mycket med föreningar att göra

och gjorde så litet för distriktet.

När han blef upplyst om att Alstam

WWE
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Komihåg

mycket motvilligt satt såsom sekr,
i distriktet och gärna ville gå ifall
det fanns någon annan, som kunde
åtaga sig jobbet och taga emot

Ahlbergs ovett, så väckte detta intet
misskund i träningssekreterarens
hjärta. Men olyckligtvis 'hade "Ahl
berg ingen bättre man att föreslå och
därför blef det pannkaka af både Ahl-

berg och alla hans förslag, och hans

kritik med förresten, och Alstam åk.
te in i styrelsen med högsta röste
tal. Även om nu detta bör ses
mera såsom ett misstroendevotum
för Ahlberg, än såsom ett förtroen

devotum för Alstam — hvilken verk.
ligen icke är så värst intresserad af

den fria idrotten — så känner den
senare sig vid det här laget säker

ligen såsom en »>liten» triumfator.

Vi som haft litet, ja icke så litet
för resten, att göra med Ahlberg

under årens lopp, veta att han i

viss månär rätt så duktig karl, som
dock har det. stora felet att icke
känna sin begränsning och att prata
litet för mycket. Han har därför
litet svårt att vinna auktoritet' och
vederhäftighet, ty folk är nu en gång
sådant, att det i längden hellre vil
se handlingar än höra prat. De
har berättats oss, att Ahlberg (sekr.

i Träningskomittén) passade på all

taga sin semester och resa från
staden när det gällde arrangera

boxningarna medan den stackars

Ceve (sekr. i Arbetsutskottet) mås
te taga sin semester för att göra
boxningarna — hvilket kanske kan

tjäna såsom karaktäristik.

Vi skola emellertid ej vara elaka
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kommerigen nästa år och skäller lika
friskt. Det är alltid roligt att möta
lite omväxling på de annars så torra

sammanträdena. Och kan Ahiberg
skälla med någon stänk af kultur
och hyfsning så kanske han får

hjälp af både Ceve och Am.

Träningskommittén.
Efter mycken reklam och vidlyf-

tiga arrangemang kom Göteborgs
träningskommitté en gång till stånd.
Idel arbetsamt folk sattes in och
man beredde sig på att få vara med
om en snar glansfull uppryckning
av den arma allmänna idrotten.
Primus motor var Gillis Ahlberg och
hans främsta medhjälpare Hjertberg
och Calle Linde.
Och det såg verkligen ut, som

om träningskommittén hade förutsätt-
ningar att lyckas. Man fick fram
idéer och uppslag, vilka till en bör-
jan utnyttjades förvånansvärt väl.
Men — Calle Linde blev tvingad

alt avsäga sig en del idrottsupp-
drag och Ahlberg blev oense med
major Rodhe. Och så kommo dessa
bort från kommitténs arbete, på alla
platser gemensamt ersatta av Arvid
Ringstrand, en hygglig och intres-
serad man, men oprövad i admi-

'nistrativa saker och obekant med
de något egendomliga göteborgs-
förhållandena. Och nu står appa-

'raten nästan stilla.
Man må säga vad som hälst om

'Gillis Ahlberg — han är dock en
'duktig arbetare i idrottens vingård,
"särskilt om han har Linde med sig.
'Och därför får man hoppas, att
'Ahlberg snart gör sitt triumfatoriska
låterintåg i träningskommitén. Ty
(han behövs där.

Göteborgs Distrikts

Idrottsförbund
hade sitt årsmöte den 27 mars.

Gillis Ahlberg tycktes representen-
tera småklubbsintresset och kland-
rade styrelsen för en del dess åt-

gärder, varjämte han önskade mera

frisk luft> in i styrelsen. BI. a.
vill han ha bort distriktssekreteraren

Alstam och få Evald Ahlberg i Ör-
gryte eller Gustaf Lund i Majornas

I. K. till sekreterare. Men majorite-
ten (och småklubbarna!) ville något

annat, och styrelsen återvaldes efter
hela linjen.

Ahlberg attackerade sekreteraren

och styrelsen för att intet höstmöte
hållits för dryftande av hans tre
förslag: Om omorganisation av sty-

relsen, om inrättande av ett idrotts-

museum och om obligatorisk läka-

reundersökning. Ahlberg erinrades
emellertid, att förslagen icke, trots

uppmaningar, inkommit inom veder-
börlig tid. Den 26 oktober på kväl-
len meddelade Ahlberg i 6224:s te-

lefon, att han hade några förslag på
hjärtat. Dessa nedskrevos ej förrän
tidigast den 27 november och in-
kommo till styrelsen den10 eller 11
december! Och då var det något

sent.

Frågan om ett idrottsmuseumlig-

ger hos Stadionberedningen, där det

nog får ligga! Och frågan om o-
bligatorisk läkareundersökning fällde
Ahlberg själv.
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Schylander.
Vi ha tappat bort Kairo. Upp-

slukad av broderlandet Norge, där
tränarskapets gloria nu lär lysa över

hans även förut så ljusa huvud.
Sällan hade man väntat en sådan
sortie från kamratkretsen, huru ofta

man än hört och sett Kairos myckna

tal och livliga armsvängningar, ty-
dande på stor fantasi och betydande

själslig kraft.
Men så går det. Av handels-

mannen Caleb Schylander var det
på slutet inte mycket kvar, oaktat

krafter arbetade på hans framtida
välstånd som en egen hyresgäst hos

Saluhallsstyrelsen. Vad som fanns
kvar hade blivit ett med Harry Mag-

nusson. Som nu också gör Norge

den äran.
Kairo hade sitt eget huvud för

sig och var ej danad att bli affärs-

man. Men detta angår strängt ta-
get ingen. Hos oss lever han

emellertid kvar i minnet som den ge-
niale tricksmakaren på fotbollsplanen,

som den oefterhärmlige gyckelma-
karen i privata lag. Och det är
inte vem som hälst som förmåratt

skaffa sig ett sådant eftermäle.
Ingen blir ledsen den dag Kairo

äter står ibland oss.

Sedan förestående skrivits har man

haft en del underrättelser från Nor-
gefararna. Kairo har privat plats
(är sålunda icke tränare) och är

medlem i Drammens Boldklub. Mag-

nusson lär däremot vara någon slags
tränare för »Skjold>. Jo-jo men-san!
— Tecken tyda som synes på, att

de båda grabbarna separerat.
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reundersökning. Ahlberg erinrades
emellertid, att förslagen icke, trots

uppmaningar, inkommit inom veder-
börlig tid. Den 26 oktober på kväl-
len meddelade Ahlberg i 6224:s te-

lefon, att han hade några förslag på
hjärtat. Dessa nedskrevos ej förrän
tidigast den 27 november och in-
kommo till styrelsen den10 eller 11
december! Och då var det något

sent.

Frågan om ett idrottsmuseumlig-

ger hos Stadionberedningen, där det

nog får ligga! Och frågan om o-
bligatorisk läkareundersökning fällde
Ahlberg själv.
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Schylander.
Vi ha tappat bort Kairo. Upp-

slukad av broderlandet Norge, där
tränarskapets gloria nu lär lysa över

hans även förut så ljusa huvud.
Sällan hade man väntat en sådan
sortie från kamratkretsen, huru ofta

man än hört och sett Kairos myckna

tal och livliga armsvängningar, ty-
dande på stor fantasi och betydande

själslig kraft.
Men så går det. Av handels-

mannen Caleb Schylander var det
på slutet inte mycket kvar, oaktat

krafter arbetade på hans framtida
välstånd som en egen hyresgäst hos

Saluhallsstyrelsen. Vad som fanns
kvar hade blivit ett med Harry Mag-

nusson. Som nu också gör Norge

den äran.
Kairo hade sitt eget huvud för

sig och var ej danad att bli affärs-

man. Men detta angår strängt ta-
get ingen. Hos oss lever han

emellertid kvar i minnet som den ge-
niale tricksmakaren på fotbollsplanen,

som den oefterhärmlige gyckelma-
karen i privata lag. Och det är
inte vem som hälst som förmåratt

skaffa sig ett sådant eftermäle.
Ingen blir ledsen den dag Kairo

äter står ibland oss.

Sedan förestående skrivits har man

haft en del underrättelser från Nor-
gefararna. Kairo har privat plats
(är sålunda icke tränare) och är

medlem i Drammens Boldklub. Mag-

nusson lär däremot vara någon slags
tränare för »Skjold>. Jo-jo men-san!
— Tecken tyda som synes på, att

de båda grabbarna separerat.
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kommerigen nästa år och skäller lika
friskt. Det är alltid roligt att möta
lite omväxling på de annars så torra

sammanträdena. Och kan Ahiberg
skälla med någon stänk af kultur
och hyfsning så kanske han får

hjälp af både Ceve och Am.

Träningskommittén.
Efter mycken reklam och vidlyf-

tiga arrangemang kom Göteborgs
träningskommitté en gång till stånd.
Idel arbetsamt folk sattes in och
man beredde sig på att få vara med
om en snar glansfull uppryckning
av den arma allmänna idrotten.
Primus motor var Gillis Ahlberg och
hans främsta medhjälpare Hjertberg
och Calle Linde.
Och det såg verkligen ut, som

om träningskommittén hade förutsätt-
ningar att lyckas. Man fick fram
idéer och uppslag, vilka till en bör-
jan utnyttjades förvånansvärt väl.
Men — Calle Linde blev tvingad

alt avsäga sig en del idrottsupp-
drag och Ahlberg blev oense med
major Rodhe. Och så kommo dessa
bort från kommitténs arbete, på alla
platser gemensamt ersatta av Arvid
Ringstrand, en hygglig och intres-
serad man, men oprövad i admi-

'nistrativa saker och obekant med
de något egendomliga göteborgs-
förhållandena. Och nu står appa-

'raten nästan stilla.
Man må säga vad som hälst om

'Gillis Ahlberg — han är dock en
'duktig arbetare i idrottens vingård,
"särskilt om han har Linde med sig.
'Och därför får man hoppas, att
'Ahlberg snart gör sitt triumfatoriska
låterintåg i träningskommitén. Ty
(han behövs där.

Göteborgs Distrikts

Idrottsförbund
hade sitt årsmöte den 27 mars.

Gillis Ahlberg tycktes representen-
tera småklubbsintresset och kland-
rade styrelsen för en del dess åt-

gärder, varjämte han önskade mera

frisk luft> in i styrelsen. BI. a.
vill han ha bort distriktssekreteraren

Alstam och få Evald Ahlberg i Ör-
gryte eller Gustaf Lund i Majornas

I. K. till sekreterare. Men majorite-
ten (och småklubbarna!) ville något

annat, och styrelsen återvaldes efter
hela linjen.

Ahlberg attackerade sekreteraren

och styrelsen för att intet höstmöte
hållits för dryftande av hans tre
förslag: Om omorganisation av sty-

relsen, om inrättande av ett idrotts-

museum och om obligatorisk läka-

reundersökning. Ahlberg erinrades
emellertid, att förslagen icke, trots

uppmaningar, inkommit inom veder-
börlig tid. Den 26 oktober på kväl-
len meddelade Ahlberg i 6224:s te-

lefon, att han hade några förslag på
hjärtat. Dessa nedskrevos ej förrän
tidigast den 27 november och in-
kommo till styrelsen den10 eller 11
december! Och då var det något

sent.

Frågan om ett idrottsmuseumlig-

ger hos Stadionberedningen, där det

nog får ligga! Och frågan om o-
bligatorisk läkareundersökning fällde
Ahlberg själv.
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Idrottsminnen.
IH.

EN DEBUT.

I vårt medlemsblads förra num-

mer — Gud signe det arma barnet!
— läste jag med välbehag en trev-
lig bit av vår gemensamme vän
Arvid Fagrell — f. d. »Dompan>.

Den skildrar en Londonresa år 1908
och jag kom då ofrivilligt att tänka
på att just samma resa gav anled-

ning till min debut såsom spelare
i Kamraternas första lag. Fagrells,
Nils Anderssons och Valter Lidéns
resa med Londonlaget orsakade att

Kamraterna under tiden måste spela
med reserver och bland dessa hade

undertecknad nöjet att befinna sig.
Debuten skedde egentligen redan

några söndagar förut, närmare be-
stämt den 27 september, då Örgryte
och Kamraterna spelade en vän-

skapsmatch på Walhalla. Man hade

då givit mig uppgiften att klara
vänsterback-platsen, där jag aldrig

i hela mitt unga liv spelat förut.
Men här vilade inga ledsamheter
och med en till övermod gränsande

självsäkerhet garanterade jag pappa

Sjöholm,  Gisslov, »Smör-Kalle»

och alla de andra, att den biffen

skulle vi nog ordna. För säkerhets
skull ställde sig »Smör-Kalle» (han
utvandrade sedan i sällskap med

vår kassör till Amerikat) själv i

målet, även i avsikt att kontrollera

mina uppgifter om kvaliteten av de
häpnadsväckande backprestationer,

jag i Uddevalla och andra av kon-
tinentens sjö- och stapelstäder ut-

vecklat inför skräckslagna fotbolls-

lag och tiotusentals entusiasmerade
åskådare.

Som högerback spelade Thyberg,
också han från fjärde laget. Redan
da tycktes alltså Kamraterna ha väl

så goda spelare i de mindre lagen
som i lag II o. s. v. Underteck-
nad, som då för tiden befann sig
+ form», kom i 4:de-lagsgängen

därför att denna var den trevligaste
och den som höll bäst ihop. Vi
hade våra små danstillställningar på
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Phoenix (Mellberg minns dem nog),

var och en hade sin »böna» (utom

undertecknad, som hade sin i U:)

och det idkades familjeliv i en ut-
sträckning, som senare tiders krog-
liv och högt uppskruvade fordringar

på klubben och enskilda alldeles
omintetgjort. Nåja, Thyberg och

undertecknad gingo riktigt käckt i

par och det var minsann inte vår

skuld att matchen förlorades med
3—2, något varom en del gamla

referat från den tiden bära vittnes-

börd. Det var snarare forwards-
kedjans skuld, där åtminstone »>Lille-
Dompan» (Sven Fagrell) sumpade

flera mål. BLI. a. utförde han den-

na gång världens bäst bortslarvade
målchanse. Han stod faktiskt mitt

på mållinjen inne mellan stolparna
och lyckades dock få bollen till att

icke gå i mål.

Men det var om
skulle tala.

Denna ägde rum i Stockholm

den 18 oktobér i finalen om Kam-

ratmästerskapet. Matchen spelades
i gamla Idrottsparken och vi hade
Stockholms-Kamraterna till motstån-

dare. I deras mål stod den fruk-
tansvärde »Bus-Johan>, alias Arvid

Mellin, numera vårt bandylags lika
fruktade centerforward. För övrigt

kommer jag inte ihåg huru stock-
holmarnas lag såg ut. Huvudsaken
var att de vunno matchen och att

även vi hade ett lag. Detta hade
Bergelin i mål och Holmgren samt

Törnqvist backar. Undertecknad

spelade denna gång vänster-halv, en
plats, där jag nu för första gången

i mitt liv fick utveckla mina forwards-

»debuten> vi

talanger. »Vägga», eller Lindorff
Andersson, spelade centerhalv och
John Olsson högerhalv (tror jag)
Forwardskedjan såg ut så här från
vänster: Tell, Henrik Bergström,

Börjesson, Sven Fagrell och Verner

Jansson.
På papperet var det icke något

dåligt lag men flertalet av spelarm

befunno sig vid matchen i minst
sagt genomusel kondition efter en

mer än vanligt glad lördagsafton i
»den sköna synderskans» sköte

Jag minns ännu som i dag ni
» Lille-Fagrell» på morgonsidan så

där vid 4-tiden kom in i vårt hotell

rum med en vattenkaraff i högst
hugg, afseende att begjuta den frid

fullt sovande Börjesson med inne

hållet och huru Fagrell vid ljude
av min gravlika röst från ett anna

hörn av rummet, där jag vunnit en

fristad på en soffa från sängkläder

nas långt ifrån slumrande millione,

hals över huvud flydde ut i kor

doren, där Tell förgäves sökte let

rält på sitt rum.
Hotellet, som vi vid detta tillfälk

inhysts i, var faktiskt den sämst

håla, nagra fotbollspeiare säkert änn
bott i. Men så voro också åtski

liga av gästerna — jag räknar mn
inte dem som kröpo på väggarna -
långt ifrån att räkna till Guds bäst

barn. Genast vi kommo fram gid
t. ex. Tell och drog i kakelugusr
nas spjällsnören »för att se om &
höllo> — med påföljd att appart
terna dansade i golvet. Sedan bjöt
han hela betjäningen på kaffe oc
dopp —på vems bekostnad vi
jag lata vara osagt -- ochtillbringt
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spelade denna gång vänster-halv, en
plats, där jag nu för första gången

i mitt liv fick utveckla mina forwards-

»debuten> vi

talanger. »Vägga», eller Lindorff
Andersson, spelade centerhalv och
John Olsson högerhalv (tror jag)
Forwardskedjan såg ut så här från
vänster: Tell, Henrik Bergström,

Börjesson, Sven Fagrell och Verner

Jansson.
På papperet var det icke något

dåligt lag men flertalet av spelarm

befunno sig vid matchen i minst
sagt genomusel kondition efter en

mer än vanligt glad lördagsafton i
»den sköna synderskans» sköte

Jag minns ännu som i dag ni
» Lille-Fagrell» på morgonsidan så

där vid 4-tiden kom in i vårt hotell

rum med en vattenkaraff i högst
hugg, afseende att begjuta den frid

fullt sovande Börjesson med inne

hållet och huru Fagrell vid ljude
av min gravlika röst från ett anna

hörn av rummet, där jag vunnit en

fristad på en soffa från sängkläder

nas långt ifrån slumrande millione,

hals över huvud flydde ut i kor

doren, där Tell förgäves sökte let

rält på sitt rum.
Hotellet, som vi vid detta tillfälk

inhysts i, var faktiskt den sämst

håla, nagra fotbollspeiare säkert änn
bott i. Men så voro också åtski

liga av gästerna — jag räknar mn
inte dem som kröpo på väggarna -
långt ifrån att räkna till Guds bäst

barn. Genast vi kommo fram gid
t. ex. Tell och drog i kakelugusr
nas spjällsnören »för att se om &
höllo> — med påföljd att appart
terna dansade i golvet. Sedan bjöt
han hela betjäningen på kaffe oc
dopp —på vems bekostnad vi
jag lata vara osagt -- ochtillbringt

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Idrottsminnen.
IH.

EN DEBUT.

I vårt medlemsblads förra num-

mer — Gud signe det arma barnet!
— läste jag med välbehag en trev-
lig bit av vår gemensamme vän
Arvid Fagrell — f. d. »Dompan>.

Den skildrar en Londonresa år 1908
och jag kom då ofrivilligt att tänka
på att just samma resa gav anled-

ning till min debut såsom spelare
i Kamraternas första lag. Fagrells,
Nils Anderssons och Valter Lidéns
resa med Londonlaget orsakade att

Kamraterna under tiden måste spela
med reserver och bland dessa hade

undertecknad nöjet att befinna sig.
Debuten skedde egentligen redan

några söndagar förut, närmare be-
stämt den 27 september, då Örgryte
och Kamraterna spelade en vän-

skapsmatch på Walhalla. Man hade

då givit mig uppgiften att klara
vänsterback-platsen, där jag aldrig

i hela mitt unga liv spelat förut.
Men här vilade inga ledsamheter
och med en till övermod gränsande

självsäkerhet garanterade jag pappa

Sjöholm,  Gisslov, »Smör-Kalle»

och alla de andra, att den biffen

skulle vi nog ordna. För säkerhets
skull ställde sig »Smör-Kalle» (han
utvandrade sedan i sällskap med

vår kassör till Amerikat) själv i

målet, även i avsikt att kontrollera

mina uppgifter om kvaliteten av de
häpnadsväckande backprestationer,

jag i Uddevalla och andra av kon-
tinentens sjö- och stapelstäder ut-

vecklat inför skräckslagna fotbolls-

lag och tiotusentals entusiasmerade
åskådare.

Som högerback spelade Thyberg,
också han från fjärde laget. Redan
da tycktes alltså Kamraterna ha väl

så goda spelare i de mindre lagen
som i lag II o. s. v. Underteck-
nad, som då för tiden befann sig
+ form», kom i 4:de-lagsgängen

därför att denna var den trevligaste
och den som höll bäst ihop. Vi
hade våra små danstillställningar på
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Phoenix (Mellberg minns dem nog),

var och en hade sin »böna» (utom

undertecknad, som hade sin i U:)

och det idkades familjeliv i en ut-
sträckning, som senare tiders krog-
liv och högt uppskruvade fordringar

på klubben och enskilda alldeles
omintetgjort. Nåja, Thyberg och

undertecknad gingo riktigt käckt i

par och det var minsann inte vår

skuld att matchen förlorades med
3—2, något varom en del gamla

referat från den tiden bära vittnes-

börd. Det var snarare forwards-
kedjans skuld, där åtminstone »>Lille-
Dompan» (Sven Fagrell) sumpade

flera mål. BLI. a. utförde han den-

na gång världens bäst bortslarvade
målchanse. Han stod faktiskt mitt

på mållinjen inne mellan stolparna
och lyckades dock få bollen till att

icke gå i mål.

Men det var om
skulle tala.

Denna ägde rum i Stockholm

den 18 oktobér i finalen om Kam-

ratmästerskapet. Matchen spelades
i gamla Idrottsparken och vi hade
Stockholms-Kamraterna till motstån-

dare. I deras mål stod den fruk-
tansvärde »Bus-Johan>, alias Arvid

Mellin, numera vårt bandylags lika
fruktade centerforward. För övrigt

kommer jag inte ihåg huru stock-
holmarnas lag såg ut. Huvudsaken
var att de vunno matchen och att

även vi hade ett lag. Detta hade
Bergelin i mål och Holmgren samt

Törnqvist backar. Undertecknad

spelade denna gång vänster-halv, en
plats, där jag nu för första gången

i mitt liv fick utveckla mina forwards-

»debuten> vi

talanger. »Vägga», eller Lindorff
Andersson, spelade centerhalv och
John Olsson högerhalv (tror jag)
Forwardskedjan såg ut så här från
vänster: Tell, Henrik Bergström,

Börjesson, Sven Fagrell och Verner

Jansson.
På papperet var det icke något

dåligt lag men flertalet av spelarm

befunno sig vid matchen i minst
sagt genomusel kondition efter en

mer än vanligt glad lördagsafton i
»den sköna synderskans» sköte

Jag minns ännu som i dag ni
» Lille-Fagrell» på morgonsidan så

där vid 4-tiden kom in i vårt hotell

rum med en vattenkaraff i högst
hugg, afseende att begjuta den frid

fullt sovande Börjesson med inne

hållet och huru Fagrell vid ljude
av min gravlika röst från ett anna

hörn av rummet, där jag vunnit en

fristad på en soffa från sängkläder

nas långt ifrån slumrande millione,

hals över huvud flydde ut i kor

doren, där Tell förgäves sökte let

rält på sitt rum.
Hotellet, som vi vid detta tillfälk

inhysts i, var faktiskt den sämst

håla, nagra fotbollspeiare säkert änn
bott i. Men så voro också åtski

liga av gästerna — jag räknar mn
inte dem som kröpo på väggarna -
långt ifrån att räkna till Guds bäst

barn. Genast vi kommo fram gid
t. ex. Tell och drog i kakelugusr
nas spjällsnören »för att se om &
höllo> — med påföljd att appart
terna dansade i golvet. Sedan bjöt
han hela betjäningen på kaffe oc
dopp —på vems bekostnad vi
jag lata vara osagt -- ochtillbringt
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REGULIÄRA FÖRBINDELSER:

från Sydafrika
> Indien

Tel.: Ink. avd. 5996,
'" Utg. avd. 4738 5863 N

de sedan en stor del av aftonen
med att inventera på vinden, varvid
alla gamla kläder, som enligt Tells

åsikt ännu kunde användas, åkte

ner till de lägre regionerna genom

trapphuset. Sedan vi, d. v. s. de

mera (hm) allvarligt tänkande spe-
larna, lagt oss blevo alla våra klä-
der och kängor på något mystiskt
sätt omflyttade.

Detta kom jag underfund med
vid matchen dagen därpå, då mina
väl inspelade fotbollskängor voro
puts weg. Så småningom upptäck-
tes de sittande på Henrik Bergströms
extremiteter, som de utgjorde en
förträfflig avslutning på. Såsom ny-
kommen i laget hjälpte mina pro-
tester föga och jag hade säkert fått
spela utan kängor — ty Bergström
själv hade inga! — om inte Classe
Berg i A. I. K. räddat situationen
genom att ställa sina till låns. De
voro förstås en hel hop centimeter
för stora och i sanden på Idrotts-
parken snubblade jag också oupp-
hörligt.

—

Största delen av matchen
kom jag alltså att tillbringa på alla
fyra. Törnqvist hade också otur
med sina kängor, som voro nya
och klämde förfärligt. Mitt under
Spelet satte han sig på banan och
plockade av sig det ena av fodra-
len och spelade sedan delvisi strump-
lästen. Nederlaget 5-2 låter sig alltså
till en del förklaras. Våra båda mål
gjordes av Börjesson vid straffspar-
kar. Mellin hoppade som en sprat-
telgubbe i målet men Börje bara log
och slängde in bollen med meteor-
liknande fart.

|REDERIAKTIEBOLAGET TRANSATLANTIC
från Sverige, Norge, & Danmark till Sydafrika

från Australien & Sundaöarna till Sverige, Norge och Danmark

> Nordamerika » Sverige

Vidare meddelar REDERIAKTIEBOLAGET TRANSATLANTIC
GÖTEBORG.

Australien

Sundaöarna
Persiska viken
Senegambien
Nordamerika

till Australien
> Nordamerika

 Telegramadr.: NIKE, Gbg.

ns SJ

Stockholmarna voro så glada ö-

ver sin seger, att middagenblev ett
bra stycke över den vanliga nivån.
Där bjöds på fylla av alla sju sla-
gen och mat i långa, långa banor.
Och till dessert fingo vi så mycket

glace, att Börjesson såg sig nödsa-
kad att äta den på sopptallrik.

Hemresan skola vi helst tala tyst
om men så mycket kan jag säga,

att på den tiden mötte det inte så
stora svårigheter som nu att få sova

på bagagehyllan i en tredjeklasskupé.
Om man nu skall jämföra våra

dagars fotbollsresor med forna ti-
ders, så måste man konstatera den

himmelsvida skillnaden. Fotbolls-

spelarna nu för tiden ha blivit så
bortskämda och äro så blaserade

på att resa,att vikingatågentill främ-
mande orter totalt ha mist sin tjus-

ning för dem. Det är därför icke
heller samma geist över grabbarna

som i forna dagar och även om en
Tells och Valter Lidéns skämt och

tilltag ibland voro av det mera grov-
korniga slaget och vållade förtret,
så voro de oftast tämligen oskyldiga
och då de andra spelarna själva
gjorde allt för att hålla ängan uppe,

blevo Kamraternas fotbollsfädrer städ-
se angenäma minnen, låt vara att

de emellanåt slutade med nederlag

— såsom vid denna »debut>.

Carl Linde.

23

Kägelklubben I. F. K.
hade avslutningsfest med prisutdel-
ning Valborgsmässoafton på Col-
dinuorden under som vanligt mun-
tra och >»lysande» former. Många
pokaler och god malt!
Såsom framgår av prislistan voro

priserna denna gång fördelade på
ett stort antal medlemmar. John
Pettersson har spelat upp sig betyd-
ligt och blev klubbmästate. Herbert
Johanson har också gått upp i te-
ten medan Oscar Andersson stått
stilla eller haft otur. Harald Lund
tyckes ha lagt upp och Alstam kan
kanske skylla sin dåliga form på
sjukdom och klen träning.

Poängtävlingen ”'41—"55, omfat-
tande 10 höger- och vänsterserier,
gav följande resultat: 1) John Pet-

tersson, platssiffra 68, 2) Anders
Friberg, pl. 69, 3) Ivar Fehrling, pl.
75, 4) Oscar Andersson, pl. 76, 5)
Herbert Johanson, pl. 92, 6) Gösta
Lundquist, pl. 107, 7) Hugo Jöns-
son, pl. 134, och 8) Oscar Hansson,
pl. 140.

I poängtävlingen ”'+—"5/,, som

omfattade icke mindre än 40 serier
(av vilka 8 spelades varje tävlings-
kväll) blev resultatet följande: 1)

Oscar Andersson, 4692 p. 2) Her-
bert Johanson, 4494 p. 3) John

Pettersson, 4314 p. 4) Erik Alstam,

4266 p. 5) Anders Friberg, 4261 Dp.
6) Ivar Fehrling, 3310 p. 7) Oscar
Hansson, 2857 p. 8) Gösta Lund-

puist, 1367 p. De tre sistnämnda
kunde ej spela samtliga serier.

Klubbmästerskapstävlingen hölls
den 30 april och omfattade 4 höger-
och 4 vänsterserier. Första pris och
källaremästare Landelius vandrings-
pris erövrades av John Pettersson

med 990 poäng, hack i häll följd
av Herbert Johanson med 988 p.
och Oscar Andersson med 983 p.
Fjärde man blev Ivar Fehrlidg med
951 p.
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Stockholmarna voro så glada ö-

ver sin seger, att middagenblev ett
bra stycke över den vanliga nivån.
Där bjöds på fylla av alla sju sla-
gen och mat i långa, långa banor.
Och till dessert fingo vi så mycket

glace, att Börjesson såg sig nödsa-
kad att äta den på sopptallrik.

Hemresan skola vi helst tala tyst
om men så mycket kan jag säga,

att på den tiden mötte det inte så
stora svårigheter som nu att få sova

på bagagehyllan i en tredjeklasskupé.
Om man nu skall jämföra våra

dagars fotbollsresor med forna ti-
ders, så måste man konstatera den

himmelsvida skillnaden. Fotbolls-

spelarna nu för tiden ha blivit så
bortskämda och äro så blaserade

på att resa,att vikingatågentill främ-
mande orter totalt ha mist sin tjus-

ning för dem. Det är därför icke
heller samma geist över grabbarna

som i forna dagar och även om en
Tells och Valter Lidéns skämt och

tilltag ibland voro av det mera grov-
korniga slaget och vållade förtret,
så voro de oftast tämligen oskyldiga
och då de andra spelarna själva
gjorde allt för att hålla ängan uppe,

blevo Kamraternas fotbollsfädrer städ-
se angenäma minnen, låt vara att

de emellanåt slutade med nederlag

— såsom vid denna »debut>.

Carl Linde.

23

Kägelklubben I. F. K.
hade avslutningsfest med prisutdel-
ning Valborgsmässoafton på Col-
dinuorden under som vanligt mun-
tra och >»lysande» former. Många
pokaler och god malt!
Såsom framgår av prislistan voro

priserna denna gång fördelade på
ett stort antal medlemmar. John
Pettersson har spelat upp sig betyd-
ligt och blev klubbmästate. Herbert
Johanson har också gått upp i te-
ten medan Oscar Andersson stått
stilla eller haft otur. Harald Lund
tyckes ha lagt upp och Alstam kan
kanske skylla sin dåliga form på
sjukdom och klen träning.

Poängtävlingen ”'41—"55, omfat-
tande 10 höger- och vänsterserier,
gav följande resultat: 1) John Pet-

tersson, platssiffra 68, 2) Anders
Friberg, pl. 69, 3) Ivar Fehrling, pl.
75, 4) Oscar Andersson, pl. 76, 5)
Herbert Johanson, pl. 92, 6) Gösta
Lundquist, pl. 107, 7) Hugo Jöns-
son, pl. 134, och 8) Oscar Hansson,
pl. 140.

I poängtävlingen ”'+—"5/,, som

omfattade icke mindre än 40 serier
(av vilka 8 spelades varje tävlings-
kväll) blev resultatet följande: 1)

Oscar Andersson, 4692 p. 2) Her-
bert Johanson, 4494 p. 3) John

Pettersson, 4314 p. 4) Erik Alstam,

4266 p. 5) Anders Friberg, 4261 Dp.
6) Ivar Fehrling, 3310 p. 7) Oscar
Hansson, 2857 p. 8) Gösta Lund-

puist, 1367 p. De tre sistnämnda
kunde ej spela samtliga serier.

Klubbmästerskapstävlingen hölls
den 30 april och omfattade 4 höger-
och 4 vänsterserier. Första pris och
källaremästare Landelius vandrings-
pris erövrades av John Pettersson

med 990 poäng, hack i häll följd
av Herbert Johanson med 988 p.
och Oscar Andersson med 983 p.
Fjärde man blev Ivar Fehrlidg med
951 p.

GÖTEORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

 

REGULIÄRA FÖRBINDELSER:

från Sydafrika
> Indien

Tel.: Ink. avd. 5996,
'" Utg. avd. 4738 5863 N

de sedan en stor del av aftonen
med att inventera på vinden, varvid
alla gamla kläder, som enligt Tells

åsikt ännu kunde användas, åkte

ner till de lägre regionerna genom

trapphuset. Sedan vi, d. v. s. de

mera (hm) allvarligt tänkande spe-
larna, lagt oss blevo alla våra klä-
der och kängor på något mystiskt
sätt omflyttade.

Detta kom jag underfund med
vid matchen dagen därpå, då mina
väl inspelade fotbollskängor voro
puts weg. Så småningom upptäck-
tes de sittande på Henrik Bergströms
extremiteter, som de utgjorde en
förträfflig avslutning på. Såsom ny-
kommen i laget hjälpte mina pro-
tester föga och jag hade säkert fått
spela utan kängor — ty Bergström
själv hade inga! — om inte Classe
Berg i A. I. K. räddat situationen
genom att ställa sina till låns. De
voro förstås en hel hop centimeter
för stora och i sanden på Idrotts-
parken snubblade jag också oupp-
hörligt.

—

Största delen av matchen
kom jag alltså att tillbringa på alla
fyra. Törnqvist hade också otur
med sina kängor, som voro nya
och klämde förfärligt. Mitt under
Spelet satte han sig på banan och
plockade av sig det ena av fodra-
len och spelade sedan delvisi strump-
lästen. Nederlaget 5-2 låter sig alltså
till en del förklaras. Våra båda mål
gjordes av Börjesson vid straffspar-
kar. Mellin hoppade som en sprat-
telgubbe i målet men Börje bara log
och slängde in bollen med meteor-
liknande fart.
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om men så mycket kan jag säga,

att på den tiden mötte det inte så
stora svårigheter som nu att få sova

på bagagehyllan i en tredjeklasskupé.
Om man nu skall jämföra våra

dagars fotbollsresor med forna ti-
ders, så måste man konstatera den

himmelsvida skillnaden. Fotbolls-

spelarna nu för tiden ha blivit så
bortskämda och äro så blaserade

på att resa,att vikingatågentill främ-
mande orter totalt ha mist sin tjus-

ning för dem. Det är därför icke
heller samma geist över grabbarna

som i forna dagar och även om en
Tells och Valter Lidéns skämt och

tilltag ibland voro av det mera grov-
korniga slaget och vållade förtret,
så voro de oftast tämligen oskyldiga
och då de andra spelarna själva
gjorde allt för att hålla ängan uppe,

blevo Kamraternas fotbollsfädrer städ-
se angenäma minnen, låt vara att

de emellanåt slutade med nederlag

— såsom vid denna »debut>.

Carl Linde.

23

Kägelklubben I. F. K.
hade avslutningsfest med prisutdel-
ning Valborgsmässoafton på Col-
dinuorden under som vanligt mun-
tra och >»lysande» former. Många
pokaler och god malt!
Såsom framgår av prislistan voro

priserna denna gång fördelade på
ett stort antal medlemmar. John
Pettersson har spelat upp sig betyd-
ligt och blev klubbmästate. Herbert
Johanson har också gått upp i te-
ten medan Oscar Andersson stått
stilla eller haft otur. Harald Lund
tyckes ha lagt upp och Alstam kan
kanske skylla sin dåliga form på
sjukdom och klen träning.

Poängtävlingen ”'41—"55, omfat-
tande 10 höger- och vänsterserier,
gav följande resultat: 1) John Pet-

tersson, platssiffra 68, 2) Anders
Friberg, pl. 69, 3) Ivar Fehrling, pl.
75, 4) Oscar Andersson, pl. 76, 5)
Herbert Johanson, pl. 92, 6) Gösta
Lundquist, pl. 107, 7) Hugo Jöns-
son, pl. 134, och 8) Oscar Hansson,
pl. 140.

I poängtävlingen ”'+—"5/,, som

omfattade icke mindre än 40 serier
(av vilka 8 spelades varje tävlings-
kväll) blev resultatet följande: 1)

Oscar Andersson, 4692 p. 2) Her-
bert Johanson, 4494 p. 3) John

Pettersson, 4314 p. 4) Erik Alstam,

4266 p. 5) Anders Friberg, 4261 Dp.
6) Ivar Fehrling, 3310 p. 7) Oscar
Hansson, 2857 p. 8) Gösta Lund-

puist, 1367 p. De tre sistnämnda
kunde ej spela samtliga serier.

Klubbmästerskapstävlingen hölls
den 30 april och omfattade 4 höger-
och 4 vänsterserier. Första pris och
källaremästare Landelius vandrings-
pris erövrades av John Pettersson

med 990 poäng, hack i häll följd
av Herbert Johanson med 988 p.
och Oscar Andersson med 983 p.
Fjärde man blev Ivar Fehrlidg med
951 p.
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REGULIÄRA FÖRBINDELSER:

från Sydafrika
> Indien

Tel.: Ink. avd. 5996,
'" Utg. avd. 4738 5863 N

de sedan en stor del av aftonen
med att inventera på vinden, varvid
alla gamla kläder, som enligt Tells

åsikt ännu kunde användas, åkte

ner till de lägre regionerna genom

trapphuset. Sedan vi, d. v. s. de

mera (hm) allvarligt tänkande spe-
larna, lagt oss blevo alla våra klä-
der och kängor på något mystiskt
sätt omflyttade.

Detta kom jag underfund med
vid matchen dagen därpå, då mina
väl inspelade fotbollskängor voro
puts weg. Så småningom upptäck-
tes de sittande på Henrik Bergströms
extremiteter, som de utgjorde en
förträfflig avslutning på. Såsom ny-
kommen i laget hjälpte mina pro-
tester föga och jag hade säkert fått
spela utan kängor — ty Bergström
själv hade inga! — om inte Classe
Berg i A. I. K. räddat situationen
genom att ställa sina till låns. De
voro förstås en hel hop centimeter
för stora och i sanden på Idrotts-
parken snubblade jag också oupp-
hörligt.

—

Största delen av matchen
kom jag alltså att tillbringa på alla
fyra. Törnqvist hade också otur
med sina kängor, som voro nya
och klämde förfärligt. Mitt under
Spelet satte han sig på banan och
plockade av sig det ena av fodra-
len och spelade sedan delvisi strump-
lästen. Nederlaget 5-2 låter sig alltså
till en del förklaras. Våra båda mål
gjordes av Börjesson vid straffspar-
kar. Mellin hoppade som en sprat-
telgubbe i målet men Börje bara log
och slängde in bollen med meteor-
liknande fart.
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GÖTEBORG
Kyrkogatan 58.

Olycksfall-;  Automobil-,
Sjuk-, Glas-,

Skadestånds- Vattenskade-

försäkring.

Tel.-adr.: »Assuransnornan.

Rikstelefoner 18311, 18312.

I. F. Kamraternas styrelse

1919:
Ordförande: Herbert Johanson, firma

Keiller, Lundström & Co., bostad Ovra
Husargatan 29, telefoner: kontoret 4534
hostaden 17253.

v. Ordförande: Thorsten Mellberg, Värm-
landsgatan 28, telefon 2023.

Sekreterare: Erik Alstam, A.-B. Solventia,
Östra Hamngatan 24, tel. 1985, 9273,
bostad Majorsgatan 4, telefon 6224.

v. Sekreterare: Jacob Schylander, A.-B.
Bröderna Bratt, S. Larmgatan 4, telefon
3712, bostad Plantagegatan 10.

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
18399.

Intendent: Gustaf Waller, A.-B. Alfred
Nilsson, tel. 7850, bostad Friggagatan 7.

Adjungerad ledamot: A. Forsberg, firma
J. Andrén, bostad Risasgatan 20.

Suppleanter: Gösta Lundquist, Postgatan
3 A, telefon 2986. Gunnar Wahlgren,
Drottninggatan 58.

Eftertryck avi Medlemsbladetförekom-

mande artiklar och notiser förbjudes.

KYLFI.   = MAXIM

 

Öbs.!

SÅM BEHÖFVES] AF
EKIPERINGSART)KLAR
FINNES i STÖRSTA URVAL OCH

Kägelbanorna.

7

ASKAN

   
i Arkaden
Nya amerikanska

 

TILL MODERATA PRISER
Öppet:

Beställ

 
PES RR PEPE R ERA RAR RNA RANA RAP ARN A NANO PAN PIPPIN SAB APPS NASA NANAK AKA KAKA KNAKAR ANAR ANKA K KARA EAA KR RR NA

Oscar Andersons Bokir. Göteborg 1919.  

Skruvbanor.

Vard. 2—12 em, Sön- o

helgd. 1—5 o. 6—12 em.

bana pr telefon 13705.

 

Mallbergs
Kungl, Hofjuvelerare

Holjer Witt
SKEPPSMÄKLARE—

Telegramadress: 'WITTOS' Göteborg. Telef.: 11663, 11692, 17772.
PISA G HASAN ARSA ERNA N ANAR R ANAR KRA KKR KAS R NER aven
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. MAJ 1919
  

Med Kamratlaget på vikingatåg till Köpenhamn.

Den 27 april skulle det stå ett

stort slag på Idretsparken i Köpen-
Den fjärde matchen om

Aftonblads vandrings-

K. B. skulle

hamn.

Göteborgs
pris skulle äga rum.
möta våra egna Kam-
rater och då kan man

tänka att intresset var
stort både i Göteborg
och Köpenhamn.

Att det icke blev
en större publiktill-

slutning än c:a 8000
personer måste till-

skrivas den omstän-
digheten, att strax
före denna pokal-

match spelades en
turneringsmatch mel-
lan Frem och A.B.
Matcherna kommo så
hära varandra, att vå-
ra spelare icke ens
kunde begagna det
sedvanliga omklädningsrummet utan
måste skifta kläder i ett stort och

dragigt rum, som tycktes utgöra
samlingsplats för alla möjliga slags
Småpojkar och främmande männi-
skor. Trevliga och gemytliga äro
danskarna och goda middagar bjuda
de på men några framstående arr-

angörer äro de verkligen inte. Här
i Sverige bruka vi alltid vara förut-

seende och omtänksamma även

ifråga om sådana småsaker. Det var
icke utan att vi kände oss nå-

got nonchalerade ute på Idretspar-

ken.

K. B. — Kamraterna.

Nåja, matchen stämde oss myc-
ket försonliga.. Vi spelade med vårt

f. t. starkaste lag. D. v. s. Börjes-

son var inte med meni hans ställe

deltog Georg Karlsson och denne

har ju städse visat sig såsom en

mot K. B. mycket användbar man.

Vi minnas grannt hans bägge gran-

diost inspelade måli 1917 års match

mot K. B. (3—1).

 

Slagordningen såg alltså ut så här:

Rylander, Lund, Svensson, Karl
Olsson, Törnqvist, Almén, Eiser-
man, Herbert Karlson, Georg Karl-
son Hjelm och Sandberg.

K. B.: Graae, Rem-
on-- : toft, Thomsen, Vilh.

Jörgensen, Lykke,
Viggo Jörgensen, B.
Nielsen, Alf Olsen,
Poul Nielsen, Laur-

sen och Sörensen.
Vår nedresa hade

företagits på lördags-
kvällen med nattåget

men detta är nästan
det fördelaktigaste
sättet att resa, ha vi

kommit underfund
med. Under förnut-
sättning att man får

sovvagn förståss.
Stämningen var den
allra bästa. Vi ta-

lade om matchen så lite som möj-
ligt. Ingen gjorde sig några över-

drivna förhoppningar. Vi visste, att
Kamraterna alltid spela bättre fot-
boll i Köpenhamn än i Göteborg,
beroende på att därvarande bana är
icke så litet bättre än Ullervi och
Walhalla. Men vi visste också att

K. B. är ett lag, som det är myc-
ket svårt att slå, och ehuru det un-

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01919, 2020 IFK Göteborg.
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. MAJ 1919
  

Med Kamratlaget på vikingatåg till Köpenhamn.
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Den fjärde matchen om

Aftonblads vandrings-

K. B. skulle

hamn.

Göteborgs
pris skulle äga rum.
möta våra egna Kam-
rater och då kan man
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Med Kamratlaget på vikingatåg till Köpenhamn.

Den 27 april skulle det stå ett

stort slag på Idretsparken i Köpen-
Den fjärde matchen om

Aftonblads vandrings-

K. B. skulle

hamn.

Göteborgs
pris skulle äga rum.
möta våra egna Kam-
rater och då kan man

tänka att intresset var
stort både i Göteborg
och Köpenhamn.

Att det icke blev
en större publiktill-

slutning än c:a 8000
personer måste till-

skrivas den omstän-
digheten, att strax
före denna pokal-

match spelades en
turneringsmatch mel-
lan Frem och A.B.
Matcherna kommo så
hära varandra, att vå-
ra spelare icke ens
kunde begagna det
sedvanliga omklädningsrummet utan
måste skifta kläder i ett stort och

dragigt rum, som tycktes utgöra
samlingsplats för alla möjliga slags
Småpojkar och främmande männi-
skor. Trevliga och gemytliga äro
danskarna och goda middagar bjuda
de på men några framstående arr-

angörer äro de verkligen inte. Här
i Sverige bruka vi alltid vara förut-

seende och omtänksamma även

ifråga om sådana småsaker. Det var
icke utan att vi kände oss nå-

got nonchalerade ute på Idretspar-

ken.

K. B. — Kamraterna.

Nåja, matchen stämde oss myc-
ket försonliga.. Vi spelade med vårt

f. t. starkaste lag. D. v. s. Börjes-

son var inte med meni hans ställe

deltog Georg Karlsson och denne

har ju städse visat sig såsom en

mot K. B. mycket användbar man.

Vi minnas grannt hans bägge gran-

diost inspelade måli 1917 års match

mot K. B. (3—1).

 

Slagordningen såg alltså ut så här:

Rylander, Lund, Svensson, Karl
Olsson, Törnqvist, Almén, Eiser-
man, Herbert Karlson, Georg Karl-
son Hjelm och Sandberg.

K. B.: Graae, Rem-
on-- : toft, Thomsen, Vilh.

Jörgensen, Lykke,
Viggo Jörgensen, B.
Nielsen, Alf Olsen,
Poul Nielsen, Laur-

sen och Sörensen.
Vår nedresa hade

företagits på lördags-
kvällen med nattåget

men detta är nästan
det fördelaktigaste
sättet att resa, ha vi

kommit underfund
med. Under förnut-
sättning att man får

sovvagn förståss.
Stämningen var den
allra bästa. Vi ta-

lade om matchen så lite som möj-
ligt. Ingen gjorde sig några över-

drivna förhoppningar. Vi visste, att
Kamraterna alltid spela bättre fot-
boll i Köpenhamn än i Göteborg,
beroende på att därvarande bana är
icke så litet bättre än Ullervi och
Walhalla. Men vi visste också att

K. B. är ett lag, som det är myc-
ket svårt att slå, och ehuru det un-
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der denna säsong icke uppnått så
goda resultat som eljest, voro vi

övertygade om att laget i denna

match komme att uppbjuda alla
sina krafter för att hos Köpenhamns-

publiken återerövra det rubbade
förtroendet och beröva oss poka-

len för alltid.

Det stärkte våra spelares själv-

förtroende när de fingo reda på
att Lykke ej skulle vara med. Han
var förkyld o. s. v. Men säkra om
segern voro de våra långt ifrån o.

i sådan sinnesstämning spela alltid
Kamraterna bäst.

Westergaard blåste. Från början
var det klart, att Kamraterna voro

i sin bästa form. Anfallen rullade
fram som på kullager, smorda av

ett fat av Norings bästa olja.
Ruscher på sidorna avlöstes av
vackra »trekanter» mellan innermän-
nen och halvbackar och skotten
kommo överraskande såsom vid

stjärnfallen i augustinätterna. Bol-
len passades fram och åter mellan
våra spelare med en smekandelätt-
het nästan ömhet... såsom när
man smeker kärestan under ljumma

vårkvällar eller den första kvartals-
litern vid utgången från »Systemet-.

Danskarna voro tämligen bakom
och icke mindre än sju hörnspar-
kar måste de skänka våra grabbar.
Ingen lades emellertid i mål. Jag

satt på läktaren bredvid »Mr Smile»
och talade om för honom att hem-
ma i Göteborg hade vi en grabb,

som heter Fagrell, och att om han
varit med och varit i sin bästa form

hade de 7 hörnsparkarna betytt
minst 5 mål. Det ville han emel-
lertid ej tro. Först när »Murren>
började göra mål vaknade eninsikt

hos honom, att Kamraterna inte

bara kunde spela utan också skjuta

— I mål.
I första halvleken gjorde »Mur-

ren» ett mål på straffspark och ett
vid ett fint angrepp på högersidan.
I andra halvleken fingo danskarna

elt mål, också på straffspark men
sedan gjorde Hjelm ytterligare tvän-
ne fina mål för Kamraterna och

4—1 blev det. Särskilt Hjelms

sista mål var vackert och gjort ef-

ter alla konstens regler: direkt på

Eisermans centring.
Kamraterna spelade sitt bästa spel

hittills i Köpenhamn och impone-
rade på danskarna mer än något

svenskt lag hittills gjort.
Vi utelämna kritiken men konsta-

tera, att våra pojkar skötte sig samt
och synnerligen till belåtenhet
hade de inte gjort det hade de ej

vunnit denna match, ty K. B. var
visserligen underlägsen i spelet men

det spelade dock aldrig såsom ett
slaget lag utan var farligt in i det

sista.

K. B:s 2:a nederlag mot I. F.K.

Kristian Middelboe har ordet:
Denna gång förlorade K. B. med

2 mål mot 4 och det var lindrigt

undansluppit, ty en seger på 4-1

för svenskarna hade varit ett mera
rättvist uttryck för dessas överläg-

senhet.
Hade kanske K. B. väntat att lida

nederlag igen?
Dessvärre Nej — kan man gott

svara. Den allmänna meningen

bland spelarna var att K. B. skulle

vinna.
Det hade varit så lätt att ursäkta

och bortförklara nederlaget i Kö-

penhamn — alltför lätt göres det i
regeln — att man menade rent ut

sagt att man icke kunde undgå att

vinna med det utmärkta lag, som

ställde upp på Ullervi.

Lykke var åter med som center-
halv Laursen var höger ytter o.

skulle med Alf som inner uträtta
underverk Gyldenstein hade fått

vänstra flygeln i kommission och
skulle hava en ung lovande (trodde

man!) spelare som innerman — jo,

anfallet var nog i ordning.
Försvaret ansåg man likaledes

vara starkt, i varje fall så starkt som
man kan göra det nu för tiden
utan Brysting.

Allt som allt var mantillfreds o.
endast litet ängslig för huru Rem-
toft skulle klara sig.

Och huru gick det så med vårt

efter så många djupsinniga över-
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väganden sammansatta lag? Jo så-
lunda, att Remtoft var den ende,
som kom med en glädjande över-

raskning i det han spelade betyd-
ligt bättre än man hade vågat hop-

pas fullt på höjd med, ja ofta
bättre än Blicher, och visade kort

sagt anlag att bliva en riktig 1:sta

klassens back.

Hela den övriga delen på ett un-
dantag när var en missräkning. En-

dast Lykke nämligen infriade de

förhoppningar, som ställts på ho-
nom, och visade både vilja och för-

måga att göra ett I1:sta klassens

arbete.
De övriga saknade i högre eller

lägre grad antingen viljan eller

förmågan, ja ett par av dem hade
dessvärre icke så värst mycket av

någondera av dessa sällsynta egen-

skaper. Så »föreställningen» var
icke så rolig att övervara för den
som hade varit med om förberedel

serna.

Det måste framhållas, att Kamra-

terna ha ett utmärkt lag nu för ti-

den — säkerligen det starkaste
klubblag i Skandinavien — så al

en match med dem är en hård

sten, som sätter motståndarens

11 enheter på starkt prov. Men

K. B. borde nu i varje fall ha kun
nat åtminstone i en halvlek spela
för full kraft och icke låta sig nöja
med de första 9 minuterna i första

halvleken. Det är för litet och ty

der på att träningen icke är så br

som man i allmänhet är böjd för

alt tro.

Matchens förlopp visade och ur
derströk åter och åter, att man vid

hårda matcher skall vara ytterst var

sam med att flytta spelare till en
plats, där de blott har spelat under

träning eller vid lättare matcheren
staka gånger, samt att man skal
vara ännu mera noggrann medall
tillmäta det någon som helst bely

delse vad en spelare anser om sina
egna kvalifikationer — åtminstone

innnan man känner vederbörande

bra och vet om det för honom är
hänsyn till klubben eller till de!
egna jaget som är det viktigaste.

206

der denna säsong icke uppnått så
goda resultat som eljest, voro vi

övertygade om att laget i denna

match komme att uppbjuda alla
sina krafter för att hos Köpenhamns-

publiken återerövra det rubbade
förtroendet och beröva oss poka-

len för alltid.

Det stärkte våra spelares själv-

förtroende när de fingo reda på
att Lykke ej skulle vara med. Han
var förkyld o. s. v. Men säkra om
segern voro de våra långt ifrån o.

i sådan sinnesstämning spela alltid
Kamraterna bäst.

Westergaard blåste. Från början
var det klart, att Kamraterna voro

i sin bästa form. Anfallen rullade
fram som på kullager, smorda av

ett fat av Norings bästa olja.
Ruscher på sidorna avlöstes av
vackra »trekanter» mellan innermän-
nen och halvbackar och skotten
kommo överraskande såsom vid

stjärnfallen i augustinätterna. Bol-
len passades fram och åter mellan
våra spelare med en smekandelätt-
het nästan ömhet... såsom när
man smeker kärestan under ljumma

vårkvällar eller den första kvartals-
litern vid utgången från »Systemet-.

Danskarna voro tämligen bakom
och icke mindre än sju hörnspar-
kar måste de skänka våra grabbar.
Ingen lades emellertid i mål. Jag

satt på läktaren bredvid »Mr Smile»
och talade om för honom att hem-
ma i Göteborg hade vi en grabb,

som heter Fagrell, och att om han
varit med och varit i sin bästa form

hade de 7 hörnsparkarna betytt
minst 5 mål. Det ville han emel-
lertid ej tro. Först när »Murren>
började göra mål vaknade eninsikt

hos honom, att Kamraterna inte

bara kunde spela utan också skjuta

— I mål.
I första halvleken gjorde »Mur-

ren» ett mål på straffspark och ett
vid ett fint angrepp på högersidan.
I andra halvleken fingo danskarna

elt mål, också på straffspark men
sedan gjorde Hjelm ytterligare tvän-
ne fina mål för Kamraterna och

4—1 blev det. Särskilt Hjelms

sista mål var vackert och gjort ef-

ter alla konstens regler: direkt på

Eisermans centring.
Kamraterna spelade sitt bästa spel

hittills i Köpenhamn och impone-
rade på danskarna mer än något

svenskt lag hittills gjort.
Vi utelämna kritiken men konsta-

tera, att våra pojkar skötte sig samt
och synnerligen till belåtenhet
hade de inte gjort det hade de ej

vunnit denna match, ty K. B. var
visserligen underlägsen i spelet men

det spelade dock aldrig såsom ett
slaget lag utan var farligt in i det

sista.

K. B:s 2:a nederlag mot I. F.K.

Kristian Middelboe har ordet:
Denna gång förlorade K. B. med

2 mål mot 4 och det var lindrigt

undansluppit, ty en seger på 4-1

för svenskarna hade varit ett mera
rättvist uttryck för dessas överläg-

senhet.
Hade kanske K. B. väntat att lida

nederlag igen?
Dessvärre Nej — kan man gott

svara. Den allmänna meningen

bland spelarna var att K. B. skulle

vinna.
Det hade varit så lätt att ursäkta

och bortförklara nederlaget i Kö-

penhamn — alltför lätt göres det i
regeln — att man menade rent ut

sagt att man icke kunde undgå att

vinna med det utmärkta lag, som

ställde upp på Ullervi.

Lykke var åter med som center-
halv Laursen var höger ytter o.

skulle med Alf som inner uträtta
underverk Gyldenstein hade fått

vänstra flygeln i kommission och
skulle hava en ung lovande (trodde

man!) spelare som innerman — jo,

anfallet var nog i ordning.
Försvaret ansåg man likaledes

vara starkt, i varje fall så starkt som
man kan göra det nu för tiden
utan Brysting.

Allt som allt var mantillfreds o.
endast litet ängslig för huru Rem-
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Och huru gick det så med vårt
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4—1 blev det. Särskilt Hjelms

sista mål var vackert och gjort ef-

ter alla konstens regler: direkt på

Eisermans centring.
Kamraterna spelade sitt bästa spel

hittills i Köpenhamn och impone-
rade på danskarna mer än något

svenskt lag hittills gjort.
Vi utelämna kritiken men konsta-

tera, att våra pojkar skötte sig samt
och synnerligen till belåtenhet
hade de inte gjort det hade de ej

vunnit denna match, ty K. B. var
visserligen underlägsen i spelet men

det spelade dock aldrig såsom ett
slaget lag utan var farligt in i det

sista.

K. B:s 2:a nederlag mot I. F.K.

Kristian Middelboe har ordet:
Denna gång förlorade K. B. med

2 mål mot 4 och det var lindrigt

undansluppit, ty en seger på 4-1

för svenskarna hade varit ett mera
rättvist uttryck för dessas överläg-

senhet.
Hade kanske K. B. väntat att lida

nederlag igen?
Dessvärre Nej — kan man gott

svara. Den allmänna meningen

bland spelarna var att K. B. skulle

vinna.
Det hade varit så lätt att ursäkta

och bortförklara nederlaget i Kö-

penhamn — alltför lätt göres det i
regeln — att man menade rent ut

sagt att man icke kunde undgå att

vinna med det utmärkta lag, som

ställde upp på Ullervi.

Lykke var åter med som center-
halv Laursen var höger ytter o.

skulle med Alf som inner uträtta
underverk Gyldenstein hade fått

vänstra flygeln i kommission och
skulle hava en ung lovande (trodde

man!) spelare som innerman — jo,

anfallet var nog i ordning.
Försvaret ansåg man likaledes

vara starkt, i varje fall så starkt som
man kan göra det nu för tiden
utan Brysting.

Allt som allt var mantillfreds o.
endast litet ängslig för huru Rem-
toft skulle klara sig.

Och huru gick det så med vårt

efter så många djupsinniga över-
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väganden sammansatta lag? Jo så-
lunda, att Remtoft var den ende,
som kom med en glädjande över-

raskning i det han spelade betyd-
ligt bättre än man hade vågat hop-

pas fullt på höjd med, ja ofta
bättre än Blicher, och visade kort

sagt anlag att bliva en riktig 1:sta

klassens back.

Hela den övriga delen på ett un-
dantag när var en missräkning. En-

dast Lykke nämligen infriade de

förhoppningar, som ställts på ho-
nom, och visade både vilja och för-

måga att göra ett I1:sta klassens

arbete.
De övriga saknade i högre eller

lägre grad antingen viljan eller

förmågan, ja ett par av dem hade
dessvärre icke så värst mycket av

någondera av dessa sällsynta egen-

skaper. Så »föreställningen» var
icke så rolig att övervara för den
som hade varit med om förberedel

serna.

Det måste framhållas, att Kamra-

terna ha ett utmärkt lag nu för ti-

den — säkerligen det starkaste
klubblag i Skandinavien — så al

en match med dem är en hård

sten, som sätter motståndarens

11 enheter på starkt prov. Men

K. B. borde nu i varje fall ha kun
nat åtminstone i en halvlek spela
för full kraft och icke låta sig nöja
med de första 9 minuterna i första

halvleken. Det är för litet och ty

der på att träningen icke är så br

som man i allmänhet är böjd för

alt tro.

Matchens förlopp visade och ur
derströk åter och åter, att man vid

hårda matcher skall vara ytterst var

sam med att flytta spelare till en
plats, där de blott har spelat under

träning eller vid lättare matcheren
staka gånger, samt att man skal
vara ännu mera noggrann medall
tillmäta det någon som helst bely

delse vad en spelare anser om sina
egna kvalifikationer — åtminstone

innnan man känner vederbörande

bra och vet om det för honom är
hänsyn till klubben eller till de!
egna jaget som är det viktigaste.
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der denna säsong icke uppnått så
goda resultat som eljest, voro vi

övertygade om att laget i denna

match komme att uppbjuda alla
sina krafter för att hos Köpenhamns-

publiken återerövra det rubbade
förtroendet och beröva oss poka-

len för alltid.

Det stärkte våra spelares själv-

förtroende när de fingo reda på
att Lykke ej skulle vara med. Han
var förkyld o. s. v. Men säkra om
segern voro de våra långt ifrån o.

i sådan sinnesstämning spela alltid
Kamraterna bäst.

Westergaard blåste. Från början
var det klart, att Kamraterna voro

i sin bästa form. Anfallen rullade
fram som på kullager, smorda av

ett fat av Norings bästa olja.
Ruscher på sidorna avlöstes av
vackra »trekanter» mellan innermän-
nen och halvbackar och skotten
kommo överraskande såsom vid

stjärnfallen i augustinätterna. Bol-
len passades fram och åter mellan
våra spelare med en smekandelätt-
het nästan ömhet... såsom när
man smeker kärestan under ljumma

vårkvällar eller den första kvartals-
litern vid utgången från »Systemet-.

Danskarna voro tämligen bakom
och icke mindre än sju hörnspar-
kar måste de skänka våra grabbar.
Ingen lades emellertid i mål. Jag

satt på läktaren bredvid »Mr Smile»
och talade om för honom att hem-
ma i Göteborg hade vi en grabb,

som heter Fagrell, och att om han
varit med och varit i sin bästa form

hade de 7 hörnsparkarna betytt
minst 5 mål. Det ville han emel-
lertid ej tro. Först när »Murren>
började göra mål vaknade eninsikt
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Tyvärr hade jag icke tid att följa

Kamraternas spel så noga. Laget
gör ett mycket homogent och välträ-

nat intryck och spelmetoden en

blandning av kortpassning och lång-
passning, påminner mycket om K.

B:s den tid laget hade en homogen

forwardskedja och hade goda spe-
lare även på flyglarna.

Börjesson hade en del »Skoma-

gerskud>» på bollen, övervilken han

icke hade ett dugg herradöme. De

ströko också alla förbi mål. Flera

hade riktning mot hörnflaggan.
Annars var anfallsspelet utmärkt

och planmässigt med skott på la-
gom avstånd.
Kamraternas halvbackskedja är

mycket stark och Svensson är som

back värdefullare än självaste Lund.

Rylander i mål hade icke mycken
anledning till att visa sin duktig-
het.

Publikens hållning var -- som
alltid vid K. B:s besök i Göteborg
— särdeles korrekt.

C. L Cr

På terränglöpning i

Borås.
Söndagen den 27 april försiggick

den obligatorisk vordna terräng-
löpningen. Från vår förening hade
uppsänts 10 man för att försvara
Göteborgs anseende. Truppen skötte
Sig Över förväntan bra i det att av
24 uppsatta priser 106 st. fick med-
följa som troféer till Göteborg. Det
lörsta tog Backman, gammal vana
trogen, det andra V. Magnusson
och det tredje Holsner. Sedan kom-
mo våra mannar en efter en med
täta mellanrum. Första lagpriset
logs med glans, även det andra hade
säkert blivit vårt om inte E. Larsson
gått ur och därmed hjälpte Borås-
kamraterna upp i poäng. Men det
tredje lagpriset satt säkert.
Man lade med särskilt intresse

märke till Hedbergs debut. Av den
Pojken bör bliva något. Över lag
skötte sig varje man med känd bra-
vur, placeringarne blevo ju också
ällre än vi vågat hoppas.
Om själva tävlingen är just inte

Något att säga, utom möjligen att

Forsman kände sig sjuk redan innan
första varvet var tillryggalagt, Väd-
ret var dåligt och banan usel.
Mera kläm blev det sedan vid

middagen som åts på »Borås >» under
tonerna av »Honolulu» och »Dans
på Logen» m. m. Bäst av allt var
dock den lilla ??? eller hur Boys?
Hemresan gick, liksom ditresan,

under den angenämaste stämning,
förhöjd av Örgrytepojkarnes kläm-
miga sang.

I elt som allt efterlämnar resan
ett angenämt intryck och många äro
nog pigga på en tripp dit igen.

Pekka.

B-laget i serien.
B-laget, som led ett knappt ne-

derlag mot Virgo med 1 0, trium-
ferade över Örgryte på Walhalla

och vann med sammasiffror. Trots
ett trasigt, på platsen sammanrafsat

lag. Olyckan var emellertid, att man
fått Frisell från M. I. K. i gluggen.

Och han hade förut spelat med
Virgo i såväl en seriematch som en
distriktsmatch. Vilket Örgryte hade
kläm på och varför man proteste-
rade.

(Det är att märka, alt Frisell är

ledamot av styrelsen för Göteborgs
Fotbollsförbund!)

Vid sista distriktsstyrelsesamman-

träde läste Sandberg upp protesten.

Rätt hastigt. Och Frisell beklagade
sig och bad omursäkt. Varpä man

höll på att klubba för bifall till Ör-
grytes begäran om — två poäng!
Då vart Alstam något arg och

påpekade, dels att protesten aldrig

kommunicerats Kamraterna, dels att

styrelsen förut alltid i liknande fall
brukat låta nåd gå för rätt och för-

ordna om omspel, dels slutligen

alt det ju var en ledamot av distrikts-

styrelsen som varit orsaken till brä-

ket, och att det skulle misskreditera

styrelsen i sin helhet, om Kamra-

terna oförskyllt finge lida härför.
Han yrkade därför uppskov, event.

omedelbart beslut om omspel, Vil-

ket senare yrkande styrelsen biföll.

Terränglöpningarna.
Svenska mästerskapet gick

»nach Leipzig!»

Trots att vår förening lagt in an-
sökan om att få anordna terräng-
mästerskapet under flera års tid för-
lades detsamma även i år på annan
plats än Göteborg, nämligen i Up-
sala.a Det såg alltså mörkt '"t för
oss alt få med några represer ve
i årets täflan men Forsberg >
gett sig den sure på att vi ox
dit och när han satt sig något =:
dant i sinnet kan man första det
blir något av.

Alltsa startade vi, fyra man högt,
lördagen den 3 maj kl. 6.53 på mor-
gonen med Stockholmståget och i
Stenstorp stötte Backman till. Vi
hade ett svagt hopp om seger men
ansågo oss visst inte så fruktans-
värda som Idrottsbladet ville göra
troligt.

Resan gick lyckligt fast i Halls-
berg fick man nästan för mycket
mat! Det var så kort uppehåll och
vi hade så brått, att A. M. i hastig-
heten sockrade krämen med senap!
Men ner kom den i alla fall.

Sedan blev det förstås »rödskägg»>
igen på tåget och »Sara» åkte fast
tjogtals gånger men var lika glad
för det.

På Centralen i Stockholm väntade
oss vår gamle klubbkamrat Petters-
son och på hotell Västmanland vän-
tade en god bädd.

På söndagsmorgonenbardet iväg
till. Uppsala.  Ressällskap hade vi
med Jansson & Co. De voro myc-
ket misstänksamma och trodde Ör-
gryte sänt oss för att plocka poäng
från »Hofvet» i tällingen om stan-
daret. Över huvud taget syntes
Fredrikshofvarne mycket nervösa.

I Uppsala åts frukost på »Hörnan>
och sedan bar det av till Student-
ernas Idrottsplats. KI. 1.30 small
startskottet och fältet drog i väg
med en hisklig fart, som gjorde att
de täflande snart skildes åt. Ekman,
Ternström och Jansson lågo till en
början i teten. Banan gick över den
fruktade »Åsen» och ut i skogen,
där en massa åskådare radat upp
sig, lämnande oss endast en smal
väg att passera i. Terrängen tycktes
oss för lätt; vi äro ju vana vid
mycket svårare sådan.

Uppriktigt sagt voro vi tämligen
»borta» i denna täflan. Och otur
hade vi. Backman utgick efter ett
varv och orsaken härtill var först
och främst en svår förkylning. Men

a

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 21
 

Tyvärr hade jag icke tid att följa

Kamraternas spel så noga. Laget
gör ett mycket homogent och välträ-

nat intryck och spelmetoden en

blandning av kortpassning och lång-
passning, påminner mycket om K.

B:s den tid laget hade en homogen

forwardskedja och hade goda spe-
lare även på flyglarna.

Börjesson hade en del »Skoma-

gerskud>» på bollen, övervilken han

icke hade ett dugg herradöme. De

ströko också alla förbi mål. Flera

hade riktning mot hörnflaggan.
Annars var anfallsspelet utmärkt

och planmässigt med skott på la-
gom avstånd.
Kamraternas halvbackskedja är

mycket stark och Svensson är som

back värdefullare än självaste Lund.

Rylander i mål hade icke mycken
anledning till att visa sin duktig-
het.

Publikens hållning var -- som
alltid vid K. B:s besök i Göteborg
— särdeles korrekt.

C. L Cr

På terränglöpning i

Borås.
Söndagen den 27 april försiggick

den obligatorisk vordna terräng-
löpningen. Från vår förening hade
uppsänts 10 man för att försvara
Göteborgs anseende. Truppen skötte
Sig Över förväntan bra i det att av
24 uppsatta priser 106 st. fick med-
följa som troféer till Göteborg. Det
lörsta tog Backman, gammal vana
trogen, det andra V. Magnusson
och det tredje Holsner. Sedan kom-
mo våra mannar en efter en med
täta mellanrum. Första lagpriset
logs med glans, även det andra hade
säkert blivit vårt om inte E. Larsson
gått ur och därmed hjälpte Borås-
kamraterna upp i poäng. Men det
tredje lagpriset satt säkert.
Man lade med särskilt intresse

märke till Hedbergs debut. Av den
Pojken bör bliva något. Över lag
skötte sig varje man med känd bra-
vur, placeringarne blevo ju också
ällre än vi vågat hoppas.
Om själva tävlingen är just inte

Något att säga, utom möjligen att

Forsman kände sig sjuk redan innan
första varvet var tillryggalagt, Väd-
ret var dåligt och banan usel.
Mera kläm blev det sedan vid

middagen som åts på »Borås >» under
tonerna av »Honolulu» och »Dans
på Logen» m. m. Bäst av allt var
dock den lilla ??? eller hur Boys?
Hemresan gick, liksom ditresan,

under den angenämaste stämning,
förhöjd av Örgrytepojkarnes kläm-
miga sang.

I elt som allt efterlämnar resan
ett angenämt intryck och många äro
nog pigga på en tripp dit igen.

Pekka.

B-laget i serien.
B-laget, som led ett knappt ne-

derlag mot Virgo med 1 0, trium-
ferade över Örgryte på Walhalla

och vann med sammasiffror. Trots
ett trasigt, på platsen sammanrafsat

lag. Olyckan var emellertid, att man
fått Frisell från M. I. K. i gluggen.

Och han hade förut spelat med
Virgo i såväl en seriematch som en
distriktsmatch. Vilket Örgryte hade
kläm på och varför man proteste-
rade.

(Det är att märka, alt Frisell är

ledamot av styrelsen för Göteborgs
Fotbollsförbund!)

Vid sista distriktsstyrelsesamman-

träde läste Sandberg upp protesten.

Rätt hastigt. Och Frisell beklagade
sig och bad omursäkt. Varpä man

höll på att klubba för bifall till Ör-
grytes begäran om — två poäng!
Då vart Alstam något arg och

påpekade, dels att protesten aldrig

kommunicerats Kamraterna, dels att

styrelsen förut alltid i liknande fall
brukat låta nåd gå för rätt och för-

ordna om omspel, dels slutligen

alt det ju var en ledamot av distrikts-

styrelsen som varit orsaken till brä-

ket, och att det skulle misskreditera

styrelsen i sin helhet, om Kamra-

terna oförskyllt finge lida härför.
Han yrkade därför uppskov, event.

omedelbart beslut om omspel, Vil-

ket senare yrkande styrelsen biföll.

Terränglöpningarna.
Svenska mästerskapet gick

»nach Leipzig!»

Trots att vår förening lagt in an-
sökan om att få anordna terräng-
mästerskapet under flera års tid för-
lades detsamma även i år på annan
plats än Göteborg, nämligen i Up-
sala.a Det såg alltså mörkt '"t för
oss alt få med några represer ve
i årets täflan men Forsberg >
gett sig den sure på att vi ox
dit och när han satt sig något =:
dant i sinnet kan man första det
blir något av.

Alltsa startade vi, fyra man högt,
lördagen den 3 maj kl. 6.53 på mor-
gonen med Stockholmståget och i
Stenstorp stötte Backman till. Vi
hade ett svagt hopp om seger men
ansågo oss visst inte så fruktans-
värda som Idrottsbladet ville göra
troligt.

Resan gick lyckligt fast i Halls-
berg fick man nästan för mycket
mat! Det var så kort uppehåll och
vi hade så brått, att A. M. i hastig-
heten sockrade krämen med senap!
Men ner kom den i alla fall.

Sedan blev det förstås »rödskägg»>
igen på tåget och »Sara» åkte fast
tjogtals gånger men var lika glad
för det.

På Centralen i Stockholm väntade
oss vår gamle klubbkamrat Petters-
son och på hotell Västmanland vän-
tade en god bädd.

På söndagsmorgonenbardet iväg
till. Uppsala.  Ressällskap hade vi
med Jansson & Co. De voro myc-
ket misstänksamma och trodde Ör-
gryte sänt oss för att plocka poäng
från »Hofvet» i tällingen om stan-
daret. Över huvud taget syntes
Fredrikshofvarne mycket nervösa.

I Uppsala åts frukost på »Hörnan>
och sedan bar det av till Student-
ernas Idrottsplats. KI. 1.30 small
startskottet och fältet drog i väg
med en hisklig fart, som gjorde att
de täflande snart skildes åt. Ekman,
Ternström och Jansson lågo till en
början i teten. Banan gick över den
fruktade »Åsen» och ut i skogen,
där en massa åskådare radat upp
sig, lämnande oss endast en smal
väg att passera i. Terrängen tycktes
oss för lätt; vi äro ju vana vid
mycket svårare sådan.

Uppriktigt sagt voro vi tämligen
»borta» i denna täflan. Och otur
hade vi. Backman utgick efter ett
varv och orsaken härtill var först
och främst en svår förkylning. Men

a

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 21
 

Tyvärr hade jag icke tid att följa

Kamraternas spel så noga. Laget
gör ett mycket homogent och välträ-

nat intryck och spelmetoden en

blandning av kortpassning och lång-
passning, påminner mycket om K.

B:s den tid laget hade en homogen

forwardskedja och hade goda spe-
lare även på flyglarna.

Börjesson hade en del »Skoma-

gerskud>» på bollen, övervilken han

icke hade ett dugg herradöme. De

ströko också alla förbi mål. Flera

hade riktning mot hörnflaggan.
Annars var anfallsspelet utmärkt

och planmässigt med skott på la-
gom avstånd.
Kamraternas halvbackskedja är

mycket stark och Svensson är som

back värdefullare än självaste Lund.

Rylander i mål hade icke mycken
anledning till att visa sin duktig-
het.

Publikens hållning var -- som
alltid vid K. B:s besök i Göteborg
— särdeles korrekt.

C. L Cr

På terränglöpning i

Borås.
Söndagen den 27 april försiggick

den obligatorisk vordna terräng-
löpningen. Från vår förening hade
uppsänts 10 man för att försvara
Göteborgs anseende. Truppen skötte
Sig Över förväntan bra i det att av
24 uppsatta priser 106 st. fick med-
följa som troféer till Göteborg. Det
lörsta tog Backman, gammal vana
trogen, det andra V. Magnusson
och det tredje Holsner. Sedan kom-
mo våra mannar en efter en med
täta mellanrum. Första lagpriset
logs med glans, även det andra hade
säkert blivit vårt om inte E. Larsson
gått ur och därmed hjälpte Borås-
kamraterna upp i poäng. Men det
tredje lagpriset satt säkert.
Man lade med särskilt intresse

märke till Hedbergs debut. Av den
Pojken bör bliva något. Över lag
skötte sig varje man med känd bra-
vur, placeringarne blevo ju också
ällre än vi vågat hoppas.
Om själva tävlingen är just inte

Något att säga, utom möjligen att

Forsman kände sig sjuk redan innan
första varvet var tillryggalagt, Väd-
ret var dåligt och banan usel.
Mera kläm blev det sedan vid

middagen som åts på »Borås >» under
tonerna av »Honolulu» och »Dans
på Logen» m. m. Bäst av allt var
dock den lilla ??? eller hur Boys?
Hemresan gick, liksom ditresan,

under den angenämaste stämning,
förhöjd av Örgrytepojkarnes kläm-
miga sang.

I elt som allt efterlämnar resan
ett angenämt intryck och många äro
nog pigga på en tripp dit igen.

Pekka.

B-laget i serien.
B-laget, som led ett knappt ne-

derlag mot Virgo med 1 0, trium-
ferade över Örgryte på Walhalla

och vann med sammasiffror. Trots
ett trasigt, på platsen sammanrafsat

lag. Olyckan var emellertid, att man
fått Frisell från M. I. K. i gluggen.

Och han hade förut spelat med
Virgo i såväl en seriematch som en
distriktsmatch. Vilket Örgryte hade
kläm på och varför man proteste-
rade.

(Det är att märka, alt Frisell är

ledamot av styrelsen för Göteborgs
Fotbollsförbund!)

Vid sista distriktsstyrelsesamman-

träde läste Sandberg upp protesten.

Rätt hastigt. Och Frisell beklagade
sig och bad omursäkt. Varpä man

höll på att klubba för bifall till Ör-
grytes begäran om — två poäng!
Då vart Alstam något arg och

påpekade, dels att protesten aldrig

kommunicerats Kamraterna, dels att

styrelsen förut alltid i liknande fall
brukat låta nåd gå för rätt och för-

ordna om omspel, dels slutligen

alt det ju var en ledamot av distrikts-

styrelsen som varit orsaken till brä-

ket, och att det skulle misskreditera

styrelsen i sin helhet, om Kamra-

terna oförskyllt finge lida härför.
Han yrkade därför uppskov, event.

omedelbart beslut om omspel, Vil-

ket senare yrkande styrelsen biföll.

Terränglöpningarna.
Svenska mästerskapet gick

»nach Leipzig!»

Trots att vår förening lagt in an-
sökan om att få anordna terräng-
mästerskapet under flera års tid för-
lades detsamma även i år på annan
plats än Göteborg, nämligen i Up-
sala.a Det såg alltså mörkt '"t för
oss alt få med några represer ve
i årets täflan men Forsberg >
gett sig den sure på att vi ox
dit och när han satt sig något =:
dant i sinnet kan man första det
blir något av.

Alltsa startade vi, fyra man högt,
lördagen den 3 maj kl. 6.53 på mor-
gonen med Stockholmståget och i
Stenstorp stötte Backman till. Vi
hade ett svagt hopp om seger men
ansågo oss visst inte så fruktans-
värda som Idrottsbladet ville göra
troligt.

Resan gick lyckligt fast i Halls-
berg fick man nästan för mycket
mat! Det var så kort uppehåll och
vi hade så brått, att A. M. i hastig-
heten sockrade krämen med senap!
Men ner kom den i alla fall.

Sedan blev det förstås »rödskägg»>
igen på tåget och »Sara» åkte fast
tjogtals gånger men var lika glad
för det.

På Centralen i Stockholm väntade
oss vår gamle klubbkamrat Petters-
son och på hotell Västmanland vän-
tade en god bädd.

På söndagsmorgonenbardet iväg
till. Uppsala.  Ressällskap hade vi
med Jansson & Co. De voro myc-
ket misstänksamma och trodde Ör-
gryte sänt oss för att plocka poäng
från »Hofvet» i tällingen om stan-
daret. Över huvud taget syntes
Fredrikshofvarne mycket nervösa.

I Uppsala åts frukost på »Hörnan>
och sedan bar det av till Student-
ernas Idrottsplats. KI. 1.30 small
startskottet och fältet drog i väg
med en hisklig fart, som gjorde att
de täflande snart skildes åt. Ekman,
Ternström och Jansson lågo till en
början i teten. Banan gick över den
fruktade »Åsen» och ut i skogen,
där en massa åskådare radat upp
sig, lämnande oss endast en smal
väg att passera i. Terrängen tycktes
oss för lätt; vi äro ju vana vid
mycket svårare sådan.

Uppriktigt sagt voro vi tämligen
»borta» i denna täflan. Och otur
hade vi. Backman utgick efter ett
varv och orsaken härtill var först
och främst en svår förkylning. Men

a

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 21
 

Tyvärr hade jag icke tid att följa

Kamraternas spel så noga. Laget
gör ett mycket homogent och välträ-

nat intryck och spelmetoden en

blandning av kortpassning och lång-
passning, påminner mycket om K.

B:s den tid laget hade en homogen

forwardskedja och hade goda spe-
lare även på flyglarna.

Börjesson hade en del »Skoma-

gerskud>» på bollen, övervilken han

icke hade ett dugg herradöme. De

ströko också alla förbi mål. Flera

hade riktning mot hörnflaggan.
Annars var anfallsspelet utmärkt

och planmässigt med skott på la-
gom avstånd.
Kamraternas halvbackskedja är

mycket stark och Svensson är som

back värdefullare än självaste Lund.

Rylander i mål hade icke mycken
anledning till att visa sin duktig-
het.

Publikens hållning var -- som
alltid vid K. B:s besök i Göteborg
— särdeles korrekt.

C. L Cr

På terränglöpning i

Borås.
Söndagen den 27 april försiggick

den obligatorisk vordna terräng-
löpningen. Från vår förening hade
uppsänts 10 man för att försvara
Göteborgs anseende. Truppen skötte
Sig Över förväntan bra i det att av
24 uppsatta priser 106 st. fick med-
följa som troféer till Göteborg. Det
lörsta tog Backman, gammal vana
trogen, det andra V. Magnusson
och det tredje Holsner. Sedan kom-
mo våra mannar en efter en med
täta mellanrum. Första lagpriset
logs med glans, även det andra hade
säkert blivit vårt om inte E. Larsson
gått ur och därmed hjälpte Borås-
kamraterna upp i poäng. Men det
tredje lagpriset satt säkert.
Man lade med särskilt intresse

märke till Hedbergs debut. Av den
Pojken bör bliva något. Över lag
skötte sig varje man med känd bra-
vur, placeringarne blevo ju också
ällre än vi vågat hoppas.
Om själva tävlingen är just inte

Något att säga, utom möjligen att

Forsman kände sig sjuk redan innan
första varvet var tillryggalagt, Väd-
ret var dåligt och banan usel.
Mera kläm blev det sedan vid

middagen som åts på »Borås >» under
tonerna av »Honolulu» och »Dans
på Logen» m. m. Bäst av allt var
dock den lilla ??? eller hur Boys?
Hemresan gick, liksom ditresan,

under den angenämaste stämning,
förhöjd av Örgrytepojkarnes kläm-
miga sang.

I elt som allt efterlämnar resan
ett angenämt intryck och många äro
nog pigga på en tripp dit igen.

Pekka.

B-laget i serien.
B-laget, som led ett knappt ne-

derlag mot Virgo med 1 0, trium-
ferade över Örgryte på Walhalla

och vann med sammasiffror. Trots
ett trasigt, på platsen sammanrafsat

lag. Olyckan var emellertid, att man
fått Frisell från M. I. K. i gluggen.

Och han hade förut spelat med
Virgo i såväl en seriematch som en
distriktsmatch. Vilket Örgryte hade
kläm på och varför man proteste-
rade.

(Det är att märka, alt Frisell är

ledamot av styrelsen för Göteborgs
Fotbollsförbund!)

Vid sista distriktsstyrelsesamman-

träde läste Sandberg upp protesten.

Rätt hastigt. Och Frisell beklagade
sig och bad omursäkt. Varpä man

höll på att klubba för bifall till Ör-
grytes begäran om — två poäng!
Då vart Alstam något arg och

påpekade, dels att protesten aldrig

kommunicerats Kamraterna, dels att

styrelsen förut alltid i liknande fall
brukat låta nåd gå för rätt och för-

ordna om omspel, dels slutligen

alt det ju var en ledamot av distrikts-

styrelsen som varit orsaken till brä-

ket, och att det skulle misskreditera

styrelsen i sin helhet, om Kamra-

terna oförskyllt finge lida härför.
Han yrkade därför uppskov, event.

omedelbart beslut om omspel, Vil-

ket senare yrkande styrelsen biföll.

Terränglöpningarna.
Svenska mästerskapet gick

»nach Leipzig!»

Trots att vår förening lagt in an-
sökan om att få anordna terräng-
mästerskapet under flera års tid för-
lades detsamma även i år på annan
plats än Göteborg, nämligen i Up-
sala.a Det såg alltså mörkt '"t för
oss alt få med några represer ve
i årets täflan men Forsberg >
gett sig den sure på att vi ox
dit och när han satt sig något =:
dant i sinnet kan man första det
blir något av.

Alltsa startade vi, fyra man högt,
lördagen den 3 maj kl. 6.53 på mor-
gonen med Stockholmståget och i
Stenstorp stötte Backman till. Vi
hade ett svagt hopp om seger men
ansågo oss visst inte så fruktans-
värda som Idrottsbladet ville göra
troligt.

Resan gick lyckligt fast i Halls-
berg fick man nästan för mycket
mat! Det var så kort uppehåll och
vi hade så brått, att A. M. i hastig-
heten sockrade krämen med senap!
Men ner kom den i alla fall.

Sedan blev det förstås »rödskägg»>
igen på tåget och »Sara» åkte fast
tjogtals gånger men var lika glad
för det.

På Centralen i Stockholm väntade
oss vår gamle klubbkamrat Petters-
son och på hotell Västmanland vän-
tade en god bädd.

På söndagsmorgonenbardet iväg
till. Uppsala.  Ressällskap hade vi
med Jansson & Co. De voro myc-
ket misstänksamma och trodde Ör-
gryte sänt oss för att plocka poäng
från »Hofvet» i tällingen om stan-
daret. Över huvud taget syntes
Fredrikshofvarne mycket nervösa.

I Uppsala åts frukost på »Hörnan>
och sedan bar det av till Student-
ernas Idrottsplats. KI. 1.30 small
startskottet och fältet drog i väg
med en hisklig fart, som gjorde att
de täflande snart skildes åt. Ekman,
Ternström och Jansson lågo till en
början i teten. Banan gick över den
fruktade »Åsen» och ut i skogen,
där en massa åskådare radat upp
sig, lämnande oss endast en smal
väg att passera i. Terrängen tycktes
oss för lätt; vi äro ju vana vid
mycket svårare sådan.

Uppriktigt sagt voro vi tämligen
»borta» i denna täflan. Och otur
hade vi. Backman utgick efter ett
varv och orsaken härtill var först
och främst en svår förkylning. Men
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Tyvärr hade jag icke tid att följa

Kamraternas spel så noga. Laget
gör ett mycket homogent och välträ-

nat intryck och spelmetoden en

blandning av kortpassning och lång-
passning, påminner mycket om K.

B:s den tid laget hade en homogen

forwardskedja och hade goda spe-
lare även på flyglarna.

Börjesson hade en del »Skoma-

gerskud>» på bollen, övervilken han

icke hade ett dugg herradöme. De

ströko också alla förbi mål. Flera

hade riktning mot hörnflaggan.
Annars var anfallsspelet utmärkt

och planmässigt med skott på la-
gom avstånd.
Kamraternas halvbackskedja är

mycket stark och Svensson är som

back värdefullare än självaste Lund.

Rylander i mål hade icke mycken
anledning till att visa sin duktig-
het.

Publikens hållning var -- som
alltid vid K. B:s besök i Göteborg
— särdeles korrekt.

C. L Cr

På terränglöpning i

Borås.
Söndagen den 27 april försiggick

den obligatorisk vordna terräng-
löpningen. Från vår förening hade
uppsänts 10 man för att försvara
Göteborgs anseende. Truppen skötte
Sig Över förväntan bra i det att av
24 uppsatta priser 106 st. fick med-
följa som troféer till Göteborg. Det
lörsta tog Backman, gammal vana
trogen, det andra V. Magnusson
och det tredje Holsner. Sedan kom-
mo våra mannar en efter en med
täta mellanrum. Första lagpriset
logs med glans, även det andra hade
säkert blivit vårt om inte E. Larsson
gått ur och därmed hjälpte Borås-
kamraterna upp i poäng. Men det
tredje lagpriset satt säkert.
Man lade med särskilt intresse

märke till Hedbergs debut. Av den
Pojken bör bliva något. Över lag
skötte sig varje man med känd bra-
vur, placeringarne blevo ju också
ällre än vi vågat hoppas.
Om själva tävlingen är just inte

Något att säga, utom möjligen att

Forsman kände sig sjuk redan innan
första varvet var tillryggalagt, Väd-
ret var dåligt och banan usel.
Mera kläm blev det sedan vid

middagen som åts på »Borås >» under
tonerna av »Honolulu» och »Dans
på Logen» m. m. Bäst av allt var
dock den lilla ??? eller hur Boys?
Hemresan gick, liksom ditresan,

under den angenämaste stämning,
förhöjd av Örgrytepojkarnes kläm-
miga sang.

I elt som allt efterlämnar resan
ett angenämt intryck och många äro
nog pigga på en tripp dit igen.

Pekka.

B-laget i serien.
B-laget, som led ett knappt ne-

derlag mot Virgo med 1 0, trium-
ferade över Örgryte på Walhalla

och vann med sammasiffror. Trots
ett trasigt, på platsen sammanrafsat

lag. Olyckan var emellertid, att man
fått Frisell från M. I. K. i gluggen.

Och han hade förut spelat med
Virgo i såväl en seriematch som en
distriktsmatch. Vilket Örgryte hade
kläm på och varför man proteste-
rade.

(Det är att märka, alt Frisell är

ledamot av styrelsen för Göteborgs
Fotbollsförbund!)

Vid sista distriktsstyrelsesamman-

träde läste Sandberg upp protesten.

Rätt hastigt. Och Frisell beklagade
sig och bad omursäkt. Varpä man

höll på att klubba för bifall till Ör-
grytes begäran om — två poäng!
Då vart Alstam något arg och

påpekade, dels att protesten aldrig

kommunicerats Kamraterna, dels att

styrelsen förut alltid i liknande fall
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ket, och att det skulle misskreditera
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C. L Cr
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den gode Backman var nog också
för litet tränad för ett så ansträng-
ande lopp. Larsson utgick efter 1'/>
varv på grund av en svår fotskada
men följde banan ut fast ej varvet
inne på tävlingsplatsen. Han visste
inte att Backman gått ur och att det
fanns ett »Jumbopris> i lagtävlingen.
Holsner och A. Magnusson sleto
allt vad tygen höllo men kunde ej
placera sig bättre än n:r 18 resp.
n:r 23. Det var verkligen alldeles
förgjort för Kamratlaget denna gång.
En som >»manglade> stockholm-

arna i alla fall var »Krullen>, som
löpte storartat.

Placeringen blev nu följande:
1) Hj. Andersson, Falun, 32.00.4.
2) G. Mattson, Fredriksh., 32.19.8.
3) J. Tärnström, Gävle, 32.26.
4) V. Magnusson, I. F. K., Gbg,

32.40.
Dessvärre hunno vi ej stanna på

prisutdelningen med undantag av
Magnusson, vilken »Insjön>» broder-
ligt tog hand om. Hemresan var
visserligen ej glad men vi tröstade
oss med att vägen till seger går
genom nederlag. Det var vårt första
deltagande i svenskt terrängmäster-
skap och av skadan blir manju vis.
Nästa gång så...

Lasse & Josef.
 

Ambition och
självdiciplin.

Man hör så ofta talas om idrot-
tens upphöjda ställning, om idrotts:
mannens skyldighet att värdigt rep-
resentera sin klubb, sin stad eller
sitt land, att framhäva en hög mo-
ralisk halt.
Men detta är till stor del fraser.

Tyvärr. Ser man idrottspojkarnas
uppträdande hemma och borta, på
eller utom tävlingsbanan, gör man
lätt den reflektionen, att utan en
intellektuell disposition för det goda,
rätta och sanna kunna pojkarna icke
berättigas till plats på någon högre
samhällelig moralnivå; idrottsrörel-
sen i sitt nuvarande stadium har

tappat bort en del av uppfostrare-
momentet.

Av en fotbollspelare fordrar mai
emellertid att han skall besitta den
högsta grad av hederskänsla och
självdiciplin,  Fotbollsspelets natur
såsom kollektividrott fordrar detta.
Den ene måste förlita sig på den
andre, ingen får åsidosätta lagets
allmänna gemensamma intresse för
biintressen.

Utan att vilja klandra vår vän
Erik Börjeson, som under många
år fört vårt lag fram till seger och
härlighet, kan man dock inte undgå
att ställa sig fundersam inför hans
beteende att icke resa med till mat-
chen mot A.LK. i Stockholm. Det
är möjligt, att han hade bärande
skäl för sin utevaro. Men det är
svårt att frigöra sig från den me-
ningen, att Börjeson svek när det
gällde. Han visste, att Svenson
och Törnqvist voro sjuka, liksom
att Sandberg på grund av tentamina
måste stanna hemma. Varje ytter-
ligare försvagande av laget ökade
de förut stora utsikterna till neder-
lag. Börjesons bortovaro gjorde
ocksa nederlaget, ty hans närvaro
hade betytt seger.
Den gudaborne centermannen må

som sagt ha haft skäl för det resan
inhiberades. Men det kändes hårt
för Börjesons kamrater att ha arbe-
tat förgäves endast därför att han
inte kom med. Man kan förarga
sig för mindre.

Elam Johanson, en snäll och
präktig pojke, saknar självdiciplin.
Han har aldrig sökt giva akt på
eller uppfostra sig själv, har aldrig
tänkt på, att han har fel som böra
bortarbetas. Han var skulden till
A.L.K:s straffspark vid stockholms-
matchen. Han gick rätt så hän-
synslöst på en motspelare inom
straffområdet och vilken inte var i
spel. Avsikten var kanske inte så
ful som mången trodde, men det
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såg tråkigt ut. I all synnerhet som
Elam straffats för ett liknande brott
under första halvtid. Kamratera ha
haft namn om sig att spela mjukt,
smidigt och finurligt, inte kantigt
och obehärskat. Elam bidrog till
att förstöra denna relativt riktiga
uppfattning. Skall man göra en
knuff eller en »hands» bör det ske
i skymundan och obemärkt. Upp-
täckes brottet av domaren är ingen-
ting att säga om det. Men då har
man åtminstone inte så där demon-
strativt öppet visat de tiotusen åskå-
darna, att man med vett och vilja
kan göra en faute. Publiken vet
ändå, att förmågan finns.

Det påstods vid vår hemmamatch
mot ÅA. I. K. den 25 maj, att en av
våra pojkar varit ute och slarvat på
lördagen. Manskulle nästan kunna
tro det, ty han spelade långt ifrån
sitt bästa spel. Ar det så, att ryk-
tet talar sanning, måste man på det
högsta beklaga vederbörandestill-
tag, vilket röjer den mest betänk-
liga brist på självkontroll och he-
derskänsla. Man har rätt att ställa
dessa i sig själva anspråkslösa ford-
ringar på en representationsspelare.
Vi hoppas på en ändring till det
bättre.

Jubileumsveckan.
Arrangemangen för Kamraternns

fotbollsvecka pågå, dock något lång-
samt. Det tar nämligen tid att få

klara besked från klubbarna. Så
mycket kan man dock säga, att det

måste bli vänskapsmatcher och icke

någon tävlan å la svenska fotbolls-

veckan. Ty de gästande lagen sy:

nas av de svar som redan ingålt,

kappast få tillfälle att ligga här mer

än en eller högst två dagar.

RA

ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN
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klara besked från klubbarna. Så
mycket kan man dock säga, att det
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den gode Backman var nog också
för litet tränad för ett så ansträng-
ande lopp. Larsson utgick efter 1'/>
varv på grund av en svår fotskada
men följde banan ut fast ej varvet
inne på tävlingsplatsen. Han visste
inte att Backman gått ur och att det
fanns ett »Jumbopris> i lagtävlingen.
Holsner och A. Magnusson sleto
allt vad tygen höllo men kunde ej
placera sig bättre än n:r 18 resp.
n:r 23. Det var verkligen alldeles
förgjort för Kamratlaget denna gång.
En som >»manglade> stockholm-

arna i alla fall var »Krullen>, som
löpte storartat.

Placeringen blev nu följande:
1) Hj. Andersson, Falun, 32.00.4.
2) G. Mattson, Fredriksh., 32.19.8.
3) J. Tärnström, Gävle, 32.26.
4) V. Magnusson, I. F. K., Gbg,

32.40.
Dessvärre hunno vi ej stanna på

prisutdelningen med undantag av
Magnusson, vilken »Insjön>» broder-
ligt tog hand om. Hemresan var
visserligen ej glad men vi tröstade
oss med att vägen till seger går
genom nederlag. Det var vårt första
deltagande i svenskt terrängmäster-
skap och av skadan blir manju vis.
Nästa gång så...

Lasse & Josef.
 

Ambition och
självdiciplin.

Man hör så ofta talas om idrot-
tens upphöjda ställning, om idrotts:
mannens skyldighet att värdigt rep-
resentera sin klubb, sin stad eller
sitt land, att framhäva en hög mo-
ralisk halt.
Men detta är till stor del fraser.

Tyvärr. Ser man idrottspojkarnas
uppträdande hemma och borta, på
eller utom tävlingsbanan, gör man
lätt den reflektionen, att utan en
intellektuell disposition för det goda,
rätta och sanna kunna pojkarna icke
berättigas till plats på någon högre
samhällelig moralnivå; idrottsrörel-
sen i sitt nuvarande stadium har

tappat bort en del av uppfostrare-
momentet.

Av en fotbollspelare fordrar mai
emellertid att han skall besitta den
högsta grad av hederskänsla och
självdiciplin,  Fotbollsspelets natur
såsom kollektividrott fordrar detta.
Den ene måste förlita sig på den
andre, ingen får åsidosätta lagets
allmänna gemensamma intresse för
biintressen.

Utan att vilja klandra vår vän
Erik Börjeson, som under många
år fört vårt lag fram till seger och
härlighet, kan man dock inte undgå
att ställa sig fundersam inför hans
beteende att icke resa med till mat-
chen mot A.LK. i Stockholm. Det
är möjligt, att han hade bärande
skäl för sin utevaro. Men det är
svårt att frigöra sig från den me-
ningen, att Börjeson svek när det
gällde. Han visste, att Svenson
och Törnqvist voro sjuka, liksom
att Sandberg på grund av tentamina
måste stanna hemma. Varje ytter-
ligare försvagande av laget ökade
de förut stora utsikterna till neder-
lag. Börjesons bortovaro gjorde
ocksa nederlaget, ty hans närvaro
hade betytt seger.
Den gudaborne centermannen må

som sagt ha haft skäl för det resan
inhiberades. Men det kändes hårt
för Börjesons kamrater att ha arbe-
tat förgäves endast därför att han
inte kom med. Man kan förarga
sig för mindre.

Elam Johanson, en snäll och
präktig pojke, saknar självdiciplin.
Han har aldrig sökt giva akt på
eller uppfostra sig själv, har aldrig
tänkt på, att han har fel som böra
bortarbetas. Han var skulden till
A.L.K:s straffspark vid stockholms-
matchen. Han gick rätt så hän-
synslöst på en motspelare inom
straffområdet och vilken inte var i
spel. Avsikten var kanske inte så
ful som mången trodde, men det

Wo

"Komihåg

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

såg tråkigt ut. I all synnerhet som
Elam straffats för ett liknande brott
under första halvtid. Kamratera ha
haft namn om sig att spela mjukt,
smidigt och finurligt, inte kantigt
och obehärskat. Elam bidrog till
att förstöra denna relativt riktiga
uppfattning. Skall man göra en
knuff eller en »hands» bör det ske
i skymundan och obemärkt. Upp-
täckes brottet av domaren är ingen-
ting att säga om det. Men då har
man åtminstone inte så där demon-
strativt öppet visat de tiotusen åskå-
darna, att man med vett och vilja
kan göra en faute. Publiken vet
ändå, att förmågan finns.

Det påstods vid vår hemmamatch
mot ÅA. I. K. den 25 maj, att en av
våra pojkar varit ute och slarvat på
lördagen. Manskulle nästan kunna
tro det, ty han spelade långt ifrån
sitt bästa spel. Ar det så, att ryk-
tet talar sanning, måste man på det
högsta beklaga vederbörandestill-
tag, vilket röjer den mest betänk-
liga brist på självkontroll och he-
derskänsla. Man har rätt att ställa
dessa i sig själva anspråkslösa ford-
ringar på en representationsspelare.
Vi hoppas på en ändring till det
bättre.

Jubileumsveckan.
Arrangemangen för Kamraternns

fotbollsvecka pågå, dock något lång-
samt. Det tar nämligen tid att få
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tet talar sanning, måste man på det
högsta beklaga vederbörandestill-
tag, vilket röjer den mest betänk-
liga brist på självkontroll och he-
derskänsla. Man har rätt att ställa
dessa i sig själva anspråkslösa ford-
ringar på en representationsspelare.
Vi hoppas på en ändring till det
bättre.

Jubileumsveckan.
Arrangemangen för Kamraternns

fotbollsvecka pågå, dock något lång-
samt. Det tar nämligen tid att få

klara besked från klubbarna. Så
mycket kan man dock säga, att det

måste bli vänskapsmatcher och icke

någon tävlan å la svenska fotbolls-

veckan. Ty de gästande lagen sy:

nas av de svar som redan ingålt,

kappast få tillfälle att ligga här mer

än en eller högst två dagar.

RA

ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN

vidköp av
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Oscar Andersons
Boktryckeri

Göteborg.
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Torshaugs terränglöp-

ning.
Lördagen den 10 d:s avreste vårt

löparelag bestående av Backman,
Verner och Arvid Magnusson, Hols-
ner och Adolf Johansson till Chri-
stiania, för att vid »Torshaugs> in-
ternationella terränglöpning Tförsva-
ra och om möjligt för altid till sin
förening hemföra det i denna täflan
uppsatta ståtliga vandringspriset.
Det lyckades dem och att efter

litet parlamenterande fa priset >in-
fört> i Norge, (mantalade vid gräns-
en om en tull av 75 öre pr kg.)
men saken ordnade sig. Attfå det
hem igen blev dock en kinkigare
affär.
Tävlingsdagen ingick med värme

och sol, c:a 4,000 personer bevitt-
nade starten i klass I där 27 löpare
startade, däri inräknade svenske mä-
staren Insjö-Andersson, svenska mä-
sterskapslaget Fredrikshof I. oF.
Stockholm, särskildt inbjudet. Det
gällde ju för den arrangerande för-
eningen att hålla priset vandrande
ännu en tid framåt!
Banan, som denna gång i mot-

sats till föregående tävlingar var lagd
i verklig terräng var c:a 12 kilometer
lång samt ytterst kuperad och tung-
sprungen.
33 min. efter starten meddelades,

att Mattson, Stockholm, leder 500
m, före Insjön och Verner Magnus-
son. Stor förundran bland initiera-
de! Mattson blev också den som
först visade sig i Stadion, 2:a Insjön
c:a 80 m. efter, 3:a Verner Magnus-
son, ungefär samma avstand från
Insjön; därefter kommo 2 Fredriks-
hofvare Lundström och Eriksson,
Holsner, Jansson, Fredrikshof, Wen-
nerstrand, >»Thorshaug» bästa norr-
man (fast född svensk), Backnman,
A:vid Magnusson, 2 löpare från
»Torshaug» samt Adolf Johansson.

 

Fredrikshofs lag, som tilldömdes 1:a SN2300000000090900 200880 o0c00a00r000000009000000000s0c 000005 00,30.

lagpris, presterade en oerhördt ener- Telefon-nummerna till
gisk löpning, lagets 4:de man Jans- |

sa
c0
0,
n
n eo

son var vid framkomsten mera död Annonsbyrån
än levande, det var ju rätt mycket HUGO KRANTZ
laget hade att försvara, svenska mä- äro
sterskapstiteln, samt därjämte skyl-
digheten att hjälpa sina värdar med 14918 & 4928
att hindra ett lag från hemlandet,. Adr.: Kungstorget 3
visserligen från Göteborg (men ät- "mmm fntnnent
då...) att erövra segertroféen för
alltid. Minnet av Lyckholmspokalen
var kanske ännu alltför levande.
Laget var emellertid att gratulera till
sin seger.

 

 

lades oss, att man i bil rest ut till
stället, där kontrollen ej skulle pas-
serats och kommit underfund med,
att Mattson ej passerat kontrollen.

Vid undertecknads besök i av- Men detta skulle enligt arrangörer-
klädningsrummet delgav samtliga nas mening ingenting ha att betyda,

enär Mattson sprungit så mycket
längre! Vid vår förmodan att man
har lite svart för att tro att Maltson
genom att löpa för långt kan vinna
ett sa stort försprång över löpare
av Insjöns och Magnussons kva-
lité, hänvisade man till domarnes
avgörande. Detta utföll så att Fre-
driksho! erhöll 1:a lagpris, vårt lag
blev tvåa c:a 4 min. efter i samman-
lagd tid, -Torshaug» blev trea.

Insjön gillade inte nederlaget. Ha-
de Mattson segrat ärligt hade Insjön
säkert bockat sig för honom.

För arrangörerna var emellertid
saken ordnad på bästa sätt: van-
dringspriset vandrar ännu. Att stäm-
ningen efter tävlingen blev lite tryckt
undrar man ju mindre på. Vi ha
genom vär sekreterare inlämnat an-
mälan till Sv. Idrottsförbundet till
den kralt och verkan det hava kan.
Protester äro ju aldrig trevliga men
reglerna äro ju till för att efterlevas.
I vårt lag gjorde samtliga sitt bästa,
ingen har någonting att förebrå sig.
Bättre lycka nästa gång!

svenska löpare varandra sina erla-
renheter om löpningen. Enligt de
flestas mening var banan för lång,
stenrös förekom rätt mycket; det
syntes också på fotbeklädnaden.
Många av deltagarne voro det när-
maste barlotade. Insjö Andersson,
som föreföll grubblande, sporde
plötsligt sin besegrare Mattson, på
sin dalmasdialekt: »Vart tog du väg-
en så hastigt, du måste ha flugi?»
Av det därpå följande resonne-

manget framgick, att Mattson efter
alt ha ledt större delen av banan
c:a 50 m. före Insjön och Verner
Magnusson plötsligt helt och hållet
var försvunnen. Vid samtal som
undertecknad jämte Gunnar Vahlgren
hade med styrelseledamöterna i
Torshaug påpekades det egendom-
liga förhållandet, att Insjön och Ver-
ner Magnusson efier Mattsons plöts-
liga försvinnande vid nästa kontroll-
station, då de framställde en fråga:
Ar det någonföre, de lingo till svar:
Ni är först. Framkomna i en mera
öppen terräng skymta de dock Maltt-
sons röda byxor c:a 500 m. före!
Vid granskning av protokollen fran
kontrollstationerna framgick, att Matt-
son ej passerat en kontroll. Vi in-
lade genast protest. Man lovade
undersökning. Sedermera medde-

J.S.

Fjärde matchen om
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Veckojournalens pris.
Denna match begicks den 4 maj

på Stockholms stadion. Och blev

en desillussion för Göteborg. Som
ställde uppp med följande lag: Zan-
der; Albert Andersson, Liljenberg;
K. Olsson, Friberg, Almén; Eiser-

man, Herbert Carlsson, Dahlenborg,

Hjelm och Sandberg. Säledes 6

kamrater och 5 örgrytare.
Nog hade man tänkt att Göte-

borg skulle kunna upprepa sina före-
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reglerna äro ju till för att efterlevas.
I vårt lag gjorde samtliga sitt bästa,
ingen har någonting att förebrå sig.
Bättre lycka nästa gång!

svenska löpare varandra sina erla-
renheter om löpningen. Enligt de
flestas mening var banan för lång,
stenrös förekom rätt mycket; det
syntes också på fotbeklädnaden.
Många av deltagarne voro det när-
maste barlotade. Insjö Andersson,
som föreföll grubblande, sporde
plötsligt sin besegrare Mattson, på
sin dalmasdialekt: »Vart tog du väg-
en så hastigt, du måste ha flugi?»
Av det därpå följande resonne-

manget framgick, att Mattson efter
alt ha ledt större delen av banan
c:a 50 m. före Insjön och Verner
Magnusson plötsligt helt och hållet
var försvunnen. Vid samtal som
undertecknad jämte Gunnar Vahlgren
hade med styrelseledamöterna i
Torshaug påpekades det egendom-
liga förhållandet, att Insjön och Ver-
ner Magnusson efier Mattsons plöts-
liga försvinnande vid nästa kontroll-
station, då de framställde en fråga:
Ar det någonföre, de lingo till svar:
Ni är först. Framkomna i en mera
öppen terräng skymta de dock Maltt-
sons röda byxor c:a 500 m. före!
Vid granskning av protokollen fran
kontrollstationerna framgick, att Matt-
son ej passerat en kontroll. Vi in-
lade genast protest. Man lovade
undersökning. Sedermera medde-
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Denna match begicks den 4 maj

på Stockholms stadion. Och blev

en desillussion för Göteborg. Som
ställde uppp med följande lag: Zan-
der; Albert Andersson, Liljenberg;
K. Olsson, Friberg, Almén; Eiser-

man, Herbert Carlsson, Dahlenborg,

Hjelm och Sandberg. Säledes 6

kamrater och 5 örgrytare.
Nog hade man tänkt att Göte-

borg skulle kunna upprepa sina före-

  

  TJÄR TEFUCKAN.
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Torshaugs terränglöp-

ning.
Lördagen den 10 d:s avreste vårt

löparelag bestående av Backman,
Verner och Arvid Magnusson, Hols-
ner och Adolf Johansson till Chri-
stiania, för att vid »Torshaugs> in-
ternationella terränglöpning Tförsva-
ra och om möjligt för altid till sin
förening hemföra det i denna täflan
uppsatta ståtliga vandringspriset.
Det lyckades dem och att efter

litet parlamenterande fa priset >in-
fört> i Norge, (mantalade vid gräns-
en om en tull av 75 öre pr kg.)
men saken ordnade sig. Attfå det
hem igen blev dock en kinkigare
affär.
Tävlingsdagen ingick med värme

och sol, c:a 4,000 personer bevitt-
nade starten i klass I där 27 löpare
startade, däri inräknade svenske mä-
staren Insjö-Andersson, svenska mä-
sterskapslaget Fredrikshof I. oF.
Stockholm, särskildt inbjudet. Det
gällde ju för den arrangerande för-
eningen att hålla priset vandrande
ännu en tid framåt!
Banan, som denna gång i mot-

sats till föregående tävlingar var lagd
i verklig terräng var c:a 12 kilometer
lång samt ytterst kuperad och tung-
sprungen.
33 min. efter starten meddelades,

att Mattson, Stockholm, leder 500
m, före Insjön och Verner Magnus-
son. Stor förundran bland initiera-
de! Mattson blev också den som
först visade sig i Stadion, 2:a Insjön
c:a 80 m. efter, 3:a Verner Magnus-
son, ungefär samma avstand från
Insjön; därefter kommo 2 Fredriks-
hofvare Lundström och Eriksson,
Holsner, Jansson, Fredrikshof, Wen-
nerstrand, >»Thorshaug» bästa norr-
man (fast född svensk), Backnman,
A:vid Magnusson, 2 löpare från
»Torshaug» samt Adolf Johansson.

 

Fredrikshofs lag, som tilldömdes 1:a SN2300000000090900 200880 o0c00a00r000000009000000000s0c 000005 00,30.

lagpris, presterade en oerhördt ener- Telefon-nummerna till
gisk löpning, lagets 4:de man Jans- |

sa
c0
0,
n
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son var vid framkomsten mera död Annonsbyrån
än levande, det var ju rätt mycket HUGO KRANTZ
laget hade att försvara, svenska mä- äro
sterskapstiteln, samt därjämte skyl-
digheten att hjälpa sina värdar med 14918 & 4928
att hindra ett lag från hemlandet,. Adr.: Kungstorget 3
visserligen från Göteborg (men ät- "mmm fntnnent
då...) att erövra segertroféen för
alltid. Minnet av Lyckholmspokalen
var kanske ännu alltför levande.
Laget var emellertid att gratulera till
sin seger.

 

 

lades oss, att man i bil rest ut till
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serats och kommit underfund med,
att Mattson ej passerat kontrollen.
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enär Mattson sprungit så mycket
längre! Vid vår förmodan att man
har lite svart för att tro att Maltson
genom att löpa för långt kan vinna
ett sa stort försprång över löpare
av Insjöns och Magnussons kva-
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blev tvåa c:a 4 min. efter i samman-
lagd tid, -Torshaug» blev trea.

Insjön gillade inte nederlaget. Ha-
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att hindra ett lag från hemlandet,. Adr.: Kungstorget 3
visserligen från Göteborg (men ät- "mmm fntnnent
då...) att erövra segertroféen för
alltid. Minnet av Lyckholmspokalen
var kanske ännu alltför levande.
Laget var emellertid att gratulera till
sin seger.

 

 

lades oss, att man i bil rest ut till
stället, där kontrollen ej skulle pas-
serats och kommit underfund med,
att Mattson ej passerat kontrollen.

Vid undertecknads besök i av- Men detta skulle enligt arrangörer-
klädningsrummet delgav samtliga nas mening ingenting ha att betyda,

enär Mattson sprungit så mycket
längre! Vid vår förmodan att man
har lite svart för att tro att Maltson
genom att löpa för långt kan vinna
ett sa stort försprång över löpare
av Insjöns och Magnussons kva-
lité, hänvisade man till domarnes
avgörande. Detta utföll så att Fre-
driksho! erhöll 1:a lagpris, vårt lag
blev tvåa c:a 4 min. efter i samman-
lagd tid, -Torshaug» blev trea.

Insjön gillade inte nederlaget. Ha-
de Mattson segrat ärligt hade Insjön
säkert bockat sig för honom.

För arrangörerna var emellertid
saken ordnad på bästa sätt: van-
dringspriset vandrar ännu. Att stäm-
ningen efter tävlingen blev lite tryckt
undrar man ju mindre på. Vi ha
genom vär sekreterare inlämnat an-
mälan till Sv. Idrottsförbundet till
den kralt och verkan det hava kan.
Protester äro ju aldrig trevliga men
reglerna äro ju till för att efterlevas.
I vårt lag gjorde samtliga sitt bästa,
ingen har någonting att förebrå sig.
Bättre lycka nästa gång!

svenska löpare varandra sina erla-
renheter om löpningen. Enligt de
flestas mening var banan för lång,
stenrös förekom rätt mycket; det
syntes också på fotbeklädnaden.
Många av deltagarne voro det när-
maste barlotade. Insjö Andersson,
som föreföll grubblande, sporde
plötsligt sin besegrare Mattson, på
sin dalmasdialekt: »Vart tog du väg-
en så hastigt, du måste ha flugi?»
Av det därpå följande resonne-

manget framgick, att Mattson efter
alt ha ledt större delen av banan
c:a 50 m. före Insjön och Verner
Magnusson plötsligt helt och hållet
var försvunnen. Vid samtal som
undertecknad jämte Gunnar Vahlgren
hade med styrelseledamöterna i
Torshaug påpekades det egendom-
liga förhållandet, att Insjön och Ver-
ner Magnusson efier Mattsons plöts-
liga försvinnande vid nästa kontroll-
station, då de framställde en fråga:
Ar det någonföre, de lingo till svar:
Ni är först. Framkomna i en mera
öppen terräng skymta de dock Maltt-
sons röda byxor c:a 500 m. före!
Vid granskning av protokollen fran
kontrollstationerna framgick, att Matt-
son ej passerat en kontroll. Vi in-
lade genast protest. Man lovade
undersökning. Sedermera medde-

J.S.

Fjärde matchen om
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Veckojournalens pris.
Denna match begicks den 4 maj

på Stockholms stadion. Och blev

en desillussion för Göteborg. Som
ställde uppp med följande lag: Zan-
der; Albert Andersson, Liljenberg;
K. Olsson, Friberg, Almén; Eiser-

man, Herbert Carlsson, Dahlenborg,

Hjelm och Sandberg. Säledes 6

kamrater och 5 örgrytare.
Nog hade man tänkt att Göte-

borg skulle kunna upprepa sina före-

  

  TJÄR TEFUCKAN.

LÄSA
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gående tre stora segrar. Men det
blev inte mycket av triumfer den
här gången. Stockholm tog sig fri-

heten skjuta två bollar in i Zanders
nät innan Göteborg kommit sig nå-
got allvarligt före. Visserligen hade
Stockholm en fruktansvärd tur, men

det var också en ren märkvärdighet,

att Göteborg inte fick ännu ett mål
på halsen strax efter det andra.

Dahlenborg var alldeles borta.

Han kom aldrig i kontakt med sina
två innermän, av vilka Murrentrots

allt spelade mästerligt. Hade Bör-

jeson varit med hade sakerna fått

en annan vändning.

Göteborgs första mål sköts av
Dahlenborg på Sandbergs passning

strax före paus. Och i andra halv-
tid gjorde Murren det utjämnande

målet. Men det vinnande kom al-

drig. Trots att våra pojkar mot
slutet gjorde så gott de kunde.

Middagen efter matchen var an-
ordnad på Strandhotell, med diverse
inbjudna honoratiores, såsom Över-

stäthållaren, general Balck, Åkerlund

m. fl. Från Göteborgs foibollsvärld
hade infunnit sig idel ungdomarså-

som Herbert Johansson, Henrik

Sandberg, Gösta Lundequist och

Eric Alstam. Den senare höll det
traditionella Göteborgsanförandet,
utmynnande delvis i en tillönskan

om, att Stockholm atminstone en

gång måtte vinna Veckojournalens

pokal, då denna därigenom får ett

högre värde för göteborgarna när

dessa definitiv! sätta upp den på
sitt musenm.

Monologer ochtankar.
Pa väg mot Stockholm. Hjulpa-

ren dunka mot skarvarne, till en
början lugnt och sävligt utan bråd-
ska, så småningom hastigare, ner-
vÖösare, som gällde det att fly undan
döden.
Dunk —dunk, dunk — dunk...
Roligt ändå, att pojkarna vunno!

Fast, det var lite för mycket. Det
blir nog inte mycket folk på G.A.LS.-
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:

= LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva. :

= Närmare upplysningar lämna
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5 Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd Hu
H Göteborg. :
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matchen i morron. Man bara det
går ihop får man vara nöjd.
Dunk — dunk dunk — dunk ...

Lokomotivjätten ilar allt snabbare
där ute i vårnattsskymningen med
det långa levande natthärbärget ba-
kom sig. Dumt att jag skulle få
sovplats just i den här gamla H-klass-
kupén! Vagn n:r 8, tvåa från loket.
Och till på köpet sovplats n:r I.
Störtar tåget utför banvallen, gär
jag osvikligt in i Nirvana, slutas vi
i famntag med ett annat mötande
natthärbärge krossas osvikligen min
plats med innehåll.

Tur att växlarne ligga rätt! Malm-
slättsolyckan. En mängd döda.

Dunk —-- dunk — dunk — dunk...

Sablar! Nu glömde jag ändå att
ringa till Nummelin och be honom
gå domare! Men det ordnar väl
sig. Det var då väl att jag fick in
polisanmälan så man slapp böterna.
Eng är för resten en hygglig karl.
Jag undrar, om Börjesson kom-

mer. Säkert är det inte

Sakta letar sig taget fram genom
den kuperade Södertörnsterrängen.
Solstrålarne glittra mot de nattregns-
våta ängarna, men öppnar manper-
rongdörren viner det kallt om näsan.
Jasså, omslag. Jo, så är det. Tro-
pikklimat i Göteborg, norrlandsvinter
i Stockholm. Märkvärdigt att det
inte fallit snö. Vilket brukar vara
vanligt när halmhatten från Göte-
borg gör sin första vårvisit i den
sköna synderskans stad.
Dunk — dunk — dunk —dunk .

Jag undrar, om jag skall lägga
fram mina förslag för stadgekom-
mitten? Kanske. Men då blir det
ätminstone tre timmars arbete på
hotellrummet. Och jag som tänkt
åka ut till Bellmansro och äta Iru-
kost. Middag skulle ju Gelbord

bjuda på. — Eller skall jag strunta
i att verka snäll bolsjevik och skrin-
lägga förslagen? Vilket Rodhehälst
ser. Tja, nej, man kan ju kasta
fram dem, ty de komma ändå att
avslås. Trots att Salchow delar
mina åsikter.

+

Solen hade just börjat driva ter
mometern upp från 2-gradersstrec-
ket, när nattresandena ramlade ut
från Centralstationen, jag i halmhatt
och slängrock. Märkvärdigt att här
är kallt! Ja se där! Envinterrock!
Och en till! — Kanske kanske
man inte börjat med halmhatt i
Stockholm än? En titt framåt och
en åt sidan. Nää, inte kunde jag
se någon. Inte heller bakom. Haha!
Nu ha stockholmarna fått någotatl
se på. Vårens första halmtak! Man
observeras, hälsas kanske välkom-
men i D. N.! Nej se där! En hatt
butik. Med halmhattar. Ändå en
tröst.

En stilla frukost på Continental
Diverse telefonsamtal och kommitté
arbete på rummet. Lunch på N.K.
med vacker utsikt över det fem
nina Stockholm, som just då blivit
färdigt till beskådande.

KI. 3,30 e. m. på Malmskillnads
gatan mötte jag den första halm
hatten.

Kommittéarbete igen i något mer

än 2 timmar. Djurgärdsbrunnsmid
dag med Antonskt brännvin och
Lindencrona-cognac. Enlång afton
i oskuldsfull atmosvär men intensiv
i fröjd och förhoppningar.

Am.
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utmynnande delvis i en tillönskan

om, att Stockholm atminstone en

gång måtte vinna Veckojournalens

pokal, då denna därigenom får ett

högre värde för göteborgarna när

dessa definitiv! sätta upp den på
sitt musenm.

Monologer ochtankar.
Pa väg mot Stockholm. Hjulpa-

ren dunka mot skarvarne, till en
början lugnt och sävligt utan bråd-
ska, så småningom hastigare, ner-
vÖösare, som gällde det att fly undan
döden.
Dunk —dunk, dunk — dunk...
Roligt ändå, att pojkarna vunno!

Fast, det var lite för mycket. Det
blir nog inte mycket folk på G.A.LS.-
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matchen i morron. Man bara det
går ihop får man vara nöjd.
Dunk — dunk dunk — dunk ...

Lokomotivjätten ilar allt snabbare
där ute i vårnattsskymningen med
det långa levande natthärbärget ba-
kom sig. Dumt att jag skulle få
sovplats just i den här gamla H-klass-
kupén! Vagn n:r 8, tvåa från loket.
Och till på köpet sovplats n:r I.
Störtar tåget utför banvallen, gär
jag osvikligt in i Nirvana, slutas vi
i famntag med ett annat mötande
natthärbärge krossas osvikligen min
plats med innehåll.

Tur att växlarne ligga rätt! Malm-
slättsolyckan. En mängd döda.

Dunk —-- dunk — dunk — dunk...

Sablar! Nu glömde jag ändå att
ringa till Nummelin och be honom
gå domare! Men det ordnar väl
sig. Det var då väl att jag fick in
polisanmälan så man slapp böterna.
Eng är för resten en hygglig karl.
Jag undrar, om Börjesson kom-

mer. Säkert är det inte

Sakta letar sig taget fram genom
den kuperade Södertörnsterrängen.
Solstrålarne glittra mot de nattregns-
våta ängarna, men öppnar manper-
rongdörren viner det kallt om näsan.
Jasså, omslag. Jo, så är det. Tro-
pikklimat i Göteborg, norrlandsvinter
i Stockholm. Märkvärdigt att det
inte fallit snö. Vilket brukar vara
vanligt när halmhatten från Göte-
borg gör sin första vårvisit i den
sköna synderskans stad.
Dunk — dunk — dunk —dunk .

Jag undrar, om jag skall lägga
fram mina förslag för stadgekom-
mitten? Kanske. Men då blir det
ätminstone tre timmars arbete på
hotellrummet. Och jag som tänkt
åka ut till Bellmansro och äta Iru-
kost. Middag skulle ju Gelbord

bjuda på. — Eller skall jag strunta
i att verka snäll bolsjevik och skrin-
lägga förslagen? Vilket Rodhehälst
ser. Tja, nej, man kan ju kasta
fram dem, ty de komma ändå att
avslås. Trots att Salchow delar
mina åsikter.

+

Solen hade just börjat driva ter
mometern upp från 2-gradersstrec-
ket, när nattresandena ramlade ut
från Centralstationen, jag i halmhatt
och slängrock. Märkvärdigt att här
är kallt! Ja se där! Envinterrock!
Och en till! — Kanske kanske
man inte börjat med halmhatt i
Stockholm än? En titt framåt och
en åt sidan. Nää, inte kunde jag
se någon. Inte heller bakom. Haha!
Nu ha stockholmarna fått någotatl
se på. Vårens första halmtak! Man
observeras, hälsas kanske välkom-
men i D. N.! Nej se där! En hatt
butik. Med halmhattar. Ändå en
tröst.

En stilla frukost på Continental
Diverse telefonsamtal och kommitté
arbete på rummet. Lunch på N.K.
med vacker utsikt över det fem
nina Stockholm, som just då blivit
färdigt till beskådande.

KI. 3,30 e. m. på Malmskillnads
gatan mötte jag den första halm
hatten.

Kommittéarbete igen i något mer

än 2 timmar. Djurgärdsbrunnsmid
dag med Antonskt brännvin och
Lindencrona-cognac. Enlång afton
i oskuldsfull atmosvär men intensiv
i fröjd och förhoppningar.

Am.

30 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

gående tre stora segrar. Men det
blev inte mycket av triumfer den
här gången. Stockholm tog sig fri-

heten skjuta två bollar in i Zanders
nät innan Göteborg kommit sig nå-
got allvarligt före. Visserligen hade
Stockholm en fruktansvärd tur, men

det var också en ren märkvärdighet,

att Göteborg inte fick ännu ett mål
på halsen strax efter det andra.

Dahlenborg var alldeles borta.

Han kom aldrig i kontakt med sina
två innermän, av vilka Murrentrots

allt spelade mästerligt. Hade Bör-

jeson varit med hade sakerna fått

en annan vändning.

Göteborgs första mål sköts av
Dahlenborg på Sandbergs passning

strax före paus. Och i andra halv-
tid gjorde Murren det utjämnande

målet. Men det vinnande kom al-

drig. Trots att våra pojkar mot
slutet gjorde så gott de kunde.
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en annan vändning.

Göteborgs första mål sköts av
Dahlenborg på Sandbergs passning

strax före paus. Och i andra halv-
tid gjorde Murren det utjämnande

målet. Men det vinnande kom al-

drig. Trots att våra pojkar mot
slutet gjorde så gott de kunde.

Middagen efter matchen var an-
ordnad på Strandhotell, med diverse
inbjudna honoratiores, såsom Över-

stäthållaren, general Balck, Åkerlund

m. fl. Från Göteborgs foibollsvärld
hade infunnit sig idel ungdomarså-

som Herbert Johansson, Henrik

Sandberg, Gösta Lundequist och

Eric Alstam. Den senare höll det
traditionella Göteborgsanförandet,
utmynnande delvis i en tillönskan

om, att Stockholm atminstone en

gång måtte vinna Veckojournalens

pokal, då denna därigenom får ett

högre värde för göteborgarna när

dessa definitiv! sätta upp den på
sitt musenm.

Monologer ochtankar.
Pa väg mot Stockholm. Hjulpa-

ren dunka mot skarvarne, till en
början lugnt och sävligt utan bråd-
ska, så småningom hastigare, ner-
vÖösare, som gällde det att fly undan
döden.
Dunk —dunk, dunk — dunk...
Roligt ändå, att pojkarna vunno!

Fast, det var lite för mycket. Det
blir nog inte mycket folk på G.A.LS.-

A2ERBnneneeeaneneneenennenesnnsenaeesennOnneneenensesnnnna eennnnnnnnnnnnn,
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= Närmare upplysningar lämna
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5 Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd Hu
H Göteborg. :
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matchen i morron. Man bara det
går ihop får man vara nöjd.
Dunk — dunk dunk — dunk ...

Lokomotivjätten ilar allt snabbare
där ute i vårnattsskymningen med
det långa levande natthärbärget ba-
kom sig. Dumt att jag skulle få
sovplats just i den här gamla H-klass-
kupén! Vagn n:r 8, tvåa från loket.
Och till på köpet sovplats n:r I.
Störtar tåget utför banvallen, gär
jag osvikligt in i Nirvana, slutas vi
i famntag med ett annat mötande
natthärbärge krossas osvikligen min
plats med innehåll.

Tur att växlarne ligga rätt! Malm-
slättsolyckan. En mängd döda.

Dunk —-- dunk — dunk — dunk...

Sablar! Nu glömde jag ändå att
ringa till Nummelin och be honom
gå domare! Men det ordnar väl
sig. Det var då väl att jag fick in
polisanmälan så man slapp böterna.
Eng är för resten en hygglig karl.
Jag undrar, om Börjesson kom-

mer. Säkert är det inte

Sakta letar sig taget fram genom
den kuperade Södertörnsterrängen.
Solstrålarne glittra mot de nattregns-
våta ängarna, men öppnar manper-
rongdörren viner det kallt om näsan.
Jasså, omslag. Jo, så är det. Tro-
pikklimat i Göteborg, norrlandsvinter
i Stockholm. Märkvärdigt att det
inte fallit snö. Vilket brukar vara
vanligt när halmhatten från Göte-
borg gör sin första vårvisit i den
sköna synderskans stad.
Dunk — dunk — dunk —dunk .

Jag undrar, om jag skall lägga
fram mina förslag för stadgekom-
mitten? Kanske. Men då blir det
ätminstone tre timmars arbete på
hotellrummet. Och jag som tänkt
åka ut till Bellmansro och äta Iru-
kost. Middag skulle ju Gelbord

bjuda på. — Eller skall jag strunta
i att verka snäll bolsjevik och skrin-
lägga förslagen? Vilket Rodhehälst
ser. Tja, nej, man kan ju kasta
fram dem, ty de komma ändå att
avslås. Trots att Salchow delar
mina åsikter.

+

Solen hade just börjat driva ter
mometern upp från 2-gradersstrec-
ket, när nattresandena ramlade ut
från Centralstationen, jag i halmhatt
och slängrock. Märkvärdigt att här
är kallt! Ja se där! Envinterrock!
Och en till! — Kanske kanske
man inte börjat med halmhatt i
Stockholm än? En titt framåt och
en åt sidan. Nää, inte kunde jag
se någon. Inte heller bakom. Haha!
Nu ha stockholmarna fått någotatl
se på. Vårens första halmtak! Man
observeras, hälsas kanske välkom-
men i D. N.! Nej se där! En hatt
butik. Med halmhattar. Ändå en
tröst.

En stilla frukost på Continental
Diverse telefonsamtal och kommitté
arbete på rummet. Lunch på N.K.
med vacker utsikt över det fem
nina Stockholm, som just då blivit
färdigt till beskådande.

KI. 3,30 e. m. på Malmskillnads
gatan mötte jag den första halm
hatten.

Kommittéarbete igen i något mer

än 2 timmar. Djurgärdsbrunnsmid
dag med Antonskt brännvin och
Lindencrona-cognac. Enlång afton
i oskuldsfull atmosvär men intensiv
i fröjd och förhoppningar.

Am.

30 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

gående tre stora segrar. Men det
blev inte mycket av triumfer den
här gången. Stockholm tog sig fri-

heten skjuta två bollar in i Zanders
nät innan Göteborg kommit sig nå-
got allvarligt före. Visserligen hade
Stockholm en fruktansvärd tur, men

det var också en ren märkvärdighet,

att Göteborg inte fick ännu ett mål
på halsen strax efter det andra.

Dahlenborg var alldeles borta.

Han kom aldrig i kontakt med sina
två innermän, av vilka Murrentrots

allt spelade mästerligt. Hade Bör-

jeson varit med hade sakerna fått

en annan vändning.

Göteborgs första mål sköts av
Dahlenborg på Sandbergs passning

strax före paus. Och i andra halv-
tid gjorde Murren det utjämnande

målet. Men det vinnande kom al-

drig. Trots att våra pojkar mot
slutet gjorde så gott de kunde.

Middagen efter matchen var an-
ordnad på Strandhotell, med diverse
inbjudna honoratiores, såsom Över-

stäthållaren, general Balck, Åkerlund

m. fl. Från Göteborgs foibollsvärld
hade infunnit sig idel ungdomarså-

som Herbert Johansson, Henrik

Sandberg, Gösta Lundequist och

Eric Alstam. Den senare höll det
traditionella Göteborgsanförandet,
utmynnande delvis i en tillönskan

om, att Stockholm atminstone en

gång måtte vinna Veckojournalens

pokal, då denna därigenom får ett

högre värde för göteborgarna när

dessa definitiv! sätta upp den på
sitt musenm.

Monologer ochtankar.
Pa väg mot Stockholm. Hjulpa-

ren dunka mot skarvarne, till en
början lugnt och sävligt utan bråd-
ska, så småningom hastigare, ner-
vÖösare, som gällde det att fly undan
döden.
Dunk —dunk, dunk — dunk...
Roligt ändå, att pojkarna vunno!

Fast, det var lite för mycket. Det
blir nog inte mycket folk på G.A.LS.-

A2ERBnneneeeaneneneenennenesnnsenaeesennOnneneenensesnnnna eennnnnnnnnnnnn,
H i: ;ani Sverige-England :an ”
en en
"" aa
tr ma
es "”
en Be
an anH & Retur. ;
en an

2: | =
Zn Reguliär förbindelse upprätthalles mellan GÖTEBORG och ENG- "

:

= LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva. :

= Närmare upplysningar lämna
. . en

5 Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd Hu
H Göteborg. :

VErreoeeeEEenennnneenenaeeeenennaneneesneennnnnenes eennnnsnensneneneennnnnne

matchen i morron. Man bara det
går ihop får man vara nöjd.
Dunk — dunk dunk — dunk ...

Lokomotivjätten ilar allt snabbare
där ute i vårnattsskymningen med
det långa levande natthärbärget ba-
kom sig. Dumt att jag skulle få
sovplats just i den här gamla H-klass-
kupén! Vagn n:r 8, tvåa från loket.
Och till på köpet sovplats n:r I.
Störtar tåget utför banvallen, gär
jag osvikligt in i Nirvana, slutas vi
i famntag med ett annat mötande
natthärbärge krossas osvikligen min
plats med innehåll.

Tur att växlarne ligga rätt! Malm-
slättsolyckan. En mängd döda.

Dunk —-- dunk — dunk — dunk...

Sablar! Nu glömde jag ändå att
ringa till Nummelin och be honom
gå domare! Men det ordnar väl
sig. Det var då väl att jag fick in
polisanmälan så man slapp böterna.
Eng är för resten en hygglig karl.
Jag undrar, om Börjesson kom-

mer. Säkert är det inte

Sakta letar sig taget fram genom
den kuperade Södertörnsterrängen.
Solstrålarne glittra mot de nattregns-
våta ängarna, men öppnar manper-
rongdörren viner det kallt om näsan.
Jasså, omslag. Jo, så är det. Tro-
pikklimat i Göteborg, norrlandsvinter
i Stockholm. Märkvärdigt att det
inte fallit snö. Vilket brukar vara
vanligt när halmhatten från Göte-
borg gör sin första vårvisit i den
sköna synderskans stad.
Dunk — dunk — dunk —dunk .

Jag undrar, om jag skall lägga
fram mina förslag för stadgekom-
mitten? Kanske. Men då blir det
ätminstone tre timmars arbete på
hotellrummet. Och jag som tänkt
åka ut till Bellmansro och äta Iru-
kost. Middag skulle ju Gelbord

bjuda på. — Eller skall jag strunta
i att verka snäll bolsjevik och skrin-
lägga förslagen? Vilket Rodhehälst
ser. Tja, nej, man kan ju kasta
fram dem, ty de komma ändå att
avslås. Trots att Salchow delar
mina åsikter.

+

Solen hade just börjat driva ter
mometern upp från 2-gradersstrec-
ket, när nattresandena ramlade ut
från Centralstationen, jag i halmhatt
och slängrock. Märkvärdigt att här
är kallt! Ja se där! Envinterrock!
Och en till! — Kanske kanske
man inte börjat med halmhatt i
Stockholm än? En titt framåt och
en åt sidan. Nää, inte kunde jag
se någon. Inte heller bakom. Haha!
Nu ha stockholmarna fått någotatl
se på. Vårens första halmtak! Man
observeras, hälsas kanske välkom-
men i D. N.! Nej se där! En hatt
butik. Med halmhattar. Ändå en
tröst.

En stilla frukost på Continental
Diverse telefonsamtal och kommitté
arbete på rummet. Lunch på N.K.
med vacker utsikt över det fem
nina Stockholm, som just då blivit
färdigt till beskådande.

KI. 3,30 e. m. på Malmskillnads
gatan mötte jag den första halm
hatten.

Kommittéarbete igen i något mer

än 2 timmar. Djurgärdsbrunnsmid
dag med Antonskt brännvin och
Lindencrona-cognac. Enlång afton
i oskuldsfull atmosvär men intensiv
i fröjd och förhoppningar.

Am.



FJÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 31
 

 

REGULIÄRA FÖRBINDELSER:

från Sydafrika
> Indien

Tel: Ink. avd. 39906,
el: Utg. avd. 4738 5863 NN

Distriktsmästerskapet.
Ena semifinalmatchen spelades

tisdagen den 27 maj mellan Kam-
rater och G. A.I.S. Av förstalaget

hade Rylander, Lund, Karl Johans-
son, Törnqvist, Almén, Eiserman,

Börjeson och Hjelm hörsammat kal-
lelsen. Karl Olsson var dålig i ryg-

gen, Moje Sandberg var benskadad

och Murren hade något annat ej

anmält förfall. Borsén samt Lind-
berg (v. y) och Levin (v. b.)
hade fått rycka in i stället. Lind-

berg spelade såpass bra, att han

placerades i stadslaget mot Borås,

och Levin visade sig aspirera på
en framtida plats i federationslaget.
Detta går kanske också, om han
bara modererar kraften i sparkarna.

Kamraterna vunno med 3—0.
Trots att man blott spelade en timma.
Hjelm gjorde två präktiga mål, Bör-
jeson ett. Den senare glömde att

skjuta in en straffboll.

INSÄNT.
Fotbollsträning.

Hur ett lag skall sköta sin trä-

Ning är en sak som spelarna själva
borde vara de första att förstå, men
det kan ju aldrig skada att fram-
draga en del synpunkter, som ej
Synas hava uppmärksammats i till-
räckhg mån.
Sålunda är det ju ganska vanligt

. (vilket ju även våra 1:sta lags spe-
lare gjort) att träna i korta lopp för

' REDERIAKTIEBOLAGET TRANSATLANTIC
från Sverige, Norge, & Danmark till Sydafrika

från Australien & Sundaöarna till Sverige, Norge och Danmark

till Australien

> Nordamerika

Vidare meddelar REDERIAKTIEBOLAGET TRANSATLANTIC
GÖTEBORG.

Australien
Sundaöarna

Persiska viken
Senegambien
Nordamerika

> Nordamerika

>» Sverige  Telegramadr.: NIKE, Gbg.

J

att få fram snabbheten samt att öva
rephoppning etc. etc. En sak som
däremot alldeles tyckes hava blivit
försummad är träning i längre lopp
(1500 m. t. ex., event. 5000 m.) för
alt få fram uthålligheten. Saknaden
av denna övning framgick med all
önskvärd tydlighet vid matchen mot
Urgryte den 13 April. Särskillt vad
halvbackarne beträffar, som ju äro
lagets ryggrad, är träning av dessa
lopp av nöden. Enligt vad under-
tecknad erfarit har O.I.S:s 1:sta lag
haft löpningar nästan varje söndag
i febr. och mars månad. Antill
Örgryte nya kyrka än till Mölndal
o.s.v. Resultatet visade sig i ovan-
nämnda match! Nu är ju visserli-
gen sant att Kamraterna inom kort
komma att inhämta det lilla för-
språng i konditionsträning som O.
I. S. f.n. inneha, men I. F. K. får
inte bli efter ens i starten även om
den sedermera under tävlingens
gång passerarsin rival! Alltså »sätt
i gång» hrr 1:sta lagsspelare med
träning i uthållighetslöpning! För
att stimulera intresset kunde ju lämp-
ligen uppställas en liten pokal till
bäste man i tävlingarna. Resulta-
tet kommer säkerligen ej att ute-
bliva: seger över hela linjen. Och
det är ju lör det målet vi sträva:
I. FÅ Ki alltid främst!!

E. S--2.

Rephboppning är inte bara nyttigt

för att stärka vristen etc. utan ett

rätt så ansträngande uthållighets-

prov.
Red:s anm.

Entente cordiale.

Såsom medlemmarna kunnat för-
stå har det uppstått ett ganska gott
förhållande mellan de gamla kon-
kurrenterna Örgryte och Kamraterna.

Man har t. o. m. kunnat samsas

rätt så bra i det gamla tvisteämnet:
»Ullervi eller Walhalla?» Och de
tyska arrangemangen ha skett för

gemensam räkning.
Det goda samförståndet far del-

vis tillskrivas den vänskapliga för-
bindelsen mellan de båda sekrete-
rarna, vilka — hör och blekna! —

hyrt gemensamt sommarnöje på
Olofstorp. Dit Göteborgsfotbollens
högkvarter sålunda f. n. är förlagt.

Våra två matcher mot

A. I. K.

Vårt första nederlag i tävlingen
Göteborg--Stockholm kom i första
matchen mot A. I. K. i Stockholm
den 18 maj. Nederlaget blev det
minsta möjliga: 0—1. Men 2

poäng förlorades. Våra grabbar
voro de bättre i spelet, men man
hade otur med skotten. I övrigt

inverkade förhållanden, som relate-

ras på annat ställe i detta nummer.
Vårt lag bestod av Rylander; Lund,

Carl Olsson; K. Johanson, Almén,

E. Johanson; Eiserman, H. Karls-
son, K. Andersson, E. Hjelm och
Borsén.

I andra matchen, spelad en vecka
senare pa Ullervi, togo vi den blo-
diga hämnd, vi lovat A. I. K. Och
segrade ledigt med 4—1. Förlop-

pet av matchen kan inte närmare
relateras här, då boktryckaren just
nu meddelat, att utrymmet är slut.
Men spelarna voro följande: Rylan-

der; Lund, Carl Olsson, K. Johan-
son, Törnqvist, Almén; Eiserman,

H. Karlson, Börjesson, Hjelm, Sand-

berg.
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en framtida plats i federationslaget.
Detta går kanske också, om han
bara modererar kraften i sparkarna.

Kamraterna vunno med 3—0.
Trots att man blott spelade en timma.
Hjelm gjorde två präktiga mål, Bör-
jeson ett. Den senare glömde att

skjuta in en straffboll.

INSÄNT.
Fotbollsträning.

Hur ett lag skall sköta sin trä-

Ning är en sak som spelarna själva
borde vara de första att förstå, men
det kan ju aldrig skada att fram-
draga en del synpunkter, som ej
Synas hava uppmärksammats i till-
räckhg mån.
Sålunda är det ju ganska vanligt

. (vilket ju även våra 1:sta lags spe-
lare gjort) att träna i korta lopp för
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att få fram snabbheten samt att öva
rephoppning etc. etc. En sak som
däremot alldeles tyckes hava blivit
försummad är träning i längre lopp
(1500 m. t. ex., event. 5000 m.) för
alt få fram uthålligheten. Saknaden
av denna övning framgick med all
önskvärd tydlighet vid matchen mot
Urgryte den 13 April. Särskillt vad
halvbackarne beträffar, som ju äro
lagets ryggrad, är träning av dessa
lopp av nöden. Enligt vad under-
tecknad erfarit har O.I.S:s 1:sta lag
haft löpningar nästan varje söndag
i febr. och mars månad. Antill
Örgryte nya kyrka än till Mölndal
o.s.v. Resultatet visade sig i ovan-
nämnda match! Nu är ju visserli-
gen sant att Kamraterna inom kort
komma att inhämta det lilla för-
språng i konditionsträning som O.
I. S. f.n. inneha, men I. F. K. får
inte bli efter ens i starten även om
den sedermera under tävlingens
gång passerarsin rival! Alltså »sätt
i gång» hrr 1:sta lagsspelare med
träning i uthållighetslöpning! För
att stimulera intresset kunde ju lämp-
ligen uppställas en liten pokal till
bäste man i tävlingarna. Resulta-
tet kommer säkerligen ej att ute-
bliva: seger över hela linjen. Och
det är ju lör det målet vi sträva:
I. FÅ Ki alltid främst!!

E. S--2.

Rephboppning är inte bara nyttigt

för att stärka vristen etc. utan ett

rätt så ansträngande uthållighets-

prov.
Red:s anm.

Entente cordiale.

Såsom medlemmarna kunnat för-
stå har det uppstått ett ganska gott
förhållande mellan de gamla kon-
kurrenterna Örgryte och Kamraterna.

Man har t. o. m. kunnat samsas

rätt så bra i det gamla tvisteämnet:
»Ullervi eller Walhalla?» Och de
tyska arrangemangen ha skett för

gemensam räkning.
Det goda samförståndet far del-

vis tillskrivas den vänskapliga för-
bindelsen mellan de båda sekrete-
rarna, vilka — hör och blekna! —

hyrt gemensamt sommarnöje på
Olofstorp. Dit Göteborgsfotbollens
högkvarter sålunda f. n. är förlagt.

Våra två matcher mot

A. I. K.

Vårt första nederlag i tävlingen
Göteborg--Stockholm kom i första
matchen mot A. I. K. i Stockholm
den 18 maj. Nederlaget blev det
minsta möjliga: 0—1. Men 2

poäng förlorades. Våra grabbar
voro de bättre i spelet, men man
hade otur med skotten. I övrigt

inverkade förhållanden, som relate-

ras på annat ställe i detta nummer.
Vårt lag bestod av Rylander; Lund,

Carl Olsson; K. Johanson, Almén,

E. Johanson; Eiserman, H. Karls-
son, K. Andersson, E. Hjelm och
Borsén.

I andra matchen, spelad en vecka
senare pa Ullervi, togo vi den blo-
diga hämnd, vi lovat A. I. K. Och
segrade ledigt med 4—1. Förlop-

pet av matchen kan inte närmare
relateras här, då boktryckaren just
nu meddelat, att utrymmet är slut.
Men spelarna voro följande: Rylan-

der; Lund, Carl Olsson, K. Johan-
son, Törnqvist, Almén; Eiserman,

H. Karlson, Börjesson, Hjelm, Sand-

berg.
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att få fram snabbheten samt att öva
rephoppning etc. etc. En sak som
däremot alldeles tyckes hava blivit
försummad är träning i längre lopp
(1500 m. t. ex., event. 5000 m.) för
alt få fram uthålligheten. Saknaden
av denna övning framgick med all
önskvärd tydlighet vid matchen mot
Urgryte den 13 April. Särskillt vad
halvbackarne beträffar, som ju äro
lagets ryggrad, är träning av dessa
lopp av nöden. Enligt vad under-
tecknad erfarit har O.I.S:s 1:sta lag
haft löpningar nästan varje söndag
i febr. och mars månad. Antill
Örgryte nya kyrka än till Mölndal
o.s.v. Resultatet visade sig i ovan-
nämnda match! Nu är ju visserli-
gen sant att Kamraterna inom kort
komma att inhämta det lilla för-
språng i konditionsträning som O.
I. S. f.n. inneha, men I. F. K. får
inte bli efter ens i starten även om
den sedermera under tävlingens
gång passerarsin rival! Alltså »sätt
i gång» hrr 1:sta lagsspelare med
träning i uthållighetslöpning! För
att stimulera intresset kunde ju lämp-
ligen uppställas en liten pokal till
bäste man i tävlingarna. Resulta-
tet kommer säkerligen ej att ute-
bliva: seger över hela linjen. Och
det är ju lör det målet vi sträva:
I. FÅ Ki alltid främst!!

E. S--2.

Rephboppning är inte bara nyttigt

för att stärka vristen etc. utan ett

rätt så ansträngande uthållighets-

prov.
Red:s anm.

Entente cordiale.

Såsom medlemmarna kunnat för-
stå har det uppstått ett ganska gott
förhållande mellan de gamla kon-
kurrenterna Örgryte och Kamraterna.

Man har t. o. m. kunnat samsas

rätt så bra i det gamla tvisteämnet:
»Ullervi eller Walhalla?» Och de
tyska arrangemangen ha skett för

gemensam räkning.
Det goda samförståndet far del-

vis tillskrivas den vänskapliga för-
bindelsen mellan de båda sekrete-
rarna, vilka — hör och blekna! —

hyrt gemensamt sommarnöje på
Olofstorp. Dit Göteborgsfotbollens
högkvarter sålunda f. n. är förlagt.

Våra två matcher mot

A. I. K.

Vårt första nederlag i tävlingen
Göteborg--Stockholm kom i första
matchen mot A. I. K. i Stockholm
den 18 maj. Nederlaget blev det
minsta möjliga: 0—1. Men 2

poäng förlorades. Våra grabbar
voro de bättre i spelet, men man
hade otur med skotten. I övrigt

inverkade förhållanden, som relate-

ras på annat ställe i detta nummer.
Vårt lag bestod av Rylander; Lund,

Carl Olsson; K. Johanson, Almén,

E. Johanson; Eiserman, H. Karls-
son, K. Andersson, E. Hjelm och
Borsén.

I andra matchen, spelad en vecka
senare pa Ullervi, togo vi den blo-
diga hämnd, vi lovat A. I. K. Och
segrade ledigt med 4—1. Förlop-

pet av matchen kan inte närmare
relateras här, då boktryckaren just
nu meddelat, att utrymmet är slut.
Men spelarna voro följande: Rylan-

der; Lund, Carl Olsson, K. Johan-
son, Törnqvist, Almén; Eiserman,

H. Karlson, Börjesson, Hjelm, Sand-

berg.
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Aktiekapital 1,000,000    
"> Frisér-

salongen
1Södra Hamngat. 37

Telefon 3338.

Ferm &reelbehandling —:

R. Lindborg & Go,       

 

GÖTEBORG
Kyrkogatan 38.

Olycksfall-;  Automobil-,

 

fägelbanornaSjuk-, Glas-,

Skadestånds- WVattenskade- | Arkaden
försäkring.

Tel -adr.: »Assuransnornan.

Rikstelefoner 18311, 18312.

-Obs.! Nya amerikanska

I. F. Kamraternas styrelse

1919:
Ordförande: Herbert Johanson, firma SÖMv(lBEHÖrVES] AF

Keiller, Lundström & Co.,, bostad Övra EKIPERINGS,SART[IKLAR

Musargatan29,telefoner: komtoret 4531. FINNES i STÖRSTA URVAL OCH. Z
TILL MODERATA YRDSER,| | Skruvbanor.

Öppet: Vard. 2—12 em. Sön- 0
helgd. 1—5 o. 6—12 em.

Beställ bana pr telefon 13705.

 

v. Ordförande: Thorsten Mellberg, Värm-
landsgatan 28, telefon 2023.

Sekreterare: Erik Alstam, A.-B. Solventia,
Östra Hamngatan 24, tel. 1985, 9273,
bostad Majorsgatan 4, telefon 6224.

 

v. Sekreterare: Jacob Schylander, A.-B.
Bröderna Bratt, S. Larmgatan 4, telefon
3712, bostad Plantagegatan 10.

Skattmästare: Gustaf Magnusson Köp-
mansbyrån, Göteborg, A.-B., bostad
Smålandsgatan 1, telefoner: kontoret
4043, bostaden 13242.

Klubbmästare: Carl Linde, A-B. Göte-
borgs Bank, bostad Svangatan 7, telefon
18399.

Hallbergs
Kunqg!, Holjuvelerare Intendent: Gustaf Waller, A.-B. Alfred

Nilsson, tel. 7850, bostad Friggagatan 7.bHb5"b
a

Adjungerad ledamot: A. Forsberg, firma VV — [
J. Andrén, bostad Risåsgatan 20.

5 a 3

Suppleanter: Gösta Lundquist, Postgatan : :
3 A, telefon 2086. Gunnar Wahleren, | O & r I
Drottninggatan 58. :

: SKEPPSMÄKLARE

 

Eftertryck avi Medlemsbladetförekom- : Telajramadress: "WITTOS" Göteborg. Telef.: 11663, 11692, 17772.
mande artiklar och notiser förbjudes. ' Press res PPK RASAR NRA ARKA KRK K KR ARR PA KPN FAR P KAR KRKA RENAR IRK REA SERA ARENA RA RAN RR ERA KG PHAN ARA P SAHARA NRA HANAR R KARA RK AR KR RR RR RR RR RR RR ER RR RR ARR RR RER

Oscar Andersons Boktr. Göteborg 1919.
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. | JUNI 1919
 

Äventyrsresan till Holland.
Efter att ha provianterat så myc-

ket mat magen förmådde och med

diverse matnyttiga grejor i kapp-
säcken stegade undertecknad jämte
10 andra glada gossar ombord på
tåget med Amsterdam som mål.

Vi ångade ut från »Kongens by»

och hade snart vid tonerna från
det nyinköpta dragspelet fått hu-

möret upp till den gemytliga punkt
då allting ses rosenrött och alla
voro vi överens om att glömma de
3 förlorade målen i Köpenhamn

samt visa holländarna att den svenska

gymnastiken(?) ännu lever och med
den även de gamla gossarna.

Vi hade således begynt färden
och att den skulle bliva full av även-

tyr och nyheter det visste vi, men
att den skulle vara så full av be-

svärligheter och ansträngningar det
var nog ingen av grabbarna som
anade eller tänkte.

I Warnemiände började de första
tyska glosorna att användas och i
visitationslokalen den första under-
visningen i uttal av de många »draj>

och »svansig» som tysken använ-
der. Det första intrycket man fick
av Tyskland var den stillhet och
trötthet som spårades överallt. Inga
glada leende ansikten, utan allvar-
Samma, trötta miner mötte ens frå-

gande blick. I Warnemiände gjor-
des ett 4 timmars uppehåll och

grabbarna begagnadetillfället att för

en ringa penning köpa diverse krims-
krams och sända den första vyen
från Tyskland hem till vänner och
bekanta. För två mark efter nuva-
rande kurs 60 öre, köpte under-

tecknad sig ett stiligt järnkors samt
för ytterligare två mark en plåt med
den talande inskriptionen >»Gott

straffe England>.
Tåget ångade emellertid frampå

dagen vidare och vid elva-tiden på
kvällen stodo vi som en massafrå-

gelecken, begapade av en ansenlig
publik, å perrongen på Hamburgs
huvudstation. Tåget hade gått all-
deles för fort så det var ingen som

visste att vi hade anlänt, ej ens sta-
tionsinspektorn, och mycket mindre

vännen Fast som enligt löfte skulle
ordnat nattläger för oss. Vi lycka-

des till sist erhålla rum på Hotel
Reichshof och efter intagen kvälls-

vard, som ingen kunde äta, sov

man vid två-tiden sin ljuva sömn

mellan tvenne papperslakan, det ena

dock betydligt förstärkt och förskö-

nat genom en bättre begagnad bord-

duk som fastsytts för att ge mera

stil över den slumradelilla gossens

bädd.

Vid sex-tiden på morgonen pur-

rades tman av »dagunderofficeren»

och alla tycktes hinna i tid till fru-

kosten utom »Snarken»>. Han sov

och snarkade så det lät som åskan
gick och tre ledare samt en karafin
vatten tycktes ej göra något vidare

inverkan på hans ljuva sömn. Vi
lyckades dock till sist få vännen

Zander vaken och så bar det »avse».
Efter två dagars komb. färj- o.

tågresa begynte så den tredje dagen

och det i en värme som gjorde
rockar och andra klädespersedlar
obehövliga. Det gick fort undan

och vid stationerna han man ej mer
än få sig ett glas »bier» — vilket
senare smakade mer vatten än öl —

förr än tåget åter skramlade i väg.
Vi anlände frampå dagen till Osna-
brick och där började tråkigheterna
med tågförbindelserna. Tåget var

försenat en timma. Efter en timmas
väntan ytterligare en timma o. s. v.
och till sist voro alla på det klara
med att det kommer nog inget tåg

alls.
Här försökte en del av pojkarne

sig på att lära ett dussin intresse-
rade infödingar spela »mas» men
vi voro demtotalt överlägsna både
i spelstyrka och teknik så spelet
blev ej av något vidare intresse.
Hela familjen, inklusive ledare och

»sakkunniga» hade nu fått var sitt

speciella smeknamn. Det var »Putte»
alias »Abortratte;, »Den röde ne-
gern» och den»Vite negern», »Blad-

negern» och den riktige >Negern>,
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huvudstation. Tåget hade gått all-
deles för fort så det var ingen som

visste att vi hade anlänt, ej ens sta-
tionsinspektorn, och mycket mindre

vännen Fast som enligt löfte skulle
ordnat nattläger för oss. Vi lycka-

des till sist erhålla rum på Hotel
Reichshof och efter intagen kvälls-

vard, som ingen kunde äta, sov

man vid två-tiden sin ljuva sömn

mellan tvenne papperslakan, det ena

dock betydligt förstärkt och förskö-

nat genom en bättre begagnad bord-

duk som fastsytts för att ge mera

stil över den slumradelilla gossens

bädd.

Vid sex-tiden på morgonen pur-

rades tman av »dagunderofficeren»

och alla tycktes hinna i tid till fru-

kosten utom »Snarken»>. Han sov

och snarkade så det lät som åskan
gick och tre ledare samt en karafin
vatten tycktes ej göra något vidare

inverkan på hans ljuva sömn. Vi
lyckades dock till sist få vännen

Zander vaken och så bar det »avse».
Efter två dagars komb. färj- o.

tågresa begynte så den tredje dagen

och det i en värme som gjorde
rockar och andra klädespersedlar
obehövliga. Det gick fort undan

och vid stationerna han man ej mer
än få sig ett glas »bier» — vilket
senare smakade mer vatten än öl —

förr än tåget åter skramlade i väg.
Vi anlände frampå dagen till Osna-
brick och där började tråkigheterna
med tågförbindelserna. Tåget var

försenat en timma. Efter en timmas
väntan ytterligare en timma o. s. v.
och till sist voro alla på det klara
med att det kommer nog inget tåg

alls.
Här försökte en del av pojkarne

sig på att lära ett dussin intresse-
rade infödingar spela »mas» men
vi voro demtotalt överlägsna både
i spelstyrka och teknik så spelet
blev ej av något vidare intresse.
Hela familjen, inklusive ledare och

»sakkunniga» hade nu fått var sitt

speciella smeknamn. Det var »Putte»
alias »Abortratte;, »Den röde ne-
gern» och den»Vite negern», »Blad-

negern» och den riktige >Negern>,
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»Skroten». »Skruen>, »Pormasken»>,
samt en hel del mer eller mindre
vackra smeknamn. Alla dock med
ett sabla glatt humör som stund-

tals gav sig tillkänna genom den
ena glada visan efter den andra. Till

sist sjöngs på både tyska och hol-
ländska och den »Röde negern»
sjöng en visa på alla världens språk
så det var ingen mer än han själv

om förstod den, men det förlåtes

ju gärna en sångare bara han har
röst som lämpar sig för sång.

Väntetiden på stationen användes
av grabbarna på olika sätt. »Mur-

i:2> samt »Skruen» sovo bland en
n osa bagage och den »röde» med

sit aldrig trytande humör hade in-
ternationell cabaret för flere tusen
intresserade »tillskurne». Omsider
hade det dock lyckats förarn och

eldarn att krångla sig fram till sitt
tåg och glada voro vi när det åter
bar av emot målet.

I Bentheim var det tullvisitation

efter alla konstens regler och un-
derligt var att man fick alla sina
grejor tillbaka. Det letades efter
mark och rubler, pund och dollars

ända in på »bare kroppen» så till
sist visste man knappast om det

var allvar eller skämt. Det var en
mycket onödig visitation ty ännu
kan jag inte bliva klok på vad man
egentligen kunnat smuggla ut från
Tyskland. Tåget var nu emellertid
så mycket försenat så ledarne jämte
Mr. Mutter insåg att vi ej kunde

komma till Amsterdam denna dag.
Det telegraferades efter extratåg, bi-
lar och alla upptänkliga fortskaff-

ningsmedel men slutet av visan blev
att man för natten inkvarterades i
den lilla idylliska staden Oldensaal.

Här fick man på grund av alt
hela hotellet var fullt av resande
tillbringa natten litet var stans och

jag för min del hamnade i en liten
säng — som bättre lämpade sig för
en tolvåring — långt uppe på vin-
den i ett gammalt hus där man fick
ta kompassentill hjälp för att hitta

till nedre botten. Att vi alla i arla
morgonstunden voro medtågettill

Amsterdam får väl skrivas på för-

synens konto, ty ingen visste var

den eller den bodde ochatt ledarne
denna morgonhade ett ansträngande

arbete, det betvivlas ej.

Svenskarna, ett lag smutsiga,

trötta och sömniga grabbar mottogs
vid stationen i Amsterdam av

Svenske konsuln samt en skara av
flera hundra nyfikna holländare som

genom att sätta tio fingrar i vädret

markerade resultatet i dagens match
till vår nackdel. Att vi skulle få

mycket stryk det voro alla initierade
övertygade om och en del tidningar

hoppades »att svenskarna skulle

bjuda ett någorlunda hyggligt mot-
stånd». Vi kördes i en stor vurst

till Hotel American, fick ett bad
samt en barberare och började känna

igen varandra.
Matchen skulle spelas kl. 2 men

till vår lycka voro en del tåg som
förde publik från kringliggande plat-

ser försenade, så att matchen upp-
sköts till kl 3,30. Vi gingo samtliga
till sängs och vilade för kommande

90 minuters ansträngning. Matchen
blev ju en seger för holländarne

med 3—1 och därmed må vara nog

sagt. Att vi efter fyra dagars resa
skulle klå detta av en engelsk trä-

nare konditionstränade och utvilade
lag var nog ingen som tänkt sig

och det lyckades tyvärr ej, menalla
grabbarna äro värda en honör för

det de gåvo dessa 35,000 hollän-
dare en så fin uppvisning af svensk
fotboll.

Efter matchen -bilades tillbaka till

hotellet genom idel vänliga ansikten
och viftningar från beundrande å-

skådare. Att publiken var nöjd
med oss det kunde man förstå på

deras gemytliga och trevliga leen-
den.

Banketten efter matchen var stor-

stilad och över allas förväntningar
enastående. -Det vimlade av alla
möjliga rätter och viner, blev

litet på »pinnarna» =efter alla
dessa skålar för alla möjliga stor-

heter och alla tråkigheter glömdes,

alla resans besvärligheter med tullar
och ombyten blev lagt på hyllan

och man njöt i fulla drag. Från

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Svenska klubbens damer  erhöllo
varje spelare ett litet minne från
Amsterdam i form av en tändsticks.

låda i silver med holländskt motiv
Kvällen tillbragtes på olika sätt.

En del av grabbarna gingo ti
digt till kojs, men en del kundeej

undgå frestelsen att närmare beskå
da Amsterdams gator och i en
droska bar det i väg att »se på

stan». Skall man ha något trevligt
i Amsterdam skall man åka droska

En droskkusk i Amsterdam han vet

allting, är du och bror med varje

polis samt har provision hos en
del bekanta damer. Han är den
mäst smidige och oförskämde kra

bat mankan träffa på och att »köra:

upp en, det är han mästare i.

Dagen därpå voro vi inbjudna på

en tur med båt i hamnen och vid
återfärden till hotellet togs vägen

förbi ett gammalt likörschapp där

det rann likör ur en massa fat och
man bara behövde gapa för attii
sig en mun av den ljuva drycken

Undertecknad hade en extra upp
visning i konsten att kunna svälja

Middag gavs denna dag av svenska

ledningen för en del inbjudna gäs

ter bland andra holländska domar

i Köpenhamn Mutters med fru sam
chefen för stadion, svenske konsul
och några andra personer. Til
herr och fru Mutters överlämnades

en större kristallvas med rosortil

tack för gott ressällskap.
»Typerna» i Amsterdam voro

många och sevärda. De mäst ir
tressanta voro de ambulerande gr

tuförsäljarna som med sina hög

ljudda rop lockade köpare. På en

stor handkärra med plats för el
större möblemang stod en dylik
grosshandlare med hela sitt lage

bestående av ett tjugotal par hängs

estroppar och i nästa gathörn en
lika trevlig figur med ett tiotal px

kängsnören. Hela lagret hade le
digt fått plats i västfickan och val
han skulle med den stora kärran

till det var omöjligt att förstå.

Kvällen tillbragtes på en stiliga
restaurang med en förtjusande träd

gård och en förtjusande hjälteteno
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med oss det kunde man förstå på

deras gemytliga och trevliga leen-
den.

Banketten efter matchen var stor-

stilad och över allas förväntningar
enastående. -Det vimlade av alla
möjliga rätter och viner, blev

litet på »pinnarna» =efter alla
dessa skålar för alla möjliga stor-

heter och alla tråkigheter glömdes,

alla resans besvärligheter med tullar
och ombyten blev lagt på hyllan

och man njöt i fulla drag. Från

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Svenska klubbens damer  erhöllo
varje spelare ett litet minne från
Amsterdam i form av en tändsticks.

låda i silver med holländskt motiv
Kvällen tillbragtes på olika sätt.

En del av grabbarna gingo ti
digt till kojs, men en del kundeej

undgå frestelsen att närmare beskå
da Amsterdams gator och i en
droska bar det i väg att »se på

stan». Skall man ha något trevligt
i Amsterdam skall man åka droska

En droskkusk i Amsterdam han vet

allting, är du och bror med varje

polis samt har provision hos en
del bekanta damer. Han är den
mäst smidige och oförskämde kra

bat mankan träffa på och att »köra:

upp en, det är han mästare i.

Dagen därpå voro vi inbjudna på

en tur med båt i hamnen och vid
återfärden till hotellet togs vägen

förbi ett gammalt likörschapp där

det rann likör ur en massa fat och
man bara behövde gapa för attii
sig en mun av den ljuva drycken

Undertecknad hade en extra upp
visning i konsten att kunna svälja

Middag gavs denna dag av svenska

ledningen för en del inbjudna gäs

ter bland andra holländska domar

i Köpenhamn Mutters med fru sam
chefen för stadion, svenske konsul
och några andra personer. Til
herr och fru Mutters överlämnades

en större kristallvas med rosortil

tack för gott ressällskap.
»Typerna» i Amsterdam voro

många och sevärda. De mäst ir
tressanta voro de ambulerande gr

tuförsäljarna som med sina hög

ljudda rop lockade köpare. På en

stor handkärra med plats för el
större möblemang stod en dylik
grosshandlare med hela sitt lage

bestående av ett tjugotal par hängs

estroppar och i nästa gathörn en
lika trevlig figur med ett tiotal px

kängsnören. Hela lagret hade le
digt fått plats i västfickan och val
han skulle med den stora kärran

till det var omöjligt att förstå.

Kvällen tillbragtes på en stiliga
restaurang med en förtjusande träd

gård och en förtjusande hjälteteno
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»Skroten». »Skruen>, »Pormasken»>,
samt en hel del mer eller mindre
vackra smeknamn. Alla dock med
ett sabla glatt humör som stund-

tals gav sig tillkänna genom den
ena glada visan efter den andra. Till

sist sjöngs på både tyska och hol-
ländska och den »Röde negern»
sjöng en visa på alla världens språk
så det var ingen mer än han själv

om förstod den, men det förlåtes

ju gärna en sångare bara han har
röst som lämpar sig för sång.

Väntetiden på stationen användes
av grabbarna på olika sätt. »Mur-

i:2> samt »Skruen» sovo bland en
n osa bagage och den »röde» med

sit aldrig trytande humör hade in-
ternationell cabaret för flere tusen
intresserade »tillskurne». Omsider
hade det dock lyckats förarn och

eldarn att krångla sig fram till sitt
tåg och glada voro vi när det åter
bar av emot målet.

I Bentheim var det tullvisitation

efter alla konstens regler och un-
derligt var att man fick alla sina
grejor tillbaka. Det letades efter
mark och rubler, pund och dollars

ända in på »bare kroppen» så till
sist visste man knappast om det

var allvar eller skämt. Det var en
mycket onödig visitation ty ännu
kan jag inte bliva klok på vad man
egentligen kunnat smuggla ut från
Tyskland. Tåget var nu emellertid
så mycket försenat så ledarne jämte
Mr. Mutter insåg att vi ej kunde

komma till Amsterdam denna dag.
Det telegraferades efter extratåg, bi-
lar och alla upptänkliga fortskaff-

ningsmedel men slutet av visan blev
att man för natten inkvarterades i
den lilla idylliska staden Oldensaal.

Här fick man på grund av alt
hela hotellet var fullt av resande
tillbringa natten litet var stans och

jag för min del hamnade i en liten
säng — som bättre lämpade sig för
en tolvåring — långt uppe på vin-
den i ett gammalt hus där man fick
ta kompassentill hjälp för att hitta

till nedre botten. Att vi alla i arla
morgonstunden voro medtågettill

Amsterdam får väl skrivas på för-

synens konto, ty ingen visste var

den eller den bodde ochatt ledarne
denna morgonhade ett ansträngande

arbete, det betvivlas ej.

Svenskarna, ett lag smutsiga,

trötta och sömniga grabbar mottogs
vid stationen i Amsterdam av

Svenske konsuln samt en skara av
flera hundra nyfikna holländare som

genom att sätta tio fingrar i vädret

markerade resultatet i dagens match
till vår nackdel. Att vi skulle få

mycket stryk det voro alla initierade
övertygade om och en del tidningar

hoppades »att svenskarna skulle

bjuda ett någorlunda hyggligt mot-
stånd». Vi kördes i en stor vurst

till Hotel American, fick ett bad
samt en barberare och började känna

igen varandra.
Matchen skulle spelas kl. 2 men

till vår lycka voro en del tåg som
förde publik från kringliggande plat-

ser försenade, så att matchen upp-
sköts till kl 3,30. Vi gingo samtliga
till sängs och vilade för kommande

90 minuters ansträngning. Matchen
blev ju en seger för holländarne

med 3—1 och därmed må vara nog

sagt. Att vi efter fyra dagars resa
skulle klå detta av en engelsk trä-

nare konditionstränade och utvilade
lag var nog ingen som tänkt sig

och det lyckades tyvärr ej, menalla
grabbarna äro värda en honör för

det de gåvo dessa 35,000 hollän-
dare en så fin uppvisning af svensk
fotboll.

Efter matchen -bilades tillbaka till

hotellet genom idel vänliga ansikten
och viftningar från beundrande å-

skådare. Att publiken var nöjd
med oss det kunde man förstå på

deras gemytliga och trevliga leen-
den.

Banketten efter matchen var stor-

stilad och över allas förväntningar
enastående. -Det vimlade av alla
möjliga rätter och viner, blev

litet på »pinnarna» =efter alla
dessa skålar för alla möjliga stor-

heter och alla tråkigheter glömdes,

alla resans besvärligheter med tullar
och ombyten blev lagt på hyllan

och man njöt i fulla drag. Från

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Svenska klubbens damer  erhöllo
varje spelare ett litet minne från
Amsterdam i form av en tändsticks.

låda i silver med holländskt motiv
Kvällen tillbragtes på olika sätt.

En del av grabbarna gingo ti
digt till kojs, men en del kundeej

undgå frestelsen att närmare beskå
da Amsterdams gator och i en
droska bar det i väg att »se på

stan». Skall man ha något trevligt
i Amsterdam skall man åka droska

En droskkusk i Amsterdam han vet

allting, är du och bror med varje

polis samt har provision hos en
del bekanta damer. Han är den
mäst smidige och oförskämde kra

bat mankan träffa på och att »köra:

upp en, det är han mästare i.

Dagen därpå voro vi inbjudna på

en tur med båt i hamnen och vid
återfärden till hotellet togs vägen

förbi ett gammalt likörschapp där

det rann likör ur en massa fat och
man bara behövde gapa för attii
sig en mun av den ljuva drycken

Undertecknad hade en extra upp
visning i konsten att kunna svälja

Middag gavs denna dag av svenska

ledningen för en del inbjudna gäs

ter bland andra holländska domar

i Köpenhamn Mutters med fru sam
chefen för stadion, svenske konsul
och några andra personer. Til
herr och fru Mutters överlämnades

en större kristallvas med rosortil

tack för gott ressällskap.
»Typerna» i Amsterdam voro

många och sevärda. De mäst ir
tressanta voro de ambulerande gr

tuförsäljarna som med sina hög

ljudda rop lockade köpare. På en

stor handkärra med plats för el
större möblemang stod en dylik
grosshandlare med hela sitt lage

bestående av ett tjugotal par hängs

estroppar och i nästa gathörn en
lika trevlig figur med ett tiotal px

kängsnören. Hela lagret hade le
digt fått plats i västfickan och val
han skulle med den stora kärran

till det var omöjligt att förstå.

Kvällen tillbragtes på en stiliga
restaurang med en förtjusande träd

gård och en förtjusande hjälteteno
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»Skroten». »Skruen>, »Pormasken»>,
samt en hel del mer eller mindre
vackra smeknamn. Alla dock med
ett sabla glatt humör som stund-

tals gav sig tillkänna genom den
ena glada visan efter den andra. Till

sist sjöngs på både tyska och hol-
ländska och den »Röde negern»
sjöng en visa på alla världens språk
så det var ingen mer än han själv

om förstod den, men det förlåtes

ju gärna en sångare bara han har
röst som lämpar sig för sång.

Väntetiden på stationen användes
av grabbarna på olika sätt. »Mur-

i:2> samt »Skruen» sovo bland en
n osa bagage och den »röde» med

sit aldrig trytande humör hade in-
ternationell cabaret för flere tusen
intresserade »tillskurne». Omsider
hade det dock lyckats förarn och

eldarn att krångla sig fram till sitt
tåg och glada voro vi när det åter
bar av emot målet.

I Bentheim var det tullvisitation

efter alla konstens regler och un-
derligt var att man fick alla sina
grejor tillbaka. Det letades efter
mark och rubler, pund och dollars

ända in på »bare kroppen» så till
sist visste man knappast om det

var allvar eller skämt. Det var en
mycket onödig visitation ty ännu
kan jag inte bliva klok på vad man
egentligen kunnat smuggla ut från
Tyskland. Tåget var nu emellertid
så mycket försenat så ledarne jämte
Mr. Mutter insåg att vi ej kunde

komma till Amsterdam denna dag.
Det telegraferades efter extratåg, bi-
lar och alla upptänkliga fortskaff-

ningsmedel men slutet av visan blev
att man för natten inkvarterades i
den lilla idylliska staden Oldensaal.

Här fick man på grund av alt
hela hotellet var fullt av resande
tillbringa natten litet var stans och

jag för min del hamnade i en liten
säng — som bättre lämpade sig för
en tolvåring — långt uppe på vin-
den i ett gammalt hus där man fick
ta kompassentill hjälp för att hitta

till nedre botten. Att vi alla i arla
morgonstunden voro medtågettill

Amsterdam får väl skrivas på för-

synens konto, ty ingen visste var

den eller den bodde ochatt ledarne
denna morgonhade ett ansträngande

arbete, det betvivlas ej.

Svenskarna, ett lag smutsiga,

trötta och sömniga grabbar mottogs
vid stationen i Amsterdam av

Svenske konsuln samt en skara av
flera hundra nyfikna holländare som

genom att sätta tio fingrar i vädret

markerade resultatet i dagens match
till vår nackdel. Att vi skulle få

mycket stryk det voro alla initierade
övertygade om och en del tidningar

hoppades »att svenskarna skulle

bjuda ett någorlunda hyggligt mot-
stånd». Vi kördes i en stor vurst

till Hotel American, fick ett bad
samt en barberare och började känna

igen varandra.
Matchen skulle spelas kl. 2 men

till vår lycka voro en del tåg som
förde publik från kringliggande plat-

ser försenade, så att matchen upp-
sköts till kl 3,30. Vi gingo samtliga
till sängs och vilade för kommande

90 minuters ansträngning. Matchen
blev ju en seger för holländarne

med 3—1 och därmed må vara nog

sagt. Att vi efter fyra dagars resa
skulle klå detta av en engelsk trä-

nare konditionstränade och utvilade
lag var nog ingen som tänkt sig

och det lyckades tyvärr ej, menalla
grabbarna äro värda en honör för

det de gåvo dessa 35,000 hollän-
dare en så fin uppvisning af svensk
fotboll.

Efter matchen -bilades tillbaka till

hotellet genom idel vänliga ansikten
och viftningar från beundrande å-

skådare. Att publiken var nöjd
med oss det kunde man förstå på

deras gemytliga och trevliga leen-
den.

Banketten efter matchen var stor-

stilad och över allas förväntningar
enastående. -Det vimlade av alla
möjliga rätter och viner, blev

litet på »pinnarna» =efter alla
dessa skålar för alla möjliga stor-

heter och alla tråkigheter glömdes,

alla resans besvärligheter med tullar
och ombyten blev lagt på hyllan

och man njöt i fulla drag. Från

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Svenska klubbens damer  erhöllo
varje spelare ett litet minne från
Amsterdam i form av en tändsticks.

låda i silver med holländskt motiv
Kvällen tillbragtes på olika sätt.

En del av grabbarna gingo ti
digt till kojs, men en del kundeej

undgå frestelsen att närmare beskå
da Amsterdams gator och i en
droska bar det i väg att »se på

stan». Skall man ha något trevligt
i Amsterdam skall man åka droska

En droskkusk i Amsterdam han vet

allting, är du och bror med varje

polis samt har provision hos en
del bekanta damer. Han är den
mäst smidige och oförskämde kra

bat mankan träffa på och att »köra:

upp en, det är han mästare i.

Dagen därpå voro vi inbjudna på

en tur med båt i hamnen och vid
återfärden till hotellet togs vägen

förbi ett gammalt likörschapp där

det rann likör ur en massa fat och
man bara behövde gapa för attii
sig en mun av den ljuva drycken

Undertecknad hade en extra upp
visning i konsten att kunna svälja

Middag gavs denna dag av svenska

ledningen för en del inbjudna gäs

ter bland andra holländska domar

i Köpenhamn Mutters med fru sam
chefen för stadion, svenske konsul
och några andra personer. Til
herr och fru Mutters överlämnades

en större kristallvas med rosortil

tack för gott ressällskap.
»Typerna» i Amsterdam voro

många och sevärda. De mäst ir
tressanta voro de ambulerande gr

tuförsäljarna som med sina hög

ljudda rop lockade köpare. På en

stor handkärra med plats för el
större möblemang stod en dylik
grosshandlare med hela sitt lage

bestående av ett tjugotal par hängs

estroppar och i nästa gathörn en
lika trevlig figur med ett tiotal px

kängsnören. Hela lagret hade le
digt fått plats i västfickan och val
han skulle med den stora kärran

till det var omöjligt att förstå.

Kvällen tillbragtes på en stiliga
restaurang med en förtjusande träd

gård och en förtjusande hjälteteno
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»Skroten». »Skruen>, »Pormasken»>,
samt en hel del mer eller mindre
vackra smeknamn. Alla dock med
ett sabla glatt humör som stund-

tals gav sig tillkänna genom den
ena glada visan efter den andra. Till

sist sjöngs på både tyska och hol-
ländska och den »Röde negern»
sjöng en visa på alla världens språk
så det var ingen mer än han själv

om förstod den, men det förlåtes

ju gärna en sångare bara han har
röst som lämpar sig för sång.

Väntetiden på stationen användes
av grabbarna på olika sätt. »Mur-

i:2> samt »Skruen» sovo bland en
n osa bagage och den »röde» med

sit aldrig trytande humör hade in-
ternationell cabaret för flere tusen
intresserade »tillskurne». Omsider
hade det dock lyckats förarn och

eldarn att krångla sig fram till sitt
tåg och glada voro vi när det åter
bar av emot målet.

I Bentheim var det tullvisitation

efter alla konstens regler och un-
derligt var att man fick alla sina
grejor tillbaka. Det letades efter
mark och rubler, pund och dollars

ända in på »bare kroppen» så till
sist visste man knappast om det

var allvar eller skämt. Det var en
mycket onödig visitation ty ännu
kan jag inte bliva klok på vad man
egentligen kunnat smuggla ut från
Tyskland. Tåget var nu emellertid
så mycket försenat så ledarne jämte
Mr. Mutter insåg att vi ej kunde

komma till Amsterdam denna dag.
Det telegraferades efter extratåg, bi-
lar och alla upptänkliga fortskaff-

ningsmedel men slutet av visan blev
att man för natten inkvarterades i
den lilla idylliska staden Oldensaal.

Här fick man på grund av alt
hela hotellet var fullt av resande
tillbringa natten litet var stans och

jag för min del hamnade i en liten
säng — som bättre lämpade sig för
en tolvåring — långt uppe på vin-
den i ett gammalt hus där man fick
ta kompassentill hjälp för att hitta

till nedre botten. Att vi alla i arla
morgonstunden voro medtågettill

Amsterdam får väl skrivas på för-

synens konto, ty ingen visste var

den eller den bodde ochatt ledarne
denna morgonhade ett ansträngande

arbete, det betvivlas ej.

Svenskarna, ett lag smutsiga,

trötta och sömniga grabbar mottogs
vid stationen i Amsterdam av

Svenske konsuln samt en skara av
flera hundra nyfikna holländare som

genom att sätta tio fingrar i vädret

markerade resultatet i dagens match
till vår nackdel. Att vi skulle få

mycket stryk det voro alla initierade
övertygade om och en del tidningar

hoppades »att svenskarna skulle

bjuda ett någorlunda hyggligt mot-
stånd». Vi kördes i en stor vurst

till Hotel American, fick ett bad
samt en barberare och började känna

igen varandra.
Matchen skulle spelas kl. 2 men

till vår lycka voro en del tåg som
förde publik från kringliggande plat-

ser försenade, så att matchen upp-
sköts till kl 3,30. Vi gingo samtliga
till sängs och vilade för kommande

90 minuters ansträngning. Matchen
blev ju en seger för holländarne

med 3—1 och därmed må vara nog

sagt. Att vi efter fyra dagars resa
skulle klå detta av en engelsk trä-

nare konditionstränade och utvilade
lag var nog ingen som tänkt sig

och det lyckades tyvärr ej, menalla
grabbarna äro värda en honör för

det de gåvo dessa 35,000 hollän-
dare en så fin uppvisning af svensk
fotboll.

Efter matchen -bilades tillbaka till

hotellet genom idel vänliga ansikten
och viftningar från beundrande å-

skådare. Att publiken var nöjd
med oss det kunde man förstå på

deras gemytliga och trevliga leen-
den.

Banketten efter matchen var stor-

stilad och över allas förväntningar
enastående. -Det vimlade av alla
möjliga rätter och viner, blev

litet på »pinnarna» =efter alla
dessa skålar för alla möjliga stor-

heter och alla tråkigheter glömdes,

alla resans besvärligheter med tullar
och ombyten blev lagt på hyllan

och man njöt i fulla drag. Från

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Svenska klubbens damer  erhöllo
varje spelare ett litet minne från
Amsterdam i form av en tändsticks.

låda i silver med holländskt motiv
Kvällen tillbragtes på olika sätt.

En del av grabbarna gingo ti
digt till kojs, men en del kundeej

undgå frestelsen att närmare beskå
da Amsterdams gator och i en
droska bar det i väg att »se på

stan». Skall man ha något trevligt
i Amsterdam skall man åka droska

En droskkusk i Amsterdam han vet

allting, är du och bror med varje

polis samt har provision hos en
del bekanta damer. Han är den
mäst smidige och oförskämde kra

bat mankan träffa på och att »köra:

upp en, det är han mästare i.

Dagen därpå voro vi inbjudna på

en tur med båt i hamnen och vid
återfärden till hotellet togs vägen

förbi ett gammalt likörschapp där

det rann likör ur en massa fat och
man bara behövde gapa för attii
sig en mun av den ljuva drycken

Undertecknad hade en extra upp
visning i konsten att kunna svälja

Middag gavs denna dag av svenska

ledningen för en del inbjudna gäs

ter bland andra holländska domar

i Köpenhamn Mutters med fru sam
chefen för stadion, svenske konsul
och några andra personer. Til
herr och fru Mutters överlämnades

en större kristallvas med rosortil

tack för gott ressällskap.
»Typerna» i Amsterdam voro

många och sevärda. De mäst ir
tressanta voro de ambulerande gr

tuförsäljarna som med sina hög

ljudda rop lockade köpare. På en

stor handkärra med plats för el
större möblemang stod en dylik
grosshandlare med hela sitt lage

bestående av ett tjugotal par hängs

estroppar och i nästa gathörn en
lika trevlig figur med ett tiotal px

kängsnören. Hela lagret hade le
digt fått plats i västfickan och val
han skulle med den stora kärran

till det var omöjligt att förstå.

Kvällen tillbragtes på en stiliga
restaurang med en förtjusande träd

gård och en förtjusande hjälteteno
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»Skroten». »Skruen>, »Pormasken»>,
samt en hel del mer eller mindre
vackra smeknamn. Alla dock med
ett sabla glatt humör som stund-

tals gav sig tillkänna genom den
ena glada visan efter den andra. Till

sist sjöngs på både tyska och hol-
ländska och den »Röde negern»
sjöng en visa på alla världens språk
så det var ingen mer än han själv

om förstod den, men det förlåtes

ju gärna en sångare bara han har
röst som lämpar sig för sång.

Väntetiden på stationen användes
av grabbarna på olika sätt. »Mur-

i:2> samt »Skruen» sovo bland en
n osa bagage och den »röde» med

sit aldrig trytande humör hade in-
ternationell cabaret för flere tusen
intresserade »tillskurne». Omsider
hade det dock lyckats förarn och

eldarn att krångla sig fram till sitt
tåg och glada voro vi när det åter
bar av emot målet.

I Bentheim var det tullvisitation

efter alla konstens regler och un-
derligt var att man fick alla sina
grejor tillbaka. Det letades efter
mark och rubler, pund och dollars

ända in på »bare kroppen» så till
sist visste man knappast om det

var allvar eller skämt. Det var en
mycket onödig visitation ty ännu
kan jag inte bliva klok på vad man
egentligen kunnat smuggla ut från
Tyskland. Tåget var nu emellertid
så mycket försenat så ledarne jämte
Mr. Mutter insåg att vi ej kunde

komma till Amsterdam denna dag.
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och några tyska sångerskor som
voro något enastående i sin väg.

Återfärden från Amsterdam till
Köpenhamn gick över förväntning-

arna bra och tog i motsats till dit-
tesan endast två dagar. Att vi alla

voro glada när vi åter befunno oss
på »Ströget» bland de gemytliga

köpenhamnskorna det kan åtskilliga
av grabbarna intyga och att avskeds-

middagen på »National>», då vi togo
farväl av våra bussiga stockholms-

vänner Löjt. Killander och »Gurra»>,
avåts under den mest animerade
stämning det voro vi alla överens om.

Att här relatera alla de glada

och muntra äventyr under denna

färd går ej, ty utrymmet är begrän-

sat i vårt kära medlemsblad, men
att denna resa kvarstår i våra min-

nen som ett trevligt och sent glömt
sådant det är jag förvissad om, och
härrill bidrager som största faktor
det goda kamratskap och det för-

utseende som visats oss spelare

från ledningens sida.

Till sist ett par ord till vår vär-
derade ledare Herbert Johanson.
Tack för Ditt stora och outtröttliga
arbete för vår skull och tack för

Dina kamratliga och väl uppskattade
förmaningar och råd. Sent skola
vi deltagande grabbar glömma Dina

egenskaper som kamrat och färd-

ledare. Du får mitt personliga tack
för Din stora vänlighet att betala
den ohängde droskkusken de tjugo
gulden.

»Skruen».

Federationsmatchen

mot Danmark
Spelades grundlovsdagen den 5 juni
i Köpenhamn. Vanns som vanligt
av Danmark. Med 3—0. Trots
att alla svenska experter den här

gången tippat seger för Oss.
Nog fanns det chanser att vinna.

Om turen varit med och domaren
Inte så mycket som han gjorde

gått nya vägar hade vi nog halt ett
Vinnande eller åtminstone utjäm-
nande mål. Men — — —

Börjesson hade en regelrätt skju-
ten boll bakom Sophus” mållinje,

men målet ogillades för offside.
På Hjelm. Som stod långt åt si-
dan och ej rörde en fena. Murren

gjorde också mål. Ehuru domaren
och en dansk tidningsinsändare
trodde det gjordes genom »hands».

Vilket Murren på det bestämdaste
bestrider.

Och så godkände domaren, hol-

ländaren Mutters, ett danskt offsi-

demål. Och glömde ge svenskarna
straffspark för krokben på Börjeson.

Men Tist och Rodhe och Tor-
steinson voro farliga. Sköto bältre
och oftare än våra forwards. Så vi

kanske inte skola skrika för högt.
Federationslaget hade fortfarande

Kamratlaget till stomme. Följande
» blå-vita» voro med: Lund, Eiserman,

Herbert Carlson, Börjeson, Hjelm

och Sandberg (således hela for-
wardskedjan).

Hannoverbesöket.
En vacker Kamratseger.

Hannoverscher Sportverein, väl-
bekant från sitt besök hos Kamra-
terna under de världshistoriska da-

garna i slutet av juli och början av
augusti 1914, har under maj och

juni månader gjort en turné i Sve-
rige under Örgrytes och Kamrater-

nas gemensamma arrangemang.
Det hade sitt stora intresse att

se och studera det tyska fotbolls-
spelet, särskilt med tanke på det
långvariga uppehållet såväl hemma

som beträffande de utländska för-
bindelserna. Genom Altona, som

ju så överlägset besegrade G.A.I.S.

långfredagen, fingo vi en ganska
hög tanke om Tysklarids nuvarande

fotbollsställning. .Och Hannover

jävade icke vårt omdöme.
Nu är det så, att de tyska spe-

larna icke haft så mycket att lära

oss rent speltekniskt. I det hän-

seendet voro vi dem jämnbördiga

om ej överlägsna. Men tyskarna

voro snabbare, hade bra placering

och ett mera klart herravälde över

situationerna. En allvarlig skämtare
yttrade också, att det inte är märk-

värdigt, att tyskarna kunna vara

snabba och uthålliga, då de i under
fyra års tid löpt fram och tillbaka
meilan Frankrike och Ryssland!

Första matchen spelades Kristi
himmelsfärdsdag mot Örgryte på
Walhalla. Örgryte hade i stort sett

övertaget och vann, ehuru knappt,
med 3—2.

Andra matchen spelades sönda-
gen den 1 juni på Ullervi mot

Kamraterna. Våra pojkar hade en
av sina stora dagar och spelade
briljant.  Överlägsenheten var bety-
dande, och huru aktningsvärt det
tyska motståndet än var, kunde

ingen hindra de våra från att vinna
med 5—0. Murren glänste!

Vårt lag bestod av följande: Ry-
lander; Lund, Karl Olsson; Karl
Johanson, Törnqvist, Almén; Eiser-
man, H. Carlson, Börjeson, Hjelm

och Lindberg. Svenson kunde ej
deltaga på grund av knäskada.
Sandberg fick också vila sig, tack
vare en dålig vrist.

Hannover spelade sedermera i
Stockholm, där laget segrade över
Tigrarna men förlorade mot Djur-
gården.

Federationsmatchen

mot Holland
spelades i Amsterdam annandag
pingst. Nederlag 1—3. Vi inskränka
oss här till att begråta nederlaget
men samtidigt fröjda oss åt, att
ingen holländare kunde göra mål
på oss. Huru vi ändå kunde för:

lora fråga Rylander, Albert Anders-
son och Liljenberg!

Eiserman skildrar på annat ställe
den ovanliga, långa och intressanta
färden.

Vi kanske dock borde nämna, att

svenskarna ledde 1:a halvtid med
1—0, tack vare Murren. Och att

följande Kamrater spelade i det
blå-gula laget: Rylander, Karl Olson,

Eiserman, H. Carlson (centerfor-
ward), Hjelm och Sandberg.
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stämning det voro vi alla överens om.

Att här relatera alla de glada

och muntra äventyr under denna

färd går ej, ty utrymmet är begrän-

sat i vårt kära medlemsblad, men
att denna resa kvarstår i våra min-

nen som ett trevligt och sent glömt
sådant det är jag förvissad om, och
härrill bidrager som största faktor
det goda kamratskap och det för-

utseende som visats oss spelare

från ledningens sida.

Till sist ett par ord till vår vär-
derade ledare Herbert Johanson.
Tack för Ditt stora och outtröttliga
arbete för vår skull och tack för

Dina kamratliga och väl uppskattade
förmaningar och råd. Sent skola
vi deltagande grabbar glömma Dina

egenskaper som kamrat och färd-

ledare. Du får mitt personliga tack
för Din stora vänlighet att betala
den ohängde droskkusken de tjugo
gulden.

»Skruen».

Federationsmatchen

mot Danmark
Spelades grundlovsdagen den 5 juni
i Köpenhamn. Vanns som vanligt
av Danmark. Med 3—0. Trots
att alla svenska experter den här

gången tippat seger för Oss.
Nog fanns det chanser att vinna.

Om turen varit med och domaren
Inte så mycket som han gjorde

gått nya vägar hade vi nog halt ett
Vinnande eller åtminstone utjäm-
nande mål. Men — — —

Börjesson hade en regelrätt skju-
ten boll bakom Sophus” mållinje,

men målet ogillades för offside.
På Hjelm. Som stod långt åt si-
dan och ej rörde en fena. Murren

gjorde också mål. Ehuru domaren
och en dansk tidningsinsändare
trodde det gjordes genom »hands».

Vilket Murren på det bestämdaste
bestrider.

Och så godkände domaren, hol-

ländaren Mutters, ett danskt offsi-

demål. Och glömde ge svenskarna
straffspark för krokben på Börjeson.

Men Tist och Rodhe och Tor-
steinson voro farliga. Sköto bältre
och oftare än våra forwards. Så vi

kanske inte skola skrika för högt.
Federationslaget hade fortfarande

Kamratlaget till stomme. Följande
» blå-vita» voro med: Lund, Eiserman,

Herbert Carlson, Börjeson, Hjelm

och Sandberg (således hela for-
wardskedjan).

Hannoverbesöket.
En vacker Kamratseger.

Hannoverscher Sportverein, väl-
bekant från sitt besök hos Kamra-
terna under de världshistoriska da-

garna i slutet av juli och början av
augusti 1914, har under maj och

juni månader gjort en turné i Sve-
rige under Örgrytes och Kamrater-

nas gemensamma arrangemang.
Det hade sitt stora intresse att

se och studera det tyska fotbolls-
spelet, särskilt med tanke på det
långvariga uppehållet såväl hemma

som beträffande de utländska för-
bindelserna. Genom Altona, som

ju så överlägset besegrade G.A.I.S.

långfredagen, fingo vi en ganska
hög tanke om Tysklarids nuvarande

fotbollsställning. .Och Hannover

jävade icke vårt omdöme.
Nu är det så, att de tyska spe-

larna icke haft så mycket att lära

oss rent speltekniskt. I det hän-

seendet voro vi dem jämnbördiga

om ej överlägsna. Men tyskarna

voro snabbare, hade bra placering

och ett mera klart herravälde över

situationerna. En allvarlig skämtare
yttrade också, att det inte är märk-

värdigt, att tyskarna kunna vara

snabba och uthålliga, då de i under
fyra års tid löpt fram och tillbaka
meilan Frankrike och Ryssland!

Första matchen spelades Kristi
himmelsfärdsdag mot Örgryte på
Walhalla. Örgryte hade i stort sett

övertaget och vann, ehuru knappt,
med 3—2.

Andra matchen spelades sönda-
gen den 1 juni på Ullervi mot

Kamraterna. Våra pojkar hade en
av sina stora dagar och spelade
briljant.  Överlägsenheten var bety-
dande, och huru aktningsvärt det
tyska motståndet än var, kunde

ingen hindra de våra från att vinna
med 5—0. Murren glänste!

Vårt lag bestod av följande: Ry-
lander; Lund, Karl Olsson; Karl
Johanson, Törnqvist, Almén; Eiser-
man, H. Carlson, Börjeson, Hjelm

och Lindberg. Svenson kunde ej
deltaga på grund av knäskada.
Sandberg fick också vila sig, tack
vare en dålig vrist.

Hannover spelade sedermera i
Stockholm, där laget segrade över
Tigrarna men förlorade mot Djur-
gården.

Federationsmatchen

mot Holland
spelades i Amsterdam annandag
pingst. Nederlag 1—3. Vi inskränka
oss här till att begråta nederlaget
men samtidigt fröjda oss åt, att
ingen holländare kunde göra mål
på oss. Huru vi ändå kunde för:

lora fråga Rylander, Albert Anders-
son och Liljenberg!

Eiserman skildrar på annat ställe
den ovanliga, långa och intressanta
färden.

Vi kanske dock borde nämna, att

svenskarna ledde 1:a halvtid med
1—0, tack vare Murren. Och att

följande Kamrater spelade i det
blå-gula laget: Rylander, Karl Olson,

Eiserman, H. Carlson (centerfor-
ward), Hjelm och Sandberg.
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FOTBOLLSVECKAN.
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vår ställning som en av landets
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vårt 15-års jubileum (som inträffar
den 4 oktober) med något non plus

ultra, alltså med en nordisk fot-

bollsvecka, vartill skulle inbjudas de
mera bemärkta föreningar i Sverige,
Norge och Danmark, med vilka vi
under de gångna åren haft förbin-

delse. Och till en början såg det
nog så lofvande ut för att program-
met (som omfattade inalles 3 vän-

skapsmatcher under dagarna 16--20
juni) skulle kunna genomföras. Men
när man nalkades tiden för mat-
cherna kom det ena återbudet efter
det andra från klubbar, vilka tidi-

gare så gott som absolut säkert
lovat sin medverkan. K. B. hade

ställt två matcher i utsikt men med-
delade helt plötsligt, att man inte
kunde få ihop spelare till ens en
match. A. B. anmälde förhinder på
grund av examina (vilka eljest bruka
hållas långt tidigare), men senare
funno vi, att A. B. planerade en
tripp till Island -—- som ej häller blev
av. Vi försökte förmå K. B. och
A. B. att kombinera ett lag, vilket
dock ej kunde gå för sig. K. B:s
enda förslag att hjälpa oss bestod
i ett försök om match här sönda-
gen den 22 juni (då publiken rymt
från staden) och mot en ersättning,
som vi aldrig varit vana att betala
förut. Detta kunde vi naturligtvis
ej gå med på. Frem hade inte tid

att komma, inte häller B. 93, som
vi möjligen tänkt oss kunde spela
här på uppresan till Norge. B. 93
lovade söka ordna en match här på
återresan den 1 juli, men detta för-
slag tycktes också spricka. Dijur-

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

gården anmälde förhinder, Hälsing-
borgs I. F. likaså. Ett kombinerat

Malmölag hade man möjligen kun-

nat få hit, men olika samverkande

orsaker (däribland ett ovanligt kraf-
tigt anspråk beträffande reseersätt-

ningen) omintetgjorde detta.

De lag, som man emellertid sä-
kert kunde räkna med voro Trygg

och Lyn från Kristiania, Marieberg

från Stockholm (som spelade i Borås
den 15 juni och därför voro rela-
tivt billiga), A. I. K. från Stockholm

(som dock satt upp det villkoret, att

vi skulle spela en returmatch i

Stockholm den 6 juli), Örgryte, G.
A. I. S. och vårt eget lag.

Så hade vi åtminstone sju lag.

Och härmed skulle vi snickra ihop

en »fotbollsvecka». Det var inte
roligt att sitta med en massa trasiga

trådar i sina ensamma händer, tele-

fonera och telefonera ideligen, dag
efter dag, till höger och vänster,

åsidosätta sitt privata arbete och så

få mothugg. Ett ögonblick funde-
rade vi på att slopa hela historien.

Men då var ett lag redan på väg,

och f. ö. hade vi ju skyldigheter
mot dem, som köpt seriebiljetter.
Och så Kamraternas ära och pres-

tige!

Hur motigt allting var framgar
även därav, att centralstyrelsen glömt

beställa de märken, som skulle ut-

göra vårt hederstecken till spelarna
i samtliga matcher.

Men till slut lyckades vi efter

många om och menfå fyra matcher

klara. Det gick knaggligt och varje
dag hade sin plåga. Men så här
artade sig programmet till slut:

ÅBERGS =:

Måndagen den 16 juni kl. 6.30

e. m. Trygg—Marieberg, domare

Nummelin.

Tisdagen den 17 juni kl. 7 e. m,

Lyn— Kamraterna, domare Björkman,
Torsdagen den 19 juni kl. 7 e,

m. Örgryte—G. A. I. S., domare
Alstam.

Fredagen den 20 juni kl. 7 e. m,
A. I. K.--Kamraterna, domare Al-

stam.

Göteborg runt.
Åter har denna med så stort in-

tresse inom idrottskretsar motsedda
tävling gått av stapeln. Denna gång

som en stor överraskning för den
intresserade allmänheten, i det alt

vår förening fick stryka på foten
för Örgryte. Det var nog få som
hade tippat Örgryte som vinnare,ja
jag tror knappast att de själva vi
gat hoppats på en seger. Men vi

förlorade, kanske mest tack vare en

del av pojkarnes osunda politik an:
gående de distanser o. dyl. de skulle

löpa, ja en av dem var dum nog
att löpa med spikskor på en sten
lagd gata, en dumhet som till stör

sta delen förhjälpte Örgryte till se”
ger.

Under stålande sol och en medel
måttig bris ställdes löparne upp på
Ullervi strax före kl. 1. Precis på

slaget 1 small startskottet och täv-
lingen hade börjat.  Genast från;

starten fick Örgryte ledningen vil,

ken de behöllo ända ut till Carlt

Johanskyrkan. Stundtals ledde det
med ett försprång som syntes hart |
när omöjligt att återvinna, men tack.
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tigt anspråk beträffande reseersätt-

ningen) omintetgjorde detta.

De lag, som man emellertid sä-
kert kunde räkna med voro Trygg

och Lyn från Kristiania, Marieberg

från Stockholm (som spelade i Borås
den 15 juni och därför voro rela-
tivt billiga), A. I. K. från Stockholm

(som dock satt upp det villkoret, att

vi skulle spela en returmatch i

Stockholm den 6 juli), Örgryte, G.
A. I. S. och vårt eget lag.

Så hade vi åtminstone sju lag.

Och härmed skulle vi snickra ihop

en »fotbollsvecka». Det var inte
roligt att sitta med en massa trasiga

trådar i sina ensamma händer, tele-

fonera och telefonera ideligen, dag
efter dag, till höger och vänster,

åsidosätta sitt privata arbete och så

få mothugg. Ett ögonblick funde-
rade vi på att slopa hela historien.

Men då var ett lag redan på väg,

och f. ö. hade vi ju skyldigheter
mot dem, som köpt seriebiljetter.
Och så Kamraternas ära och pres-

tige!

Hur motigt allting var framgar
även därav, att centralstyrelsen glömt

beställa de märken, som skulle ut-

göra vårt hederstecken till spelarna
i samtliga matcher.

Men till slut lyckades vi efter

många om och menfå fyra matcher

klara. Det gick knaggligt och varje
dag hade sin plåga. Men så här
artade sig programmet till slut:

ÅBERGS =:

Måndagen den 16 juni kl. 6.30

e. m. Trygg—Marieberg, domare

Nummelin.

Tisdagen den 17 juni kl. 7 e. m,

Lyn— Kamraterna, domare Björkman,
Torsdagen den 19 juni kl. 7 e,

m. Örgryte—G. A. I. S., domare
Alstam.

Fredagen den 20 juni kl. 7 e. m,
A. I. K.--Kamraterna, domare Al-

stam.

Göteborg runt.
Åter har denna med så stort in-

tresse inom idrottskretsar motsedda
tävling gått av stapeln. Denna gång

som en stor överraskning för den
intresserade allmänheten, i det alt

vår förening fick stryka på foten
för Örgryte. Det var nog få som
hade tippat Örgryte som vinnare,ja
jag tror knappast att de själva vi
gat hoppats på en seger. Men vi

förlorade, kanske mest tack vare en

del av pojkarnes osunda politik an:
gående de distanser o. dyl. de skulle

löpa, ja en av dem var dum nog
att löpa med spikskor på en sten
lagd gata, en dumhet som till stör

sta delen förhjälpte Örgryte till se”
ger.

Under stålande sol och en medel
måttig bris ställdes löparne upp på
Ullervi strax före kl. 1. Precis på

slaget 1 small startskottet och täv-
lingen hade börjat.  Genast från;

starten fick Örgryte ledningen vil,

ken de behöllo ända ut till Carlt

Johanskyrkan. Stundtals ledde det
med ett försprång som syntes hart |
när omöjligt att återvinna, men tack.
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vår ställning som en av landets
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vare en mycket energisk och vacker
löpning av Holsner, Verner Magnus-
son och Söderbom hade vi vid
Majorna åter inhämtat det förlorade
och hade sedan ledningen genom

Slottsskogen till dess att i Annedal

Rosell blev omsprungen. Genom
backarna vid Föreningsgatan lycka-

des vår Boys trots kraftiga försök
icke att återhämta det då förlorade
utan måste vi åter lämna ledningen
från oss på vägen mot Lorensberg.

Vid näst sista växlingen, vid Rid-
huset, låg Örgrytes Andén c:a 80
meter före Backman,vilket försprång
Backman dock snart inhämtade, men
att sedan löpa från Andén visade

sig svårare och med endast 5 me-

ters mellanrum växlades stafetterna
inne på Ullervi. Uppmuntrade av

hejarop från Öisare och Kamrater
jagade de båda löparne som furier

runt fotbollsplanen, först Vesterlin,

sedan Holmström, sä fortsatte jak-
ten till dess att Holmström på bortre

långsidan visade sig som den bättre
och lämnade Vesterlin bakom sig.
Trots alla försök att återtaga led-
ningen blev det oss dock aldrig

förunnat att vinna, och ännu en

gång få vi bevittna den spännande
jakten genom staden. Vårt junior-
lag och fotbollsspelarlag hade där-

emot! mera (ur i det de i var sin
klass hemförde första pris.

Örgrytes seger är ett vackert bevis
på vad energi i förening med om-
Sorgsfull träning kan leda. Ingen
kan väl betvivla att vårt lag var
starkare på papperet än Örgry-
tes, men Örgrytes rationella träning
Speciellt för detta lopp, i förening
med en något felaktig placering av
ett par av våra löpare avgjorde sa-
ken till vår nackdel. Nästa år är
det nog säkrare att låta dem deltaga
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som genom uttagning kvalificera sig,
i motsats till i år, då åtminstone

en löpte på gamla anor som nog
voro bra då, men nu visade de sig
allt annat än till sin fördel. Vi

skola därför nu enas om att nästa

gång mera regelbundet förbereda

oss för loppet. Ty då gäller det

pokalens vara eller icke vara, ty det

är nog otroligt annat än att den
då hamnar antingen hos oss eller

Örgryte, vi få väl hoppas det förra.
Skälvsäkerheten hos våra pojkar

har denna gång åter fått ett av-

bräck, och jag tror att om vi

kunde lägga självsäkerheten på hyl-

lan så skulle det gå mycket bättre.
Gör som Holsner, tag Gud i hå-

gen och slit så mycket man orkar

och mer än en pokal kommer att
ställas upp på museum som arv

och eget.

Paddlo.

B-laget på härjartåg.
B-lagets, snart sagt traditionella,

pingst-turné till Norge klickade ej
heller i år.

Lördagen den 7 juni anträddes

resan med Horten som första mål.

Vi startade med 15 man, inklusive
ledaren Gösta Lundqvist. Det var
en rätt representativ samling, räk-

nande sådana män som den inter-
nationelle Kalle Makarn, Karl An-

dersson, Elam Johansson och Georg

Karlsson, vilka alla gästspelat i 1:sta
laget, samt f. d. Mariebergaren Rossi.
Några av oss råkade bli place-

rade i samma kupé som ett par

från Hamburg kommande tyskor.
Med Rossi som tolk inleddes kon-
versationen, och han hade stund-

tals rätt mycket att göra. Någon

frukt för sitt arbete skördade han

dock ej, utan tillföll denna i stället

ledaren, varigenom bekräftades att

det styvaste och mästa arbetet of-

tast betalas sämre än inget arbete

alls. I Moss togo vi avsked av

våra nyförvärvade vänner och läm-

nade tåget för att pr ångbåt fort-
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sätta till Horten. På den härliga

turen över Kristianiafjorden -blåste
järnvägsdammet av oss, och i god
kondition anlände vi till Horten, på
vanligt artigt sätt välkomnade av

våra värdar. .

Vi gingo till sängs i god tid för
att vara utvilade till matchen mot

Lyn» från Kristiania dagen därpå.
Denna spelades kl. 3,30 e. m. och
ledo vi ett kännbart nederlag med

4—1.

Utan "att närmare vilja ingå på

någon kritik av spel och spelare,
kan jag dock ej underlåta att skjuta
över en del av skulden till neder-
laget på vårt bakre försvar. Back-
arne spelade utan beräkning och

voro ej alls i slag (snurrbollar bakåt

förekommo i legio) vilket också in-
verkade menligt på malvaktens ar-

bete. Hade vi haft samma backpar
som i de senaste matcherna (Levin

och »Kalle Makarn») hade resultatet
säkert blivit annorlunda. I forwards-
kedjan var Karl Anderson bäste man,

med goda dribblingar och utlägg,
fastän alldeles för ensidigt åt höger.

I den match som spelades dagen
därpå mellan »Lyn» och »Örn» de-
buterade vi som åskådare, och full-

gjorde vi detta värv på ett bra

mycket förtjänstfullare sått än går-
dagens. Vi voro neutrala utan att
vara likgiltiga och uppskattade, ja,

jag skulle rättare säga överskattade
de prestationer som utfördes på
plan, särskilt av >»Örns> spelare.
Då man efter att själv ha spelat en
match och blivit mörbultad och trött-
körd åser en annan match, förfaller

man lätt till överskattning av has-
tighets- och uthållighetsprestatio-
nerna. Den fart som hölls under
de första 20 minuterna av matchen
var dock i undertecknads ögon den
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vare en mycket energisk och vacker
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Speciellt för detta lopp, i förening
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bräck, och jag tror att om vi

kunde lägga självsäkerheten på hyl-

lan så skulle det gå mycket bättre.
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gen och slit så mycket man orkar

och mer än en pokal kommer att
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ledaren Gösta Lundqvist. Det var
en rätt representativ samling, räk-

nande sådana män som den inter-
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dersson, Elam Johansson och Georg

Karlsson, vilka alla gästspelat i 1:sta
laget, samt f. d. Mariebergaren Rossi.
Några av oss råkade bli place-

rade i samma kupé som ett par

från Hamburg kommande tyskor.
Med Rossi som tolk inleddes kon-
versationen, och han hade stund-

tals rätt mycket att göra. Någon
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bete. Hade vi haft samma backpar
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kedjan var Karl Anderson bäste man,

med goda dribblingar och utlägg,
fastän alldeles för ensidigt åt höger.

I den match som spelades dagen
därpå mellan »Lyn» och »Örn» de-
buterade vi som åskådare, och full-
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som genom uttagning kvalificera sig,
i motsats till i år, då åtminstone

en löpte på gamla anor som nog
voro bra då, men nu visade de sig
allt annat än till sin fördel. Vi

skola därför nu enas om att nästa

gång mera regelbundet förbereda

oss för loppet. Ty då gäller det

pokalens vara eller icke vara, ty det

är nog otroligt annat än att den
då hamnar antingen hos oss eller

Örgryte, vi få väl hoppas det förra.
Skälvsäkerheten hos våra pojkar

har denna gång åter fått ett av-

bräck, och jag tror att om vi

kunde lägga självsäkerheten på hyl-

lan så skulle det gå mycket bättre.
Gör som Holsner, tag Gud i hå-

gen och slit så mycket man orkar

och mer än en pokal kommer att
ställas upp på museum som arv

och eget.

Paddlo.

B-laget på härjartåg.
B-lagets, snart sagt traditionella,

pingst-turné till Norge klickade ej
heller i år.

Lördagen den 7 juni anträddes

resan med Horten som första mål.

Vi startade med 15 man, inklusive
ledaren Gösta Lundqvist. Det var
en rätt representativ samling, räk-

nande sådana män som den inter-
nationelle Kalle Makarn, Karl An-

dersson, Elam Johansson och Georg

Karlsson, vilka alla gästspelat i 1:sta
laget, samt f. d. Mariebergaren Rossi.
Några av oss råkade bli place-

rade i samma kupé som ett par

från Hamburg kommande tyskor.
Med Rossi som tolk inleddes kon-
versationen, och han hade stund-

tals rätt mycket att göra. Någon

frukt för sitt arbete skördade han

dock ej, utan tillföll denna i stället

ledaren, varigenom bekräftades att

det styvaste och mästa arbetet of-

tast betalas sämre än inget arbete

alls. I Moss togo vi avsked av

våra nyförvärvade vänner och läm-

nade tåget för att pr ångbåt fort-
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sätta till Horten. På den härliga

turen över Kristianiafjorden -blåste
järnvägsdammet av oss, och i god
kondition anlände vi till Horten, på
vanligt artigt sätt välkomnade av

våra värdar. .

Vi gingo till sängs i god tid för
att vara utvilade till matchen mot

Lyn» från Kristiania dagen därpå.
Denna spelades kl. 3,30 e. m. och
ledo vi ett kännbart nederlag med

4—1.

Utan "att närmare vilja ingå på

någon kritik av spel och spelare,
kan jag dock ej underlåta att skjuta
över en del av skulden till neder-
laget på vårt bakre försvar. Back-
arne spelade utan beräkning och

voro ej alls i slag (snurrbollar bakåt

förekommo i legio) vilket också in-
verkade menligt på malvaktens ar-

bete. Hade vi haft samma backpar
som i de senaste matcherna (Levin

och »Kalle Makarn») hade resultatet
säkert blivit annorlunda. I forwards-
kedjan var Karl Anderson bäste man,

med goda dribblingar och utlägg,
fastän alldeles för ensidigt åt höger.

I den match som spelades dagen
därpå mellan »Lyn» och »Örn» de-
buterade vi som åskådare, och full-

gjorde vi detta värv på ett bra

mycket förtjänstfullare sått än går-
dagens. Vi voro neutrala utan att
vara likgiltiga och uppskattade, ja,

jag skulle rättare säga överskattade
de prestationer som utfördes på
plan, särskilt av >»Örns> spelare.
Då man efter att själv ha spelat en
match och blivit mörbultad och trött-
körd åser en annan match, förfaller

man lätt till överskattning av has-
tighets- och uthållighetsprestatio-
nerna. Den fart som hölls under
de första 20 minuterna av matchen
var dock i undertecknads ögon den

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 37

vare en mycket energisk och vacker
löpning av Holsner, Verner Magnus-
son och Söderbom hade vi vid
Majorna åter inhämtat det förlorade
och hade sedan ledningen genom

Slottsskogen till dess att i Annedal

Rosell blev omsprungen. Genom
backarna vid Föreningsgatan lycka-

des vår Boys trots kraftiga försök
icke att återhämta det då förlorade
utan måste vi åter lämna ledningen
från oss på vägen mot Lorensberg.

Vid näst sista växlingen, vid Rid-
huset, låg Örgrytes Andén c:a 80
meter före Backman,vilket försprång
Backman dock snart inhämtade, men
att sedan löpa från Andén visade

sig svårare och med endast 5 me-

ters mellanrum växlades stafetterna
inne på Ullervi. Uppmuntrade av

hejarop från Öisare och Kamrater
jagade de båda löparne som furier

runt fotbollsplanen, först Vesterlin,

sedan Holmström, sä fortsatte jak-
ten till dess att Holmström på bortre

långsidan visade sig som den bättre
och lämnade Vesterlin bakom sig.
Trots alla försök att återtaga led-
ningen blev det oss dock aldrig

förunnat att vinna, och ännu en

gång få vi bevittna den spännande
jakten genom staden. Vårt junior-
lag och fotbollsspelarlag hade där-

emot! mera (ur i det de i var sin
klass hemförde första pris.

Örgrytes seger är ett vackert bevis
på vad energi i förening med om-
Sorgsfull träning kan leda. Ingen
kan väl betvivla att vårt lag var
starkare på papperet än Örgry-
tes, men Örgrytes rationella träning
Speciellt för detta lopp, i förening
med en något felaktig placering av
ett par av våra löpare avgjorde sa-
ken till vår nackdel. Nästa år är
det nog säkrare att låta dem deltaga
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som genom uttagning kvalificera sig,
i motsats till i år, då åtminstone

en löpte på gamla anor som nog
voro bra då, men nu visade de sig
allt annat än till sin fördel. Vi

skola därför nu enas om att nästa

gång mera regelbundet förbereda

oss för loppet. Ty då gäller det

pokalens vara eller icke vara, ty det

är nog otroligt annat än att den
då hamnar antingen hos oss eller

Örgryte, vi få väl hoppas det förra.
Skälvsäkerheten hos våra pojkar

har denna gång åter fått ett av-

bräck, och jag tror att om vi

kunde lägga självsäkerheten på hyl-

lan så skulle det gå mycket bättre.
Gör som Holsner, tag Gud i hå-

gen och slit så mycket man orkar

och mer än en pokal kommer att
ställas upp på museum som arv

och eget.

Paddlo.

B-laget på härjartåg.
B-lagets, snart sagt traditionella,

pingst-turné till Norge klickade ej
heller i år.

Lördagen den 7 juni anträddes

resan med Horten som första mål.

Vi startade med 15 man, inklusive
ledaren Gösta Lundqvist. Det var
en rätt representativ samling, räk-

nande sådana män som den inter-
nationelle Kalle Makarn, Karl An-

dersson, Elam Johansson och Georg

Karlsson, vilka alla gästspelat i 1:sta
laget, samt f. d. Mariebergaren Rossi.
Några av oss råkade bli place-

rade i samma kupé som ett par

från Hamburg kommande tyskor.
Med Rossi som tolk inleddes kon-
versationen, och han hade stund-

tals rätt mycket att göra. Någon

frukt för sitt arbete skördade han

dock ej, utan tillföll denna i stället

ledaren, varigenom bekräftades att

det styvaste och mästa arbetet of-

tast betalas sämre än inget arbete

alls. I Moss togo vi avsked av

våra nyförvärvade vänner och läm-

nade tåget för att pr ångbåt fort-
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sätta till Horten. På den härliga

turen över Kristianiafjorden -blåste
järnvägsdammet av oss, och i god
kondition anlände vi till Horten, på
vanligt artigt sätt välkomnade av

våra värdar. .

Vi gingo till sängs i god tid för
att vara utvilade till matchen mot

Lyn» från Kristiania dagen därpå.
Denna spelades kl. 3,30 e. m. och
ledo vi ett kännbart nederlag med

4—1.

Utan "att närmare vilja ingå på

någon kritik av spel och spelare,
kan jag dock ej underlåta att skjuta
över en del av skulden till neder-
laget på vårt bakre försvar. Back-
arne spelade utan beräkning och

voro ej alls i slag (snurrbollar bakåt

förekommo i legio) vilket också in-
verkade menligt på malvaktens ar-

bete. Hade vi haft samma backpar
som i de senaste matcherna (Levin

och »Kalle Makarn») hade resultatet
säkert blivit annorlunda. I forwards-
kedjan var Karl Anderson bäste man,

med goda dribblingar och utlägg,
fastän alldeles för ensidigt åt höger.

I den match som spelades dagen
därpå mellan »Lyn» och »Örn» de-
buterade vi som åskådare, och full-

gjorde vi detta värv på ett bra

mycket förtjänstfullare sått än går-
dagens. Vi voro neutrala utan att
vara likgiltiga och uppskattade, ja,

jag skulle rättare säga överskattade
de prestationer som utfördes på
plan, särskilt av >»Örns> spelare.
Då man efter att själv ha spelat en
match och blivit mörbultad och trött-
körd åser en annan match, förfaller

man lätt till överskattning av has-
tighets- och uthållighetsprestatio-
nerna. Den fart som hölls under
de första 20 minuterna av matchen
var dock i undertecknads ögon den
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vare en mycket energisk och vacker
löpning av Holsner, Verner Magnus-
son och Söderbom hade vi vid
Majorna åter inhämtat det förlorade
och hade sedan ledningen genom

Slottsskogen till dess att i Annedal

Rosell blev omsprungen. Genom
backarna vid Föreningsgatan lycka-

des vår Boys trots kraftiga försök
icke att återhämta det då förlorade
utan måste vi åter lämna ledningen
från oss på vägen mot Lorensberg.

Vid näst sista växlingen, vid Rid-
huset, låg Örgrytes Andén c:a 80
meter före Backman,vilket försprång
Backman dock snart inhämtade, men
att sedan löpa från Andén visade

sig svårare och med endast 5 me-

ters mellanrum växlades stafetterna
inne på Ullervi. Uppmuntrade av

hejarop från Öisare och Kamrater
jagade de båda löparne som furier

runt fotbollsplanen, först Vesterlin,

sedan Holmström, sä fortsatte jak-
ten till dess att Holmström på bortre

långsidan visade sig som den bättre
och lämnade Vesterlin bakom sig.
Trots alla försök att återtaga led-
ningen blev det oss dock aldrig

förunnat att vinna, och ännu en

gång få vi bevittna den spännande
jakten genom staden. Vårt junior-
lag och fotbollsspelarlag hade där-

emot! mera (ur i det de i var sin
klass hemförde första pris.

Örgrytes seger är ett vackert bevis
på vad energi i förening med om-
Sorgsfull träning kan leda. Ingen
kan väl betvivla att vårt lag var
starkare på papperet än Örgry-
tes, men Örgrytes rationella träning
Speciellt för detta lopp, i förening
med en något felaktig placering av
ett par av våra löpare avgjorde sa-
ken till vår nackdel. Nästa år är
det nog säkrare att låta dem deltaga
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som genom uttagning kvalificera sig,
i motsats till i år, då åtminstone

en löpte på gamla anor som nog
voro bra då, men nu visade de sig
allt annat än till sin fördel. Vi

skola därför nu enas om att nästa

gång mera regelbundet förbereda

oss för loppet. Ty då gäller det

pokalens vara eller icke vara, ty det

är nog otroligt annat än att den
då hamnar antingen hos oss eller

Örgryte, vi få väl hoppas det förra.
Skälvsäkerheten hos våra pojkar

har denna gång åter fått ett av-

bräck, och jag tror att om vi

kunde lägga självsäkerheten på hyl-

lan så skulle det gå mycket bättre.
Gör som Holsner, tag Gud i hå-

gen och slit så mycket man orkar

och mer än en pokal kommer att
ställas upp på museum som arv

och eget.

Paddlo.

B-laget på härjartåg.
B-lagets, snart sagt traditionella,

pingst-turné till Norge klickade ej
heller i år.

Lördagen den 7 juni anträddes

resan med Horten som första mål.

Vi startade med 15 man, inklusive
ledaren Gösta Lundqvist. Det var
en rätt representativ samling, räk-

nande sådana män som den inter-
nationelle Kalle Makarn, Karl An-

dersson, Elam Johansson och Georg

Karlsson, vilka alla gästspelat i 1:sta
laget, samt f. d. Mariebergaren Rossi.
Några av oss råkade bli place-

rade i samma kupé som ett par

från Hamburg kommande tyskor.
Med Rossi som tolk inleddes kon-
versationen, och han hade stund-

tals rätt mycket att göra. Någon

frukt för sitt arbete skördade han

dock ej, utan tillföll denna i stället

ledaren, varigenom bekräftades att

det styvaste och mästa arbetet of-

tast betalas sämre än inget arbete

alls. I Moss togo vi avsked av

våra nyförvärvade vänner och läm-

nade tåget för att pr ångbåt fort-

ATERREIENI00EN00D0T00000000 ne0r00e00001e0000000010000001010005000,,

Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
14918 ce 4928
Adr.: Kungstorget 3
(CrMSTTELTEEEEEELEEELEEEEEEEEEPEETSYPERSVPSSPSTSSTASenIIIIITInnee annAeene nL oo neneen oIIrnn0:nNanNNnn III:S

sätta till Horten. På den härliga

turen över Kristianiafjorden -blåste
järnvägsdammet av oss, och i god
kondition anlände vi till Horten, på
vanligt artigt sätt välkomnade av

våra värdar. .

Vi gingo till sängs i god tid för
att vara utvilade till matchen mot

Lyn» från Kristiania dagen därpå.
Denna spelades kl. 3,30 e. m. och
ledo vi ett kännbart nederlag med

4—1.

Utan "att närmare vilja ingå på

någon kritik av spel och spelare,
kan jag dock ej underlåta att skjuta
över en del av skulden till neder-
laget på vårt bakre försvar. Back-
arne spelade utan beräkning och

voro ej alls i slag (snurrbollar bakåt

förekommo i legio) vilket också in-
verkade menligt på malvaktens ar-

bete. Hade vi haft samma backpar
som i de senaste matcherna (Levin

och »Kalle Makarn») hade resultatet
säkert blivit annorlunda. I forwards-
kedjan var Karl Anderson bäste man,

med goda dribblingar och utlägg,
fastän alldeles för ensidigt åt höger.

I den match som spelades dagen
därpå mellan »Lyn» och »Örn» de-
buterade vi som åskådare, och full-

gjorde vi detta värv på ett bra

mycket förtjänstfullare sått än går-
dagens. Vi voro neutrala utan att
vara likgiltiga och uppskattade, ja,

jag skulle rättare säga överskattade
de prestationer som utfördes på
plan, särskilt av >»Örns> spelare.
Då man efter att själv ha spelat en
match och blivit mörbultad och trött-
körd åser en annan match, förfaller

man lätt till överskattning av has-
tighets- och uthållighetsprestatio-
nerna. Den fart som hölls under
de första 20 minuterna av matchen
var dock i undertecknads ögon den
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vare en mycket energisk och vacker
löpning av Holsner, Verner Magnus-
son och Söderbom hade vi vid
Majorna åter inhämtat det förlorade
och hade sedan ledningen genom

Slottsskogen till dess att i Annedal

Rosell blev omsprungen. Genom
backarna vid Föreningsgatan lycka-

des vår Boys trots kraftiga försök
icke att återhämta det då förlorade
utan måste vi åter lämna ledningen
från oss på vägen mot Lorensberg.

Vid näst sista växlingen, vid Rid-
huset, låg Örgrytes Andén c:a 80
meter före Backman,vilket försprång
Backman dock snart inhämtade, men
att sedan löpa från Andén visade

sig svårare och med endast 5 me-

ters mellanrum växlades stafetterna
inne på Ullervi. Uppmuntrade av

hejarop från Öisare och Kamrater
jagade de båda löparne som furier

runt fotbollsplanen, först Vesterlin,

sedan Holmström, sä fortsatte jak-
ten till dess att Holmström på bortre

långsidan visade sig som den bättre
och lämnade Vesterlin bakom sig.
Trots alla försök att återtaga led-
ningen blev det oss dock aldrig

förunnat att vinna, och ännu en

gång få vi bevittna den spännande
jakten genom staden. Vårt junior-
lag och fotbollsspelarlag hade där-

emot! mera (ur i det de i var sin
klass hemförde första pris.

Örgrytes seger är ett vackert bevis
på vad energi i förening med om-
Sorgsfull träning kan leda. Ingen
kan väl betvivla att vårt lag var
starkare på papperet än Örgry-
tes, men Örgrytes rationella träning
Speciellt för detta lopp, i förening
med en något felaktig placering av
ett par av våra löpare avgjorde sa-
ken till vår nackdel. Nästa år är
det nog säkrare att låta dem deltaga
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som genom uttagning kvalificera sig,
i motsats till i år, då åtminstone

en löpte på gamla anor som nog
voro bra då, men nu visade de sig
allt annat än till sin fördel. Vi

skola därför nu enas om att nästa

gång mera regelbundet förbereda

oss för loppet. Ty då gäller det

pokalens vara eller icke vara, ty det

är nog otroligt annat än att den
då hamnar antingen hos oss eller

Örgryte, vi få väl hoppas det förra.
Skälvsäkerheten hos våra pojkar

har denna gång åter fått ett av-

bräck, och jag tror att om vi

kunde lägga självsäkerheten på hyl-

lan så skulle det gå mycket bättre.
Gör som Holsner, tag Gud i hå-

gen och slit så mycket man orkar

och mer än en pokal kommer att
ställas upp på museum som arv

och eget.

Paddlo.

B-laget på härjartåg.
B-lagets, snart sagt traditionella,

pingst-turné till Norge klickade ej
heller i år.

Lördagen den 7 juni anträddes

resan med Horten som första mål.

Vi startade med 15 man, inklusive
ledaren Gösta Lundqvist. Det var
en rätt representativ samling, räk-

nande sådana män som den inter-
nationelle Kalle Makarn, Karl An-

dersson, Elam Johansson och Georg

Karlsson, vilka alla gästspelat i 1:sta
laget, samt f. d. Mariebergaren Rossi.
Några av oss råkade bli place-

rade i samma kupé som ett par

från Hamburg kommande tyskor.
Med Rossi som tolk inleddes kon-
versationen, och han hade stund-

tals rätt mycket att göra. Någon

frukt för sitt arbete skördade han

dock ej, utan tillföll denna i stället

ledaren, varigenom bekräftades att

det styvaste och mästa arbetet of-

tast betalas sämre än inget arbete

alls. I Moss togo vi avsked av

våra nyförvärvade vänner och läm-

nade tåget för att pr ångbåt fort-
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sätta till Horten. På den härliga

turen över Kristianiafjorden -blåste
järnvägsdammet av oss, och i god
kondition anlände vi till Horten, på
vanligt artigt sätt välkomnade av

våra värdar. .

Vi gingo till sängs i god tid för
att vara utvilade till matchen mot

Lyn» från Kristiania dagen därpå.
Denna spelades kl. 3,30 e. m. och
ledo vi ett kännbart nederlag med

4—1.

Utan "att närmare vilja ingå på

någon kritik av spel och spelare,
kan jag dock ej underlåta att skjuta
över en del av skulden till neder-
laget på vårt bakre försvar. Back-
arne spelade utan beräkning och

voro ej alls i slag (snurrbollar bakåt

förekommo i legio) vilket också in-
verkade menligt på malvaktens ar-

bete. Hade vi haft samma backpar
som i de senaste matcherna (Levin

och »Kalle Makarn») hade resultatet
säkert blivit annorlunda. I forwards-
kedjan var Karl Anderson bäste man,

med goda dribblingar och utlägg,
fastän alldeles för ensidigt åt höger.

I den match som spelades dagen
därpå mellan »Lyn» och »Örn» de-
buterade vi som åskådare, och full-

gjorde vi detta värv på ett bra

mycket förtjänstfullare sått än går-
dagens. Vi voro neutrala utan att
vara likgiltiga och uppskattade, ja,

jag skulle rättare säga överskattade
de prestationer som utfördes på
plan, särskilt av >»Örns> spelare.
Då man efter att själv ha spelat en
match och blivit mörbultad och trött-
körd åser en annan match, förfaller

man lätt till överskattning av has-
tighets- och uthållighetsprestatio-
nerna. Den fart som hölls under
de första 20 minuterna av matchen
var dock i undertecknads ögon den
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skarpaste, som jag skådat på mången
god dag. »Örn» segrade efter ett i
allo överlägset spel med 6—2, där-
igenom dokumenterande sig som
ett av Norges yppersta lag.

På kvällen var supé anordnad
(där ingenting fattades) med efter-

följande dans, dit eliten av Hortens

»pene piker» inbjudits. Våra poj-
kar dansade ej vidare flitigt men
utfyllde i stället på flera olika sätt
det trevliga programmet. Allas vår

vän Rossi uppläste en »stämnings-
full» dikt, benämnd Nattsuddaren,

därigenom fästande uppmärksamhe-
ten på sig som en värdig efterföl-
jare till Aug. Lindberg. Sven Jo-

hansson lät ej be sig många gånger
innan han uppträdde på arénan och
med sin känslosamma röst sjöng

en längre kärleksdikt. Uti ett
sidorum hade samlats en utvald

skara kraftmänniskor med >Kalle
Makarn» som champion och här
förekommo armbrytning ochfinger-

krok efter utslagsmetod, m. m. En

av »Örns» medlemmar hade dagen
till ära (det var nämligen »Örns»
13-årsjubileum som firades) författat
en hyllningsdikt till »Örns» fotbolls-
lag, att sjungas på Honolulu-melo-
dien och den drogs så flitigt, att
våra stämband hade »nytta» därav
i flera dagar. Fästen slöts fram-
emot 3-tiden på morgonen, och
glada och belåtna gingo vi hem
efter att ha ledsagat våra damertill

deras respektive bostäder.
Att döma av den tid som för de

flesta åtgick till denna förrättning
måtte de sköna ha bott mycket långt

från stadens centrum. Eller var det

månne andra orsaker som fördröjde
hemkomsten. I varje fall voro alla
såpass »tidigt» i säng att de voro

i maten kl. 9 fm. följande dag. Vi
skulle nämligen kl. 10,45 fortsätta

till Tönsberg för att spela en match
där mot »Schylanders lag».

Här blevo vi emottagna på det

mäst hjärtliga och präktiga sätt av

några styrelsemedlemmar i Turnfö-
reningen, inom parentes sagt de

mest sympatiska styrelsemedlemmar

jag träffat. Jag vill särskilt nämna

GÖTFBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
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hrr Berg, Gavelstad och Hansen,
och jag är säker på att de övriga

deltagarne i turnéen äro eniga med
mig i denna sak. På tisdags e. m.

blevo vi inviteradetill en utfärd med
motorbåt, för att vi skulle få bese
omgivningarne. Vi gjorde strand-

hugg på en holme, benämnd Fjär-
holmen, där vi förplägades med
kaffe och smörgåsar m. m. Man

kan få en uppfattning om deltagar-
nes aptit, då jag kan nämna att 180
st. präktiga smörgåsar konsumera-

des av ett 30-tal personer. Vid till-
bakakomsten till Tönsberg hurrades

kraftigt för Turnföreningen och där-
efter ekade i den tysta natten ett

ljudligt Kamrat-stridsrop (utan att
polisen ingrep).

Dagen därpå gick den i Töns-
berg med spänning emotsedda mat-

chen av stapeln. Medvetna om
stundens allvar (det hade nämli-
gen reklamerats med Sveriges mäs-

terskapslag, och det hade ju då ej

varit roligt om vi blivit besegrade
i Tönsberg) tågade vi ut på plan.

Innan domaren blåste för avspark
utförde vi med Rossi som anförare

ett slags »andebesvärjelser», i syfte
att säkerställa segern. Denna match

slutade dock trots förutnämnda för-
siktighetsåtgärd oavgjord.

Vi voro avgjort överlägsna och

hade åtskilliga skott, men de voro
i regel dåligt placerade. Hela för-

svaret spelade överdådigt bra, men
så var också Turnföreningens for-

wardskedja, på Schylandernär, långt

ifrån förstklassigt. >Kairo» arbetade
emellertid för fem och orsakade
emellanåt de våra lite extra arbete,

men man kan förstå att han hade
lite svårt att glänsa mot en försvars-

sida bestående av Elam Johansson,
Rossi och »Kalle Makarn>.

Vid den på kvällen arrangerade
fästen, som var bland de flottaste

och mäst välordnade jag bevista,
bestämdes, att vi skulle spela ytter
ligare en match mot sammalag på

fredag. Torsdagen användes på

bästa sätt och avslutades med en
motorbåtsfärd till Fjärholmen, där
dans tillställdes med tillhjälp av en

grammofon och ett 15-tal flickor.
Elam Johansson dansade ett pari
Europa ej kända danser och »Kalle

Makarn» skötte »apparaten». Han

har vana i det hantverket.
Så kom avslutningsmatchen. Pi

fredag kl. 7 em. ställde vi upptill

spel, denna gång med lugn tillför

sikt, ty vi kände ju nu våra mot

ståndares spelstyrka, och trodde oss
kunna räkna på en seger. Det blev

också så denna gång, och med)

vunna mål mot 1 förlorat kunde v:
lämna planen; entusiastiskt applåde:'

rade av den i det stora hela myc:

ket städade publiken. Domaren:

i denna match, liksom också i den!

första, var hr Hoober, vilken som»,
helhet skötte sitt kall mästerligt.

På kvällen voro vi efter supén

samlade till ett samkväm, där bl.2.:

»Kalle Makarn>» överraskade oss med!
att hålla sitt »jungfrutal», utan kor”
cept. Därefter skildes vi åt efter"

att ha lovat varandra, att var och”
en i sin stad verka för ett fruktbä”
rande samarbete. I

Vi hade förut under veckan mot!
tagit inbjudan att spela en match !!
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skarpaste, som jag skådat på mången
god dag. »Örn» segrade efter ett i
allo överlägset spel med 6—2, där-
igenom dokumenterande sig som
ett av Norges yppersta lag.

På kvällen var supé anordnad
(där ingenting fattades) med efter-

följande dans, dit eliten av Hortens

»pene piker» inbjudits. Våra poj-
kar dansade ej vidare flitigt men
utfyllde i stället på flera olika sätt
det trevliga programmet. Allas vår

vän Rossi uppläste en »stämnings-
full» dikt, benämnd Nattsuddaren,

därigenom fästande uppmärksamhe-
ten på sig som en värdig efterföl-
jare till Aug. Lindberg. Sven Jo-

hansson lät ej be sig många gånger
innan han uppträdde på arénan och
med sin känslosamma röst sjöng

en längre kärleksdikt. Uti ett
sidorum hade samlats en utvald

skara kraftmänniskor med >Kalle
Makarn» som champion och här
förekommo armbrytning ochfinger-

krok efter utslagsmetod, m. m. En

av »Örns» medlemmar hade dagen
till ära (det var nämligen »Örns»
13-årsjubileum som firades) författat
en hyllningsdikt till »Örns» fotbolls-
lag, att sjungas på Honolulu-melo-
dien och den drogs så flitigt, att
våra stämband hade »nytta» därav
i flera dagar. Fästen slöts fram-
emot 3-tiden på morgonen, och
glada och belåtna gingo vi hem
efter att ha ledsagat våra damertill

deras respektive bostäder.
Att döma av den tid som för de

flesta åtgick till denna förrättning
måtte de sköna ha bott mycket långt

från stadens centrum. Eller var det

månne andra orsaker som fördröjde
hemkomsten. I varje fall voro alla
såpass »tidigt» i säng att de voro

i maten kl. 9 fm. följande dag. Vi
skulle nämligen kl. 10,45 fortsätta

till Tönsberg för att spela en match
där mot »Schylanders lag».

Här blevo vi emottagna på det

mäst hjärtliga och präktiga sätt av

några styrelsemedlemmar i Turnfö-
reningen, inom parentes sagt de

mest sympatiska styrelsemedlemmar

jag träffat. Jag vill särskilt nämna
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holmen, där vi förplägades med
kaffe och smörgåsar m. m. Man

kan få en uppfattning om deltagar-
nes aptit, då jag kan nämna att 180
st. präktiga smörgåsar konsumera-

des av ett 30-tal personer. Vid till-
bakakomsten till Tönsberg hurrades

kraftigt för Turnföreningen och där-
efter ekade i den tysta natten ett

ljudligt Kamrat-stridsrop (utan att
polisen ingrep).

Dagen därpå gick den i Töns-
berg med spänning emotsedda mat-

chen av stapeln. Medvetna om
stundens allvar (det hade nämli-
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terskapslag, och det hade ju då ej

varit roligt om vi blivit besegrade
i Tönsberg) tågade vi ut på plan.
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utförde vi med Rossi som anförare

ett slags »andebesvärjelser», i syfte
att säkerställa segern. Denna match

slutade dock trots förutnämnda för-
siktighetsåtgärd oavgjord.

Vi voro avgjort överlägsna och

hade åtskilliga skott, men de voro
i regel dåligt placerade. Hela för-

svaret spelade överdådigt bra, men
så var också Turnföreningens for-

wardskedja, på Schylandernär, långt

ifrån förstklassigt. >Kairo» arbetade
emellertid för fem och orsakade
emellanåt de våra lite extra arbete,

men man kan förstå att han hade
lite svårt att glänsa mot en försvars-

sida bestående av Elam Johansson,
Rossi och »Kalle Makarn>.

Vid den på kvällen arrangerade
fästen, som var bland de flottaste

och mäst välordnade jag bevista,
bestämdes, att vi skulle spela ytter
ligare en match mot sammalag på

fredag. Torsdagen användes på

bästa sätt och avslutades med en
motorbåtsfärd till Fjärholmen, där
dans tillställdes med tillhjälp av en

grammofon och ett 15-tal flickor.
Elam Johansson dansade ett pari
Europa ej kända danser och »Kalle

Makarn» skötte »apparaten». Han

har vana i det hantverket.
Så kom avslutningsmatchen. Pi

fredag kl. 7 em. ställde vi upptill

spel, denna gång med lugn tillför

sikt, ty vi kände ju nu våra mot

ståndares spelstyrka, och trodde oss
kunna räkna på en seger. Det blev

också så denna gång, och med)

vunna mål mot 1 förlorat kunde v:
lämna planen; entusiastiskt applåde:'

rade av den i det stora hela myc:

ket städade publiken. Domaren:

i denna match, liksom också i den!

första, var hr Hoober, vilken som»,
helhet skötte sitt kall mästerligt.

På kvällen voro vi efter supén

samlade till ett samkväm, där bl.2.:

»Kalle Makarn>» överraskade oss med!
att hålla sitt »jungfrutal», utan kor”
cept. Därefter skildes vi åt efter"

att ha lovat varandra, att var och”
en i sin stad verka för ett fruktbä”
rande samarbete. I

Vi hade förut under veckan mot!
tagit inbjudan att spela en match !!
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skarpaste, som jag skådat på mången
god dag. »Örn» segrade efter ett i
allo överlägset spel med 6—2, där-
igenom dokumenterande sig som
ett av Norges yppersta lag.

På kvällen var supé anordnad
(där ingenting fattades) med efter-

följande dans, dit eliten av Hortens

»pene piker» inbjudits. Våra poj-
kar dansade ej vidare flitigt men
utfyllde i stället på flera olika sätt
det trevliga programmet. Allas vår

vän Rossi uppläste en »stämnings-
full» dikt, benämnd Nattsuddaren,

därigenom fästande uppmärksamhe-
ten på sig som en värdig efterföl-
jare till Aug. Lindberg. Sven Jo-

hansson lät ej be sig många gånger
innan han uppträdde på arénan och
med sin känslosamma röst sjöng

en längre kärleksdikt. Uti ett
sidorum hade samlats en utvald

skara kraftmänniskor med >Kalle
Makarn» som champion och här
förekommo armbrytning ochfinger-

krok efter utslagsmetod, m. m. En

av »Örns» medlemmar hade dagen
till ära (det var nämligen »Örns»
13-årsjubileum som firades) författat
en hyllningsdikt till »Örns» fotbolls-
lag, att sjungas på Honolulu-melo-
dien och den drogs så flitigt, att
våra stämband hade »nytta» därav
i flera dagar. Fästen slöts fram-
emot 3-tiden på morgonen, och
glada och belåtna gingo vi hem
efter att ha ledsagat våra damertill

deras respektive bostäder.
Att döma av den tid som för de

flesta åtgick till denna förrättning
måtte de sköna ha bott mycket långt

från stadens centrum. Eller var det

månne andra orsaker som fördröjde
hemkomsten. I varje fall voro alla
såpass »tidigt» i säng att de voro

i maten kl. 9 fm. följande dag. Vi
skulle nämligen kl. 10,45 fortsätta

till Tönsberg för att spela en match
där mot »Schylanders lag».

Här blevo vi emottagna på det

mäst hjärtliga och präktiga sätt av

några styrelsemedlemmar i Turnfö-
reningen, inom parentes sagt de

mest sympatiska styrelsemedlemmar

jag träffat. Jag vill särskilt nämna
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hugg på en holme, benämnd Fjär-
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kaffe och smörgåsar m. m. Man
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nes aptit, då jag kan nämna att 180
st. präktiga smörgåsar konsumera-

des av ett 30-tal personer. Vid till-
bakakomsten till Tönsberg hurrades

kraftigt för Turnföreningen och där-
efter ekade i den tysta natten ett

ljudligt Kamrat-stridsrop (utan att
polisen ingrep).

Dagen därpå gick den i Töns-
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terskapslag, och det hade ju då ej

varit roligt om vi blivit besegrade
i Tönsberg) tågade vi ut på plan.
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i regel dåligt placerade. Hela för-

svaret spelade överdådigt bra, men
så var också Turnföreningens for-

wardskedja, på Schylandernär, långt

ifrån förstklassigt. >Kairo» arbetade
emellertid för fem och orsakade
emellanåt de våra lite extra arbete,

men man kan förstå att han hade
lite svårt att glänsa mot en försvars-

sida bestående av Elam Johansson,
Rossi och »Kalle Makarn>.

Vid den på kvällen arrangerade
fästen, som var bland de flottaste

och mäst välordnade jag bevista,
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ligare en match mot sammalag på

fredag. Torsdagen användes på
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motorbåtsfärd till Fjärholmen, där
dans tillställdes med tillhjälp av en
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fredag kl. 7 em. ställde vi upptill
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första, var hr Hoober, vilken som»,
helhet skötte sitt kall mästerligt.
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samlade till ett samkväm, där bl.2.:

»Kalle Makarn>» överraskade oss med!
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skarpaste, som jag skådat på mången
god dag. »Örn» segrade efter ett i
allo överlägset spel med 6—2, där-
igenom dokumenterande sig som
ett av Norges yppersta lag.

På kvällen var supé anordnad
(där ingenting fattades) med efter-

följande dans, dit eliten av Hortens

»pene piker» inbjudits. Våra poj-
kar dansade ej vidare flitigt men
utfyllde i stället på flera olika sätt
det trevliga programmet. Allas vår

vän Rossi uppläste en »stämnings-
full» dikt, benämnd Nattsuddaren,

därigenom fästande uppmärksamhe-
ten på sig som en värdig efterföl-
jare till Aug. Lindberg. Sven Jo-

hansson lät ej be sig många gånger
innan han uppträdde på arénan och
med sin känslosamma röst sjöng

en längre kärleksdikt. Uti ett
sidorum hade samlats en utvald
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förekommo armbrytning ochfinger-

krok efter utslagsmetod, m. m. En
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dien och den drogs så flitigt, att
våra stämband hade »nytta» därav
i flera dagar. Fästen slöts fram-
emot 3-tiden på morgonen, och
glada och belåtna gingo vi hem
efter att ha ledsagat våra damertill

deras respektive bostäder.
Att döma av den tid som för de

flesta åtgick till denna förrättning
måtte de sköna ha bott mycket långt

från stadens centrum. Eller var det

månne andra orsaker som fördröjde
hemkomsten. I varje fall voro alla
såpass »tidigt» i säng att de voro

i maten kl. 9 fm. följande dag. Vi
skulle nämligen kl. 10,45 fortsätta

till Tönsberg för att spela en match
där mot »Schylanders lag».

Här blevo vi emottagna på det

mäst hjärtliga och präktiga sätt av

några styrelsemedlemmar i Turnfö-
reningen, inom parentes sagt de

mest sympatiska styrelsemedlemmar

jag träffat. Jag vill särskilt nämna
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Dagen därpå gick den i Töns-
berg med spänning emotsedda mat-

chen av stapeln. Medvetna om
stundens allvar (det hade nämli-
gen reklamerats med Sveriges mäs-

terskapslag, och det hade ju då ej

varit roligt om vi blivit besegrade
i Tönsberg) tågade vi ut på plan.
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utförde vi med Rossi som anförare
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emellanåt de våra lite extra arbete,

men man kan förstå att han hade
lite svårt att glänsa mot en försvars-

sida bestående av Elam Johansson,
Rossi och »Kalle Makarn>.

Vid den på kvällen arrangerade
fästen, som var bland de flottaste

och mäst välordnade jag bevista,
bestämdes, att vi skulle spela ytter
ligare en match mot sammalag på

fredag. Torsdagen användes på

bästa sätt och avslutades med en
motorbåtsfärd till Fjärholmen, där
dans tillställdes med tillhjälp av en

grammofon och ett 15-tal flickor.
Elam Johansson dansade ett pari
Europa ej kända danser och »Kalle

Makarn» skötte »apparaten». Han

har vana i det hantverket.
Så kom avslutningsmatchen. Pi

fredag kl. 7 em. ställde vi upptill

spel, denna gång med lugn tillför

sikt, ty vi kände ju nu våra mot

ståndares spelstyrka, och trodde oss
kunna räkna på en seger. Det blev

också så denna gång, och med)

vunna mål mot 1 förlorat kunde v:
lämna planen; entusiastiskt applåde:'

rade av den i det stora hela myc:

ket städade publiken. Domaren:

i denna match, liksom också i den!

första, var hr Hoober, vilken som»,
helhet skötte sitt kall mästerligt.

På kvällen voro vi efter supén

samlade till ett samkväm, där bl.2.:

»Kalle Makarn>» överraskade oss med!
att hålla sitt »jungfrutal», utan kor”
cept. Därefter skildes vi åt efter"

att ha lovat varandra, att var och”
en i sin stad verka för ett fruktbä”
rande samarbete. I

Vi hade förut under veckan mot!
tagit inbjudan att spela en match !!
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skarpaste, som jag skådat på mången
god dag. »Örn» segrade efter ett i
allo överlägset spel med 6—2, där-
igenom dokumenterande sig som
ett av Norges yppersta lag.

På kvällen var supé anordnad
(där ingenting fattades) med efter-

följande dans, dit eliten av Hortens

»pene piker» inbjudits. Våra poj-
kar dansade ej vidare flitigt men
utfyllde i stället på flera olika sätt
det trevliga programmet. Allas vår

vän Rossi uppläste en »stämnings-
full» dikt, benämnd Nattsuddaren,

därigenom fästande uppmärksamhe-
ten på sig som en värdig efterföl-
jare till Aug. Lindberg. Sven Jo-

hansson lät ej be sig många gånger
innan han uppträdde på arénan och
med sin känslosamma röst sjöng

en längre kärleksdikt. Uti ett
sidorum hade samlats en utvald

skara kraftmänniskor med >Kalle
Makarn» som champion och här
förekommo armbrytning ochfinger-

krok efter utslagsmetod, m. m. En

av »Örns» medlemmar hade dagen
till ära (det var nämligen »Örns»
13-årsjubileum som firades) författat
en hyllningsdikt till »Örns» fotbolls-
lag, att sjungas på Honolulu-melo-
dien och den drogs så flitigt, att
våra stämband hade »nytta» därav
i flera dagar. Fästen slöts fram-
emot 3-tiden på morgonen, och
glada och belåtna gingo vi hem
efter att ha ledsagat våra damertill

deras respektive bostäder.
Att döma av den tid som för de

flesta åtgick till denna förrättning
måtte de sköna ha bott mycket långt

från stadens centrum. Eller var det

månne andra orsaker som fördröjde
hemkomsten. I varje fall voro alla
såpass »tidigt» i säng att de voro

i maten kl. 9 fm. följande dag. Vi
skulle nämligen kl. 10,45 fortsätta

till Tönsberg för att spela en match
där mot »Schylanders lag».

Här blevo vi emottagna på det

mäst hjärtliga och präktiga sätt av

några styrelsemedlemmar i Turnfö-
reningen, inom parentes sagt de

mest sympatiska styrelsemedlemmar

jag träffat. Jag vill särskilt nämna
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hrr Berg, Gavelstad och Hansen,
och jag är säker på att de övriga

deltagarne i turnéen äro eniga med
mig i denna sak. På tisdags e. m.

blevo vi inviteradetill en utfärd med
motorbåt, för att vi skulle få bese
omgivningarne. Vi gjorde strand-

hugg på en holme, benämnd Fjär-
holmen, där vi förplägades med
kaffe och smörgåsar m. m. Man

kan få en uppfattning om deltagar-
nes aptit, då jag kan nämna att 180
st. präktiga smörgåsar konsumera-

des av ett 30-tal personer. Vid till-
bakakomsten till Tönsberg hurrades

kraftigt för Turnföreningen och där-
efter ekade i den tysta natten ett

ljudligt Kamrat-stridsrop (utan att
polisen ingrep).

Dagen därpå gick den i Töns-
berg med spänning emotsedda mat-

chen av stapeln. Medvetna om
stundens allvar (det hade nämli-
gen reklamerats med Sveriges mäs-

terskapslag, och det hade ju då ej

varit roligt om vi blivit besegrade
i Tönsberg) tågade vi ut på plan.

Innan domaren blåste för avspark
utförde vi med Rossi som anförare

ett slags »andebesvärjelser», i syfte
att säkerställa segern. Denna match

slutade dock trots förutnämnda för-
siktighetsåtgärd oavgjord.

Vi voro avgjort överlägsna och

hade åtskilliga skott, men de voro
i regel dåligt placerade. Hela för-

svaret spelade överdådigt bra, men
så var också Turnföreningens for-

wardskedja, på Schylandernär, långt

ifrån förstklassigt. >Kairo» arbetade
emellertid för fem och orsakade
emellanåt de våra lite extra arbete,

men man kan förstå att han hade
lite svårt att glänsa mot en försvars-

sida bestående av Elam Johansson,
Rossi och »Kalle Makarn>.

Vid den på kvällen arrangerade
fästen, som var bland de flottaste

och mäst välordnade jag bevista,
bestämdes, att vi skulle spela ytter
ligare en match mot sammalag på

fredag. Torsdagen användes på

bästa sätt och avslutades med en
motorbåtsfärd till Fjärholmen, där
dans tillställdes med tillhjälp av en

grammofon och ett 15-tal flickor.
Elam Johansson dansade ett pari
Europa ej kända danser och »Kalle

Makarn» skötte »apparaten». Han

har vana i det hantverket.
Så kom avslutningsmatchen. Pi

fredag kl. 7 em. ställde vi upptill

spel, denna gång med lugn tillför

sikt, ty vi kände ju nu våra mot

ståndares spelstyrka, och trodde oss
kunna räkna på en seger. Det blev

också så denna gång, och med)

vunna mål mot 1 förlorat kunde v:
lämna planen; entusiastiskt applåde:'

rade av den i det stora hela myc:

ket städade publiken. Domaren:

i denna match, liksom också i den!

första, var hr Hoober, vilken som»,
helhet skötte sitt kall mästerligt.

På kvällen voro vi efter supén

samlade till ett samkväm, där bl.2.:

»Kalle Makarn>» överraskade oss med!
att hålla sitt »jungfrutal», utan kor”
cept. Därefter skildes vi åt efter"

att ha lovat varandra, att var och”
en i sin stad verka för ett fruktbä”
rande samarbete. I

Vi hade förut under veckan mot!
tagit inbjudan att spela en match !!
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skarpaste, som jag skådat på mången
god dag. »Örn» segrade efter ett i
allo överlägset spel med 6—2, där-
igenom dokumenterande sig som
ett av Norges yppersta lag.

På kvällen var supé anordnad
(där ingenting fattades) med efter-

följande dans, dit eliten av Hortens

»pene piker» inbjudits. Våra poj-
kar dansade ej vidare flitigt men
utfyllde i stället på flera olika sätt
det trevliga programmet. Allas vår

vän Rossi uppläste en »stämnings-
full» dikt, benämnd Nattsuddaren,

därigenom fästande uppmärksamhe-
ten på sig som en värdig efterföl-
jare till Aug. Lindberg. Sven Jo-

hansson lät ej be sig många gånger
innan han uppträdde på arénan och
med sin känslosamma röst sjöng

en längre kärleksdikt. Uti ett
sidorum hade samlats en utvald

skara kraftmänniskor med >Kalle
Makarn» som champion och här
förekommo armbrytning ochfinger-

krok efter utslagsmetod, m. m. En

av »Örns» medlemmar hade dagen
till ära (det var nämligen »Örns»
13-årsjubileum som firades) författat
en hyllningsdikt till »Örns» fotbolls-
lag, att sjungas på Honolulu-melo-
dien och den drogs så flitigt, att
våra stämband hade »nytta» därav
i flera dagar. Fästen slöts fram-
emot 3-tiden på morgonen, och
glada och belåtna gingo vi hem
efter att ha ledsagat våra damertill

deras respektive bostäder.
Att döma av den tid som för de

flesta åtgick till denna förrättning
måtte de sköna ha bott mycket långt

från stadens centrum. Eller var det

månne andra orsaker som fördröjde
hemkomsten. I varje fall voro alla
såpass »tidigt» i säng att de voro

i maten kl. 9 fm. följande dag. Vi
skulle nämligen kl. 10,45 fortsätta

till Tönsberg för att spela en match
där mot »Schylanders lag».

Här blevo vi emottagna på det

mäst hjärtliga och präktiga sätt av

några styrelsemedlemmar i Turnfö-
reningen, inom parentes sagt de

mest sympatiska styrelsemedlemmar

jag träffat. Jag vill särskilt nämna
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deltagarne i turnéen äro eniga med
mig i denna sak. På tisdags e. m.

blevo vi inviteradetill en utfärd med
motorbåt, för att vi skulle få bese
omgivningarne. Vi gjorde strand-

hugg på en holme, benämnd Fjär-
holmen, där vi förplägades med
kaffe och smörgåsar m. m. Man

kan få en uppfattning om deltagar-
nes aptit, då jag kan nämna att 180
st. präktiga smörgåsar konsumera-

des av ett 30-tal personer. Vid till-
bakakomsten till Tönsberg hurrades

kraftigt för Turnföreningen och där-
efter ekade i den tysta natten ett

ljudligt Kamrat-stridsrop (utan att
polisen ingrep).

Dagen därpå gick den i Töns-
berg med spänning emotsedda mat-

chen av stapeln. Medvetna om
stundens allvar (det hade nämli-
gen reklamerats med Sveriges mäs-

terskapslag, och det hade ju då ej

varit roligt om vi blivit besegrade
i Tönsberg) tågade vi ut på plan.

Innan domaren blåste för avspark
utförde vi med Rossi som anförare

ett slags »andebesvärjelser», i syfte
att säkerställa segern. Denna match

slutade dock trots förutnämnda för-
siktighetsåtgärd oavgjord.

Vi voro avgjort överlägsna och

hade åtskilliga skott, men de voro
i regel dåligt placerade. Hela för-

svaret spelade överdådigt bra, men
så var också Turnföreningens for-

wardskedja, på Schylandernär, långt

ifrån förstklassigt. >Kairo» arbetade
emellertid för fem och orsakade
emellanåt de våra lite extra arbete,

men man kan förstå att han hade
lite svårt att glänsa mot en försvars-

sida bestående av Elam Johansson,
Rossi och »Kalle Makarn>.

Vid den på kvällen arrangerade
fästen, som var bland de flottaste

och mäst välordnade jag bevista,
bestämdes, att vi skulle spela ytter
ligare en match mot sammalag på

fredag. Torsdagen användes på

bästa sätt och avslutades med en
motorbåtsfärd till Fjärholmen, där
dans tillställdes med tillhjälp av en

grammofon och ett 15-tal flickor.
Elam Johansson dansade ett pari
Europa ej kända danser och »Kalle

Makarn» skötte »apparaten». Han

har vana i det hantverket.
Så kom avslutningsmatchen. Pi

fredag kl. 7 em. ställde vi upptill

spel, denna gång med lugn tillför

sikt, ty vi kände ju nu våra mot

ståndares spelstyrka, och trodde oss
kunna räkna på en seger. Det blev

också så denna gång, och med)

vunna mål mot 1 förlorat kunde v:
lämna planen; entusiastiskt applåde:'

rade av den i det stora hela myc:

ket städade publiken. Domaren:

i denna match, liksom också i den!

första, var hr Hoober, vilken som»,
helhet skötte sitt kall mästerligt.

På kvällen voro vi efter supén

samlade till ett samkväm, där bl.2.:

»Kalle Makarn>» överraskade oss med!
att hålla sitt »jungfrutal», utan kor”
cept. Därefter skildes vi åt efter"

att ha lovat varandra, att var och”
en i sin stad verka för ett fruktbä”
rande samarbete. I
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Sandefjord och fingo nu ytterligare
ett tillbud, nämligen från Moss, där

vi då skulle spela på söndag. Som
vi emellertid betraktade vår tripp
mera som en semester- och rekrea-

tionsresa än som en tävlingsturné,
avböjde vi inbjudningarne. Lörda-

gen den 14 juni anträdde vi hem-
resan, som gick lyckligt och väl,

och vid 11-tiden på kvällen kände
våra stela fortkomstledamöter Göte-
borgs-jorden under sig. Valler och

Schylander mötte vid tåget, med
vilket också följde de norska lag
som skulle spela här under Kam-
raternas fotbollsvecka.

Så var B-lagets 3:dje pingstresa
till Norge överstånden. Vi voro
alla mycket belåtna med dess för-
lopp, med undantag för »Lyn»-mat-
chen, och gästfriare ha vi sällan
blivit emottagna. Sådana män som
Apotekare Nielsen och hr Toreson

i Horten samt hrr Berg och Gavel-
stad i Tönsberg glömmas därförej

Snart av oss, och med tack för de-
ras arbete för oss tillönska vi dessa

Sympatiska människor ett gott re-
sultat för deras strävan i idrottens
tjänst.

B-kapten.

Göteborg—Kristiania.
Ett kombinerat Göteborgslag spe-

lade söndagen den 15 juni på Wal-
halla mot kombinerat Kristianialag.
Vann utan särskilda bekymmer med
I—3. Till en början såg det litet
mörkt ut och norrmännen ledde

| REDERIAKTIEBOLAGET TRANSATLANTIC
från Sverige, Norge, & Danmark till Sydafrika

från Australien & Sundaöarna till Sverige, Norge och Danmark

till Australien

> Nordamerika >» Sverige

Vidare meddelar REDERIAKTIEBOLAGET TRANSATLANTIC
GÖTEBORG.

Australien
Sundaöarna
Persiska viken
Senegambien
Nordamerika

> Nordamerika

Telegramadr.: NIKE, Gbg.  J
första halvtid med 2—0. Menefter
pausen vänder sig bladet och de
våra gjorde inte mindre än 5 mål.

Mellan det tredje och fjärde stack

gästerna mellan med ett mål.
Göteborgslaget bestod av följande

spelare: Zander (Ö.LS.), Albert An-
derson (Ö.I.S.) och Svenson (I.F.K.),
K. Olsson (I.F.K.), Törnqvist (I.F.K.)
och Klingström (Ö.LS.), Eiserman,

Carlson, Börjeson, Hjelm och Sand-
berg (I.F.K.)

Bakom ridån.

Vid uttagningen av lagettill stads-
matchen Göteborg— Kristiania före-

slog Alstam i distriktsstyrelsen, att
Törnqvist skulle spela centerhalv-
back. Sandberg föreslog Friberg.

För den senare röstade Sandberg

och Bruno Anderson, för den förre
Alstam och — Gurmund (ordfö-

rande). Den senare hadetillika ut-
slagsröst, vadan Törnqvist blev ut-

tagen. Axel Svenson, Dahlin och
Frisell vågade inte fatta position

utan nedlade sina röster. Ynkligt!

kk

Sekreteraren har legat i under-

handlingar med Ski- och Bollklub-

ben av 1914 om en juniormatch i
Kristiania. Denna kommer medall
säkerhet till stånd fram på höstsi-

dan. Förr går det inte, då den

norska klubben saknar egen spel-

plan och därför är beroende av de

andra klubbarna.
+x

Som bekant kunde man inte
komma till någon uppgörelse i år
mellan Örgryte och Kamraterna å
ena sidan och »Stevnet»> i Köpen-
hamn å den andra om sedvanliga

matcher i Göteborg och Köpen-
hamn. Det var omöjligt för oss
att få danskarna att fatta reson.
Helt plötsligt fingo så både Örgryte
och Kamraterna telegram med in-
bjudan att spela i Köpenhamn mot

ett par förstärkta Stevneklubbar.
Härunder" låg en viss hund begra-

ven, och alltså blev det inga mat-
cher av!

Våra jubileumsmatcher.
Fotboillsveckan genomförd

trots svårigheter.

Vi skulle här ha närmare redo-
gjort för de spelade matcherna.
Då detta nummer ju som känt bli-

vit betydligt försenat genom typo-
grafstrejken, måste vi emellertid in-
skränka oss till att meddela resul-
taten, vilka blivit:

Marieberg—Trygg 3—1

Kamraterna—Lyn 3—2
G. A.I.S.—Örgryle 2—1
Kamraterna —-A.LK 2—2

Matchen G. A. I. S.—Örgryte

utmynnade som synes i en något
oväntad seger för den förstnämnda
klubben. I matchen Kamraterna—
A. I K. gjorde Henning Svensson
vårt utjämnande mål 25 sekunder
före full tid.

Den femte matcheni fotbollsvec-

kan spelades mellan oss och Ör-
gryte i början av juli, varvid våra
grabbar vunno med 3—0. En rätt

hedersam avslutning på »veckan»>.
Rent ekonomiskt sett blevo jubi-

leumsmatcherna ingen affär. Mag-

nusson tror sig ha blivit av med
nästan två långschalar!
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Så var B-lagets 3:dje pingstresa
till Norge överstånden. Vi voro
alla mycket belåtna med dess för-
lopp, med undantag för »Lyn»-mat-
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ben av 1914 om en juniormatch i
Kristiania. Denna kommer medall
säkerhet till stånd fram på höstsi-

dan. Förr går det inte, då den

norska klubben saknar egen spel-

plan och därför är beroende av de

andra klubbarna.
+x

Som bekant kunde man inte
komma till någon uppgörelse i år
mellan Örgryte och Kamraterna å
ena sidan och »Stevnet»> i Köpen-
hamn å den andra om sedvanliga

matcher i Göteborg och Köpen-
hamn. Det var omöjligt för oss
att få danskarna att fatta reson.
Helt plötsligt fingo så både Örgryte
och Kamraterna telegram med in-
bjudan att spela i Köpenhamn mot

ett par förstärkta Stevneklubbar.
Härunder" låg en viss hund begra-

ven, och alltså blev det inga mat-
cher av!

Våra jubileumsmatcher.
Fotboillsveckan genomförd

trots svårigheter.

Vi skulle här ha närmare redo-
gjort för de spelade matcherna.
Då detta nummer ju som känt bli-

vit betydligt försenat genom typo-
grafstrejken, måste vi emellertid in-
skränka oss till att meddela resul-
taten, vilka blivit:

Marieberg—Trygg 3—1

Kamraterna—Lyn 3—2
G. A.I.S.—Örgryle 2—1
Kamraterna —-A.LK 2—2

Matchen G. A. I. S.—Örgryte

utmynnade som synes i en något
oväntad seger för den förstnämnda
klubben. I matchen Kamraterna—
A. I K. gjorde Henning Svensson
vårt utjämnande mål 25 sekunder
före full tid.

Den femte matcheni fotbollsvec-

kan spelades mellan oss och Ör-
gryte i början av juli, varvid våra
grabbar vunno med 3—0. En rätt

hedersam avslutning på »veckan»>.
Rent ekonomiskt sett blevo jubi-

leumsmatcherna ingen affär. Mag-

nusson tror sig ha blivit av med
nästan två långschalar!
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Sandefjord och fingo nu ytterligare
ett tillbud, nämligen från Moss, där

vi då skulle spela på söndag. Som
vi emellertid betraktade vår tripp
mera som en semester- och rekrea-

tionsresa än som en tävlingsturné,
avböjde vi inbjudningarne. Lörda-

gen den 14 juni anträdde vi hem-
resan, som gick lyckligt och väl,

och vid 11-tiden på kvällen kände
våra stela fortkomstledamöter Göte-
borgs-jorden under sig. Valler och

Schylander mötte vid tåget, med
vilket också följde de norska lag
som skulle spela här under Kam-
raternas fotbollsvecka.

Så var B-lagets 3:dje pingstresa
till Norge överstånden. Vi voro
alla mycket belåtna med dess för-
lopp, med undantag för »Lyn»-mat-
chen, och gästfriare ha vi sällan
blivit emottagna. Sådana män som
Apotekare Nielsen och hr Toreson

i Horten samt hrr Berg och Gavel-
stad i Tönsberg glömmas därförej

Snart av oss, och med tack för de-
ras arbete för oss tillönska vi dessa

Sympatiska människor ett gott re-
sultat för deras strävan i idrottens
tjänst.

B-kapten.
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Ett kombinerat Göteborgslag spe-

lade söndagen den 15 juni på Wal-
halla mot kombinerat Kristianialag.
Vann utan särskilda bekymmer med
I—3. Till en början såg det litet
mörkt ut och norrmännen ledde
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För den senare röstade Sandberg

och Bruno Anderson, för den förre
Alstam och — Gurmund (ordfö-

rande). Den senare hadetillika ut-
slagsröst, vadan Törnqvist blev ut-

tagen. Axel Svenson, Dahlin och
Frisell vågade inte fatta position

utan nedlade sina röster. Ynkligt!

kk

Sekreteraren har legat i under-

handlingar med Ski- och Bollklub-

ben av 1914 om en juniormatch i
Kristiania. Denna kommer medall
säkerhet till stånd fram på höstsi-

dan. Förr går det inte, då den

norska klubben saknar egen spel-

plan och därför är beroende av de

andra klubbarna.
+x

Som bekant kunde man inte
komma till någon uppgörelse i år
mellan Örgryte och Kamraterna å
ena sidan och »Stevnet»> i Köpen-
hamn å den andra om sedvanliga

matcher i Göteborg och Köpen-
hamn. Det var omöjligt för oss
att få danskarna att fatta reson.
Helt plötsligt fingo så både Örgryte
och Kamraterna telegram med in-
bjudan att spela i Köpenhamn mot

ett par förstärkta Stevneklubbar.
Härunder" låg en viss hund begra-

ven, och alltså blev det inga mat-
cher av!

Våra jubileumsmatcher.
Fotboillsveckan genomförd

trots svårigheter.

Vi skulle här ha närmare redo-
gjort för de spelade matcherna.
Då detta nummer ju som känt bli-

vit betydligt försenat genom typo-
grafstrejken, måste vi emellertid in-
skränka oss till att meddela resul-
taten, vilka blivit:

Marieberg—Trygg 3—1

Kamraterna—Lyn 3—2
G. A.I.S.—Örgryle 2—1
Kamraterna —-A.LK 2—2

Matchen G. A. I. S.—Örgryte

utmynnade som synes i en något
oväntad seger för den förstnämnda
klubben. I matchen Kamraterna—
A. I K. gjorde Henning Svensson
vårt utjämnande mål 25 sekunder
före full tid.

Den femte matcheni fotbollsvec-

kan spelades mellan oss och Ör-
gryte i början av juli, varvid våra
grabbar vunno med 3—0. En rätt

hedersam avslutning på »veckan»>.
Rent ekonomiskt sett blevo jubi-

leumsmatcherna ingen affär. Mag-

nusson tror sig ha blivit av med
nästan två långschalar!

 

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 30
 

 

REGULIÄRA FÖRBINDELSER:

från Sydafrika
> Indien

Tel.: Ink. avd. 5996,
e-' Utg. avd. 4738 5863 N—

Sandefjord och fingo nu ytterligare
ett tillbud, nämligen från Moss, där

vi då skulle spela på söndag. Som
vi emellertid betraktade vår tripp
mera som en semester- och rekrea-

tionsresa än som en tävlingsturné,
avböjde vi inbjudningarne. Lörda-

gen den 14 juni anträdde vi hem-
resan, som gick lyckligt och väl,

och vid 11-tiden på kvällen kände
våra stela fortkomstledamöter Göte-
borgs-jorden under sig. Valler och

Schylander mötte vid tåget, med
vilket också följde de norska lag
som skulle spela här under Kam-
raternas fotbollsvecka.

Så var B-lagets 3:dje pingstresa
till Norge överstånden. Vi voro
alla mycket belåtna med dess för-
lopp, med undantag för »Lyn»-mat-
chen, och gästfriare ha vi sällan
blivit emottagna. Sådana män som
Apotekare Nielsen och hr Toreson

i Horten samt hrr Berg och Gavel-
stad i Tönsberg glömmas därförej

Snart av oss, och med tack för de-
ras arbete för oss tillönska vi dessa

Sympatiska människor ett gott re-
sultat för deras strävan i idrottens
tjänst.

B-kapten.

Göteborg—Kristiania.
Ett kombinerat Göteborgslag spe-

lade söndagen den 15 juni på Wal-
halla mot kombinerat Kristianialag.
Vann utan särskilda bekymmer med
I—3. Till en början såg det litet
mörkt ut och norrmännen ledde

| REDERIAKTIEBOLAGET TRANSATLANTIC
från Sverige, Norge, & Danmark till Sydafrika

från Australien & Sundaöarna till Sverige, Norge och Danmark

till Australien

> Nordamerika >» Sverige

Vidare meddelar REDERIAKTIEBOLAGET TRANSATLANTIC
GÖTEBORG.

Australien
Sundaöarna
Persiska viken
Senegambien
Nordamerika

> Nordamerika

Telegramadr.: NIKE, Gbg.  J
första halvtid med 2—0. Menefter
pausen vänder sig bladet och de
våra gjorde inte mindre än 5 mål.

Mellan det tredje och fjärde stack

gästerna mellan med ett mål.
Göteborgslaget bestod av följande

spelare: Zander (Ö.LS.), Albert An-
derson (Ö.I.S.) och Svenson (I.F.K.),
K. Olsson (I.F.K.), Törnqvist (I.F.K.)
och Klingström (Ö.LS.), Eiserman,

Carlson, Börjeson, Hjelm och Sand-
berg (I.F.K.)

Bakom ridån.

Vid uttagningen av lagettill stads-
matchen Göteborg— Kristiania före-

slog Alstam i distriktsstyrelsen, att
Törnqvist skulle spela centerhalv-
back. Sandberg föreslog Friberg.

För den senare röstade Sandberg

och Bruno Anderson, för den förre
Alstam och — Gurmund (ordfö-

rande). Den senare hadetillika ut-
slagsröst, vadan Törnqvist blev ut-

tagen. Axel Svenson, Dahlin och
Frisell vågade inte fatta position

utan nedlade sina röster. Ynkligt!

kk

Sekreteraren har legat i under-

handlingar med Ski- och Bollklub-

ben av 1914 om en juniormatch i
Kristiania. Denna kommer medall
säkerhet till stånd fram på höstsi-

dan. Förr går det inte, då den

norska klubben saknar egen spel-

plan och därför är beroende av de

andra klubbarna.
+x

Som bekant kunde man inte
komma till någon uppgörelse i år
mellan Örgryte och Kamraterna å
ena sidan och »Stevnet»> i Köpen-
hamn å den andra om sedvanliga

matcher i Göteborg och Köpen-
hamn. Det var omöjligt för oss
att få danskarna att fatta reson.
Helt plötsligt fingo så både Örgryte
och Kamraterna telegram med in-
bjudan att spela i Köpenhamn mot

ett par förstärkta Stevneklubbar.
Härunder" låg en viss hund begra-

ven, och alltså blev det inga mat-
cher av!

Våra jubileumsmatcher.
Fotboillsveckan genomförd

trots svårigheter.

Vi skulle här ha närmare redo-
gjort för de spelade matcherna.
Då detta nummer ju som känt bli-

vit betydligt försenat genom typo-
grafstrejken, måste vi emellertid in-
skränka oss till att meddela resul-
taten, vilka blivit:

Marieberg—Trygg 3—1

Kamraterna—Lyn 3—2
G. A.I.S.—Örgryle 2—1
Kamraterna —-A.LK 2—2

Matchen G. A. I. S.—Örgryte

utmynnade som synes i en något
oväntad seger för den förstnämnda
klubben. I matchen Kamraterna—
A. I K. gjorde Henning Svensson
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Tel.-adr.: »Assuransnornan.   Rikstelefoner 18311, 18312.

I. F. Kamraternas styrelse

1919:
Ordförande: Herbert Johanson, firma

Keiller, Lundström & Co., bostad Övra
Husargatan 29, telefoner: kontoret 4534
hostaden 17253.

v. Ordförande: Thorsten Mellberg, Värm-
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N:o 7—38
 

Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. Juli—Aug. 1919
  

Kamraternas finansminister.

Det inträffar någon gång (vi vilja

inte säga ofta) att vi celebrera en

vacker fotbollsseger, ett uppseende-

väckande löpningsresultat etc. med

att låta den eller de skyldiga före-

vigas i det Medlemsbladets bild-

galleri, som tyvärr eller lyckligtvis

ännu inte tagit några mera vidlyf-

tiga former.

En gång för flera nummer sedan

(den värderade läsaren bör icke av

detta uttryck frestas till någon ny

högst osäker tideräkning!) fingo vi
beskåda de sköna dragen av vår

präktige ordförande. Vi hade då

tänkt oss en fortsättning av ett visst

System (att låta styrelsegubbarna

passera revy). Först nu har fort-

sättningen kommit, bestyrkande sat-

Sen om även de oregelbundna sys-

temens förträfflighet.

Ja så här ser han ut, våran

finansminister Gustaf Magnusson.

Ung och god och spänstig och
oförlovad, vad kan man mer begära

äv en man vilken redan för mer

ån 10 år sedan var en hängiven

dyrkare av det, åtminstone till di-

mensionerna, stora fotbollsspelet

(intresset ägnas nu även i hög grad

läderkuleidrottens förnämligaste »av-

söndring» tennis), och vilken i snart

 

Gustaf Magnusson.

3 år förvaltat de pund, som de 22

(ibland 23) figurerna på plan hjälpt

att suga ut hos en förstående och

offervillig publik.

Gustav Magnusson hjälpte 1910

Kamraterna att plocka hem de ma-

teriella bevisen på svenskt mäster-

skap i fotboll, och sedan gjorde han

sin insats till segrar (och nederlag!)

under flera år. Så småningom fick

han ägna sig åt den högre admi-

nistrationen och han togs bl. a. i

anspråk för de årliga revisionerna.

Han fäste uppmärksamheten vid sig

och efter Hilding Carlsons avgång

1916 blev han vårdare av Kamrater-

nas ekonomiska intressen.

Det anses vara felaktigt att allt

under det en person står mitt uppe

i ett arbete eller en uppgift ägna

honom rosor. Och detta gäller

kanske än mera när den anspråks-

löse och försynte Gustav Magnus-

son är »offret.> Men det kaninte

När man vet hur mycken

tid och arbete han oegennyttigt och

hjälpas.

utan ersättning ägnat vår förening

är det inte för mycket att vi så här

oss emellan men dock offentligt

ägna honom ett litet tack! Må detta

bli ett första plåster på de små sår,

duellerna med fribiljetter,

borgenärer och andra då och då

åstadkommit!

krävare,

Am.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01919, 2020 IFK Göteborg.
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son är »offret.> Men det kaninte

När man vet hur mycken

tid och arbete han oegennyttigt och

hjälpas.

utan ersättning ägnat vår förening

är det inte för mycket att vi så här

oss emellan men dock offentligt

ägna honom ett litet tack! Må detta

bli ett första plåster på de små sår,

duellerna med fribiljetter,

borgenärer och andra då och då

åstadkommit!

krävare,

Am.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01919, 2020 IFK Göteborg.

  LE
TS
R
R
E
N
T
Y
K
T
R
S

  

[
I
K
E

T
E
N

T
Y
K
S
N
L

     

5 MEDLEMSELAD

 

 

N:o 7—38
 

Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM. Juli—Aug. 1919
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Det inträffar någon gång (vi vilja

inte säga ofta) att vi celebrera en

vacker fotbollsseger, ett uppseende-

väckande löpningsresultat etc. med

att låta den eller de skyldiga före-

vigas i det Medlemsbladets bild-

galleri, som tyvärr eller lyckligtvis

ännu inte tagit några mera vidlyf-

tiga former.

En gång för flera nummer sedan

(den värderade läsaren bör icke av

detta uttryck frestas till någon ny

högst osäker tideräkning!) fingo vi
beskåda de sköna dragen av vår

präktige ordförande. Vi hade då

tänkt oss en fortsättning av ett visst

System (att låta styrelsegubbarna

passera revy). Först nu har fort-

sättningen kommit, bestyrkande sat-

Sen om även de oregelbundna sys-

temens förträfflighet.

Ja så här ser han ut, våran

finansminister Gustaf Magnusson.

Ung och god och spänstig och
oförlovad, vad kan man mer begära

äv en man vilken redan för mer

ån 10 år sedan var en hängiven

dyrkare av det, åtminstone till di-

mensionerna, stora fotbollsspelet

(intresset ägnas nu även i hög grad

läderkuleidrottens förnämligaste »av-

söndring» tennis), och vilken i snart
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att suga ut hos en förstående och
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sin insats till segrar (och nederlag!)

under flera år. Så småningom fick

han ägna sig åt den högre admi-
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42 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Pingst i Seffle.
Liksom vi under Midsommar

"va året gästade Seffle voro vi
wrder pingsten i år inbjudna att
spela tvenne matcher mot därva-
rande idrottsförening, och blevo na-
turligtvis de, som voro med där

1918, glada över detta i förhopp-

ning att resan skulle bli lika trev-
lig som då. Enär ej hela fjärde

laget kunde medfölja, måste det

kombineras ett lag från »fyran» och
>»femman>» med följande utseende
från mål till v. y. räknat: R. Jonsson
F. Johansson, O. Rydberg, D. Berg-

ström, Th. Pettersson, H. Abra-

hamsson, H. Olsson, B. Appelgren,
A. Karlsson, H. Sandström, E. Ber-
ner, reserv: G. Gunnarsson. Laget
blev, på grund av att de först på-
tänkta spelarne ej kunde komma

med förstärkt med tvänne spelare
från B-laget.

Resan anträddes på pingstaftonen
på middagen och vi anlände till
Seffle på aftonen efter en treflig

färd. Första matchen utkämpades
på pingstdagen, varvid vi ställde
upp med ovanstående spelare. Våra
gubbar hadetill att börja med svårt

att kommatill rätta på den lilla och
gropiga planen, varför det blev Sif-
hälla, som hade övertaget den första

halvleken, som även slutade med
2—0 till deras fördel. Det såg

ganska mörkt ut för våra pojkar,
men de satte upp en stark fart i
början av andra halvleken och hade

efter cirka 15 minuters spel gjort
3 mål, därav ett på straffspark. Vi

gjorde därefter ytterligare ett mål
samt

slutade med 4—3 till vår favör. På
aftonen var dans anordnad på

idrottsföreningens dansbana, där
grabbarne roade sig efter bästa
förmåga.

Andra matchen spelades på an-

nandagen mot ett förstärkt Seffle-
lag. Vårt lag hade samma upp-
ställning som pingstdagen. Vi

vunno även denna match med 2—1
efter ett mycket hårt spel, varvid

Sifhälla ett, varför matchen

Sifhälla även denna gång hade led-

ningen. Vi missade emellertid en
straffspark. Beträffande domarne

vid dessa båda matcher kan på-

pekas, att de ej voro av synnerli-
gen hög kvalité. Helhetsintrycket
av resan var att den tedde sig fullt

ut lika trevlig som midsommarfär-
den 1918, varför pojkarne säkert
vilja göra om den nästa år, för den

händelse vi skulle bliva inbjudna.

Gewe.

Ett kombinerat lag av

Kamrater
under vännen »Blomsters» överin-
seende och ledarskap spelade sön-

dagen den 22 juni i Vänersborg mot
därvarande Idrottsförening.

Matchen som spelades under de

mäst ogynnsamma förhållanden, på
en liten smal plan med det pas-

sande namnet >»Skräcklan», samt

under hällande rägn, var från bör-
jan till slut en hård och ojuste

kamp där spelteknik och snabbhet

sökte göra sig gällande mot de
storväxta och ojuste spelande Vä-

nersborgarna. Spelet blev under

sådana förhållanden ej av någon

förstklassig kvalité, och som doma-
ren, en vänersborgare, genom sina
löjliga och omotiverade domslut även

medverkadetill att göra densamma

fullständigt »rough>, äro vi samtliga
försynen tacksamma att ännu ha
våra fortkomstledamöter i behåll

samt i ett någorlunda skapligt skick.

Kamratlaget såg från måltill v.y.
ut på följande »internationella» sätt:
Norrman, Levin, Flemming, Wentzel,

»Tedden>, Landgren, Eiserman,

»Murrem», —»Gillis», —Börjesson,
»Jekke>, och ledde när 7 minuter vo-

ro kvar med 4—1, men eftersom det

fanns ett par internationella med så
var det givet att motspelande laget
skulle göra en massa mål på de

sista minuterna och matchen slutade
med en knapp seger för de våra
med 4—3.

Dagens intressantaste man var
utan tvivel vänersborgarnes linjeman

»Linus». Han nöjde sig ej som
andra dödliga linjemän att vifta med
flaggan på linjen utan var långa

stunder långt in på plan, resone-
rande med spelarne och domaren
om situationerna, och enligt hans
egen uppfattning och åsikt, var do-

maren en »statist> som bara hade
att blåsa när han vinkade med flag-

gan och därmed basta. Alla hans
åtgöranden följdes också med

det största intresse av oss närva

rande göteborgare och att platsen
som linjeman till kommande lands-

matcher numera bör reserveras för

hans räkning, det äro vi alla överens
om.

Revanchmatchen som speladespå
måndagen inför en fulltaligare pub-
lik och under bättre väder blev oav-

gjord med 4—4. »Murren» gjorde

här alla 4 målen och debuterade
därefter som vänsterback.

> Reservens.

Småprat om

våra löpare.
Då nu vårt medlemsbladtill följd

av typografstrejken en längre tid

varit indraget har ju en hel del pas

serat som kan vara av intresse för

våra fria idrottsmän. Rekord har
slagits — av stockholmare — och
sedan räddats undan glömskan och
förpassats hit till Göteborg och vir
förening. Men nu till några referat

över de senaste tävlingarna.
För att börja med något storslr

get får jag nämna Verner Magnus
sons goda prestation när han räd
dade Svenska mästerskapet å 2 mi
till vår förening. Det var för öv
rigt första gången Magnussonblivit
korad till mästare av Sverige.

Senare, eller rättare, lördagen och
söndagen den 25 och 26 juli voro
vid Köpenhamns Idretsforenings
tävlingar Backman och Holsner neré
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ganska mörkt ut för våra pojkar,
men de satte upp en stark fart i
början av andra halvleken och hade

efter cirka 15 minuters spel gjort
3 mål, därav ett på straffspark. Vi

gjorde därefter ytterligare ett mål
samt

slutade med 4—3 till vår favör. På
aftonen var dans anordnad på

idrottsföreningens dansbana, där
grabbarne roade sig efter bästa
förmåga.

Andra matchen spelades på an-

nandagen mot ett förstärkt Seffle-
lag. Vårt lag hade samma upp-
ställning som pingstdagen. Vi

vunno även denna match med 2—1
efter ett mycket hårt spel, varvid

Sifhälla ett, varför matchen

Sifhälla även denna gång hade led-

ningen. Vi missade emellertid en
straffspark. Beträffande domarne

vid dessa båda matcher kan på-

pekas, att de ej voro av synnerli-
gen hög kvalité. Helhetsintrycket
av resan var att den tedde sig fullt

ut lika trevlig som midsommarfär-
den 1918, varför pojkarne säkert
vilja göra om den nästa år, för den

händelse vi skulle bliva inbjudna.

Gewe.

Ett kombinerat lag av

Kamrater
under vännen »Blomsters» överin-
seende och ledarskap spelade sön-

dagen den 22 juni i Vänersborg mot
därvarande Idrottsförening.

Matchen som spelades under de

mäst ogynnsamma förhållanden, på
en liten smal plan med det pas-

sande namnet >»Skräcklan», samt

under hällande rägn, var från bör-
jan till slut en hård och ojuste

kamp där spelteknik och snabbhet

sökte göra sig gällande mot de
storväxta och ojuste spelande Vä-

nersborgarna. Spelet blev under

sådana förhållanden ej av någon

förstklassig kvalité, och som doma-
ren, en vänersborgare, genom sina
löjliga och omotiverade domslut även

medverkadetill att göra densamma

fullständigt »rough>, äro vi samtliga
försynen tacksamma att ännu ha
våra fortkomstledamöter i behåll

samt i ett någorlunda skapligt skick.

Kamratlaget såg från måltill v.y.
ut på följande »internationella» sätt:
Norrman, Levin, Flemming, Wentzel,

»Tedden>, Landgren, Eiserman,

»Murrem», —»Gillis», —Börjesson,
»Jekke>, och ledde när 7 minuter vo-

ro kvar med 4—1, men eftersom det

fanns ett par internationella med så
var det givet att motspelande laget
skulle göra en massa mål på de

sista minuterna och matchen slutade
med en knapp seger för de våra
med 4—3.

Dagens intressantaste man var
utan tvivel vänersborgarnes linjeman

»Linus». Han nöjde sig ej som
andra dödliga linjemän att vifta med
flaggan på linjen utan var långa

stunder långt in på plan, resone-
rande med spelarne och domaren
om situationerna, och enligt hans
egen uppfattning och åsikt, var do-

maren en »statist> som bara hade
att blåsa när han vinkade med flag-

gan och därmed basta. Alla hans
åtgöranden följdes också med

det största intresse av oss närva

rande göteborgare och att platsen
som linjeman till kommande lands-

matcher numera bör reserveras för

hans räkning, det äro vi alla överens
om.

Revanchmatchen som speladespå
måndagen inför en fulltaligare pub-
lik och under bättre väder blev oav-

gjord med 4—4. »Murren» gjorde

här alla 4 målen och debuterade
därefter som vänsterback.

> Reservens.

Småprat om

våra löpare.
Då nu vårt medlemsbladtill följd

av typografstrejken en längre tid

varit indraget har ju en hel del pas

serat som kan vara av intresse för

våra fria idrottsmän. Rekord har
slagits — av stockholmare — och
sedan räddats undan glömskan och
förpassats hit till Göteborg och vir
förening. Men nu till några referat

över de senaste tävlingarna.
För att börja med något storslr

get får jag nämna Verner Magnus
sons goda prestation när han räd
dade Svenska mästerskapet å 2 mi
till vår förening. Det var för öv
rigt första gången Magnussonblivit
korad till mästare av Sverige.

Senare, eller rättare, lördagen och
söndagen den 25 och 26 juli voro
vid Köpenhamns Idretsforenings
tävlingar Backman och Holsner neré
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Pingst i Seffle.
Liksom vi under Midsommar

"va året gästade Seffle voro vi
wrder pingsten i år inbjudna att
spela tvenne matcher mot därva-
rande idrottsförening, och blevo na-
turligtvis de, som voro med där

1918, glada över detta i förhopp-

ning att resan skulle bli lika trev-
lig som då. Enär ej hela fjärde

laget kunde medfölja, måste det

kombineras ett lag från »fyran» och
>»femman>» med följande utseende
från mål till v. y. räknat: R. Jonsson
F. Johansson, O. Rydberg, D. Berg-

ström, Th. Pettersson, H. Abra-

hamsson, H. Olsson, B. Appelgren,
A. Karlsson, H. Sandström, E. Ber-
ner, reserv: G. Gunnarsson. Laget
blev, på grund av att de först på-
tänkta spelarne ej kunde komma

med förstärkt med tvänne spelare
från B-laget.

Resan anträddes på pingstaftonen
på middagen och vi anlände till
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för alt försvara och erövra en del

troféer. Detta lyckades ju vad Back-

man beträffar i det han vann lop-

pen å 5000 m., där han fick ett

vandringspris, samt 10,000 m., där
han för andra gången klarade Has-

sanpokalen.  Holsner däremot fick
vid dessa tävlingar nöja sig med
två tredjepriser, en i alla fall god

prestation då konkurrensen bestod
av både svenska och danska mästare.
Vid detta tillfälle, då undertecknad

och pappa Forsberg voro närvarande,
uppgjorde Forsberg med Sparta om

anordnande av ett stafettlopp å
4X1500 meter om ett vandringspris

uppsatt mellan oss och Sparta.
Första tävlingen om detta pris ägde

rum 14 dagar senare i Köpenhamn

då vi genom Backman, Holsner,
Söderbom och Oscar Svenssonfingo

första inteckningen i pokalen. Me-
ningen var ju för oss att slå svenska

rekordet å distansen, och detta hade

nog också lyckats om icke täv-

lingarna hade varit så anordnade
att detta lopp gick sist på program-

met. Men kvitta kunde det, ty det

hade nog i alla fall inte blivit gam-
malt, enär Göta i Stockholm endast

två dagar senare slog det ganska
avsevärt. I samband med detta

lopp voro andra löpningar arrange-
rade varvid Backman och Holsner

deltog å 1 eng. mil där Backman vann

tätt följd av Holsner, båda lämnande
»Sören» efter sig. Tiderna blevo

så pass goda som 4,26!/1w och
4,27 resp. Dessutom deltog Back-

man å 5000 meter som han vann
på den för honom ganska medel-

måttiga tiden 16,34. Efter dessa
prestationer var det ju inte att

tänka på rekord i stafetten, ti-

den blev ju heller inte bättre än

17,23.

Landskampen, i vilken Backman
och Holsner deltogo, tillförde vår

förening nytt rekord å 5000 meter

genom Backman på den goda tiden
14,51, därmed hämnades han Falk
Som förut lurat honom och nupit

rekordet ur händerna på honom.
Holsner deltog å 1500 m. där han
blev tredje man.

Vid Svenska mästerskapen i Karl-
stad representerades vi av Backman,

Holsner och Verner Magnusson.

Backmanskaffade oss mästerskapet

å 10,000 m., men Magnusson måste
till följd av illamående släppa ett
säkert andra pris till Stockholm.

Holsner tog med sig 2 tredjepris,
å 800 o. 1500 meter. Magnusson

som till följd av den stora mot-

gången i tävlingen, på kvällen tog
igen skadan, i det han vann otaliga

segrar i — fingerkrok. I allt tyckas

Karlstadstävlingarne förflutit under
den mäst angenäma stämning att
döma av deltagares och åskådares
berättelser.

Den 7 september hade Holsner

inbjudits till Norge — han börjar
ju också att numeratillhöra den kate-

gori som bliver inbjudna till täv-

lingar — där han deltog i Kristiania

å 800 och 1500 meter. 1500 m.,
som gick på lördagen, blev under

väntan på det tåg å vilket Holsner
befann sig uppskjutna en lång stund.

Att rusa direkt från tåget och till

tävlingen är ju icke något angenämt

och under sådana förhållanden vinna
ett lopp är otänkbart. Holsner fick

också nöja sig med tredje pris.

Han tog emellertid igen skadan på

söndagen då han vann 800 meter

på 2,01.

Vid de i Jönköping anordnade
tävlingarne, söndagen den 14 sept.,

hade vi sex man nere vilka samt-

liga gjorde sig bra placeringar. Så-

lunda togo vi, tack vare Örgrytes
»diskning», hem stafetten å 1000 m.,

— 1500 och 5000 meter emballerades

av Holsner å resp. 4,12 och 16,10

medan Söderbom anförtroddes 800

meter assisterad av Kronberg. Re-

sultat 1 och 2. Åke Svensson
däremot hade å 100 meter betydligt

skarpare konkurrens och placerade

sig endast som trea, men på en

tid som han inte skäms för,

11,4 sek.

Som synes har säsongen varit

ganska lyckad, kanske den bästa vi

upplevat hittills.
pp Paddlo.

Göteborgsseger i

Svenska fotbollsveckan.

Den 26 och 27 juli slutspelades
i Stockholm matcherna i årets

Svenska fotbollsvecka. En söndag
tidigare hade Göteborg kvalificerat
sig till semifinalen genom seger
över Bohuslän. Dal med 4—1. (Den-

na match tarvade ett närmare om-

nämnande, men vi nöja oss med
att fastslå, att så gott som alla de

uttagna göteborgsspelarna lågo på
landet och att 10 min. före matchens
början endast 7 spelare funnostill

hands — man fick hjälp av Stål-
fors, Regis Palmers m. fl.)

Lördagen den 26 juli spelades

alltså vår semifinal. Mot Sörmland.
Göteborgslaget bestod av Zander,

Albert Andersson och H Svensson,
Olani, Friberg och Klingström, Eiser-
man, Karl Andersson, Herbert Carls-
son, Hjelm och Sandberg. Vivunno
en lätt seger med 3—2 efter att en
stund ha haft ledningen med 3—0.

Sörmlänningarna spelade bra i denna
match medan våra pojkar togo

saken lugnt.

Finalmachen dagen därpå blev en

glänsande victoria för Göteborg.
Och detta av flera anledningar. Dels

segrade vi över motståndarna =
Skåne (som i sin semifinal besegrat
Stockholm) med icke mindre än 4—0,
dels spelade de våra med en bravur

och finess, som t. o. m. drog den
mot allt göteborgskt avvoga stock-
ho!mspubliken med sig. Dennaer-
kände också, att Göteborg verkli-

gen kan spela fotboll.

I finalen deltog Karl Olsson som
högerhalvback i stället för reserven

Olani.
För sin seger i fotbollsveckan er-

höll Göteborgs Fotbollsförbund
»Farbror Frans hederspris». Spel-

arna erhöllo Svenska fotbollsför-
bundets diplom, vilket man emeller-
tid vägrade taga emot. Man an-

såg och det med viss rätta, att det

där papperet knappast motsvarade
de utförda prestationerna. Seder-
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Första tävlingen om detta pris ägde

rum 14 dagar senare i Köpenhamn

då vi genom Backman, Holsner,
Söderbom och Oscar Svenssonfingo

första inteckningen i pokalen. Me-
ningen var ju för oss att slå svenska

rekordet å distansen, och detta hade

nog också lyckats om icke täv-

lingarna hade varit så anordnade
att detta lopp gick sist på program-

met. Men kvitta kunde det, ty det

hade nog i alla fall inte blivit gam-
malt, enär Göta i Stockholm endast

två dagar senare slog det ganska
avsevärt. I samband med detta

lopp voro andra löpningar arrange-
rade varvid Backman och Holsner

deltog å 1 eng. mil där Backman vann

tätt följd av Holsner, båda lämnande
»Sören» efter sig. Tiderna blevo

så pass goda som 4,26!/1w och
4,27 resp. Dessutom deltog Back-

man å 5000 meter som han vann
på den för honom ganska medel-

måttiga tiden 16,34. Efter dessa
prestationer var det ju inte att

tänka på rekord i stafetten, ti-

den blev ju heller inte bättre än

17,23.

Landskampen, i vilken Backman
och Holsner deltogo, tillförde vår

förening nytt rekord å 5000 meter

genom Backman på den goda tiden
14,51, därmed hämnades han Falk
Som förut lurat honom och nupit

rekordet ur händerna på honom.
Holsner deltog å 1500 m. där han
blev tredje man.

Vid Svenska mästerskapen i Karl-
stad representerades vi av Backman,

Holsner och Verner Magnusson.

Backmanskaffade oss mästerskapet

å 10,000 m., men Magnusson måste
till följd av illamående släppa ett
säkert andra pris till Stockholm.

Holsner tog med sig 2 tredjepris,
å 800 o. 1500 meter. Magnusson

som till följd av den stora mot-

gången i tävlingen, på kvällen tog
igen skadan, i det han vann otaliga

segrar i — fingerkrok. I allt tyckas

Karlstadstävlingarne förflutit under
den mäst angenäma stämning att
döma av deltagares och åskådares
berättelser.

Den 7 september hade Holsner

inbjudits till Norge — han börjar
ju också att numeratillhöra den kate-

gori som bliver inbjudna till täv-

lingar — där han deltog i Kristiania

å 800 och 1500 meter. 1500 m.,
som gick på lördagen, blev under

väntan på det tåg å vilket Holsner
befann sig uppskjutna en lång stund.

Att rusa direkt från tåget och till

tävlingen är ju icke något angenämt

och under sådana förhållanden vinna
ett lopp är otänkbart. Holsner fick

också nöja sig med tredje pris.

Han tog emellertid igen skadan på

söndagen då han vann 800 meter

på 2,01.

Vid de i Jönköping anordnade
tävlingarne, söndagen den 14 sept.,

hade vi sex man nere vilka samt-

liga gjorde sig bra placeringar. Så-

lunda togo vi, tack vare Örgrytes
»diskning», hem stafetten å 1000 m.,

— 1500 och 5000 meter emballerades

av Holsner å resp. 4,12 och 16,10

medan Söderbom anförtroddes 800

meter assisterad av Kronberg. Re-

sultat 1 och 2. Åke Svensson
däremot hade å 100 meter betydligt

skarpare konkurrens och placerade

sig endast som trea, men på en

tid som han inte skäms för,

11,4 sek.

Som synes har säsongen varit

ganska lyckad, kanske den bästa vi

upplevat hittills.
pp Paddlo.

Göteborgsseger i

Svenska fotbollsveckan.

Den 26 och 27 juli slutspelades
i Stockholm matcherna i årets

Svenska fotbollsvecka. En söndag
tidigare hade Göteborg kvalificerat
sig till semifinalen genom seger
över Bohuslän. Dal med 4—1. (Den-

na match tarvade ett närmare om-

nämnande, men vi nöja oss med
att fastslå, att så gott som alla de

uttagna göteborgsspelarna lågo på
landet och att 10 min. före matchens
början endast 7 spelare funnostill

hands — man fick hjälp av Stål-
fors, Regis Palmers m. fl.)

Lördagen den 26 juli spelades

alltså vår semifinal. Mot Sörmland.
Göteborgslaget bestod av Zander,

Albert Andersson och H Svensson,
Olani, Friberg och Klingström, Eiser-
man, Karl Andersson, Herbert Carls-
son, Hjelm och Sandberg. Vivunno
en lätt seger med 3—2 efter att en
stund ha haft ledningen med 3—0.

Sörmlänningarna spelade bra i denna
match medan våra pojkar togo

saken lugnt.

Finalmachen dagen därpå blev en

glänsande victoria för Göteborg.
Och detta av flera anledningar. Dels

segrade vi över motståndarna =
Skåne (som i sin semifinal besegrat
Stockholm) med icke mindre än 4—0,
dels spelade de våra med en bravur

och finess, som t. o. m. drog den
mot allt göteborgskt avvoga stock-
ho!mspubliken med sig. Dennaer-
kände också, att Göteborg verkli-

gen kan spela fotboll.

I finalen deltog Karl Olsson som
högerhalvback i stället för reserven

Olani.
För sin seger i fotbollsveckan er-

höll Göteborgs Fotbollsförbund
»Farbror Frans hederspris». Spel-

arna erhöllo Svenska fotbollsför-
bundets diplom, vilket man emeller-
tid vägrade taga emot. Man an-

såg och det med viss rätta, att det

där papperet knappast motsvarade
de utförda prestationerna. Seder-
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Berliner-Victoria.

Örgryte och Kamraterna ha fort-
satt samarbetet i avseende på ut-
ländska matcher och i slutet av

augusti spelat mot Berliner-Victoria,
Örgrytes gäster från Valhallas in-

vigning 1908 och från 1911. Arran-
gemanget ifråga kom något olägligt

med tanke på det amerikanska fot-
bollslagets turné, men vi togo risken.

Victoria spelade den 24 augusti
på Walhalla mot Örgryte, som vann
en storartad seger med 9—2. Man
hade väntat sig ett helt annat resul-

tat men Örgrytes forwardskedja
överträffade sig själv. För en gångs
skull.

Utgången av första matchen var
icke alldeles så gynnsam med tanke
på publiktillströmningen till Kamra-

ternas match två dagar senare på
Ullervi. Men medan kassan på
Walhalla blev c:a 8000 kr. räknade
man 4000 kr. mera i Kamratmatchen!

Våra pojkar segrade utan bekym-
mer med 3—0, ett normalt resultat.

Ännu bättre gick det emellertid
torsdagen den 28 augusti, då vi
satte ett kombinerat lag från Ör-
gryte— Kamraterna mot tyskarna.

Här  briljerade Göteborgs »federa-
tionslag» fullkomligt och spelade i
högsta stil. Vid paus var ställ-
ningen 6—0! I andra halvtid lug-
nade sig de våra och läto tyskarna
kvittera halvtidens enda svenska mål.

Slutresultat 7—1.
Murren spelade storartat i denna

match.

 

mera skall saken ordnas så, att G.
F. F. låter inrama diplomen och
sätter en liten silverplåt på med
erinran om segern.

Första juniorlaget i
Uddevalla.

Söndagen den 31 augusti spe-
lade 1:sta juniorlaget i Uddevalla

mot därvarande kamratkrets 1:sta
juniorlag. Matchen som spelades
kl. 4 å Idrottsplatsen, slutade med
seger för vårt lag med 4—1. (2—1,

2—0).
De våra ställde upp med följande

spelare från måltill v.-ytter: Simson;
Svantesson, R. Johansson; Larsson,

Gustafsson, Verheyen; Pettersson,

Kjellberg, V. Johansson, Svahnström,

Hallin. Simson fick stå i dyngpölen
i södra målet första halvleken.

De åskådare, som infunnit sig,
hade troligen väntat en överlägsen

seger för Uddevalla, vilket de ock
tydligt läto höra, när vi kommo in

på banan. Men de skulle snart
bliva tagna ur sina villfarelser.

Redan i början lyckades vi näm-
ligen näta. Pettersson löpte upp

och centrade. Verner Johansson

tog bollen med sig in i mål. Udde-
valla blev dock i tillfälle att straxt

därpå kvittera, genom sin center,

vilken sköt en boll över fingrarna
på Simson. Denne tog en hel del
bollar, vid vilka tillfällen Uddevalla-

borna ej voro blyga att sparka mål-
vakten. Det blev dock förunnat
de våra att ännu en gång få bollen

mellan stolparna på Uddevallamålet.
Även denna gång var det Verner

som var pappa till målet. Resul-

tatet blev ej förändrat före paus.
Andra halvtid såg ut att bliva

Uddevallas helt och hållet. Depres-

sade väldeliga, men mot de stabila

 

ÅBERGS

backarna och den ännu stabilare
målvakten kommo detill korta. En

straffspark för ojuste knuff sattes
utanför av vänsteryttern. Strax ef.
ter sköt Hallin ett skott men ena
backen lade båda händerna på bollen.

Verner lade in straffsparken. Ännu
en gång skull dock bollen få läggas
på mitten, ty Svahnström sköt ett
hårt skott, bollen slog i händerna

på målvakten samt gick in. Med
4—1 slöt alltså matchen till Göte-

borgsjuniorernas fördel. Planen,

som såg ut som någon sorts gylt-
jebadinrättning hade då förvandlat
Simson till en lerklump.

— — —berg.

Till medlemmarna!

Det här numret måste dateras

»juli—augusti>» för att det inte skall
bli allt för stora »hopp» mellan

varje medlemsblad. Texten till
septembernumret ligger emellertid

också klar, varför detta bör vara
ute i marknaden ungefär en vecka

härefter.

Vi uppmana ännu en gång våra

medlemmar till flitigt medarbetare-
skap i sin egen tidning. Redaktio-

nen uttalar sitt tack till de medlem-
mar, som redan tagit oss på orden
och hjälpt oss i hopsättandet av

Medlemsbladet. Men vi ha nog

flera skrivkunniga medlemmar. Trä-

den fram! Varen icke blyga, bry
Er ej om, huruvida svenskan är

fullt korrekt eller inte. Redaktionen
»tvättar» så gärna!

>

———J/y,
2
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med tanke på det amerikanska fot-
bollslagets turné, men vi togo risken.

Victoria spelade den 24 augusti
på Walhalla mot Örgryte, som vann
en storartad seger med 9—2. Man
hade väntat sig ett helt annat resul-

tat men Örgrytes forwardskedja
överträffade sig själv. För en gångs
skull.

Utgången av första matchen var
icke alldeles så gynnsam med tanke
på publiktillströmningen till Kamra-

ternas match två dagar senare på
Ullervi. Men medan kassan på
Walhalla blev c:a 8000 kr. räknade
man 4000 kr. mera i Kamratmatchen!

Våra pojkar segrade utan bekym-
mer med 3—0, ett normalt resultat.

Ännu bättre gick det emellertid
torsdagen den 28 augusti, då vi
satte ett kombinerat lag från Ör-
gryte— Kamraterna mot tyskarna.

Här  briljerade Göteborgs »federa-
tionslag» fullkomligt och spelade i
högsta stil. Vid paus var ställ-
ningen 6—0! I andra halvtid lug-
nade sig de våra och läto tyskarna
kvittera halvtidens enda svenska mål.

Slutresultat 7—1.
Murren spelade storartat i denna

match.

 

mera skall saken ordnas så, att G.
F. F. låter inrama diplomen och
sätter en liten silverplåt på med
erinran om segern.

Första juniorlaget i
Uddevalla.

Söndagen den 31 augusti spe-
lade 1:sta juniorlaget i Uddevalla

mot därvarande kamratkrets 1:sta
juniorlag. Matchen som spelades
kl. 4 å Idrottsplatsen, slutade med
seger för vårt lag med 4—1. (2—1,

2—0).
De våra ställde upp med följande

spelare från måltill v.-ytter: Simson;
Svantesson, R. Johansson; Larsson,

Gustafsson, Verheyen; Pettersson,

Kjellberg, V. Johansson, Svahnström,

Hallin. Simson fick stå i dyngpölen
i södra målet första halvleken.

De åskådare, som infunnit sig,
hade troligen väntat en överlägsen

seger för Uddevalla, vilket de ock
tydligt läto höra, när vi kommo in

på banan. Men de skulle snart
bliva tagna ur sina villfarelser.

Redan i början lyckades vi näm-
ligen näta. Pettersson löpte upp

och centrade. Verner Johansson

tog bollen med sig in i mål. Udde-
valla blev dock i tillfälle att straxt

därpå kvittera, genom sin center,

vilken sköt en boll över fingrarna
på Simson. Denne tog en hel del
bollar, vid vilka tillfällen Uddevalla-

borna ej voro blyga att sparka mål-
vakten. Det blev dock förunnat
de våra att ännu en gång få bollen

mellan stolparna på Uddevallamålet.
Även denna gång var det Verner

som var pappa till målet. Resul-

tatet blev ej förändrat före paus.
Andra halvtid såg ut att bliva

Uddevallas helt och hållet. Depres-

sade väldeliga, men mot de stabila
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backarna och den ännu stabilare
målvakten kommo detill korta. En

straffspark för ojuste knuff sattes
utanför av vänsteryttern. Strax ef.
ter sköt Hallin ett skott men ena
backen lade båda händerna på bollen.

Verner lade in straffsparken. Ännu
en gång skull dock bollen få läggas
på mitten, ty Svahnström sköt ett
hårt skott, bollen slog i händerna

på målvakten samt gick in. Med
4—1 slöt alltså matchen till Göte-

borgsjuniorernas fördel. Planen,

som såg ut som någon sorts gylt-
jebadinrättning hade då förvandlat
Simson till en lerklump.

— — —berg.

Till medlemmarna!

Det här numret måste dateras

»juli—augusti>» för att det inte skall
bli allt för stora »hopp» mellan

varje medlemsblad. Texten till
septembernumret ligger emellertid

också klar, varför detta bör vara
ute i marknaden ungefär en vecka

härefter.

Vi uppmana ännu en gång våra

medlemmar till flitigt medarbetare-
skap i sin egen tidning. Redaktio-

nen uttalar sitt tack till de medlem-
mar, som redan tagit oss på orden
och hjälpt oss i hopsättandet av

Medlemsbladet. Men vi ha nog

flera skrivkunniga medlemmar. Trä-

den fram! Varen icke blyga, bry
Er ej om, huruvida svenskan är

fullt korrekt eller inte. Redaktionen
»tvättar» så gärna!

>

———J/y,
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Göteborgs-Serien
är nu slutspelad och den blev för
I. F. K. och dess spelare en vik-
toria.

Utan tvivel har vår förening ett
synnerligen gott och förstklassigt
material i de mindre lagen att bygga
på.

Det är ej många av Sveriges fot-

bollsklubbar som i likhet med

Kamraterna kan räkna 4 å 5 goda
fotbollslag, varje lag med unga friska
viljor, städse redo att slå ett slag
för föreningen och sitt lag.
Jag beundrar dessa hurtiga yng-

lingar som kl. 10 på söndagsmorg-
narna kämpat till sig sina poäng,
dels på Heden och dels på våra
övriga fotbollsplaner och givit sina
motståndare nötter att knäcka, som
varit hårda, men på samma gång
välmenta och instruktiva.
Jag vet av erfarenhet att inget

lag går som segrare ur dennaserie-
tävlan, utan att ha viljan att segra,
energien att slå sig fram och sitt
egna intesse att lita på, en kapten
alt se upp till och först men på
Samma gång den viktigaste faktorn
»Kamratkänslan».

Du käre spelare som läser dessa
rader, har mången söndagsmorgon
vaknat, sett på klockan och tyckt
att i dag skall jag sova ut ordent-

=Ä

i

I skrivande stund är det på tal,
alt vi skola ha ett halvårsmöte i
oktober eller november.
Följ noga med i de dagliga tid-

Ningarnas idrottsspalter!
Vid detta årsmöte komma priserna

lån årets tävlingar i allmän idrott
m.m, att utdelas.

ligt, men så kommit ihåg att dina
Kamrater komma att sakna Dig i
matchen och Du kan ej finna Dig
i att Ditt lag får ett nederlag på
grund av att Du saknas.

Det har visat sig att vid dessa
matcher det ej är träningen och
konditionen som fällt utslaget och
givit resultatet, utan enigheten och
sammanhållningen har varit de fak-
torer som spelat de största rollerna.
Härmed vill jag dock ej äsido-

sätta träningen och förberedelserna
till en match, utan måste ju även
dessa bidraga till ett gott resultat;
men de kunna dock ej göras till
huvudfaktorer.

Att Du spelar i Ditt lag för Ditt
eget intresses skull, med viljan att

göra Ditt bästa och att segra, i
känslan av att veta Dig vara bland

Kamrater, giver Dig den moraliska
styrkan och mången gång segern
över ett lag vars spelare i tekniskt
hänseende och spelstyrka är Dig
och Ditt lag fullt jämnbördiga.

Det är mig förunnat och på
samma gång ett kärt nöje att i vårt
kära medlemsblad få framföra ett

varmt tack och ett honnörtill alla
de spelare som i dessa seriematcher,
genom ett aldrig svikande intresse,
bidragit till sitt lags segrar och ut-
trycker på samma gång förhopp-
ningen att vi även nästa år skall
kunna se tillbaka på ett lika ärofullt
och gott resultat.
Tänk på att framgången förplik-

tar och tänk på att Du en dag,
genom ett samvetsgrant och flitigt
arbete slutligen kommer till målet
för varje spelares högsta önskan,
få representera Föreningen i dess

1:sta lag.
g »Skruen>.

såsNlÖkd dens bbanneRADabsndnbLA RKEDDstudRtsbs annAFALArbntRAÄEnn

Gynna våra

annonsörer!
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Våra löpare.
Kamraterna har allt sedan sina

första år på ett anständigt sätt hål-

lit sig väl uppe, även på den all-
männa idrottens område. Sådana
som Alex. Ahlgren, Stafsing och
Luther (numera Öisare) har tillhört
vår förening. Nu hållas våra tradi-
tioner uppe i första hand genom
Backman, Holsner, Verner Magnus-

son, »Boysen» m. fl. För att giva

våra löpare den honnör de så väl äro
värda för sina prestationer kommai
medlemsbladet att efter hand införas
några löparepersonalia med omnäm-

nande av vederbörandes förnämsta
och för vår förening mest ärofulla

segrar som vunnits på kolstybben
och landsvägen. Äras den som
äras bör: Vi presentera till en bör-

jan vår förenings tills dato mest
segerrika löpare:

ERIK BACKMAN.

Erik Backman, född och upp-

fostrad i Tidaholm, har tillhört vår

förening sedan 1914. Hans första
tävlingsprestationer väckte intet syn-
nerligt uppseende, ty segern var då

icke så given som nu. Men med
frisk vilja och en outtömlig energi

arbetade han sig framåt, och frågan

är väl om inte han för tillfället är
världens bäste löpare på 5 och 10000

meter. Hans segrar de senaste åren

äro legio, därom vittnar det stora
antal vandringspris han nu innehar.
Bland hans vackraste löpningar
kunna nämnas:

Rekordlöpningen 10000 m. å Wal-
halla 1918, tid 31,24.

Rekordlöpn. och Sv. Mästerskapet
å 10000 m. i Stockholm 1918
tid 31,13.
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Bland hans vackraste löpningar
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narna kämpat till sig sina poäng,
dels på Heden och dels på våra
övriga fotbollsplaner och givit sina
motståndare nötter att knäcka, som
varit hårda, men på samma gång
välmenta och instruktiva.
Jag vet av erfarenhet att inget

lag går som segrare ur dennaserie-
tävlan, utan att ha viljan att segra,
energien att slå sig fram och sitt
egna intesse att lita på, en kapten
alt se upp till och först men på
Samma gång den viktigaste faktorn
»Kamratkänslan».

Du käre spelare som läser dessa
rader, har mången söndagsmorgon
vaknat, sett på klockan och tyckt
att i dag skall jag sova ut ordent-

=Ä

i

I skrivande stund är det på tal,
alt vi skola ha ett halvårsmöte i
oktober eller november.
Följ noga med i de dagliga tid-

Ningarnas idrottsspalter!
Vid detta årsmöte komma priserna

lån årets tävlingar i allmän idrott
m.m, att utdelas.

ligt, men så kommit ihåg att dina
Kamrater komma att sakna Dig i
matchen och Du kan ej finna Dig
i att Ditt lag får ett nederlag på
grund av att Du saknas.

Det har visat sig att vid dessa
matcher det ej är träningen och
konditionen som fällt utslaget och
givit resultatet, utan enigheten och
sammanhållningen har varit de fak-
torer som spelat de största rollerna.
Härmed vill jag dock ej äsido-

sätta träningen och förberedelserna
till en match, utan måste ju även
dessa bidraga till ett gott resultat;
men de kunna dock ej göras till
huvudfaktorer.

Att Du spelar i Ditt lag för Ditt
eget intresses skull, med viljan att

göra Ditt bästa och att segra, i
känslan av att veta Dig vara bland

Kamrater, giver Dig den moraliska
styrkan och mången gång segern
över ett lag vars spelare i tekniskt
hänseende och spelstyrka är Dig
och Ditt lag fullt jämnbördiga.

Det är mig förunnat och på
samma gång ett kärt nöje att i vårt
kära medlemsblad få framföra ett

varmt tack och ett honnörtill alla
de spelare som i dessa seriematcher,
genom ett aldrig svikande intresse,
bidragit till sitt lags segrar och ut-
trycker på samma gång förhopp-
ningen att vi även nästa år skall
kunna se tillbaka på ett lika ärofullt
och gott resultat.
Tänk på att framgången förplik-

tar och tänk på att Du en dag,
genom ett samvetsgrant och flitigt
arbete slutligen kommer till målet
för varje spelares högsta önskan,
få representera Föreningen i dess

1:sta lag.
g »Skruen>.

såsNlÖkd dens bbanneRADabsndnbLA RKEDDstudRtsbs annAFALArbntRAÄEnn

Gynna våra

annonsörer!
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Våra löpare.
Kamraterna har allt sedan sina

första år på ett anständigt sätt hål-

lit sig väl uppe, även på den all-
männa idrottens område. Sådana
som Alex. Ahlgren, Stafsing och
Luther (numera Öisare) har tillhört
vår förening. Nu hållas våra tradi-
tioner uppe i första hand genom
Backman, Holsner, Verner Magnus-

son, »Boysen» m. fl. För att giva

våra löpare den honnör de så väl äro
värda för sina prestationer kommai
medlemsbladet att efter hand införas
några löparepersonalia med omnäm-

nande av vederbörandes förnämsta
och för vår förening mest ärofulla

segrar som vunnits på kolstybben
och landsvägen. Äras den som
äras bör: Vi presentera till en bör-

jan vår förenings tills dato mest
segerrika löpare:

ERIK BACKMAN.

Erik Backman, född och upp-

fostrad i Tidaholm, har tillhört vår

förening sedan 1914. Hans första
tävlingsprestationer väckte intet syn-
nerligt uppseende, ty segern var då

icke så given som nu. Men med
frisk vilja och en outtömlig energi

arbetade han sig framåt, och frågan

är väl om inte han för tillfället är
världens bäste löpare på 5 och 10000

meter. Hans segrar de senaste åren

äro legio, därom vittnar det stora
antal vandringspris han nu innehar.
Bland hans vackraste löpningar
kunna nämnas:

Rekordlöpningen 10000 m. å Wal-
halla 1918, tid 31,24.

Rekordlöpn. och Sv. Mästerskapet
å 10000 m. i Stockholm 1918
tid 31,13.
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Göteborgs-Serien
är nu slutspelad och den blev för
I. F. K. och dess spelare en vik-
toria.

Utan tvivel har vår förening ett
synnerligen gott och förstklassigt
material i de mindre lagen att bygga
på.

Det är ej många av Sveriges fot-

bollsklubbar som i likhet med

Kamraterna kan räkna 4 å 5 goda
fotbollslag, varje lag med unga friska
viljor, städse redo att slå ett slag
för föreningen och sitt lag.
Jag beundrar dessa hurtiga yng-

lingar som kl. 10 på söndagsmorg-
narna kämpat till sig sina poäng,
dels på Heden och dels på våra
övriga fotbollsplaner och givit sina
motståndare nötter att knäcka, som
varit hårda, men på samma gång
välmenta och instruktiva.
Jag vet av erfarenhet att inget

lag går som segrare ur dennaserie-
tävlan, utan att ha viljan att segra,
energien att slå sig fram och sitt
egna intesse att lita på, en kapten
alt se upp till och först men på
Samma gång den viktigaste faktorn
»Kamratkänslan».

Du käre spelare som läser dessa
rader, har mången söndagsmorgon
vaknat, sett på klockan och tyckt
att i dag skall jag sova ut ordent-
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I skrivande stund är det på tal,
alt vi skola ha ett halvårsmöte i
oktober eller november.
Följ noga med i de dagliga tid-

Ningarnas idrottsspalter!
Vid detta årsmöte komma priserna

lån årets tävlingar i allmän idrott
m.m, att utdelas.

ligt, men så kommit ihåg att dina
Kamrater komma att sakna Dig i
matchen och Du kan ej finna Dig
i att Ditt lag får ett nederlag på
grund av att Du saknas.

Det har visat sig att vid dessa
matcher det ej är träningen och
konditionen som fällt utslaget och
givit resultatet, utan enigheten och
sammanhållningen har varit de fak-
torer som spelat de största rollerna.
Härmed vill jag dock ej äsido-

sätta träningen och förberedelserna
till en match, utan måste ju även
dessa bidraga till ett gott resultat;
men de kunna dock ej göras till
huvudfaktorer.

Att Du spelar i Ditt lag för Ditt
eget intresses skull, med viljan att

göra Ditt bästa och att segra, i
känslan av att veta Dig vara bland

Kamrater, giver Dig den moraliska
styrkan och mången gång segern
över ett lag vars spelare i tekniskt
hänseende och spelstyrka är Dig
och Ditt lag fullt jämnbördiga.

Det är mig förunnat och på
samma gång ett kärt nöje att i vårt
kära medlemsblad få framföra ett

varmt tack och ett honnörtill alla
de spelare som i dessa seriematcher,
genom ett aldrig svikande intresse,
bidragit till sitt lags segrar och ut-
trycker på samma gång förhopp-
ningen att vi även nästa år skall
kunna se tillbaka på ett lika ärofullt
och gott resultat.
Tänk på att framgången förplik-

tar och tänk på att Du en dag,
genom ett samvetsgrant och flitigt
arbete slutligen kommer till målet
för varje spelares högsta önskan,
få representera Föreningen i dess

1:sta lag.
g »Skruen>.
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Våra löpare.
Kamraterna har allt sedan sina

första år på ett anständigt sätt hål-

lit sig väl uppe, även på den all-
männa idrottens område. Sådana
som Alex. Ahlgren, Stafsing och
Luther (numera Öisare) har tillhört
vår förening. Nu hållas våra tradi-
tioner uppe i första hand genom
Backman, Holsner, Verner Magnus-

son, »Boysen» m. fl. För att giva

våra löpare den honnör de så väl äro
värda för sina prestationer kommai
medlemsbladet att efter hand införas
några löparepersonalia med omnäm-

nande av vederbörandes förnämsta
och för vår förening mest ärofulla

segrar som vunnits på kolstybben
och landsvägen. Äras den som
äras bör: Vi presentera till en bör-

jan vår förenings tills dato mest
segerrika löpare:

ERIK BACKMAN.

Erik Backman, född och upp-

fostrad i Tidaholm, har tillhört vår

förening sedan 1914. Hans första
tävlingsprestationer väckte intet syn-
nerligt uppseende, ty segern var då

icke så given som nu. Men med
frisk vilja och en outtömlig energi

arbetade han sig framåt, och frågan

är väl om inte han för tillfället är
världens bäste löpare på 5 och 10000

meter. Hans segrar de senaste åren

äro legio, därom vittnar det stora
antal vandringspris han nu innehar.
Bland hans vackraste löpningar
kunna nämnas:

Rekordlöpningen 10000 m. å Wal-
halla 1918, tid 31,24.

Rekordlöpn. och Sv. Mästerskapet
å 10000 m. i Stockholm 1918
tid 31,13.
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Rekordlöpningen 5000 m. i Stock-
holm 1919, tid 14,56.

- Rekordlöpningen 5000 m. i Stock-

holm 1919, tid 14,51.

Sv. Mästerskapet 10000 m. i Karl-

stad 1919, 31,55'/.
Engelsk mästare 4 eng. mil London

1919, tid 19,56.
Därtill kommeren rad framgångs-

rika terränglöpningar, samt det stora

antal enskilda tävlingar ur vilka
Backman avgått som segrare. B.
innehar f. n. följande vandringspris:

Hassanpokalen å 10000 m.
Djurgårdens I. F. Vandringspris

5000 m.
I. F. Spartas Köbenhavn Udford-

ringspremie 1609 m.
I. F. Spartas Köbenhavn Udford-

ringspremie 2000 m.
I. F. Spartas Köbenhavn Udford-

ringspremie 5000 m.
Köbenhavns I. F. Udfordrings-

premie 5000 m.

»Löparen av Guds nåde» är ett
uttryck som med fullt fog kan an-

vändas om Backman, ty någon
annan skulle absolut inte med
samma enkla, vardagliga och ej all-

tid reglementerade levnadssätt kunna

göra hans löpningarefter.

Bland kamrater är ju Backman
alltid en gärna sedd kamrat, glad
och uppsluppen, fullproppad med
historier från tävlingar och resor.
Man lyssnar gärna till hans mer

eller mindre överdrivna historier.

Intressant skall det bli att se om

någon nästa år kan lyckas taga

Olympiamedaljerna (2 å 3 st.) ifrån
honom. Jag tror det inte.

Padådlo.

Smått och gott från

Ullervi.
Träningsbana skall anläggas!

När man hör namnet »Ullervi»

ute i staden är det mestadels i före-

ning med ettdera av de två begrep-
pen fotboll och tivoli. För en del
har »Ullervi> gått in i medvetandet
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Sverige-
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Reguliär förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och ENG- u

LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva. än

- Närmare upplysningar lämna nh

zz Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd n
RR Göteborg. :

VIeeeennesneneenenneeeeenenns eeeaEennoeeneneneeeesnnonerennenenensnennenned

som Kamraternas fotbollsbana och
Walhallas konkurrent, för andra åter

som stadens enda enklare nöjes-
etablissement. På det sista i dessa
dagar har Ullervi fått en annan

klick på sig (enligt polissystern).

Ullervi befolkas väl också i all-
mänhet av fotbollsspelare och —
hm — fickor. Och så förstås
publik. Så där vid lämpliga till-

fällen — på lördagskvällar och sön-
dagsmiddagar.

De klena ekonomiska förhållan-
dena ha gjort, att tivolinöjena trätt
i förgrunden, medan fotbollsspelarna

vackert fått hålla sig lugna. Hugo

Levin i livstiden avspisade oftast
Kamraternas krav på att enligt av-

tal få en träningsplan med att det
under krigsåren var omöjligt erhålla

kolstybb etc., där maninte betalade
fabulösa och ruinerande priser.

Nu har Ullervibolaget tjänat en
liten slant, vadan bolaget med dir.
Ericsson i spetsen velat infria Kam-
raternas gamla krav på en tränings-
bana. Vilket är glädjande, inte minst
därför, att' vi spara tävlingsbanan
och få utrymme för alla spelarna.

Träningsbanan förlägges till plat-
sen bakom Tennispaviljongen (i
skridskobanans =förlängning) och
den bör i det närmaste få samma
mått som banan i Balders Hage
(ungefär 9045). Herr Ericscon
har redan vidtalat ingeniör Hultman
vid Byggnadskontoret att göra upp
kostnadsförslag å dräneringen (det
gamla dräneringssystemet under
skridskobanan har utdömts), och
man kan sålunda vänta, att banan
blir ordentlig från början. Den kan

Är fotbollsåskådaren

normal?

(En fräck fråga!)

Det är ofta så, att vid en fot
bollsmatch studiet av spel, spelare
och domare icke är det mäst in

tressanta. Mången gång har man
större behållning av matchbesöket

om man studerar publiken.

Har Ni sett en riktigt »begeistrad:
åskådare, hur han tjuter och skri
nar, sparkar och knuffar vad som

kommer i linjen, reser sig upp
kastar hatten i luften etc. etc., all

för att så eftertryckligt som mör

ligt interfoliera händelserna på plan

Nu är det ju skillnad på publik,
i det t. ex. göteborgareni all si

påstådda stelhet inte nedlåter si
till vad han tror vara särskilt ble

merande glädjeyttringar. Men vil

nog en del ändå, som så däroför

happandes ge sinna grannar el

tjyvnyp då och då.

Till min ärade läsare ställer j&
den samvetsfrågan: Är fotbolls
åskådaren vid sådana tillfällen vit
sina sinnens fulla bruk? Är då
riktigt klar i knoppen, som när!
ex. Murren gör mål på Danmark
ställer sig upp, stampar och gor

=
 

 

dock inte bliva färdig förrän näst
sommar, då det torde vara för sen
för i år alt påbörja arbetet. Tivoll
får maka ihop sig!
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Rekordlöpningen 5000 m. i Stock-
holm 1919, tid 14,56.

- Rekordlöpningen 5000 m. i Stock-

holm 1919, tid 14,51.

Sv. Mästerskapet 10000 m. i Karl-

stad 1919, 31,55'/.
Engelsk mästare 4 eng. mil London

1919, tid 19,56.
Därtill kommeren rad framgångs-

rika terränglöpningar, samt det stora

antal enskilda tävlingar ur vilka
Backman avgått som segrare. B.
innehar f. n. följande vandringspris:

Hassanpokalen å 10000 m.
Djurgårdens I. F. Vandringspris

5000 m.
I. F. Spartas Köbenhavn Udford-

ringspremie 1609 m.
I. F. Spartas Köbenhavn Udford-

ringspremie 2000 m.
I. F. Spartas Köbenhavn Udford-

ringspremie 5000 m.
Köbenhavns I. F. Udfordrings-

premie 5000 m.

»Löparen av Guds nåde» är ett
uttryck som med fullt fog kan an-

vändas om Backman, ty någon
annan skulle absolut inte med
samma enkla, vardagliga och ej all-

tid reglementerade levnadssätt kunna

göra hans löpningarefter.

Bland kamrater är ju Backman
alltid en gärna sedd kamrat, glad
och uppsluppen, fullproppad med
historier från tävlingar och resor.
Man lyssnar gärna till hans mer

eller mindre överdrivna historier.

Intressant skall det bli att se om

någon nästa år kan lyckas taga

Olympiamedaljerna (2 å 3 st.) ifrån
honom. Jag tror det inte.

Padådlo.

Smått och gott från

Ullervi.
Träningsbana skall anläggas!

När man hör namnet »Ullervi»

ute i staden är det mestadels i före-

ning med ettdera av de två begrep-
pen fotboll och tivoli. För en del
har »Ullervi> gått in i medvetandet
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VIeeeennesneneenenneeeeenenns eeeaEennoeeneneneeeesnnonerennenenensnennenned

som Kamraternas fotbollsbana och
Walhallas konkurrent, för andra åter

som stadens enda enklare nöjes-
etablissement. På det sista i dessa
dagar har Ullervi fått en annan

klick på sig (enligt polissystern).

Ullervi befolkas väl också i all-
mänhet av fotbollsspelare och —
hm — fickor. Och så förstås
publik. Så där vid lämpliga till-

fällen — på lördagskvällar och sön-
dagsmiddagar.

De klena ekonomiska förhållan-
dena ha gjort, att tivolinöjena trätt
i förgrunden, medan fotbollsspelarna

vackert fått hålla sig lugna. Hugo

Levin i livstiden avspisade oftast
Kamraternas krav på att enligt av-

tal få en träningsplan med att det
under krigsåren var omöjligt erhålla

kolstybb etc., där maninte betalade
fabulösa och ruinerande priser.

Nu har Ullervibolaget tjänat en
liten slant, vadan bolaget med dir.
Ericsson i spetsen velat infria Kam-
raternas gamla krav på en tränings-
bana. Vilket är glädjande, inte minst
därför, att' vi spara tävlingsbanan
och få utrymme för alla spelarna.

Träningsbanan förlägges till plat-
sen bakom Tennispaviljongen (i
skridskobanans =förlängning) och
den bör i det närmaste få samma
mått som banan i Balders Hage
(ungefär 9045). Herr Ericscon
har redan vidtalat ingeniör Hultman
vid Byggnadskontoret att göra upp
kostnadsförslag å dräneringen (det
gamla dräneringssystemet under
skridskobanan har utdömts), och
man kan sålunda vänta, att banan
blir ordentlig från början. Den kan

Är fotbollsåskådaren

normal?

(En fräck fråga!)

Det är ofta så, att vid en fot
bollsmatch studiet av spel, spelare
och domare icke är det mäst in

tressanta. Mången gång har man
större behållning av matchbesöket

om man studerar publiken.

Har Ni sett en riktigt »begeistrad:
åskådare, hur han tjuter och skri
nar, sparkar och knuffar vad som

kommer i linjen, reser sig upp
kastar hatten i luften etc. etc., all

för att så eftertryckligt som mör

ligt interfoliera händelserna på plan

Nu är det ju skillnad på publik,
i det t. ex. göteborgareni all si

påstådda stelhet inte nedlåter si
till vad han tror vara särskilt ble

merande glädjeyttringar. Men vil

nog en del ändå, som så däroför

happandes ge sinna grannar el

tjyvnyp då och då.

Till min ärade läsare ställer j&
den samvetsfrågan: Är fotbolls
åskådaren vid sådana tillfällen vit
sina sinnens fulla bruk? Är då
riktigt klar i knoppen, som när!
ex. Murren gör mål på Danmark
ställer sig upp, stampar och gor

=
 

 

dock inte bliva färdig förrän näst
sommar, då det torde vara för sen
för i år alt påbörja arbetet. Tivoll
får maka ihop sig!
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Rekordlöpningen 5000 m. i Stock-
holm 1919, tid 14,56.

- Rekordlöpningen 5000 m. i Stock-

holm 1919, tid 14,51.

Sv. Mästerskapet 10000 m. i Karl-

stad 1919, 31,55'/.
Engelsk mästare 4 eng. mil London

1919, tid 19,56.
Därtill kommeren rad framgångs-

rika terränglöpningar, samt det stora

antal enskilda tävlingar ur vilka
Backman avgått som segrare. B.
innehar f. n. följande vandringspris:

Hassanpokalen å 10000 m.
Djurgårdens I. F. Vandringspris

5000 m.
I. F. Spartas Köbenhavn Udford-

ringspremie 1609 m.
I. F. Spartas Köbenhavn Udford-

ringspremie 2000 m.
I. F. Spartas Köbenhavn Udford-

ringspremie 5000 m.
Köbenhavns I. F. Udfordrings-

premie 5000 m.

»Löparen av Guds nåde» är ett
uttryck som med fullt fog kan an-

vändas om Backman, ty någon
annan skulle absolut inte med
samma enkla, vardagliga och ej all-

tid reglementerade levnadssätt kunna

göra hans löpningarefter.

Bland kamrater är ju Backman
alltid en gärna sedd kamrat, glad
och uppsluppen, fullproppad med
historier från tävlingar och resor.
Man lyssnar gärna till hans mer

eller mindre överdrivna historier.

Intressant skall det bli att se om

någon nästa år kan lyckas taga

Olympiamedaljerna (2 å 3 st.) ifrån
honom. Jag tror det inte.

Padådlo.

Smått och gott från

Ullervi.
Träningsbana skall anläggas!

När man hör namnet »Ullervi»

ute i staden är det mestadels i före-

ning med ettdera av de två begrep-
pen fotboll och tivoli. För en del
har »Ullervi> gått in i medvetandet

N
N
E
A
K
E
N
N
E
A
A
E
E
E
E
E
E
E
R
E
E
N
E
R
E
N
N
,

E
N
A
A
E
R
E
E
S
E
E
E
R
N
N
E
R
N
E
N
D
I
E
R
E
E
d
:
O

England i
& Retur. ;

Sverige-
ENennnnnennnN,

Reguliär förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och ENG- u

LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva. än

- Närmare upplysningar lämna nh

zz Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd n
RR Göteborg. :
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som Kamraternas fotbollsbana och
Walhallas konkurrent, för andra åter

som stadens enda enklare nöjes-
etablissement. På det sista i dessa
dagar har Ullervi fått en annan

klick på sig (enligt polissystern).

Ullervi befolkas väl också i all-
mänhet av fotbollsspelare och —
hm — fickor. Och så förstås
publik. Så där vid lämpliga till-

fällen — på lördagskvällar och sön-
dagsmiddagar.

De klena ekonomiska förhållan-
dena ha gjort, att tivolinöjena trätt
i förgrunden, medan fotbollsspelarna

vackert fått hålla sig lugna. Hugo

Levin i livstiden avspisade oftast
Kamraternas krav på att enligt av-

tal få en träningsplan med att det
under krigsåren var omöjligt erhålla

kolstybb etc., där maninte betalade
fabulösa och ruinerande priser.

Nu har Ullervibolaget tjänat en
liten slant, vadan bolaget med dir.
Ericsson i spetsen velat infria Kam-
raternas gamla krav på en tränings-
bana. Vilket är glädjande, inte minst
därför, att' vi spara tävlingsbanan
och få utrymme för alla spelarna.

Träningsbanan förlägges till plat-
sen bakom Tennispaviljongen (i
skridskobanans =förlängning) och
den bör i det närmaste få samma
mått som banan i Balders Hage
(ungefär 9045). Herr Ericscon
har redan vidtalat ingeniör Hultman
vid Byggnadskontoret att göra upp
kostnadsförslag å dräneringen (det
gamla dräneringssystemet under
skridskobanan har utdömts), och
man kan sålunda vänta, att banan
blir ordentlig från början. Den kan

Är fotbollsåskådaren

normal?

(En fräck fråga!)

Det är ofta så, att vid en fot
bollsmatch studiet av spel, spelare
och domare icke är det mäst in

tressanta. Mången gång har man
större behållning av matchbesöket

om man studerar publiken.

Har Ni sett en riktigt »begeistrad:
åskådare, hur han tjuter och skri
nar, sparkar och knuffar vad som

kommer i linjen, reser sig upp
kastar hatten i luften etc. etc., all

för att så eftertryckligt som mör

ligt interfoliera händelserna på plan

Nu är det ju skillnad på publik,
i det t. ex. göteborgareni all si

påstådda stelhet inte nedlåter si
till vad han tror vara särskilt ble

merande glädjeyttringar. Men vil

nog en del ändå, som så däroför

happandes ge sinna grannar el

tjyvnyp då och då.

Till min ärade läsare ställer j&
den samvetsfrågan: Är fotbolls
åskådaren vid sådana tillfällen vit
sina sinnens fulla bruk? Är då
riktigt klar i knoppen, som när!
ex. Murren gör mål på Danmark
ställer sig upp, stampar och gor

=
 

 

dock inte bliva färdig förrän näst
sommar, då det torde vara för sen
för i år alt påbörja arbetet. Tivoll
får maka ihop sig!
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sommar, då det torde vara för sen
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N

mar, tar hatten av grannen till väns- grannt spel. A. I. K. hade inte
ter och slår grannen till höger i just mycket att säga till om. Den
huvudet?

Skulle en sådan fotbollsfantast

slå sin medmänniska så i skallen

att han kolade av, kunde hanfällas

till ansvar?

På sådana här frågor kan kanske
endast en psykiater, t. ex. profes-
sor Frey Svensson, ge ett korrekt
svar. Men vad tro lekmännen inom

IF; Kamraterna? Säg Er mening

så kunna vi få igång en liten dis-
kussion. Vi behöva ibland fylla
spalterna!

Am.

Kamraterna —

A. I. K. 3—0.

ÅA. I. K. hade satt som villkor
för sitt deltagande i vår fotbolls-
vecka, att vi skulle spela en retur-
match i all vänskaplighet i Stock-
holm den 6 juli. Vi blevo tvungna
gå in på förslaget, för att inte
>veckan> alldeles skulle spricka
Sönder.
Stockholmarna trodde denna gång

På A. LK. Dels hade vi fått
Smörj i turneringen Göteborg—
Stockholm vid matchen på Stadion
med 1—0, dels spelade A. I. K.
ett grandiost spel hemma hos oss
+an med oavgjort resul-
at.

Men vi vunno. Utan plågor med
3—0. Efter ett överlägset och

gången! Man kan dock inte tippa
för nästa match mellan samma lag.
Även om den inte spelas förrän
1920.

Mästerskapet godnatt!

Ja, egentligen kunde det räcka

med rubriken. Och ett i efter.
Ty nederlaget i årets tävlan om

fotbollsmästerskapet tarvar inte nå-
gon längre kommentar.

Den här gången började vi (un-
gefär som vanligt) i första om-
gången. Och blevo utslagna där

(ävenledes rätt vanligt). Av G. A.

I. S.

Våra grabbar hade inte blivit

varma i kläderna så där tidigt på
höstsäsongen — den 10 augusti.

Vadan G. ÅA. I. S., som f. n. är
ett homogent och spelmekaniskt
lag, inte mötte det vanliga mot-

ståndet.

Det blev också en regäl smocka.

Hela 3—0. Trots ett ganska jämnt

men dock från vår sida rätt så tre-

vande spel.

Så blevo våra förhoppningar gru-

sade för den här gången. Vilket
gjorde oss något nedslagna. Men

vi äro ju härdade. Och vi ha inte

annat att göra än börja om igen

från början — nästa år.

Återigen om

vårt 13-års-

jubileum.

Jubileumskommittén, bestående
av Herbert Johansson, Magnusson,
Alstam och Linde, har nu bestämt,
att jubiléet skall begås lördagen
den 6 december. Lokalen är ännu
icke klar, men det blir icke Lorens-
berg, som är upptaget. Diverse
honoratiores skola inbjudas, dock

kommer  fästligheten att hållas i

enkel men tilltalande stil.

Kommittén har beslutat instifta

en minnesmedalj, till vilken Hall-

bergs skall göra en ny stans, och

möjligen komma även några för-

tjänstmedaljer att utdelas.

Arbetet med minnesskriften har

påbörjats. Det är emellertid önsk-

ligt, att de, som ha något på hjär-

tat, något trevligt minne att inbe-

rätta, hastigast möjligt vända sig

till Linde eller Alstam. Det behövs

stoff. Och det är blott ett par

stycken medlemmar, som skickat

in bidrag.

Dagen för jubileumsfästen har

satts så pass sent, att den inte

skall lägga något hinder i vägen

för idrottsmännen och fotbollsspe-

larna att vara med. Säsongen tor-

de nämligen för Kamraternas del

komma att avslutas sista söndagen

i november.

 

Medlemmarna uppmanas att

insända bidrag till

Medlemsbladet.
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kommer  fästligheten att hållas i

enkel men tilltalande stil.

Kommittén har beslutat instifta

en minnesmedalj, till vilken Hall-

bergs skall göra en ny stans, och

möjligen komma även några för-

tjänstmedaljer att utdelas.

Arbetet med minnesskriften har

påbörjats. Det är emellertid önsk-

ligt, att de, som ha något på hjär-

tat, något trevligt minne att inbe-

rätta, hastigast möjligt vända sig

till Linde eller Alstam. Det behövs

stoff. Och det är blott ett par

stycken medlemmar, som skickat

in bidrag.

Dagen för jubileumsfästen har

satts så pass sent, att den inte

skall lägga något hinder i vägen

för idrottsmännen och fotbollsspe-

larna att vara med. Säsongen tor-

de nämligen för Kamraternas del

komma att avslutas sista söndagen

i november.

 

Medlemmarna uppmanas att

insända bidrag till

Medlemsbladet.
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i Telefon 3338. ii |
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? a : I ca 20 ar och varma I cos24 timmar.

NH i |ee R. Lindborg & 00. | FERD. LLUNDQUIST&CoO.
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Kyrkogatan 58. ”

Olycksfall-,  Automobil-, Kägelba norna
Sjuk-, Glas-,

Skadestånds- Vattenskade- i Arkaden

försäkring. Obs.!| Nya amerikanska
Tel.-adr.: >Assuransnornan. 2
Rikstelefoner 18311, 18312. i

I. F. Kamraternas styrelse

1919:
Ordförande: Herbert Johanson, firma

Keiller, Lundström & Co., bostad Övra
Husargatan 29, telefoner: kontoret 4534
hostaden 172353.

v. Ordförande: Thorsten Mellberg, Värm-
landsgatan 28, telefon 2023.

Sekreterare: Erik Alstam, A.-B. Solventia,
Östra Hamngatan 24, tel. 1985, 9273,
bostad Majorsgatan 4, telefon 6224.

v. Sekreterare: Jacob Schylander, A.-B.
Bröderna Bratt, S. Larmgatan 4, telefon
3712, bostad Plantagegatan 10.

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 Svangatan7, telefon
18399.

Intendent: Gustaf Waller, A.-B. Alfred
Nilsson, tel. 7850, bostad Friggagatan 7.

Adjungerad ledamot: A. Forsberg, firma
J. Andrén, bostad Risåsgatan 20.

Suppleanter: Gösta Lundquist, Postgatan
3 A, telefon 2986. Gunnar Wahlgren,
Drottninggatan 58.

Eftertryck avi Medlemsbladetförekom-

mande artiklar och notiser förbjudes.
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Skruvbanor.

Vard. 2—12 em. Sön- 0

helgd. 1—5 0. 6—12 em.

Beställ bana pr telefon 13705.

Öppet:

Fer r rese rer nr er ARR RESAS RSA R SRA PRSP SAPA RSPA RAS P PRAK AKA R RAR REAR R KRA

Hallbergs
Kungl, Hofjuvelerare

 

 

Holjer Witt
SKEPPSMÄKLARE

Telegramadress: ”WITTOS' Göteborg. Telef.: 11663, 11692, 17772.
JÖRPRr rr NAR A Pe NPA PI NGAN SOS SP ARNE PPSPFA NAPP PAARH FA PR EPA KKR R ER FRK RAR svea

Oscar Andersons Boktr, Göteborg 1919.
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Ansvarig utgivare: ERIK ALSTAM Sept. —Okt. 1919

  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Det begav sig att vårt allt i allo,

vår »långe» och utmärkte sekrete-

rare, Erik Alstam, häromdagen gick

och ramlade över 30-strecket och

då tyckte undertecknad, att har hans

konterfej icke varit synligt i det här

bladet förut, så måste det då bli nu,

om så själva den »ansvarige» skulle

luras. Och han lurades, för en

gångs skull, ty, detta blads veder-

häftige utgivare låter annars icke så

lätt dra sig vid näsan påstår — Hen-

rik Sandberg.

Egentligen är det överflödigt att

foga någon text alls till den kära

bilden här bredvid. Fören I. F. K:are

talar den för sig själv, trots bok-

tryckarens bestämda påstående att

han ännu icke kan framställa talan-

de bilder i tryck.

Alltnog, det var en lycklig dag

för I. F. K. när Erik Alstam för 6
år sedan tog åt sig det ansvars-
fulla och betungande kallet att bli
vår sekreterare, ty arbetsdugligare,

förståndigare och bättre skickad för

En 30-åring.

befattningen än han kan icke upp-

letas. Hans målmedvetna och all-

tid rättframma arbete för idrotten

har också satt sin prägel på före-

   
Erik Alstam

ningens frammarsch under dessa

glansfulla år.

Förutom det sabla arbete Erik

som sekreterare i I. F. K. är han

ordförande i fotbolldomareklubben,

sekreterare i Göteborgs Distrikts

Idrottsförburid, kassör i Göteborgs

Fotbollsförbund, sekreterare i Göte-

borgs Bowlingförbund, medlem av

Riksförbundets stadgekommitté och

Fotbollsförbundets dommarekommi-

té, idrottsredaktör i Göteborgs-Pos-

ten, huvudredaktör för vårt med-

lemsblad, fotbolldommare, bowling-

spelare, bussig pojk samt gift och

begriper jag i synnerhet icke hur

han hinner med detta senare.

När gamla skutor tjänat ut, lär

det visst vara brukligt att ett >pa-

pir» utfärdas vari beröres vad som

fordom varit. Den som skriver

dessa enkla rader hoppas icke att

Du Erik i detta fall »läser lagen»

på så sätt, ty 30 år är ingen ålder

för en skuta.

Nej gosse, dessa små erkännan-

den äro nedskrivna med anledning

av, och framför allt därför att de

äro så väl förtjänta.

Hej därför på din 30-årsdag och

lycka till i fortsättningen på livets

trasiga bastmatta.

H. J.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01919, 2020 IFK Göteborg.
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och ramlade över 30-strecket och

då tyckte undertecknad, att har hans

konterfej icke varit synligt i det här

bladet förut, så måste det då bli nu,

om så själva den »ansvarige» skulle

luras. Och han lurades, för en

gångs skull, ty, detta blads veder-

häftige utgivare låter annars icke så

lätt dra sig vid näsan påstår — Hen-

rik Sandberg.

Egentligen är det överflödigt att

foga någon text alls till den kära

bilden här bredvid. Fören I. F. K:are

talar den för sig själv, trots bok-

tryckarens bestämda påstående att

han ännu icke kan framställa talan-

de bilder i tryck.

Alltnog, det var en lycklig dag

för I. F. K. när Erik Alstam för 6
år sedan tog åt sig det ansvars-
fulla och betungande kallet att bli
vår sekreterare, ty arbetsdugligare,

förståndigare och bättre skickad för

En 30-åring.

befattningen än han kan icke upp-

letas. Hans målmedvetna och all-

tid rättframma arbete för idrotten

har också satt sin prägel på före-

   
Erik Alstam

ningens frammarsch under dessa

glansfulla år.

Förutom det sabla arbete Erik

som sekreterare i I. F. K. är han

ordförande i fotbolldomareklubben,

sekreterare i Göteborgs Distrikts

Idrottsförburid, kassör i Göteborgs

Fotbollsförbund, sekreterare i Göte-

borgs Bowlingförbund, medlem av

Riksförbundets stadgekommitté och

Fotbollsförbundets dommarekommi-

té, idrottsredaktör i Göteborgs-Pos-

ten, huvudredaktör för vårt med-

lemsblad, fotbolldommare, bowling-

spelare, bussig pojk samt gift och

begriper jag i synnerhet icke hur

han hinner med detta senare.

När gamla skutor tjänat ut, lär

det visst vara brukligt att ett >pa-

pir» utfärdas vari beröres vad som

fordom varit. Den som skriver

dessa enkla rader hoppas icke att

Du Erik i detta fall »läser lagen»

på så sätt, ty 30 år är ingen ålder

för en skuta.

Nej gosse, dessa små erkännan-

den äro nedskrivna med anledning

av, och framför allt därför att de

äro så väl förtjänta.

Hej därför på din 30-årsdag och

lycka till i fortsättningen på livets

trasiga bastmatta.

H. J.
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50 C.GÖTEBOROS:-KAMRÄTERNAS MEDLEMSBLAD

Höstens federations-

matcher.

Segern över Holland i Stock-
holm.

Matcherna mot Holland ha sin
speciella klang. De holländska spe-
larna ha inte kommit långt efter de
engelska och ha för oss nästan varit
likstälda med danskar, ungrare och
dyl. Under alla förhållanden ha vi

svenskar havt en viss respekt för
dem. I London 1908 förlorade vi
med 0—2, i Stockholm 1912 med
3—4 (komma Ni ihåg Börjesonska
straffsparken?) och i Amsterdam i
våras med 1—3 (då svenskarna gjor-

de alla fyra målen!).
Matchresultaten och omständig-

heterna ha emellertid tytt på, att
holländarna inte äro alldeles oöver-

vinnerliga. Och därför hyste man
visst hopp om en bättre utgång av
den landsmatch som skulle spelas i
Stockholm den 24 augusti.

Svenskarna vunno den ocksa. Med

ej mindre än 4—1. Holländarna
voro säkerligen trötta efter resan,
men det svenska laget spelade stor-
stilat och hade första halvtid led-
ningen med 3 —0.

Det svenska laget bestod av föl-
jande spelare: Zander, Ö. I. $.; Al-
bert Andersson, Ö.I. S., och Svens-
son, IL F. K., Göteborg; Gurra

Karlsson, M. I. K., Wicksell, D. I.
F. och Korall, Hammarby; Rune
Bergström, A. I. K., Herbert Karl-
son, I. F. K., Göteborg, Svedberg,
A. I. K., samt Hjelm och Sandberg,

I. F. K., Göteborg.

- Hollandslaget spelade senare två
matcher i Kristiania, där man be-

segrade ett kombinerat lag med 5—0

men spelade oavgjort med norska
federationslaget 1—1. På hemresan

spelades även en match i Köpen-
hamn mot K. B., vilken likaledes
slöt. oavgjord med 1—1.

Den yckliga Norgesmatchen.

venska landslag, som seg-
KV Holland, ställde upp mot

borg sresentationslag på Ullervi

den 12 sept. Och det skulle givet-
vis bli: en ny svensk seger. Intresset

stod på högspänn..
Det blev emellertid ett fullkomligt

debacle. Svenskarnas spel gick sön-

der, våra illusioner brusto, och det

blev ett nederlag, svårare och känn-

barare ände flesta. Svedberg gjorde
visserligen första målet, vilket av

allt att döma borde få efterföljare.
Men allt sprack sönder på grund

av norrmännens stora gåpåarlust,

outslitliga energi, välordnade pass-
ningsspel och stora snabbhet. De

svenska stodo stilla.
Norrmännen vunno med 5—1.

Sverige hade tillfogats sitt största

nederlag i landsmötena med broder-
landet och detta hade vunnit sin

första federationsmatch på utländsk
mark.

Göteborgstriumfen över Dan-

mark.

Stridens vågor gingo betydligt
höga efter fiaskot mot Norge. Det
kritiserades och väsnades, spelare

och uttagningskommitterade fingo

på huden. Man frågade sig: Hur
skall det gå den 12 oktober mot
Danmark? Fotbollsförbundets led-

ning löste till en början frågan så,
att laget mot Norge uttogs till Dan-
marksmatchen oförändrat med un-

dantag av att Zander utbyttes mot

Västermalms-Almqvist. (Men nog
var det fel att Zander skulle bli ett
offer!).

Fotbollsförbundets mening att ge
Norgeslaget tillfälle att rehabilitera
sig möttes av en stark opposition

från Göteborgspubliken. Insändare
i mängd framförde krav på ett rent

göteborgslag, även om nu var och

en hade sitt speciella lag att föreslå.
Saken utvecklades också därhän, att
stockholmsspelarna och deras led-

ning tisdagen den 7 oktober läto
fotbollsförbundet meddela Göte-

borgs fotbollsförbund, att stock-

holmsspelarna icke önskade ställa
upp utan ansågo att »Göteborg

borde påtaga sig ansvaret.» Göte-
borgs fotbollsförbund ville visserli-

gen icke göra detta men dock hjälpa

Svenska: fotbollsförbundet i den pre-
kära situation som uppstått och ut-
tog vid sammanträde påföljande dag
följande göteborgare att möta Dan-

mark: Zander, Ö. I. S., Lund, I. F.
K., Svensson, I. F. K., K. Olsson,

IF. K., Törnqvist, I. F. K., Nils

Carlson, G. A. I. S., R. Wenzel, G.

A. 1. S., Albert Olsson, G. A. I. S.,

Herbert Karlson, I. F. K, J. Björk-

man, G. A. I. S., Sandberg, I. F. K,,

reserver Rylander och Karl Anders-
son, I. F. K., Friberg och Albert

Andersson, Ö. I. S. I laget hade
insatts 4 Gaisare, välmotiverat med

hänsyn till den goda form, vari
dessa spelare då befunno sig. F.

ö. var det första gången Gaisspe-
lare deltogo i en federationsmatch.

Göteborg hade trots allt påtagit

sig ett visst ansvar. Stockholm hade
vältrat av sig all skuld. Vunne Gö-

teborg federationsmatchen, var det

ju bra, förlorade man, kunde göte-
borgarne krypa i skrinet för lång
tid framåt.

. Göteborgslaget var kanske inte

det allra starkaste som kunde upp-

ställas. Men tillsammans med de

äldre gubbar, som så mången gång
stått inför en allvarstyngd uppgift
och som nu särskilt skulle knyta
händerna i byxfickorna, hade satts

några nya mannar, som skulle in-
ljuta ungdomligt blod i laget och

spela med all möjlig entusiasm.
Förväntningarna inför denna lands-

match hade spänts högre än någon-
sin förut. En mängd göteborgare

hade rest upp, däribland Carl Hel

geson, som på gamla darblivit fot-

bollsbarn på nytt, och även ett stort
antal intresserade från andra lands-
ortsstäder befolkade StockholmsStar

dion denna minnesvärda dag, den
12 oktober. Att Stadions 19,000

platser voro fullsatta är givet.
Under intrycket av publikens ode-

lade sympatier, under ackompanje
mang av hejarop och konsert från

skramlor, trumpeter, signalhorn och
alla upptänkliga andra skräninstri

ment, spelade göteborgarnasitt seg
rarspel. Man har kanske sett et
göteborgslag spela -vackrarefotboll.
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teborg federationsmatchen, var det

ju bra, förlorade man, kunde göte-
borgarne krypa i skrinet för lång
tid framåt.

. Göteborgslaget var kanske inte

det allra starkaste som kunde upp-

ställas. Men tillsammans med de

äldre gubbar, som så mången gång
stått inför en allvarstyngd uppgift
och som nu särskilt skulle knyta
händerna i byxfickorna, hade satts

några nya mannar, som skulle in-
ljuta ungdomligt blod i laget och

spela med all möjlig entusiasm.
Förväntningarna inför denna lands-

match hade spänts högre än någon-
sin förut. En mängd göteborgare

hade rest upp, däribland Carl Hel

geson, som på gamla darblivit fot-

bollsbarn på nytt, och även ett stort
antal intresserade från andra lands-
ortsstäder befolkade StockholmsStar

dion denna minnesvärda dag, den
12 oktober. Att Stadions 19,000

platser voro fullsatta är givet.
Under intrycket av publikens ode-

lade sympatier, under ackompanje
mang av hejarop och konsert från

skramlor, trumpeter, signalhorn och
alla upptänkliga andra skräninstri

ment, spelade göteborgarnasitt seg
rarspel. Man har kanske sett et
göteborgslag spela -vackrarefotboll.
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Men. intet, som så kände målet för
sitt arbete, och intet, som så visste
att ta vara på de enklare och

oftast effektivare medlen för att
vinna, Spelarna glömde dribblandet
in absurdum och passade till och

hjälpte sina kamrater på det mäst
osjälviska sätt. Pojkarna hade den
sanna känslan för sin uppgift.
Murren gjorde efter blott ett par

minuters spel Sveriges första mål.

Det danska laget, som knappast stod
i höjd med de bästa äldre från Kö-

penhamn, hade inte denrätta fläkten

över sitt spel, och inför Lunds och

Svenssons agressiva försvar måste

Poul Nielsen och hans kamrater ge
tappt. Detta särskildt efter det Zan-

der elegant klarat en väl lagd straff-

boll. Murren gjorde sedermera

straxt före paus ett andra mål (del-
vis Björkmans förtjänst) och i andra
halvtid ökade han vinstsiffran till

3—0, vilket resultat blev det defi-

nitiva.

Murren hade gjort »the hat-tric>»
i en landsmatch mot Danmark! Och
vårt södra grannland kunde notera
sitt andra nederlag mot Sverige.

Våra löpare.

II.

ADOLF JOHANSON.
Adolf Johansson, av de flesta kan-

ske bäst känd under namnet »Boys-
em är em av vår förenings äldsta
löpare, detta i dubbelt avseende,i
det att han bådetill ålder och lång-
varigt medlemskap är det. I hela
vårt land finnes nog ytterligare in-
gen aktiv idrottsman av hans ålder
och prestationsförmåga.
Nu över 40-årig, har Boysen i 12

år deltagit i löpningar på de längre
distanserna, i de flesta fall med myc-
ket god framgång. Särskilt i det
traditionella Kungsbackaloppet har
han deltagit icke mindre än 11 gån-
ger, segrat en gång och hemfört
flera andra och tredje pris. Endast
er gång har han nödgats- uppgiva

loppet, då: till följd av :olämpliga
skor. I betänkande av den hårda
konkurrens som varit rådande på
denna distans äro hans prestationer
mycket goda.

Vid många andra tillfällen har Jo-

hansson deltagit i diverse längre
landsvägslopp samt såsom deltagare
i vårt terränglag vetat att göra sitt

bästa att ernå goda placeringar. Ma-

ratonbanan har han trampat, bl. a.
vid Svenska Spelen 1916, där han
blev 6:e man, före bl. a. danske

mästaren Christensen. Det i Dan-
mark populära Fredriksborgslöbet

har även sett Johansson som del-

tagare och med J. upptagen på pris-
listan. Under det nu snart tillända-
gångna året har Johanssontill följd

av sin ganska bundna arbetstid icke
havt tillfälle att i någon nämnvärd
grad göra några resor, varför han

fått nöja sig med att här i Göteborg
lägga beslag på diverse priser. De

enda tillfällen då Johansson kunnat

komma ut var vid Torshaugs ter-
ränglöpning — icke vidare angenäm

alt tänka på, men det var inte Jo-
hanssonsfel att vårt lag blev manglat

den gången. — Ett annat tillfälle
var i Säffle på landsväg, där han

blev 2 efter Griäner. För året di-
distriktsmästare å 2-milen, har han

havt en säsong somtrots alla mo-
tigheter avlupit tillfredsställande bå-
de för honom och föreningen.

I det privata är Johansson en av

dem som man gärna hari sitt säll-
skap och alltid har hans motto varit

att hålla ångan uppe även om ne-
derlaget synts oundvikligt. I detta

hänseende ha våra yngre förmågor

en hel del att lära av vår »Old mam>.
Till våren när träningen börjar för

Kungsbackaloppet är nog Johansson

som vanligt en bland dem som först

sätter i gång påkärna. Många år

ha vi havt förmånen av Johanssons

medlemsskap: och några år dröjer

det nog ännu innan han tänker på

att slänga löpskorna på hyllan för

evigt. Det hoppas alla kamraterna!

Pekka.

Ö
A
p
å

Det amerikanska:fot-

bollsbesöket.

Ett amerikanskt fotbollslag har be-
sökt Sverige (och Köpenhamn)i höst,
enklast etiketterat »Betlehem steel».
Laget reste land och rike runt och

spelade inalles 14 matcher. Vilket
tycktes vara något för mycket. Då

det pekuniära utbytet härav inte rik-
tigt svarade mot kostnaderna.

Amerikanerna skötte sig emeller-
tid bra (eller motståndarna dåligt).
Ty vanligtvis vunno gästerna. Eller

spelade oavgjort. Men i "Malmö
åkte de på taket mot ett kombinerat

lag. Med 3—2. Och sitt andra och
sista nederlag kunde de notera mot

Göteborgskamraterna. Som med
heder vunno med 3—1.

Vid Amerikabesöket här spelades
ytterligare en match. Mot Ö sryte,
som besegrades med 1- åra

göteborgsmatcherna spel
fotbollsförbundets beslut ; j,
Där man gjorde grova päigar, di

minstone på Kamratmatchen), bättre
än vid de flesta övriga. En base-
bollmatch på Walhalla gick däremot

med ekonomisk förlust. Där ser

man!

Kamraterna—K. B. 2—2.
En gång på höstsidan var Alstam

nere i Köpenhamn. Fick rosor
av Köpenhamnsprässen och blev

smutskastad av de amerikanska pro-
fessionisterna och Idrottsbladet. För

att den värderade samlingen från
Betlehem inte kunde vinna över dan-
skarna genom regelrätta mål och
därför inte få den vanliga segrar-
kovan. :
Men »Am> struntade i detta och

tänkte i stället på sin förening. Och
gjorde upp med K. B. om en match
i Göteborg den 28 sept. Vilken ock-

så kom till stånd (trots att G. A.
I. S. samma dag skulle klå Hälsing-
borg; fotbollsförbundet var hygg-

ligt!)
Matchen gällde ingenting. Vilket

väl var. orsaken till det oavgjorda
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resultatet (2--2). K. B. ville inte

vara med om en tävlingsmatch. I

höst. Så länge laget inte är stabi-
liserat.
Men nog borde de våra ha vunnit.

De hade ledningen under större de-

len av matchen. Men — —.
Våra representanter voro: Rylan-

der, Lund, Svensson, Olsson, Törn-
qvist, Almén; Eiserman, H. Carlson,

Börjesson, Karl Andersson och Sand-
berg. Domare: Nummelin.

 

Erik Hjelms olycksfall.
Vår förening har drabbats av en

svår förlust. Erik Hjelm har till
följd av olyckshändelse måst lämna
vårt förstalag, och sannolikt kom-
mer han aldrig tillbaka.

Hjelm hade under en middags-
rast på fabriken (Kugghjul) lagt sig
till vila på en bänk. En glasruta i
taket var sönder och rätt som det
var kom en glasbit nedsinglande.
En skärva inträngde i ögat. Hjelm

transporteradestill Sahlgrenska sjuk-
huset, där han efter många dagars
plågor berövades sitt skadade öga.

- Om det är så, att Hjelm inte vi-
dare kan göra oss sina tjänster, må
vi här bringa honom ett tack för

vad han varit, för vad han uträttat.

Hjelm har varit vår och Sveriges
vänsterinnerforward, har varit en

av samtidens bästa svenska anfalls-

män och har sålunda i vad på ho-
nom ankommit bidragit till många
framgångar, inte blott för vårt eget
lag utan även för en hel del fede-
rations- och kombinerade göteborgs-
lag. Hjelm har bidragit till den
relativa gloria, som hägrar kring

göteborgsfotbollen. Tack för det
Erik Hjelm!

Kamraterna utan talan

på fotbollsförbundets
årsmöte!

Ett "litet stadgeändringsförslag.

Tre av Sveriges största fotbolls-

klubbar, Kamraterna, Örgryte och
A. I. K., ha ingenting alls att säga

till- om på fotbollsförbundets års-
möte i år. Ty de utslogos alla tre
i mästerskapets första omgång.

Nu har vår styrelse ansett, att
detta är något alldeles rosenrasande.
En såpass stor och betydande klubb

som Kamraterna har inte en enda

liten röst på årsmötet! Medan t. ex.
Uddevallakamraterna har det. Detta
är naturligtvis felaktigt, vadan sty-
relsen till årsmötet begärt ändring
av stadgarna härutinnan.

Fotbollsförbundets stadgar, 8 5

mom. 4) föreskriva, att varje före-
ning, som under året deltagit i

mästerskapets andra omgång, äger
rätt att till förbundsmötet sända ett

ombud, vilket har en röst. Ett an-
nat system för representationen och

rösträttens utövande skulle väl kun-

na tänkas, men för att inte ändra
för mycket innebär Kamraternas

förslag endast den nya bestämmel-
sen, att varje förening, som under

året eller under de två nästföregå-
ende åren deltagit i mästerskapets
andra omgång, äger rätt att sända

ett röstberättigat ombud.
Det officiella motivet för stadge-

ändringen är det, att mycket arbete
för den svenska fotbollsidrotten ut-

föres inom och av de större klub-
barna och vilket är fullt jämbördigt

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD:

med eller betydelsefullare än den

omständigheten, att man spelat i
mästerskapets andra omgång.

Emellertid — är man en duktig
klubb kan man åtminstone en gång
under tre år komma upp i denna
omgång. Därför har den gamla

principen fått stå kvar. Till trots
att t. ex. Uddevallakamraterna då i

minst tre år å rad har rösträtt å
fotbollsförbundets årsmöte.

Exmästarna contra
finalisterna G. A. I. S.

Kamraterna spelade mot G. A.1.S.

den 2 oktober, söndagen efter de
svartgrönas söndermalande av semi-

finalisterna H. I. F. (John Petters-

sons klubb åkte baklänges med ?7

—1, oj!). Kamraterna kunde kanske
dels göra en liten päng, dels få re-

vanche för mästerskapsnederlaget.
Det förstnämnda lyckades (publik-

rekord för en G. A. I. S.-match).

Varemot det blev litet si och så med

revanchen. G. A. I. S. kunde vis:
serligen inte vinna, men inte häller

vi. Alltså blev tvekampen oavgjord

(1—1).
Matchen ingick nominellt i täv-

lingen om G. A. I. S:s jubileums-
pokal. Där Kamraterna nu måste
besegra Örgryte (någon gäng under
nästa år) för att få spela om med

den ädla givaren om den i metalliskt

hänseende lika ädla pokalen.
Här skola medlemmarnafå en er-

inran om vilka grabbar det var som
lyckades spela oavgjort (obs! icke

ironi) med finalisterna: Rylander;
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Från den fria idrottens

fält.

Örgrytes internationella idrottstäv-

lingar höllos den 21 sept. på Wal-

halla. Som vanligt regnade det på

lördagen men på söndagen skötte
sig vädrets makter bättre, vadan även

en del åskådare kunde räknas till

tävlingarnas attribut. Eljest var det
väl mäst de deltagande tyskarna som

utgjorde dragnumret.

Från Kamraterna hade anmälts
Backman, som i sista stund gav a-

terbud till den Finlandsresa, som
T. T. i Stockholm beskäftigt plane-
rat. Backman startade äå 10,000 m.

och vann naturligtvis. Werner Mag-
nusson fick ett andrapris på 20 km.,
besegrad av Fredrikshofs-Mattsson,

medan Söderbom, Oscar Svensson
och Kronberg plockade hem några

medaljer av lägre valör. Vilket också
var bra gjort.

Landskapsmatchen i allmän idrott
mellan Göteborg och Västergötland

gick av stapeln i Lidköping den 28
sept. Göteborg segrade utan be-
kymmer med 62 poäng mot 26. En

del kamrater deltogo i göteborgs-

kontigenten, av vilka Oscar Svens-
son blev tvåa på 400 m., medan
Söderbom än bättre hedrade sig och

— vann 800 m. över Holsner, och

log hem två tredjepris på 400 och
1,3500 meter. Holsner räddade två
andraplatser på 800 och 1,500 m.
En annan göteborgskamrat, självaste

Lund, Svensson, K. Olsson, Törn-
qvist, Almén; Eiserman, H. Carlson,
Börjesson, Karl Andersson och Sand-
berg. Domare var Hugo Ohlsson
rån Malmö, vilken inte var oäven.
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Backman, tävlade för Västergötland.
Intet ont ord skall fällas över ho-
nom, då han hjälpte sin landsända
och svek sitt »andra fädernesland»>
genom att roffa åt sig tre poäng på
både 1,500 och 5,000 meter.

Kan det vara till någon glädje att
fortsätta med landskapsmatcherna
mot Västergötland? Knappast. Få
vi be om Stockholm härnäst!

Veckojournalens pris
sjunger snart på sista versen. Få
vi hoppas. Det är en »snygg»
pokal och kommeratt en gång göra
sig bra bland alla de övriga trofé-

erna på Göteborgs museum.
Göteborg vann pokalen för fjärde

gangen den 26 oktober. På Ullervi,
Med 3-0. Vilket inte var orätt-
vist. Men matchen spelades under
hällande rägn och planen var en
enda liten sjö. Varför allt som

hände varken var det ena eller det
andra. Göteborg gjorde emellertid

tre mäl i första halvtid (två genom
Murren och ett genom Joel Björk-
man), medan Stockholm med eller
mot sin förskyllan blevo utan.

Göteborgslaget bestod av de 11

» hjältarna» från den 12 oktober.
Domare var Westergaard, som bilat

hit från Hälsingborg. Tåget hade
gått ifrån honom, sades det.

Kamraterna—-Örgryte
2-0.

I turneringen Göteborg—Stock-

holm möttes de gamla lokalantago-

nisterna Kamraterna och Örgryte

den 10 oktober.

Man hade trott, att våra pojkar

den här gången skulle få stryka på

foten. Det är ju rätt sällan Örgryte

vinner (enligt vad Lindes statistik

utvisar ha vi inte förlorat mer än 4

matcher på 3 år!), men nu hade våra

rödblå vänner bestämt sig för att

slå en ordentlig buckla på Kamra-

ternas segergloria. Vid arbetarefästen
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i augusti spelade båda lagen oav-
gjort varför då inte en seger nu!

Kamraterna vunno ännu en gång

. Efter en rätt tam match, där

Karl Andersson och Murren gjorde
var sitt mål, medan försvaret änyo

klarade nollan». Detta är nu inte

sa svårt, så länge Örgrytes forwards-
kedja alltjämt är ostabiliserad. Men
det kan snart bli en ändring!

15-års jubiléet.
Jubileumskommitten har nu defi-

nitivt förlagt 15-ärsfästen till den 13
december. Det har varit svårt att

få lokal. Men till slut har man be-
slutat sig för Långedrag. Hela re-
stauranten upplåtes för vår räkning.

Extra spårvagnar föra oss hem på
nattkröken (event. även forsla oss

ditut på aftonen).

Långedragsrestauranten är som
bekant nyrenoverad. Varför det kan
ha sitt särskilda behag att hållas till
därute. Det är alltid en omväxling.
Och herr Grönlundhar lovat att göra
sitt bästa. Bara vi bli många
minst 100 stycken!

Herrarna skola taga damer med

sig. Ty det blir dans, utöver allt
det övriga. Röllings taktpinne är
abonnerad.

Samlingen sker antagligen kl. 8.

Supén omfattar mycken och god mat
och goda viner och kafte med avec.

Allt för en så låg pänning, som hr
Grönlund någonsin kan gå nedtill.

Anmälningar om deltagande böra
avlämnas så snart som möjligt. An-

teckningslistor finnas hos Herbert
Johanson, telefon 4534, Alstam, tel.

1085, Magnusson, tel. 4044, Linde,

tel. Göteborgs Bank, och Forsberg,

tel. 13224.
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Från den fria idrottens

fält.

Örgrytes internationella idrottstäv-

lingar höllos den 21 sept. på Wal-

halla. Som vanligt regnade det på

lördagen men på söndagen skötte
sig vädrets makter bättre, vadan även

en del åskådare kunde räknas till

tävlingarnas attribut. Eljest var det
väl mäst de deltagande tyskarna som

utgjorde dragnumret.

Från Kamraterna hade anmälts
Backman, som i sista stund gav a-

terbud till den Finlandsresa, som
T. T. i Stockholm beskäftigt plane-
rat. Backman startade äå 10,000 m.

och vann naturligtvis. Werner Mag-
nusson fick ett andrapris på 20 km.,
besegrad av Fredrikshofs-Mattsson,

medan Söderbom, Oscar Svensson
och Kronberg plockade hem några

medaljer av lägre valör. Vilket också
var bra gjort.

Landskapsmatchen i allmän idrott
mellan Göteborg och Västergötland

gick av stapeln i Lidköping den 28
sept. Göteborg segrade utan be-
kymmer med 62 poäng mot 26. En

del kamrater deltogo i göteborgs-

kontigenten, av vilka Oscar Svens-
son blev tvåa på 400 m., medan
Söderbom än bättre hedrade sig och

— vann 800 m. över Holsner, och

log hem två tredjepris på 400 och
1,3500 meter. Holsner räddade två
andraplatser på 800 och 1,500 m.
En annan göteborgskamrat, självaste

Lund, Svensson, K. Olsson, Törn-
qvist, Almén; Eiserman, H. Carlson,
Börjesson, Karl Andersson och Sand-
berg. Domare var Hugo Ohlsson
rån Malmö, vilken inte var oäven.
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Backman, tävlade för Västergötland.
Intet ont ord skall fällas över ho-
nom, då han hjälpte sin landsända
och svek sitt »andra fädernesland»>
genom att roffa åt sig tre poäng på
både 1,500 och 5,000 meter.

Kan det vara till någon glädje att
fortsätta med landskapsmatcherna
mot Västergötland? Knappast. Få
vi be om Stockholm härnäst!

Veckojournalens pris
sjunger snart på sista versen. Få
vi hoppas. Det är en »snygg»
pokal och kommeratt en gång göra
sig bra bland alla de övriga trofé-

erna på Göteborgs museum.
Göteborg vann pokalen för fjärde

gangen den 26 oktober. På Ullervi,
Med 3-0. Vilket inte var orätt-
vist. Men matchen spelades under
hällande rägn och planen var en
enda liten sjö. Varför allt som

hände varken var det ena eller det
andra. Göteborg gjorde emellertid

tre mäl i första halvtid (två genom
Murren och ett genom Joel Björk-
man), medan Stockholm med eller
mot sin förskyllan blevo utan.

Göteborgslaget bestod av de 11

» hjältarna» från den 12 oktober.
Domare var Westergaard, som bilat

hit från Hälsingborg. Tåget hade
gått ifrån honom, sades det.

Kamraterna—-Örgryte
2-0.

I turneringen Göteborg—Stock-

holm möttes de gamla lokalantago-

nisterna Kamraterna och Örgryte

den 10 oktober.

Man hade trott, att våra pojkar

den här gången skulle få stryka på

foten. Det är ju rätt sällan Örgryte

vinner (enligt vad Lindes statistik

utvisar ha vi inte förlorat mer än 4

matcher på 3 år!), men nu hade våra

rödblå vänner bestämt sig för att

slå en ordentlig buckla på Kamra-

ternas segergloria. Vid arbetarefästen

Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
14918 e 4028
Adr.: Kungstorget 3
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Backman och Wester-
grenska träningsprisen.

I Dagens Nyheter och därefter de
i detta fall kritiklöst klippande G. H.
T. och Nord. Idrottsliv har uttalats
ett indirekt klander mot Göteborgs-

kamraterna, för det vi inte skickat in
nägra löpningsresultat för Backman
till tävlingen om Westergrenska trä-

ningsprisen på 5- och 10,000 meter.

Saken är den, att Backman och
vår sekreterare varit överens om, att

det varit fullkomligt meningslöst alt
i år skicka in några resultat. Back-
man hade visserligen erövrat priset
på endera distansen i år(endast ett
träningspris kan vinnas), men han
hade genast fått överlämna det till
någon annan, som nu blivit ägare
av priset för alltid. Tävlingsperio:
den är ju nu utgången.

Därest Backman skulle kunnat gö-
ra räkning på ett Westergrensktpris
som ständig egendom hade han
skolat sända in tre resultat under
minst tre av de fyra tävlingsåren
1916--1919. Men under detre för-
sta åren voro resultaten sådana, att
det inte lönade sig!

Det är emellertid alltid roligt att
racka ner på göteborgarna och Gö-
teborgskamraterna. Men det lär ju
komma flera Westergrenska pris.

Vad skola vi göra i
vinter?

Boxningen ett lämpligt kondi-
tionsmedel.

Fotbollssäsongen nalkas mot sitt
slut. Styrelsen har bestämt, att re-
presentationslagets sista match un-
der alla förhållanden skall spelas den
30 nov., och sannolikt är, att av-
slutningen äger rum redan en eller
annan söndag tidigare. Säsongen
har varit lång nog och publiken
börjar tröttna. Man får inte ockra
för mycket pa publikens välgören-
het.

Det är således på tiden, att vi
tänka på vad som skall göras under
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vintern. Blir det kallt väder ochis

och snö tidigt veta bandyspelarna
vad deras frid tillhörer och Linde
får sätta i gång första laget på skar-

pen. Det finnes mycket att vinna
och vi ha inte mycket att förlora.
F. ö. kan man nog räkna på en liv-

lig anslutning till föreningen från

Göteborgs bandyspelares sida. Sim-
son lär exempelvis ha ett helt nytt
lag i bakfickan. Bara vi nu få is

på Ullervi!

Forsberg vet vad han skall göra
med löparna. Och Exercishuset står

till. deras förfogande som vanligt
varje tisdag och fredag. (Vi få

samsas med L. S., vilket nog inte
är svårt).

Vi få inte häller glömma foibolls-

spelarna. Dessa skola ta sig en or-

dentlig vila från fotbollen, söka sig
annan förströelse för tankarna och
hjärnan. Men endast sådan som

skänker sund vederkvickelse och gör

humöret ljust och glatt. Så små-
ningom skola emellertid fotbollsspe-

larna komma ned till Exercishuset.

För att för sitt nöjes skull och för
konditionens vidmakthållande träna
i boxning.

Styrelsen hoppas, att det skall bli

möjligt anordna boxningsövningar

i Exercishuset. Det har dock sett
litet mörkt ut. Så här till en början.
Meningen har varit, att Örgryte,

Kamraterna och Polisen skulle ge-

mensamt engagera King för vinter-
månaderna. Men till en början hade
Polisen förhinder och sedan har det
varit litet oroligt inom Örgrytes
boxarkretsar för att man skulle kun-

na komma till klarhet och överens-

Nöjesskatten.
En stads- och idrottsekono.

miskt absurditet.

Denna skatt har väl sitt berätlig
ande i dessa tider, när det gäller al

på allt möjligt sätt draga in pängar
till den behövande stadskassan (ob:

dessa skattmedel gå till kommunen
och icke till staten). Och folks ni

jeslystnad är kanske ett tacksam

skatteobjekt.
Det sorgliga är emellertid, att man

på en del håll velat tolka lagensi,
alt den är tillämplig även på idrotls
tävlingar, fotbollsmatcher och dylik

tillställningar.
I lagen föreskrives, att skattskal

utgå för »nöjestillställning>, till vit

ken allmänheten har tillträde mol
avgift, och förstås med sådan nöjes

tillställning bl. a. >»cirkus-, varieté
och kabaretföreställning, uppvisning

i professionell idrott samt annanlik

nande tillställning.»
Nu har vederbörande myndighet

drätselkammaren, ansett, att en fot
bollsmatch exempelvis är att hår
föra till »annan liknande tillstil

ning.»
Orsaken till denna ur idrottsmat

nasynpunkt något egendomliga tolk
ning torde vara den, att myndig
heterna inte veta, att det är en him

melsvid skillnad på profession
idrott och amatöridrott. Man hi

kommelse. Molnen börja nu äl

skingras, varför boxningsfrågan !o'
de bliva löst inom närmaste tider
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och icke till staten). Och folks ni

jeslystnad är kanske ett tacksam

skatteobjekt.
Det sorgliga är emellertid, att man

på en del håll velat tolka lagensi,
alt den är tillämplig även på idrotls
tävlingar, fotbollsmatcher och dylik

tillställningar.
I lagen föreskrives, att skattskal

utgå för »nöjestillställning>, till vit

ken allmänheten har tillträde mol
avgift, och förstås med sådan nöjes

tillställning bl. a. >»cirkus-, varieté
och kabaretföreställning, uppvisning

i professionell idrott samt annanlik

nande tillställning.»
Nu har vederbörande myndighet

drätselkammaren, ansett, att en fot
bollsmatch exempelvis är att hår
föra till »annan liknande tillstil

ning.»
Orsaken till denna ur idrottsmat

nasynpunkt något egendomliga tolk
ning torde vara den, att myndig
heterna inte veta, att det är en him

melsvid skillnad på profession
idrott och amatöridrott. Man hi

kommelse. Molnen börja nu äl

skingras, varför boxningsfrågan !o'
de bliva löst inom närmaste tider
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Backman och Wester-
grenska träningsprisen.

I Dagens Nyheter och därefter de
i detta fall kritiklöst klippande G. H.
T. och Nord. Idrottsliv har uttalats
ett indirekt klander mot Göteborgs-

kamraterna, för det vi inte skickat in
nägra löpningsresultat för Backman
till tävlingen om Westergrenska trä-

ningsprisen på 5- och 10,000 meter.

Saken är den, att Backman och
vår sekreterare varit överens om, att

det varit fullkomligt meningslöst alt
i år skicka in några resultat. Back-
man hade visserligen erövrat priset
på endera distansen i år(endast ett
träningspris kan vinnas), men han
hade genast fått överlämna det till
någon annan, som nu blivit ägare
av priset för alltid. Tävlingsperio:
den är ju nu utgången.

Därest Backman skulle kunnat gö-
ra räkning på ett Westergrensktpris
som ständig egendom hade han
skolat sända in tre resultat under
minst tre av de fyra tävlingsåren
1916--1919. Men under detre för-
sta åren voro resultaten sådana, att
det inte lönade sig!
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teborgskamraterna. Men det lär ju
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Vad skola vi göra i
vinter?

Boxningen ett lämpligt kondi-
tionsmedel.

Fotbollssäsongen nalkas mot sitt
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2

 

 
s80ä8 c a a sa on va Renannnnarenen),

oo i
: Sverige-England !an

"LE ti
es "

- "
a: u"
a H
FH » :: h
nu ; - :"

EH 'Reguliär förbindelse upprätthalles mellan GÖTEBORG och ENG- ti
: . "
HH LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva. '

"

ER "Närmare upplysningar lämna il

2 Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd uu
us Göteborg. |

Proggennennnnenneneenenseenneonenenemenereeeenneeeneoneneeseneeeeneneeaennen

vintern. Blir det kallt väder ochis
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lig anslutning till föreningen från

Göteborgs bandyspelares sida. Sim-
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inte satt sig närmarein i frågan utan sin medborgerliga skyldighet. De
tagit för givet, att fotbollsspelet må-

ste innebära rent ekonomiska för-:

delar för dess utövare. Lagstiftarna
hade till en början liknande oklar
uppfattning, men under lagens be-

handling i riksdagen diskuterades
frågan närmare och man kom att

skilja på begreppen.
Det egendomliga är också, att

lagen tolkats olika av de olika stads-
myndigheterna. I Stockholm och

Malmö t. ex. är nöjesskatt någon-
ling okänt för fotbollsarrangörerna.
Där har man också klart för sig, att
fotbollsspelet och annan idrott är
något mera än ett vardagligt och
banalt nöje, det är ett led i det
svenska folkets fysiska och kanske
även psykiska fostran — som inte
kan eller skall beskattas.
Nu kan man ju säga, alt nöjes-

skatten icke direkt kommer förening-

arna vid. Ty de ha bara att höja
inträdesavgifterna i motsvarande
grad (skatten utgår med bl. a. 10
öre för biljett, som kostar över 50
men ej 75 öre, 15 öre för pris 75

Ore—1 kr. samt därutöver 10 öre för

vårje påbörjad 50-öring, i realiteten
Sålunda 20 2; på bruttoinkomsten).
Skatten

—

återfaller alltså helt och
hållet på en betungad fotbollspublik
— vilken föreningarna dock hysa
medlidande med och inte vill pung-
Slå utan orsak!
Nu skola vi inte racka ned allt

för mycket på stadsrevisor Ramm,
dr Sigurd Hansson och andra i
rågan bestämmande myndighets-
Personer. Ty de göra nästan bara

taga vara på stadens intressen för-
sta rummet och resonnera som så:

Vår tolkning av. lagen kan vara rik-
tig. Därför måste vi sauvera oss
och staden samt kräva ut skatt. Un-
derlåta vi detta få vi anmärkning på

oss. Är tolkningen oriktig, ja då
går det an att klaga och det blir de
överordnade myndigheternas sak att

ställa saken tillrätta och besluta:om
skattens återbetalande. Vi ha gjort
vår plikt. |

Frågan ligger nu hos länsstyrel-

sen. Varje förening eller organisa-
tion får uppträda som part och över-
klaga varje gjord inbetalning. Det
har inte gått att klaga kollektivt eller

göra någon slags gemensam fram-
ställning till Länsstyrelsen om be-
frielse. Vi få hålla på att betala in
skatten och sedan klaga för varje

inbetalning intill dess man kan visa
ett lagkraftvunnet utslag på att skatt
inte skall utgå. Då torde stadsre-
visorn komma att säga stopp!

Diverse.

G. A.J. S. lyckades ändå vinna

fotbollsmästerskapet. Genom seger

i finalen över Djurgården. Vilken

utgång man ej vågat förutspå i bör-

jan av säsongen. Då de goda Gais-

arna sutto rätt trångt ifråga om friska

och passande spelare.

Men tiderna förändras. Och en

vacker höstdag 1919 kom fotbolls-

Så

pokalen tillbaka till Statens järnvägs-
station i Göteborg. För vidare be-
fordran till Gårda.

Lucas är svensk mästerskapsmål-
vakt — — Under veckan efterfi-

nalen lär det ha varit en del obe-
kanta personer som med eller utan

orsak tryckt hans hand. Och pre-
sentationsformeln har varit densam-
ma: Lucas, svensk mästare!

Resan för juniorlaget till Kristia-
nia kom inte till stånd i år. Men

den kanske blir verklighet nästa år
Då blir det möjligen också en tripp
till Stockholm. Sedan resp. sekre-

terare i Djurgården och Kamraterna
samtalsvis ifrågasatt någon slags
juniortävlan med matcher både i

Göteborg och Stockholm.

Bara vi nu få ihop ett juniorlag,

som kan bliva en värdig represen-
tant för den »Göteborgskamratiska
fotbollskulturen.> Ty en del av

årets juniorer försvinna väl. Och
lämna tomrum efter sig. Unga ju-
niorer med mjuka vrister, med be-
vis om fullgjord träning på anjo-
visburkar och pappersbollar, med
intelligens och med ett snällt civilt
men karskt fotbollssinne må anmäla
sig!

Medlemmarna uppmanas att

insända bidrag till

Medlemsbladet.
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inte satt sig närmarein i frågan utan sin medborgerliga skyldighet. De
tagit för givet, att fotbollsspelet må-

ste innebära rent ekonomiska för-:
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hade till en början liknande oklar
uppfattning, men under lagens be-

handling i riksdagen diskuterades
frågan närmare och man kom att

skilja på begreppen.
Det egendomliga är också, att

lagen tolkats olika av de olika stads-
myndigheterna. I Stockholm och

Malmö t. ex. är nöjesskatt någon-
ling okänt för fotbollsarrangörerna.
Där har man också klart för sig, att
fotbollsspelet och annan idrott är
något mera än ett vardagligt och
banalt nöje, det är ett led i det
svenska folkets fysiska och kanske
även psykiska fostran — som inte
kan eller skall beskattas.
Nu kan man ju säga, alt nöjes-

skatten icke direkt kommer förening-

arna vid. Ty de ha bara att höja
inträdesavgifterna i motsvarande
grad (skatten utgår med bl. a. 10
öre för biljett, som kostar över 50
men ej 75 öre, 15 öre för pris 75

Ore—1 kr. samt därutöver 10 öre för

vårje påbörjad 50-öring, i realiteten
Sålunda 20 2; på bruttoinkomsten).
Skatten

—

återfaller alltså helt och
hållet på en betungad fotbollspublik
— vilken föreningarna dock hysa
medlidande med och inte vill pung-
Slå utan orsak!
Nu skola vi inte racka ned allt

för mycket på stadsrevisor Ramm,
dr Sigurd Hansson och andra i
rågan bestämmande myndighets-
Personer. Ty de göra nästan bara

taga vara på stadens intressen för-
sta rummet och resonnera som så:

Vår tolkning av. lagen kan vara rik-
tig. Därför måste vi sauvera oss
och staden samt kräva ut skatt. Un-
derlåta vi detta få vi anmärkning på

oss. Är tolkningen oriktig, ja då
går det an att klaga och det blir de
överordnade myndigheternas sak att

ställa saken tillrätta och besluta:om
skattens återbetalande. Vi ha gjort
vår plikt. |

Frågan ligger nu hos länsstyrel-

sen. Varje förening eller organisa-
tion får uppträda som part och över-
klaga varje gjord inbetalning. Det
har inte gått att klaga kollektivt eller

göra någon slags gemensam fram-
ställning till Länsstyrelsen om be-
frielse. Vi få hålla på att betala in
skatten och sedan klaga för varje

inbetalning intill dess man kan visa
ett lagkraftvunnet utslag på att skatt
inte skall utgå. Då torde stadsre-
visorn komma att säga stopp!

Diverse.

G. A.J. S. lyckades ändå vinna

fotbollsmästerskapet. Genom seger

i finalen över Djurgården. Vilken

utgång man ej vågat förutspå i bör-

jan av säsongen. Då de goda Gais-

arna sutto rätt trångt ifråga om friska

och passande spelare.

Men tiderna förändras. Och en

vacker höstdag 1919 kom fotbolls-

Så

pokalen tillbaka till Statens järnvägs-
station i Göteborg. För vidare be-
fordran till Gårda.

Lucas är svensk mästerskapsmål-
vakt — — Under veckan efterfi-

nalen lär det ha varit en del obe-
kanta personer som med eller utan

orsak tryckt hans hand. Och pre-
sentationsformeln har varit densam-
ma: Lucas, svensk mästare!

Resan för juniorlaget till Kristia-
nia kom inte till stånd i år. Men

den kanske blir verklighet nästa år
Då blir det möjligen också en tripp
till Stockholm. Sedan resp. sekre-

terare i Djurgården och Kamraterna
samtalsvis ifrågasatt någon slags
juniortävlan med matcher både i

Göteborg och Stockholm.

Bara vi nu få ihop ett juniorlag,

som kan bliva en värdig represen-
tant för den »Göteborgskamratiska
fotbollskulturen.> Ty en del av

årets juniorer försvinna väl. Och
lämna tomrum efter sig. Unga ju-
niorer med mjuka vrister, med be-
vis om fullgjord träning på anjo-
visburkar och pappersbollar, med
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inte satt sig närmarein i frågan utan sin medborgerliga skyldighet. De
tagit för givet, att fotbollsspelet må-

ste innebära rent ekonomiska för-:

delar för dess utövare. Lagstiftarna
hade till en början liknande oklar
uppfattning, men under lagens be-

handling i riksdagen diskuterades
frågan närmare och man kom att

skilja på begreppen.
Det egendomliga är också, att

lagen tolkats olika av de olika stads-
myndigheterna. I Stockholm och

Malmö t. ex. är nöjesskatt någon-
ling okänt för fotbollsarrangörerna.
Där har man också klart för sig, att
fotbollsspelet och annan idrott är
något mera än ett vardagligt och
banalt nöje, det är ett led i det
svenska folkets fysiska och kanske
även psykiska fostran — som inte
kan eller skall beskattas.
Nu kan man ju säga, alt nöjes-

skatten icke direkt kommer förening-

arna vid. Ty de ha bara att höja
inträdesavgifterna i motsvarande
grad (skatten utgår med bl. a. 10
öre för biljett, som kostar över 50
men ej 75 öre, 15 öre för pris 75

Ore—1 kr. samt därutöver 10 öre för

vårje påbörjad 50-öring, i realiteten
Sålunda 20 2; på bruttoinkomsten).
Skatten

—

återfaller alltså helt och
hållet på en betungad fotbollspublik
— vilken föreningarna dock hysa
medlidande med och inte vill pung-
Slå utan orsak!
Nu skola vi inte racka ned allt

för mycket på stadsrevisor Ramm,
dr Sigurd Hansson och andra i
rågan bestämmande myndighets-
Personer. Ty de göra nästan bara

taga vara på stadens intressen för-
sta rummet och resonnera som så:

Vår tolkning av. lagen kan vara rik-
tig. Därför måste vi sauvera oss
och staden samt kräva ut skatt. Un-
derlåta vi detta få vi anmärkning på

oss. Är tolkningen oriktig, ja då
går det an att klaga och det blir de
överordnade myndigheternas sak att

ställa saken tillrätta och besluta:om
skattens återbetalande. Vi ha gjort
vår plikt. |

Frågan ligger nu hos länsstyrel-

sen. Varje förening eller organisa-
tion får uppträda som part och över-
klaga varje gjord inbetalning. Det
har inte gått att klaga kollektivt eller

göra någon slags gemensam fram-
ställning till Länsstyrelsen om be-
frielse. Vi få hålla på att betala in
skatten och sedan klaga för varje

inbetalning intill dess man kan visa
ett lagkraftvunnet utslag på att skatt
inte skall utgå. Då torde stadsre-
visorn komma att säga stopp!

Diverse.

G. A.J. S. lyckades ändå vinna

fotbollsmästerskapet. Genom seger

i finalen över Djurgården. Vilken

utgång man ej vågat förutspå i bör-

jan av säsongen. Då de goda Gais-

arna sutto rätt trångt ifråga om friska

och passande spelare.

Men tiderna förändras. Och en

vacker höstdag 1919 kom fotbolls-
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pokalen tillbaka till Statens järnvägs-
station i Göteborg. För vidare be-
fordran till Gårda.

Lucas är svensk mästerskapsmål-
vakt — — Under veckan efterfi-

nalen lär det ha varit en del obe-
kanta personer som med eller utan

orsak tryckt hans hand. Och pre-
sentationsformeln har varit densam-
ma: Lucas, svensk mästare!

Resan för juniorlaget till Kristia-
nia kom inte till stånd i år. Men

den kanske blir verklighet nästa år
Då blir det möjligen också en tripp
till Stockholm. Sedan resp. sekre-

terare i Djurgården och Kamraterna
samtalsvis ifrågasatt någon slags
juniortävlan med matcher både i

Göteborg och Stockholm.

Bara vi nu få ihop ett juniorlag,

som kan bliva en värdig represen-
tant för den »Göteborgskamratiska
fotbollskulturen.> Ty en del av

årets juniorer försvinna väl. Och
lämna tomrum efter sig. Unga ju-
niorer med mjuka vrister, med be-
vis om fullgjord träning på anjo-
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Ostra Hamngatan 24, tel. 1985, 9273,
bostad Majorsgatan 4, telefon 6224.

Vv, Sekreterare: Jacob Schylander, A.-B.
Bröderna Bratt, S. Larmgatan 4, telefon
3712, bostad Plantagegatan 10.

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 Svangatan7, telefon
18399.

Intendent: Gustaf Waller, A.-B. Alfred
Nilsson, tel. 7850, bostad Friggagatan 7.

- Adjungerad ledamot: A. Forsberg, firma
J. Andrén, bostad Risåsgatan 20.

Suppleanter: Gösta Lundquist, Postgatan
3 A, telefon 2985. Gunnar Wahlgren,
Drottninggatan 58.

Eftertryck avi Medlemsbladetförekom-

mande artiklar och notiser förbjudes.
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Ansvarig utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Nov.—Dec. 1919

  
 

  

ERIK ALSTAM
vår förening. Vår högt förtjänte och av-

hållne sekreterare Erik Alstam är icke mer.
Efter en kortvarig sjukdom bortrycktes han av

den obeveklige liemannen torsdagen den 4 d:s

på morgonen, lämnande i djup

| sä HÅRT SLAG HAR ÅNYO DRABBAT nu när han är borta framstår riktigt klart för oss.
Ingen i styrelsen disponerade nämligen så sin tid
som han och följaktligen var han i stånd att sköta
sin befattning som sekreterare på ett sätt som
näppeligen någon annan. Också blev han under

de 5 årsmöten, där han stod un-
 

 sorg icke blott sin familj utan

även hela Göteborgs idrottsvärld,
för vilken han hade mycket att

betyda.
Att inom den trånga ramen av

dessa spalter klargöra vad Alstam
betydt för vår förening och be-

rätta om allt vad han för den-

samma uträltat, skulle icke låta

sig göras och för övrigt blott bli
en ytterligare utvidgning av de
tacksamhetsord, som riktadestill
honom just på denna plats i förra

numret av Medlemsbladet med  

 

der omval, placerad i vår styrelse
med acklamation — ett godt be-
vis på det förtroende, som med-

lemmarna hyste till honom.
Alstams enastående arbetsför-

måga togs emellertid i anspråk
av andraidrottsorganisationer ien
utsträckning, som var långt ifrån
lämplig. Härtill bidrogo många

orsaker. Först ock främst bristen
på verkligt dugandeidrottsledare
i Göteborg, vilken brist efter Hugo
Levins död blev synnerligen känn-
bar och som nu efter Alstams    anledning av hans 30-årsdag. död torde bli hart när oersättlig.

 

Föga kundevi ana att den födelse-

dagshyllning, han då fick av vår ordf. få veckor

därefter skulle komma att åberopas i en nekrolog.

Underliga äro i sanning livets skiften. Men glada

äro vi över att Alstam redan i livstiden fick del

av det beröm, som eljest brukar sparastill veder-

börandes frånfälle.

Hvad Alstam betytt för Kamraterna kanske först

Därnäst ombudens förvånande

brist på. omdömesförmåga vid att gång på gång

hopa nya förtroendeuppdrag på den redan förut

hårt prässade mannen. Slutligen Alstams eget

stora intresse för idrotten, som kom honom att

påtaga sig uppgifter, för vilka det säkerligen funnits

arbetskrafter på andra håll om man å ömse sidor

om valurnanförstått att rätt överblicka situationen.

RRSE

Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01919, 2020 IFK Göteborg. 
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Vid sin död var Alstam sålunda sekreterare i

Kamraterna, ordf. i Göteborgs Domareklubb, kas-
sör i Göteborgs Fotbollsförbund, sekreterare i

Göteborgs Distrikts Idrottsförbund, styrelsemed-
lem i Bowlingklubben samt medlem i en massa

kommittéer och utskott, exempelvis Fotbollsför-
bundets domarekommitté samt Riksförbundets

Stadgeändringskommitté.
På det publicistiska området var Alstam aktiv

på tre fronter, nämligen Göteborgs-Posten, Kam-
raternas Medlemsblad och Uliervibladet.

Allt detta hade han att sköta jämte sin egen
affär.

Det är tydligt att denna arbetsbörda i längden
översteg mänskliga krafter. Det vittnar därför

högt om Alstams plikttrohet och arbetskapacitet
att han så länge kunde hålla det hela flytande
utan svårare missljud. Men även för en man
med Alstams kraftnatur och genom idrott härdade
kropp måste arbetsbördan bli för tung. Huru

ofta varnade vi honom icke för att åtaga sig för
mycket och framhöllo för honom vådorna härav!

På sistone blev det också klart för Alstam själv
att han icke kunde fortsätta det kraftruinerande
idrottsarbetet såsom hittills och det var också
hans allvarliga föresats att under nästa år kasta

en hel del av detsamma över bord. För att
kunna hinna med allt måste han försaka alls. k.
ledig tid, han måste taga nätterna till hjälp och

sjukdomen överraskade honom mitt i en period

av allmän kraftnedsättning. Han kunde icke bjuda
något motstånd. Själsligt och kroppsligt utmat-

tad måste han se sig slagen av den obarmhärtige
liemannen, med vilken han under andra omstän-

digheter kanske kunnat taga upp kampen under

hopp om framgång.
Huru tragiskt är icke detta... att i blomman

av sin ålder ryckas bort genom överorganisatio-

nen och hänsynslösheten hos den rörelse, vars

uppgift det just är att verka för »hälsa, mod,
kraft>! Huru meningslöst är icke vårt idrottsliga

samhälle konstruerat, som kan möjliggöra något
dylikt!  Sannerligen har icke idrottsvärlden här

fått en mera dyrköpt erfarenhet, än man någon-
sin kunnat ana.

Offer för ett system, vars vittgående följder

icke i tid kunde skönjas, kommer Alstam att för
eftervärlden stå som ett mönster för arbetsamhet

och trogen pliktuppfyllelse. Vi ha i honom för-

lorat icke blott en av de bästa idrottsarbetarna,
utan också en av de bästa kamraterna, vars hjälp-

samhet, vänskap och varma hjärta förskaffade

honom en plats inom kamratkretsen som alltid
kommer att stå tom. Och så länge Göteborgs-

Kamraternas namn kommer att nämnas komma
vi också att minnas Erik Alstam med saknad,
tacksamhet, beundran och uppriktig sorg.

C. L.

Fotbollspelare och
ledare.

När Sverige hade spelat sin olyck-
liga landsmatch mot Norge den 14

sept. och vid den efterföljande bank-
etten en dristig talare stod upp och

sade några ordtill spelarne, tackade
norrmännen för deras goda match

och talade om för svenskarna, att
när de spelade lika bra skulle de
också få beröm — så väckte detta
allmän uppmärksamhet och Norska
Fotbollsförbundets ordförande kom

fram med sitt glas till talaren och

sade:

»De fandt poängen!»

Var nu detta då så märkvärdigt?

Säkert icke. Det borde väl vara en
helt naturlig sak att tacka spelarne...

dagens hjältar... eller om de fått

stryk, säga några allvarliga ord till

dem. Men det kanske var mindre
vanligt.

Jag har sedan ofta tänkt på denna
episod och haft för avsikt att med

den såsom utgångspunkt klarlägga
ett förhållande, som redan länge
varit ett missförhållande. Något e-
gentligt ljus över situationen kastade

den alltså icke men den bekräftade

min och många andras uppfattning,
att allt icke är som det borde vara

mellan ledare och spelare. Men det
har kommit så mycket annat emel-
lan och så har sakenfått anstå tills
nu. Vi stå emellertid nu på trösk-
eln till ett nytt år... ett händelse-
rikt år, då man kanske får flera an-
ledningar än eljest att tala om...
ledare och spelare.

Det är icke utan avsikt jag näm-

Oscar Andersons Boktr» Göteborg 1919.

ner ledarne först. Det är nämligen

brukligt, att dessa få försteget och
det finns ingen anledning att i skrift
vända upp och ner på ett bruk som
är vedertaget i det praktiska livet

Men frågan är huru långt före,
ledarne ligga i gemen rätt uppfattat
sin ställning gent emot spelarne.

Det är denna fråga vi här skola be-

handla.
+

Vi började med en landsmatch-
bankett och återvända dit. Där håller

mantal för kung och fosterland,för
generaler och överstar, för pampar

och pampars vänner, för tränare,

press, domare, funktionärer, Sverige,
Norge och Danmark, U. S. A. och

hela Universum och för kreti och
pleti... för allt utom för spelarné,

och skulle dessa kommapå tal väc
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ker det formlig uppmärksamhet.

Detta är typiskt. I sin iver att fjäska
för varandra och för allt och alla,

av vilka de och idrotten kunna ha
nytta, glömma ledarnalätt sina kam-

rater.

Sade vi kamrater?

Förlåt... vi menade förstås spe-

lare. Högst få, om någon av de

svenska fotbollsledarna äro kamrater

och verkliga vännertill spelarna. De
äro ledare, direktörer, arbetsgivare,

om man så vill, men kamrater äro
de icke. Och därför blir också
förhållandet mellan spelarna och le-

darna ungefär detsamma som mellan
arbetare och arbetsgivare.

Beträffande förhållandena inom
klubbarna, tror jag de äro ungefär

sådana som de skola vara. Allt talar
för att det mellan en klubbs spelare

och dess styrande råder det rätta
kamratskapet. Ju mera idealistiskt

detta är, ju lyckligare för klubben.
Men vidga vi horisonten träffa vi

på helt andra marker.
Mellan kombinerade distriktslag

och deras förbund och allsvenska
lag och deras ledare råder endast
undantagsvis den riktiga samhörig-

hetskänslan. Och dock är det just
i dessa fall den vore mest av be-

hovet påkallad.

x

Det är det sorgliga, att flertalet

av våra s. k. fotbollsledare arbeta
på att befästa sin egen ställning
eller att skapa sig en sådan hällre

än att verka för fotbollspelets höj-
ande i kulturellt hänseende och i
detta avseende arbeta på lång sigt.
Utom viljan saknas kanske också
förmågan. Insikten om  förutsätt-

ningarna för att kunna dana ett gott
lag av alla de heterogena element,
Som uttagningsuppdraget givit dem
I handen, är alltför litet utbredd, sak-
kunskapen alltför litet representerad.
Medvetet eller omedvetet undergräva
också ledarna sin auktoritet... där
den eventuellt är tillfinnandes. Ett

exempel härpå kanske icke skulle
skada.

Jag råkade en gång komma in i

ett större sällskap spelare och led-
are. Var när och hur hör inte hit.

En av ledarna tycktes sätta en ära
i att häva i sig så många snapsar

som möjligt, skrävlade och upp-
trädde så Ööversittaraktigt, att det

egentligen var genant för det övriga
sällskapet. Man vistades ju på en
offentlig lokal.

Det är möjligt att hans avsikt var
att höja humöret på gubbarna och

bli »tjenis> med dem. Meni så fall
uppnådde han raka motsatsen. Ty
efteråt kommo spelarna och förun-

drade sig över att en person i hans

ställning inte bättre höll på sin vär-
dighet.

En annan gång kom enherretill
undertecknad och förklarade, att var-

för han inte ville lägga bort titlarna

med pojkarna berodde på att »då

skulle dom bli alltför intima. Och
man ska hålla sig på sin kant.»

Också ett resonnemang!

sk

En ledare, som icke själv upp-
träder otadligt, kan icke begära att

spelarna skola göra det. Privatlivet
har visserligen icke med idrottslivet

att göra... detär sannt... men man

kan icke hjälpa att den uppfattning,

man får om en persons privatliv
återverkar på uppfattningen om ho-

nom såsom idrottsmänniska.
I rent sportligt hänseende torde

heller icke ledarne ha förskaffat sig

spelarnas förtroende såsom de bor-
de. När såg man någon av våra

fotbollsledare hålla ett instruktivt

föredrag för våra spelare? När hörde
man dem lära sitt lag god fotboll?
Eller öva en sakkunnig kritik?

När spelarne tvärtom se sina led-

are upprepade gånger göra svåra

tabbar och se, att dessa icke kunna

begripa ens elementära grunder i
fotbollspelet, så är deras ringaktning

för ledarnes förmåga lätt förklarlig.
Att vara en utmärkt resemarskalk

är icke detsamma som att vara en

god fotbollsledare eller, rättare sagt,

ledare för en trupp spelare. Gäller

resan främmande land fordras både

resvana och språkkunnighet och
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högst sällan förenas dessa egenskap-
er med botfollskunskap och kamrat-

lighet gentemot truppen. Därför är
det ofta nödvändigt att ha två led-
are som komplettera varandra; det

är nödvändigt men det behövdeicke
vara det.

+

Det har varit ett ofta uttalat fak-
tum, att de aktiva spelarnes önsk-

ningar och tycken i alltför hög grad
ignoreras. Utan tvivel skulle för-
troendet mellan spelare och ledare
ökas om den sistnämda parten lade

sig vinn om att åtminstone för form-
ens skull höra spelarnes mening om
sådant som rör laget, matcherna och

spelet. Våra ledare förbise oftast,
alt spelarna ha förmåga både att
tänka och reflektera och att deras

fotbollsuppfostran mestadels sätter
dem i stånd till att behandla tekni-
ska frågor åtminstone lika bra som

flertalet ledare.
I intimt samband härmedstår fot-

bollsledarnas visade brist på hänsyn
till spelarnas berättigade krav på är-
ligt förtjänta medaljer, mästerskaps-
tecken o. s. v. Händer det icke

mästadels att spelarna få vänta på

sådana i månader, ja kanske år. När
det gäller anskaffa en pokal eller en
minnesgåva till någon pamp eller
ledare, då försummar man minsann

ingen tid. Men närdet gäller spel-

arna brukar det aldrig vara brått.
Detta är blott en liten detalj i det

missförhållande, som insmugit sig,

men det finns många sådana.
+

Att spelarna å sin sida ibland äro
svåra att ta's med och pretentiösa

ofta över det tillåtnas gränser är en
känd sak. Men leta vi oss framtill

sakens kärnpunkt skola vi finna att
det från början varit ledningens fel
att spelarna icke skötts ordentligt.
En fotbollsledning, som själv icke

har rent bröd i påsen utan i stun-
dom Ööversvallande glädje och mal-
placerad givmildhet uppammat far-

liga tendenser, kan icke skaffa sig
det rätta gehöret. Spelarnas aktning

ochtillgivenhet vinnes lättare genom
ett fast uppträdande, kamratligt um-
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ker det formlig uppmärksamhet.
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gänge och verkliga vänskapsbevis,
än genom allmoseartade gåvor och
meratillfälliga än allvarligt menade
förändringar i härskarelaterna.

+

Det är säkert, att en stor mängd
av våra kombinerade lag kunnat
vinna ett avsevärt tillskott i moralisk

styrka om vederbörandeledare varit
av den rätta sorten eller från början
havt den riktiga uppfattningen om
huru ett lag skall skötas. Skillnaden

mellan klubblagens och kombinerade
lagens moraliska styrka, som T. T.
så ingående behandlade i Idrotts-
bladets julnummer i en briljant ar-
tikel, grundar sig till stor del just

på det sätt varpå resp. ledningar
ägna sig åt sin uppgift.

C. L.

Några ord,
ej speciellt riktade till Idrotts-
föreningen Kamraternas med-

lemmar.

Undertecknad var en gång åhö-

rare vid en föreläsning, i vilken ta-
laren bland annat berörde den mo-
derna idrotten såsom led i ungdo-
mens fostran. Föreläsaren sade sig

vara en svuren fiende till idrottsrö-
relsen och yttrade på tal om den-

samma något i följande stil: »Den,
som en gång haft oturen att i en
järnvägskupé få till sällskap ett re-
sande fotbolislag, han måste ovill-

korligen intagas av avsky över det
uppträdande och språk, som man
får se och höra av en dylik samling
unga män, och det är min överty-
gelse, att det vackra talet om en

sund själ i en frisk kropp allenast
är »bluff>, när det är fråga om en

så kallad idrottsmans kropp och själ

— åtminstone själ.>
Jag har själv varit vittne till hu-

rusom ettfotbollslag på medresan-
des framställningar varit på vippen
att bliva avfockat av konduktören
på grund av spelarnas superi och

lymmelaktighet.
Nu vet var och en, som är en

smula hemmastadd i idrottskretsar,
alt det icke är så illa ställt med mo-

ralen bland idrottsmännen, som en

del personer kanske antaga på grund
av vad de sett och hört av episoder,
liknande den ovannämnda, men man

kan heller inte avfärda deras ofta
uttalade bestämmelser med blott en
axelryckning, och det påståendet, att

»en sund själ i en frisk kropp», när
det gäller idrottsmän, blott är »bluff»,
har tyvärr alltför ofta fog för sig,

det måste med grämelse erkännas.

En idrottstävling avslutas i regel

med en >»skiva>, som anses vara
mer eller mindre rolig allt efter till-

gången på sprit. Undertecknad är

ingen fiende till en snaps och en
»kvarting» vid en idrottshippa. Den,

som icke är uttagen till något så

fint som olympiska spel eller en
landsmatch, skall ej försaka sådana
gudsgåvor, om han tycker om dem,

men de skola njutas med måtta.

Nu är olyckan den, att en del per-
soner anse det vara »måttligt» att

dricka, tills de, såsom ett Hjertbergskt

tränaruttryck lyder, förlorat kontroll-
en Över sig. Därför anträdes ofta

återtåget av ett »gäng» både glada

och mer än glada idrottsmän av

vilka kanske en del under resan an-
lita ytterligare glädjekällor.

De personer, som få det tvivel-

aktiga nöjet att resa i sällskap med
dylika hemvändande idrottsmän, få
tämligen säkert sina eventuellt goda

tankar om idrottsrörelsen åtskilligt
skamfilade. Man kan kanske tycka,

att det är idrottsmannens ensak, om
han vill offentligen bära sig illa åt;

— han bör dock betänka, att han

av många uppmärksammas merajust
därför att han är idrottsman.

Tävlingar äro till icke blott för att
öka intresset för sporten hos dem,

som redan utöva den, utan de avse

även att utgöra en slags propaganda

bland ännu utomstående. Manvill
hos dessa väcka håg för kropps-

övningar, och man vill likaledes ge-
nom tävlingar intressera den stora
allmänheten, och borde det vara en

hederssak för varje idrottsman att

icke hos andra åstadkomma antipati
mot idrotten, vilken är någonting

alldeles för fint för att på något sätt

smutsas ner av ett fåtal, — låt oss

kalla dem, — tanklösa tävlingsrese-

närer.

Jubileumsfästen

blev på grund av Erik Alstams död

framflyttad till den 5 januari. Den

äger då rum å sammaställe d. v. s.

Långedrags Vinterrestaurang och

under högtidliga former. Medlem-
marna uppmanas att i god tid förse

sig med biljetter. Sådana tillhanda

hållas av styrelsen samt hos Ting

bergs cigarraffär.
Vi hoppas på en livlig anslutning!
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Idrottsmännens fotbolls-

match.
Även i höst hade våra löpare

kommit på idén att spela fotboll och

i år liksom förra året voro motstån-
darne Örgrytes idrottsmän. Skillna-
den i år mot förra året var att då
vunno vi, i år vann Örgryte. Men
det spelar ju mindre roll. Denna
match var arrangerad i tanke på att

försöka få ihop litet mera mynt till
idrottsutrustningar o. dyl., men där-

av blev dock intet, åtminstone vad

oss beträffar. Örgrytepojkarne voro
något fintligare i det de överens-
kommit sådana vilkor, att de icke
kunde förlora något, endast vinna.
Och vann gjorde de, både matchen

och pengarne, de få kronor som
blevo över.

Matchen spelades en söndag mid-
dag under ett väder då andra fot-
bollsdyrkande människor helst icke

spela, och inför en publik, som var

mycket lätt räknad. Någon vidare
fart över spelet var det icke, ej heller
den ivriga viljan som förra året var

mera framträdande än nu. Att fram-
hålla någon särskild är icke på sin
plats enär de över huvud taget voro

lika goda allihop. Att vi fingo draga
det kortare strået berodde nog till

största delen på Örgrytes stora tyngd

och styrka i förhållande till våra,
och nog hade vi tänkt att neder-

laget skulle bliva något större än
vad som blev fallet. Medlitet bättre
träning skulle jag hålla för troligt

att vi vunnit. Örgrytes pojkar hade
en lång tid legat i träning och på

så sätt handicapat oss ganska av-
sevärt. Om matchen är just intet

att säga varken till eller från, utom

möjligen det att det är felaktigt att
idka fotboll i sådant väder för en
som icke är van.
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Våra löpare.

III.

 

JOSEF HOLSNER.

Landalagrabben, sin broders efter-
trädare i Kamraternas löparegäng,
känd och välkänd i snart sagt alla

kanter av Sverige samt en stor del
av Norge och Danmark, är just den
typ, som kan sägas vara idealet för
en idrottsman. Kraftig, energisk och

med en segrarvilja, som ibland kan
uträtta underverk, går han till en

tävling, alltid med samma lugnaytt-
re, beredd att göra sitt bästa. In-
läggande all sin kraft i loppet, dock
utan att slösa onödigt, har han

mången gång besegrat motståndare,
som han nog inte själv tänkt sig i
stånd till. År för år har han stän-
digt gått framåt tills han i år kunnat
räkna sig till landets bästa på me-
deldistanserna. Han har deltagit i

landsmatchen i allmän idrott, och
det är ju en god borgen för hans

kapacitet. Vid denna tävling place-

rade han sig för övrigt som tredje
man både på 800 och 1,500 meter.

Vid årets Svenska mästerskap eröv-

rade han också två tredjepris å

samma distanser. Vid åtskilliga täv-

lingar i Norge och Danmark har

han alltid återvänt med ett av de

bättre prisen i kappsäcken. För vår

förening har han uträttat många

stora ting, både i laglöpningar, ter-

ränglöpningar och enskilda tävlingar.

Sålunda har han varit med om att

två gånger erövra Torshaugs ter-

rängpris, vilket i år gick ifrån oss,
Lyckholmspokalen har han brors-
lotten i samt en massa andra fina
saker som här skulle bliva för lång-
randigt att uppräkna. Holsners
energi och förståndiga träningssätt
kommer alt föra honom ännu myc-

ket längre, det skulle icke förvåna
mig om kan kommer med til! Ant-
verpen. Hans bästa tider å 800 och
1,500 meter resp. 2,02 och 4.07

äro goda nog för att respekteras.
Sådan Holsner visar sig på täv-

lingsbanan, sådan är han också i
sällskapet, alltid lugn, behärskad,

men dock glad och angenäm att
vara tillsammans med. Han är ett
exempel att följa, då kanske alla
kunde uppnå samma popularitet som

Holsner åtnjuter på alla områden.
Pekka.

Fotbollslagens kaptener

uppmanas att ofördröjligen inkom-

matill styrelsen med förteckning å
resp. lags matcher i år.

Kamratsällskapets

årsfäst äger rum å Lorensberg sön-
dagen den 28 dec. med början kl.
7e m. Avgiften är salt så låg

som till 13 kr. för herrar och 10 kr.
för damer, varför vi hoppas att så

många medlemmar som möjligt skola
närvara.

Styrelsen.

Jubileumskriften
är utkommen. Finnes

att köpa i Tingbergs

Cigarraffär. = = =

Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
äro

14918 & 4928
Adr.: Kungstorget 3
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HI laget 1912,

Många gamla Kamratvänner min-

nes nog, att här fanns ett litet fot-

bollslag, som hade namnet I. K.
»Niord» på 1911-talet. Men så en
dag kom en yngling. som hade det
klingande namnet »Japan» och sade

till oss, att ni »grabbar» skall gå in
i >»Kamraterna», han frågade nämli-

gen inte om vi ville gå in i den
stora föreningen. Så på ett av våra

sedvanliga veckomöten beslutade vi
att gå in i >Kamraterna», och efter

den dagen var det mycket vunnit.

Vi kommo då in på gamla Idrotts-
platsen och det var ju något annat
än Heden. Laget spelade i Göte-

borgsseriens III klass, och efter slu-
tade matcher stodo vi som 2:a pris-

tagare efter M. F. F., som på den
tiden var ett starkt lag.

År 1912 ändrades laget, och vi
fingo då spela i seriens 2:a klass,

vi spelade då under namnet »Kam-
raterna Ib. I denna serietävlan
hedrade vi oss på bästa vis. På 12

spelade matcher vunno vi 11, och

fick smörj den sista matchen av
Landala »Hej, o hopp>, ett lag som
bara trampade ner oss, vi togo då

en glänsande revanch veckan efter
på Idrottsplatsen och segrade med
7—0; den förlorade matchen spela-

des i Hagen.

Det har funnits få lag däri
det rått en sådan kamratanda som
var rådande bland dessa ynglingar.

Varje kväll under veckan voro samt-

liga närvarande, både sommar och

vinter. Vårt stamlokis var på den
tiden »Consert-Caféet>, där vi haft

många roliga kvällar, likaså de många
små kära fester vi hade hemma hos
broder Mellberg.

På sommaren 1912 fick vi det

stora uppdraget att resa till Halm:
stad, detta var denförsta stora resan

vi hade, därför bliver det ju alltid

ett stort minne. Vi skulle spela mot
»Halmia», som hade blivit Distrikt-

mästare söndagen före, och det hela
gick mycket bra, enär resultatet blev

3—2 och som vi voro mycket nöjda
med.

På det fina hotellet som vi hyste
in oss Över natten, sades, att där skulle

spöka. I den tron hyrde vi endast

ett rum som vi alla lågo i, men alla
minnas vi väl »Kairo», hur han hade
havt det under natten när han legat

jämte långe Charles i sängen. »Kai-
ro» hade visst blivit bra solbränd,
likaså minnas vi väl hur ängslig le-

daren var, när undertecknad hade

tillägnat sig reskassan.

Nog skulle här finnas mycket ro-

ligt alt skriva om, men när det hela

skall vara kort får detta vara nog.
Bland framstående spelare från

»Niord» ochIlI:an, må nämnas John
Karlsson (Typpa), nu avliden, Schy-

lander,Liljenberg och» Kalle Makarn>.
Gösta Lundquist.

Hej!

Kamraternas löpare ha börjat med
träningspromenaderna med hittills
endast ett fåtal deltagare.

De finnas, som tycka, det är för

tidigt att »sätta igång» redan nu.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Mananser, att pojkarna behövavila
sig, att de måste vara borta från

allt vad idrott heter under några
månader. Man är rädd för att grabb-

arna skola gå och spänna nerverna
med Antverpentankar och mäster
skapsgriller och alla möjliga slags
tävlingsfunderingar.

Att resonnera så är nonsens.

En träningsmatch är bara något

roligt. Det kan aldrig skada någon
att en gång i veckan ta' en prome
nad, som nutill en början räcker

ett par timmar. Väglängden ökas
förstås successivt, men om en må

nad går man två mil lika lätt som
en nu. Det är bara uppfriskande

alt komma ut på landet i ett glatt

»gäng» och få en nypa frisk luft
Förresten behöver träningen och följ

aktligen även promenaderna påbörjas

tidigare än vanligt den här gången.
Tävlingarna komma ju nästa årförr

än eljest. Distriktsmästerskapen t

ex. i juni. Enda felet med gång
turerna är, att för få deltaga i dem.

Vi måste ha flera med! Alla! Både
fotbollsspelare och löpare! Giv akt

på notisen i Göteborgstidningens

lördagsnummer.

Werner Magnusson.

Den 6 juli 1919 var en stor dag
för I. F. K. i tre avseenden. Först

segrade vårt 1:sta lag över A.l.K
i Stockholm med 3—0, så segrade

Backman i London samt blev eng.
mästare å 4 eng. mil, samt slutligen
segrade Werner Magnussoni svern

ska mästerskapet å 20,000 meter
och blev svensk mästare för året

De båda första, ehuru angenämai
och för sig, måste dock vika för den

tredje segern. Detta emedanytter

ligare en Gbgs-Kamrat dragit ära
över de blåvita färgerna på den fria
idrottens område, och man nu fål!

upp ögonen för att I. F. K. hä
flera löpare än Backman, som dugå
något till. Sällan torde en seger
varit välförtjäntare. Och alla l. F.

K-are glädjas förvisst över att de!
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blev >Krullen» förunnat glädjen be-

segra sådana löpare som Linderholm,

Lundström, Frohm m. fl. För all

den energi, skicklighet och intresse
Werner Magnusson lagt i dagen

samt hans vackra ochtilltalandestil,

och sist men icke minst hans sym-
patiska uppträdande på och utom

tävlingsbanan hade ej kunnat finnas

någon bättre belöning än titeln:
Svensk Mästare.

Vi hoppas Wernerallt fortfarande

skall vinna många segrar (hur skulle
det vara med mästerskapet i terräng

nästa år!?) och föra Kamraternas
färger med heder.

Heja Werner!

E. S—2g.

Några minnen från

I. F. K:s ”barndom”.
Femton år! Tiden rinner snabbt

undan. Femton år en visserligen
ej lång, men ändå så arbetsfull tids-
rymd.

En tid full av skiftande öden och
håndelser. En tid som har fört den
Illa första eniga gängentill Sverges
största fotbollsklubb.

För de som ej voro med när

pojkarna i Annedal lade den första
grunden till vårt kära I. F. K. skall
jag ur mitt minnets djup försöka
ridda några hågkomster från glöm-
skan som kan vara av intresse för
oss I. F. K:are.

Minnena rusar fram dansande och
vilt, alla de gamla bataljhjältarne
Passera revy för min syn.
Där ha vi Nissen, den gamle

kaptenen, där har vi Kedda, Dom-
Pan, Verner Jansson, Gejron, Säva,
Gubbis, långe Arthur, Smörkalle,

Meyer, Enock, Einar, Fejsan, An-
ders Helgesson och många fler.
Och naturligtvis vårt allt i allo

vår hedrade ordf. Herbert Johan-

SOn, även du bror Herbert hade ett
Smeknamn på den tiden när du
Med staven i hand »sprattlade» över
ribban,
Med sådana grabbar och med så-
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dan obrottslig kamratanda som var
rådande bland oss måste det bli nå-
got stort.

Det visar sig också nu när vi
stå redo att fira vårt 15 års jubi-
leum.

Från att vara ett 25 tal medlem-
mar, har vår förening i dessa da-
gar närmare 1000-talet.

Emellan dessa siffror ligger ett
stort arbete där varje mans intresse
tagits i anspråk, såväl den störste

som den minste.

För att belysa det oerhörda in-
tresse som de första I. F. K:arne
lade i dagen skall jag omtala en
episod från hösten 1905.

Kamratmästerskapstävlingen stod
för dörren.

Pojkarne skulle till Karlstad. Vec-
kor i förväg började sinnena komma
i svallning, hur ska det gå? Ermel-
lan träningen, som den första tiden
försiggick på olika ställen såsom

Dalen, Tjuvkullen och Carlsro, sam-
lades man mangrant på läsrummet

vid Västergatan.
Där var ett liv, diskussionen i

full gång man resonerade till höger

och vänster vid borden.
Tävlingsdagen närmade sig med

stora steg. Det var att se om sitt

hus. Respängar? Pängar ja! Det

var inte som nu ledaren bara går

till kassören får vad han behöver,

nej så lätt var det inte.

Kassören hade inga pängar. Då

trädde kamratkänslan och solidari-

teten fram, man salade.

På fredagarne när vi hade fått

våra avlöningar då kom slantarna

fram en 50-öring här en krona där
allt lades till reskassan. Så gick
det till på den tiden.
Jag minns särskilt vid ett tillfälle

när kvällen kom och pojkarna
skulle resa, Nissen kommer med

andan i halsen och säger att det
fattas 10 kr.

Det blev ett spring efter pängar.
Alla källor voro ju så gott som
tömda.

Jag mins att jag var uppe hos
min mor och fick låna 1 kr. (Det
låter lite konstigt kanske men man

får betänka att vi voro endast poij-
kar på 14—17 år med avlöningar
varierande på 3 å 5 kr. i veckan).
Men det gick. Tian blev hel. Poj-
karna reste.

Men tillbaks till Karlstadresan.
Hela klubben följde pojkarna till
tåget.

Välgångsönskningar och hurrarop.
Tillbaks för oss hem diskuterande
till långt fram på kvällen. Spelda-
gen upprann. Vi samlades tidigt
på förmiddagen undrande, spörjande
hur skulle det gå? |

Eftermiddagen kom. Telefonmed-

delande skulle komma. >»Gubbis»
och »Giska» hade telefon. Det var
ett spring från den ene till den
andra.

Kommer intet meddelande. De
har nog fått stryk vi voro ned-
stämda.

Äntligen! Seger 3—2 det var ett
jubel. Alla Annedals pojkar deltog.
Vi hurrade, tog varandra om hal-

sen, dansade, vår gjädje kände inga
gränser. Pojkarna hade ju vunnit.
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Ja sådan var andan inom den —Frmesemmmmmmmmmmmmment FF |

lilla första I. F. K.-skaran. Äö Rak- & äl VÄRME” & (Ta KYLFLASKAN

Ochi stort sett har den nogföljt i: i a

med till dessa dagar fast den na- i: Frisér- i -

turligtvis inte kan ta sig så spon- i: NH
tana uttryck på grund av att vi nu :: salongen 2
inte är koncentrerade på ett litet ii Södra Hamngat. 37 i: ;
område utan äro spridda över, inte i: Telefon 3338. i:

bara hela staden utan även dess ii Fermå&reelbehandling i:
gränser. i H . H

Mycket mervore nog att anteckna i B: Lindborg & Co. |
från den tiden men det sagda får i |

vara nog för denna gång.
Till sist vill jag uppmana Er I.

F. K:are att var och en i sin stad
väl förvalta det arv som vi har

fått.

Jag instämmer med denvice gre-

kens ord: »Vårda det träd under
vars skugga dusitter».

Leve 15-åringen. Leve I. F. K.
Torsten Mellberg.”

En God Jul och

Ett Gott Nytt Ar
tillöaskas medlemmarna. SÖM BEHÖFVESI AF

Redaktionen. EKIPERINGSARTIKLAR
ee. FINNESi STÖRSTA URVAL OCH

Håller alla slags dryckesvaror kalla i
79

ca 12 timmar och varma i ce2 timmar. | FERD. LUNDQUI ST & Co.
KUNGL HOFLEVERAINTÖR GÖTEBORG  
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Aktiekapital 1,000,000 | TILL MODERATAPFASER : Skruvbanor. i
Hos] i Öppet: Vard. 2—12 em. Sön- 0, ;

i helgd. 1—5 o. 6—12 em, :
Beställ bana pr telefon 13705. :

Hallbergs
sc i Kungl, Hafjuvelerare

GÖTEBORG
Kyrkogatan 58.
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Eftertryck avi Medlemsbladetförekom- "i Telegramadress: 'WITTOS' Göteborg. Telef.: 11663, 11692, 17772:
mande artiklar och notiser förbjudes.

Oscar Andersons Boktr, Göteborg 1919.

 


